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                                                   บทนำ 

 การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล  จะใช้แผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการ
บริหารงาน  ซึ่งแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล  จะมีการกำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ จุดมุ่งหมาย  
ยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนาตำบล   รวมทั้งการกำหนดโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดของการพัฒนา
ในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง 
  การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  นั้น จะต้องสอดคล้อง เชื่อมโยงกับ
วิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนาในระดับต่าง ๆ และที่สำคัญองค์การบริหารส่วนตำบล  
จะต้องดำเนินงานเพ่ือตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่  ซึ่งการจัดทำแผนพัฒนานั้น  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548   
กำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนา ดังนี้  
 

1.1  ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  คือ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการ
พัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับ  ปีงบประมาณแต่ละปี   ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุม
ระยะเวลาสามปี  โดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจำทุกปี 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  โดยมีหลัก
คิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้
แนวทางการพัฒนาหนึ่ง จะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องนำมาดำเนินการ
เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อ
วัตถุประสงค์ เป้าหมายจุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน  และวิสัยทัศน์ในที่สุด 

นอกจากนั้น  แผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นแผนที่แสดงความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีของ องค์การบริหารส่วนตำบล  กล่าวคือ  เป็นแผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล นำไปใช้ใน
การกำหนด  แนวทางการพัฒนาและเป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  โดยนำ
โครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่จะจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีไปจัดทำงบประมาณ 

เพ่ือให้กระบวนการจัดทำงบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบและผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  
  ดังนั้น  โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยเฉพาะในแผนประจำปีแรกของห้วง
ระยะเวลาสี่ปีนั้นควรมีสภาพความพร้อมอย่างน้อย ๒ ประการ คือ 
  1.  มีความแน่นอนของกิจกรรมที่ดำเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของ
โครงการ/กิจกรรม  รวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ/กิจกรรม 
  2.  กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจำปีแรกของห้วงระยะเวลาห้าปี  ควรมีความพร้อมในเรื่อง
รูปแบบ และรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร  เพ่ือให้สามารถกำหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะนำไปใช้
จัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปีได้ต่อไป 
 
 
 
 

  



                 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี มีลักษณะกว้างๆ ดังต่อไปนี้ 
๑. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
๒. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนา และวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมี 

ลักษณะเฉพาะเจาะจงท่ีดำเนินการ 
๓. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดำเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสี่ปี 
๔. เป็นเอกสารที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณ 

รายจ่ายประจำปี 
 

องค์ประกอบที่สำคัญของแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย 
ส่วนที่ 1     สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
ส่วนที่ 2     ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส่วนที่ 3     ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  3.1 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น ปี (2566-2570) ผ01 
  3.2 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

                                            และแผนชุมชน(ผ01/1) 
- บัญชีโครงการพัฒนา(ผ.02) 
- บัญชีโครงการพัฒนาที่นำมาจากแผนหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(ผ02/1) 
- บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น(ผ02/2) 
- บัญชีครุภัณฑ์ (ผ03) 

ส่วนที่ 4  แนวทางการติดตามประเมินผล 
  4.1 กรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  4.2 ระเบียบ วิธีในการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  

1.2  วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

 1.  เพ่ือเป็นกรอบในการกำหนดทิศทางในการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2.  เพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่นมีทิศทางสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ และนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น 
  3. เพ่ือเป็นเครื่องมือกำหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดำเนินการเป็นช่วงระยะเวลา
สามปี 

4. เพ่ือเป็นเครื่องมือที่แสดงแนวทางการพัฒนาและเป้าประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่
ชัดเจนและมีลักษณะเฉพาะเจาะจงท่ีดำเนินการ 

 5.  เพ่ือให้สามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 
   



                 

1.3  ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 หลังจากได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์แล้วก็
จะต้อง ถึงขั้นตอนในการแปลงแผนสู่การปฏิบัติโดยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ซึ่งได้กำหนดขั้นตอน
การจัดทำเป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปดำเนินการ ๗ ขั้นตอน  ดังนี้ 

 
ขั้นตอนที่ ๑  การเตรียมการจัดทำแผน 
 (1)  หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดทำแผนพัฒนาเข้าพบผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือชี้แจง

วัตถุประสงค์ความสำคัญและความจำเป็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  เพ่ือให้ผู้บริหารทราบถึงภารกิจ
ที่จะต้องดำเนินการต่อไป  และดำเนินการเสนอโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  ห้วงปี พ.ศ. 25๖๑ ถึง 
25๖๕  ผ่านปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ โครงการดังกล่าวจะเป็นการกำหนด
ทรัพยากรในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  และกำหนดปฏิทินการทำงานไว้อย่างชัดเจน 
  (2)  หน่วยงานที่รับผิดชอบแจ้งโครงการที่ ได้รับอนุมัติให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องทราบ ได้แก่ 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนท้องถิ่น  หน่วยงานภายในขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาคม 
 

ขั้นตอนที่ ๒  การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
 (1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

พร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  ปัญหาความต้องการของท้องถิ่น รวมทั้งสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด/
อำเภอ  และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(2)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
ประชาคมท้องถิ่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมกันพิจารณา  โดยในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีใน
ครั้งแรก  ให้เวทีการประชุมร่วมกันดังกล่าว  คัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา  แนวทางการพัฒนาที่สมควร
นำมาใช้เป็นแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพ่ือเป็นกรอบในการพิจารณาจัดทำโครงการกิจกรรมใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป     

(๓)  เมื่อได้แนวทางการพัฒนาแล้ว  เวทีการประชุมร่วมพิจารณาว่าจะมีโครงการ/กิจกรรม 
อะไรบ้างที่ต้องดำเนินการ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใช้เป็น
กรอบในการพัฒนา 

(๔)  โครงการ/กิจกรรมที่พิจารณากำหนดอาจมีเป็นจำนวนมาก  ดังนั้น ในขั้นตอนนี้จะต้อง 
มีการดำเนินการดังนี้ 
   (4.๑) พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์หรือระหว่างแนวทางการ
พัฒนา  หากพิจารณาแล้วเห็นได้ว่าโครงการตั้งแต่สองโครงการขึ้นไปที่มาจากยุทธศาสตร์การพัฒนาคนละ
ยุทธศาสตร์กันแต่มีความเชื่อมโยงและสนับสนุนกันได้ ซึ่งหากกำหนดในแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว จะต้อง
กำหนดห้วงเวลาการดำเนินงานที่สอดรับกัน 
   (4.2) ให้พิจารณานำโครงการ/กิจกรรม จากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถใน
การดำเนินการของชุมชนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาประกอบการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    (4.3) มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ/กิจกรรม  เพ่ือที่จะบรรจุลงใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม  และนอกจากนั้นยังเป็นการจัดลำดับโครงการไว้เพ่ือทำแผนพัฒนา



                 

ท้องถิ่น ในช่วงถัดไปด้วย เนื่องจากการดำเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาอาจจะ
ต้องใช้เวลาต่อเนื่องนาน ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจำเป็นต้องพิจารณาแนวทางการจัดทำ
โครงการ/กิจกรรมที่ต่อเนื่องไปในระยะยาวด้วย  ซึ่งอาจจะยังไม่สามารถระบุไว้ในช่วงสามปีของการจัด
แผนพัฒนาท้องถิ่นได ้
   (4.๔) เนื่องจากกิจกรรมที่จะต้องดำเนินการมีความหลากหลาย  ดังนั้น  ในขั้นของ
การพิจารณากำหนดกิจกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องคำนึงถึงสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
   *  งบประมาณรายรับ จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   *  ทรัพยากรการบริหารอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 *  ภาคีการพัฒนาที่สามารถเข้ามาร่วมดำเนินการ หรือมีภารกิจรับผิดชอบการ 
ดำเนินการในเรื่องนั้นๆ  
   เมื่อพิจารณาด้านต่างๆ ดังกล่าวแล้ว  จะต้องแยกประเภทของโครงการออก  
อย่างน้อยสามประเภทคือ 
   -  โครงการที่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นดำเนินการเอง  กล่ าวคือมีขีด
ความสามารถทั้งทางด้านกำลังเงิน  กำลังคน วัสดุอุปกรณ์  และความรู้ทางด้านการบริหารจัดการที่จะ
ดำเนินการได้เอง 
   -  โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืนดำเนินการ  
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน  เนื่องจากเป็นงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่  แต่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไม่สามารถหรือไม่ประสงค์จะดำเนินการ  จึงมอบให้หน่วยงานอ่ืนดำเนินการแทนโดยการตั้ง
งบประมาณเป็นเงินอุดหนุนให้ตามระเบียบวิธีการของทางราชการ 
   -  โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน  ทั้งหน่วยบริหารราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอ่ืน  และภาคเอกชน  อันเนื่องมาจากเป็นโครงการขนาดใหญ่  
หรือเป็นโครงการที่หน่วยงานดังกล่าวเป็นหน่วยงานปฏิบัติและมีหน้าที่จัดบริการสาธารณะดังกล่าวอยู่แล้ว  
ทั้งนี้  รวมถึงโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  (ซึ่งมีกรอบในการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนอยู่แล้ว  โดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะเสนอขอรับการสนับสนุนต้องอยู่ในเงื่อนไขของการขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจดังกล่าว) 
 

 ขั้นตอนที่ 3  การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
๑.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดำเนินการสำรวจและเก็บรวบรวม 
ข้อมูลที่จำเป็นต่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ซึ่งนอกจากจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปแล้ว  
ยังจะต้องวิเคราะห์ว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาแนวทางการพัฒนาที่เลือกต้องการข้อมูลประเภทใดเป็นพิเศษ
ต้องการข้อมูลของห้วงเวลาใด  และจะเก็บข้อมูลจากแหล่งใดเพ่ือเป็นข้อมูลที่จะนำมาวิเคราะห์แนวทางการ
พัฒนาโครงการ/กิจกรรม ได้อย่างถูกต้อง  โดยในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องเก็บข้อมูลภายในองค์กรและ
ข้อมูลภายนอกเพ่ือสามารถนำมาวิเคราะห์ SWOT  (การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค) ได้ 

 



                 

๒.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ประกอบด้วย  ๔  กิจกรรมหลัก  คือ 
  ๑. การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา 
  ๒. การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  ๓. การจัดลำดับความสำคัญของแนวทางการพัฒนา 
  ๔. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงห้าปี 
 โดยมีรายละเอียดในแต่ละกิจกรรม  ดังนี้ 

1. การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   สรุปผลการพัฒนาที่ผ่านมาและนำเสนอ 

ที่ประชุมซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ประชาคมท้องถิ่น  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ประเมินการพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีที่ผ่านมาโดยประเมินทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ  (สำหรับ
องค์การบริหารส่วนตำบล  ควรจัดให้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้านด้วย) 

2.  การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
     หลังจากการประเมินผลการพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมาแล้ว  ให้ที่ประชุมตามข้อ  ๑  ร่วมกัน
คัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของ
ประชาคม  (ในกรณีดังกล่าวอาจคัดเลือกทุกยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นก็ได้) 
    ในกรณีที่เห็นว่ามียุทธศาสตร์การพัฒนาใดที่ยังไม่มิได้กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่มี
ความจำเป็นเร่งเด่นที่จะต้องกำหนดขึ้นใหม่ ก็อาจกำหนดขึ้นได้ แต่ทั้งนี้ต้องแสดงให้เห็นถึงเหตุผลและ
วัตถุประสงค์ที่มีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน และวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น (และ
นำไปปรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป) 

3. การจัดลำดับความสำคัญของแนวทางการพัฒนา 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ จะมีแนวทางการพัฒนาที่หลากหลาย  ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความจำเป็นในการ 

ดำเนินการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งสิ้น  แต่มีความสำคัญความจำเป็นเร่งด่วนมาก
น้อยแตกต่างกัน  ที่ประชุมตามข้อ ๑ จะต้องร่วมกันจัดเรียงลำดับความสำคัญของแนวทางการพัฒนาการ
จัดลำดับความสำคัญดังกล่าว  ไม่ได้หมายความว่าแนวทางการพัฒนาที่ถูกจัดลำดับความสำคัญอยู่ในลำดับ
หลังๆ จะไม่ต้องนำมาปฏิบัติเพราะการที่กำหนดแนวทางการพัฒนาทุกแนวทาง  ได้รับการพิจารณาแล้วว่า
ต้องดำเนินการแต่ในห้วงระยะเวลาสามปีของแผนพัฒนานั้นอาจมีทางท่ีจำเป็นต้องนำมาเน้นการปฏิบัติ 

วิธีการจัดลำดับความสำคัญมีหลายวิธี  ตั้งแต่วิธีง่ายๆ  คือ ประชุมตกลงกัน  หรืออาจใช้วิธีการ 
ลงคะแนนคัดเลือกโดยใช้บัตรลงคะแนน  เพ่ือนำมารวมคะแนนและจัดลำดับ วิธีการจัดลำดับความสำคัญที่
เป็นวิทยาศาสตร์อาจใช้วิธี Rating Scale  หรือวิธี  Strategic  Issues  Graph  หรือวิธีอ่ืนๆ ซึ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งสามารถเลือกวิธีการปฏิบัติได้ตามความเหมาะสม 
 
 

4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
      หลังจากจัดลำดับแนวทางการพัฒนาแล้ว  ที่ประชุมจะตัดสินใจว่าจะนำแนวทางการพัฒนา
เหล่านั้นมาดำเนินการ   แต่ในการตัดสินใจเลือกนั้น ควรจะได้วิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 



                 

เพราะในการจัดลำดับความสำคัญอาจใช้การตัดสินใจของแต่ละบุคคลเป็นหลัก  ดังนั้นเพ่ือทบทวนและยืนยัน
การจัดลำดับว่ามีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติจริงหรือไม่  จึงควรนำแนวทางการพัฒนามาทำการวิเคราะห์จุด
แข็ง  จุดอ่อน  ให้โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis)   อีกครั้ง 
 

 ขั้นตอนที่ ๔  การกำหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 
 ๑. หลังจากได้แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีแล้ว   ให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาคัดเลือก
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา มาจัดทำเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา  โดยพิจารณา
คัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนา  โดยนำวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาจัดทำเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 
 ๒. ในขั้นตอนนี้  ที่ประชุมจะร่วมกันพิจารณากำหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะต้อง
ดำเนินการตามแนวทางที่คัดเลือก และโดยที่กิจกรรมที่จะดำเนินการย่อมมีความหลากหลาย  ซึ่งที่ประชุม
จะต้องพิจารณาในประเด็นดังต่อไปนี้ด้วยคือ 
  (๑)  พิจารณากิจกรรมที่ต้องดำเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่
กำหนดอย่างรอบคอบ เพ่ือให้ได้โครงการ/กิจกรรมที่ครบถ้วน  ซึ่งอาจจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง   โครงการ/กิจกรรมที่ร่วมดำเนินการกับหน่วยงานอ่ืนๆ  หรือโครงการ/
กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้ดำเนินการ 
  (๒)  พิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการ/กิจกรรม  ควรพิจารณาทั้งภายใต้แนวทาง
เดียวกันและระหว่างแนวทางการพัฒนา 
  (๓)  พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมทั้งในด้านกระบวนการการดำเนินงานและใน
ด้านของผลการดำเนินการ  เพื่อบรรจุกิจกรรมลงในปีต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
  (๔)  พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม 
   ก. จากความจำเป็นเร่งด่วน 
   ข. ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ค. ความเชื่อมโยงของกิจกรรม และระยะเวลาที่จะดำเนินการ 
 

 ขั้นตอนที่ ๕  การจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาในช่วงสามปี มาจัดทำรายละเอียดโครงการในด้านเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณ 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ  และตัวชี้วัดความสำเร็จ  โดยเน้นการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที่จะดำเนินการ
ในปีแรกของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  เพ่ือให้สามารถนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ต่อไป 
 

 ขั้นตอนที่ ๖  การจัดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ๑.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีเค้า
โครงประกอบด้วย ๕  ส่วน ดังนี้ 

 
องค์ประกอบที่สำคัญของแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย 

ส่วนที่ 1     สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
ส่วนที่ 2     ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส่วนที่ 3     ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  



                 

  3.1 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น ปี (2566-2570) ผ01 
  3.2 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

                                            และแผนชุมชน(ผ01/1) 
- บัญชีโครงการพัฒนา(ผ.02) 
- บัญชีโครงการพัฒนาที่นำมาจากแผนหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(ผ02/1) 
- บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น(ผ02/2) 
- บัญชีครุภัณฑ์ (ผ03) 

ส่วนที่ 4  แนวทางการติดตามประเมินผล 
  4.1 กรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  4.2 ระเบียบ วิธีในการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
       

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  จัดเวทีประชาคม  ซึ่งประกอบด้วย 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ประชาคมท้องถิ่น  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แล้วนำไปปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้สมบูรณ์ต่อไป 

3.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ปรับปรุงแล้ว
เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 

 

 ขั้นตอนที่ ๗  การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่ผ่านการพิจารณาให้ผู้บริหาร

ท้องถิ่นเสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือเสนอคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับอำเภอในกรณีที่มีการมอบอำนาจ  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๒. ผู้บริหารท้องถิ่นนำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอในกรณีที่มีการมอบอำนาจ  
เสนอขอรับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
 ๓. เมื่อสภาท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วสภาท้องถิ่นจะส่งให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และนำไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด / 
คณะกรรมการพัฒนาอำเภอ คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น  คณะอนุกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประกาศให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับ
ทราบโดยทั่วกัน 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548  ข้อ  17  กำหนดขั้นตอนการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น กำหนดประเด็นหลักการ
พัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาคมและชุมชน   โดยให้นำข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนา
จากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 



                 

  2.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวบรวมประเด็นหลักการ
พัฒนา  ปัญหา  ความต้องการ  และข้อมูลนำมาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  แล้วเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 
  3.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
  4.  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี   
  สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป 

 

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  ข้อ 8  กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล   ประกอบด้วย 

1.  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล          ประธานกรรมการ 
2.  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกคน         กรรมการ 
3.  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
    คัดเลือกจำนวนสามคน           กรรมการ 
4.  ผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคัดเลือกจำนวนสามคน    กรรมการ 
5.  ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจที่นายก 
    องค์การบริหารส่วนตำบลคัดเลือกจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน       กรรมการ 
6.  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก 
    จำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน         กรรมการ 
7.  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล           กรรมการและเลขานุการ 
8.  หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทำแผน         ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

กรรมการลำดับที่ 4 – 6  ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
 

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  มีอำนาจหน้าที่  ดังนี้ 
1.  กำหนดแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  โดยพิจารณาจาก 

1.1 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  โดยเฉพาะอำนาจหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน  เช่น  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  การผังเมือง 

1.2 ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ 
1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  กลุ่มจังหวัด และจังหวัด  โดยให้เน้นดำเนินการใน

ยุทธศาสตร์ที่สำคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง  เช่น  การแก้ไขปัญหาความยากจน  การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
      1.4 กรอบนโยบาย ทิศทาง  แนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัด 

1.5 นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น 



                 

1.6 แผนชุมชนในการนำประเด็นข้างต้นมาจัดทำแผนพัฒนา  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คำนึงถึงสถานะทางการคลังของท้องถิ่น  และความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการมาประกอบการพิจารณา
ด้วย   

2.  ร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนา  เสนอแนะแนวทางการพัฒนา  และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำร่าง
แผนพัฒนาในการจัดทำร่างแผนพัฒนา  ให้นำปัญหาความต้องการจากแผนชุมชน ที่จะดำเนินการเองได้มา
พิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา  แต่หากเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เสนอปัญหาความ
ต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดบรรจุไว้ในแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอำนาจหน้าที่ 

3.  พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนดำเนินการให้ความเห็นชอบร่างข้อกำหนดขอบข่ายและ
รายละเอียดของงานแล้วเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

4.  พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 5.  แต่งตั้งท่ีปรึกษา  คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานอ่ืนเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
 6.  ประสานกับประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวม  วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นและจัดทำเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ข้อ 9  กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  ประกอบด้วย 

1.  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล    ประธานกรรมการ 
2.  หวัหน้าส่วนการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล กรรมการ 
3.  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก 
     จำนวนสามคน     กรรมการ 
4.  หัวหน้าสว่นการบริหารที่มีหน้าที่จัดทำแผน  กรรมการและเลขานุการ 
5.  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน    
     หรือพนักงานส่วนตำบลที่นายกองค์การบริหาร 
     สว่นตำบลมอบหมาย     ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ลำดับที่ 3 - 5   ให้มีวาระอยู่ใน
ตำแหน่งคราวละ ๔ ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  มีหน้าที่จัดทำร่าง
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลกำหนด  จัดทำร่างแผนการดำเนินงานและจัดทำร่างข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียด
ของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ  เพ่ือเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบล 
 

การแก้ไข การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตาม 
ขัน้ตอน ดังนี้ 



                 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 หมวด 4 การแก้ไข การเพ่ิมเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา กำหนดไว้ดังนี้ 

1.  การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น  (ข้อ 21) 
2.  การเพ่ิมเติมหรือหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดย

มีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ (ข้อ 22) 
             2.1  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

2.2  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติม  
   สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภา
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ด้วย 
 

 ข้อ ๒๒/๑ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ  
งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
 
1.4  ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลองค์กร
ต่าง ๆ และประชาชนในท้องถิ่น  ดังนี้ 

1.  เป็นกรอบในการกำหนดทิศทางการพัฒนาของท้องถิ่น ทำให้เกิดความชัดเจนในการ
ดำเนินงาน มุ่งตรงไปยังจุดหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างสะดวกและเกิดผล 

2.  ทำให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด 
สามารถแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 

3.  สามารถจัดสรรการใช้ทรัพยากรทางการบริหารที่มีอยู่อย่างจำกัด  ได้อย่างคุ้มค่า 
ประหยัดและมีประสิทธิภาพ 
  4.  ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดทำ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

5.  ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ ๆ และความคิดสร้างสรรค์เพ่ือนำมาพัฒนา
ท้องถิ่น   
  6.  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

7.  ทำให้เกิดการประสานงานที่ดีระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ในองค์การบริหารส่วนตำบล และเป็น
การหลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อนในการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย 

8.  เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง การบริหารของประชาชนในท้องถิ่น 
 

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร  เป็นเครื่องมือที่จะ
ช่วยให้องค์การบริหารส่วนตำบลได้พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการ
ดำเนินงานต่าง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุน และเป็นอุปสรรคต่อกัน เพ่ือให้องค์การ



                 

บริหารส่วนตำบลนำมาตัดสินกำหนดแนวทางการดำเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่น ทั้งเงิน 
คน วัสดุอุปกรณ์  และการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด 

 
*************************************** 
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ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1.ด้านกายภาพ 
  1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล 

องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหาร 
ส่วนตำบล เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  2540 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.
2537 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25  ธันวาคม  2539 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23  
กุมภาพันธ์  2540 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่  99 หมู่ที่ 6 ถนนหลักแก้ว –คลองพูล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัด
อ่างทอง เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง   ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง  
ระยะทางทางจากอำเภอประมาณ 13  กิโลเมตร และระยะทางห่างจากจังหวัดอ่างทองประมาณ  22  
กิโลเมตร พื้นที่ประมาณ  25.08 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 15,675 ไร่  มีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้ 
  ทิศเหนือ         ติดกับ    ตำบลตลาดใหม่ ตำบลห้วยคันแหลน จังหวัดอ่างทอง 
         ทิศใต้            ติดกับ    ตำบลนาคู อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  ทิศตะวันออก ติดกับ    ตำบลบางจัก จังหวัดอ่างทอง 
  ทิศตะวันตก      ติดกับ    ตำบลไผ่วง จังหวัดอ่างทอง                                                                                                                                                          
 
  เนื้อที่ 
   พ้ืนที่ประมาณ  25.08 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 15,675 ไร่    

   1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
      ภูมิประเทศเป็นพ้ืนที่ราบลุ่มมีน้ำท่วมขังในช่วงฤดูน้ำหลาก และมีน้ำขังตลอดปี ในพื้นที่บางแห่งเหมาะ
สำหรับทำการเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำสวน เลี้ยงสัตว์  และพืชผักสวนครัว 

   1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
      มีลักษณะเป็นแบบมรสุม 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว 

   1.4 ลักษณะดิน 
      ส่วนเนื้อดินที่เป็นดินเหนียว มีสภาพความเป็นกรดสูง  
   1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ 
       1.แหล่งน้ำตำบลหลักแก้ว อยู่ในเขตประทานทั้งหมด มีพ้ืนที่รับน้ำจากโครงการชลประทาน 2 โครงการ 
             -โครงการยางมณี  หมู่ที่ 1    พื้นที่  2,060 ไร่ 
             -โครงการชันสูตร  หมู่ที่ 2,3,4,5,6,7,8 พื้นที่  13,615 ไร่ 
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 2.แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นเอง 
    - ฝายน้ำล้น  1  แห่ง  (หมู่ท่ี 3  ฝายประเสริฐอนุสรณ์)  
 - บ่อน้ำตื้น   1  แห่ง 
 - บ่อโยก      -  แห่ง 

- คลองคูคาง 2 แห่ง (หมู่ท่ี 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 
-    สระน้ำขนาดเล็ก   1  แห่ง  (หมู่ที่ 8) 

 3.คลองชลประทานในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว (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.แหล่งน้ำธรรมชาติ 
   - บึง,หนองและอ่ืนๆ  1   แห่ง   
2.ด้านการเมืองการปกครอง 
   2.1 เขตการปกครอง 
        องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว   แบ่งเขตการปกครองประกอบด้วย  8  หมู่บ้าน  8  ชุมชน   
ของตำบลหลักแก้ว    อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง  ดังนี้ 

1. หมู่ที่  1   บ้านคลองพูล  มีพื้นที่ประมาณ 3.56 กม. หรือประมาณ 2,225 ไร่  
นายธีรพันธ์  ชโลธร  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
นางศรีนวล  แก้วสัมฤทธิ์ และนายนเรศ  เจริญผล 

2. หมู่ที่  2   บ้านห้วยรี  มีพื้นท่ีประมาณ 6.96 ตร.กม. หรือประมาณ 4,350 ไร่  
นายชาติชาย  ศรีเรือง  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
นายฐปนพงษ์  เอ่ียมยิ้ม  และนายยุคล  พูลทอง   
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3. หมู่ที่  3   บ้านลาดหญ้าไทร มีพ้ืนที่ประมาณ 2.83 ตร.กม. หรือประมาณ 1,768.75 ไร่  
นายศักดิ์ชาย  ศรีอ่ำ  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
นางน้ำทิพย์  หอมงาม และนางกาญจนา  นาคเกษม  เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

4. หมู่ที่  4   บ้านคลองสำโรง มีพ้ืนที่ประมาณ 4.38 ตร.กม. หรือประมาณ 2,737.50 ไร่  
นายไพรัตน์  แสงทอง  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
นายเฉลียว  ม่วงอ่อน และนายไพฑูรย์  ทองขาว เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

5. หมู่ที่  5   บ้านหนองสองห้อง มีพ้ืนที่ประมาณ 1.19 ตร.กม. หรือประมาณ 743.75 ไร่ 
นายพลากร  ยอดขำ  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
นายฐาปกรณ์  เงินแถบ  และนายสมนึก  สุธรรมา  เป็นผู้ชว่ยผู้ใหญ่บ้าน 

6. หมู่ที่  6   บ้านหลักแก้ว มีพ้ืนที่ประมาณ 1.63 ตร.กม. หรือประมาณ 1,018.75 ไร่ 
นายมนตรี  หาญจารุภัทร  เป็นกำนันตำบลหลักแก้ว 
นางสาวอ้อยใจ  เขียนงาม และนายไพฑูรย์  โพธิ์ศรี  เป็นผู้ช่วยกำนัน 

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  อำพันเรือง  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
น.ส.กานต์พิชชา  สวยสม  และนายประสิทธิ์  รุ่งแสง  เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

   2.2 เขตการเลือกตั้ง 
1)  หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ ได้แก่ หมู่ที่ ๒ ตำบลหลักแก้ว    อำเภอวิเศษชัยชาญ   หรือ 

บ้านเลขท่ี  ๑  ถึงบ้านเลขท่ี  ๑๗๐  ตำบลหลักแก้ว ที่เลือกตั้ง  ได้แก่ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ รวม ๗๐๘ คน 
  ๒)  หน่วยเลือกตั้งที่  ๒  ได้แก่  หมู่ที่   ๓  ตำบลหลักแก้ว  อำเภอวิเศษชัยชาญ  หรือ
บ้านเลขท่ี  ๒  ถึงบ้านเลขท่ี  ๙๙  ถนน..............-.................ที่เลือกตั้ง  ได้แก่  อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนวัด
ใหม่ทาง่ข้าม หมู่ที่ ๓ รวม ๔๕๔ คน 
  ๓)    หน่วยเลือกตั้งที่  ๓  ได้แก่  หมู่ที่  ๔  ตำบลหลักแก้ว  อำเภอวิเศษชัยชาญ  หรือ
บ้านเลขท่ี  ๑  ถึงบ้านเลขที่  ๑๒๘  ที่เลือกตั้ง  ได้แก่  ศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ รวม ๕๖๒ คน 
  ๔)  หน่วยเลือกตั้งที่  ๔  ได้แก่  หมู่ที่   ๕  ตำบลหลักแก้ว  อำเภอวิเศษชัยชาญ  หรือ
บ้านเลขท่ี  ๑  ถึงบ้านเลขที่  ๔๗/๓  ที่เลือกตั้ง  ได้แก่  ศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ รวม ๒๒๑ คน 
  ๕)  หน่วยเลือกตั้งที่  ๕  ได้แก่  หมู่ที่   ๖  ตำบลหลักแก้ว  อำเภอวิเศษชัยชาญ  หรือ
บ้านเลขที่  ๑  ถึงบ้านเลขที่  ๑๑๒  ถนน..............-.................  ที่เลือกตั้ง  ได้แก่  องค์การบริหารส่วนตำบล
หลักแก้ว (หลังใหม่) หมู่ที่ ๖ รวม ๔๗๖ คน 
  ๖)  หน่วยเลือกตั้งที่  ๖  ได้แก่  หมู่ที่   ๗  ตำบลหลักแก้ว  อำเภอวิเศษชัยชาญ  หรือ
บ้านเลขที่  ๑  ถึงบ้านเลขที่  ๗๐/๕  ถนน..............-.................  ที่เลือกตั้ง  ได้แก่  ศาลาการเปรียญวัดหลัก
แก้ว (๑) หมู่ที่ ๖ รวม ๔๗๓ คน 
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  ๗)  หน่วยเลือกตั้งที่  ๗  ได้แก่  หมู่ที่   ๗  ตำบลหลักแก้ว  อำเภอวิเศษชั ยชาญ  หรือ
บ้านเลขที่  ๑  ถึงบ้านเลขที่  ๗๐/5  ที่เลือกตั้ง  ได้แก่  ศาลาการเปรียญวัดหลักแก้ว (๒) หมู่ที่ ๖ รวม ๓๙๒ คน 
  ๘)  หน่วยเลือกตั้งที่  ๘  ได้แก่  หมู่ที่  ๘  ตำบลหลักแกว  อำเภอวิเศษชัยชาญ  หรือ 
บ้านเลขท่ี  ๑  ถึงบ้านเลขท่ี  ๖๓  ได้แก่  ศาลากลางบ้าน (ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๘) รวม ๓๘๓ คน  
 
3.ประชากร 
   3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร 
 ลักษณะโครงสร้างของประชากรตามสถิติการทะเบียนราษฏร ณ เดือนมกราคม ๒๕๖๔ ของตำบล
หลักแก้ว มีจำนวนประชากร ดังนี้ 
    

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

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

230 
311 
181 
253 
80 
206 
338 
151 

315 
415 
274 
326 
128 
306 
496 
226 

330 
469 
317 
356 
128 
306 
496 
226 

645 
884 
591 
682 
260 
605 

1,031 
451 

  รวม 1,750 2,486 2,663 5,149 

ข้อมูลอ้างอิง จาก ที่ทำการปกครองอำเภอวิเศษชัยชาญ (ข้อมูล ณ วันที่ 12  มกราคม  2564) 
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3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร 

ลำดับที่ ช่วงอายุ เพศ รวม 

ชาย หญิง 

1 ต่ำกว่าอายุ 18 ปี 435 444 879 

2 ตั้งแต่อายุ 18 ปี ถึง 60 ปี 1,582 1,550 3,132 

3 อายุ 60 ปีขึ้นไป 643 488 1,131 

รวม 2,660 643 3,303 

4.สภาพทางสังคม 
  4.1  การศึกษา 
  โรงเรียนในพ้ืนที่สังกัดสพฐ. (รับระดับอนุบาล 1 –ประถมศึกษาปีที่ 6) จำนวน 4 แห่ง 
   4.1.1 การศึกษา 
    - โรงเรียนวัดลานช้าง    ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 
    - โรงเรียนวัดใหม่ทางข้าม  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 
    - โรงเรียนวัดคลองสำโรง  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 
    - โรงเรียนวัดหลักแก้ว  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 
   4.1.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ถ่ายโอนจาก สปสช. จำนวน 4 ศูนย์ 
    - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว  ตั้งอยู่  หมู่ที่ 6 
    
   4.1.3 ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน 8 แห่ง และศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  
                                       จำนวน 1 แห่ง (หมู่ที่ 4) 
 
   4.2. การสาธารณสุข 
   -โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล      จำนวน   1  แห่ง  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 
   -ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน      จำนวน  8  แห่ง   
   - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)   จำนวน  2  รุ่น  จำนวน  113  คน 
   - ตำรวจชุมชน         จำนวน  1  รุ่น  จำนวน  147  คน 
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4.3 อาชญากรรม 
     ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
     - ที่พักสายตรวจ หมู่ที่ 4 คลองสำโรง        จำนวน  1  แห่ง 
4.4 ยาเสพติด 
     ในเขตตำบลหลักแก้ว หมู่ที่ ๓  มีการแจ้งผู้ติดยาเสพติด 
4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
      ประสานหน่วยงานต่างภาครัฐ 
5.ระบบบริการพื้นฐาน 
   5.1 การคมนาคมขนส่ง (ทางบก,ทางน้ำ,ทางราง ฯลฯ) 

            ถนนลาดยางแอลฟัลท์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลูกรัง 
จำนวน 

สายทางรวม 
(สาย) 

ถนนลาดยาง
แอสฟัลส์
(สาย) 

ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก

(สาย) 

ถนนลูกรัง
(สาย) 

34 7 24 15 

 
   5.2 การไฟฟ้า 
        มีไฟฟ้าครบทุกบ้าน จำนวน  1,750  ครัวเรือน 
   5.3 การประปา 
         มีประปาครบทุกครัวเรือน จำนวน 1,750 ครัวเรือน 
   5.4 โทรศัพท์ 
         ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ 
   5.5 ระบบโลจิสติกส์ (Logistics) หรือการขนส่ง 
        ที่ทำการไปรษณีย์ ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์อำเภอวิเศษชัยชาญ  ตั้งอยู่ในตัวเมืองอำเภอวิเศษชัยชาญ 

➢ 6.ระบบเศรษฐกิจ 
  6.1 การเกษตร 
        ประชาชนส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมได้แก่ทำนา ทำสวน 
และการปลูกพืชผักสวนครัว 
  6.2  การประมง 

                   ประชาชนในตำบลหลักแก้วส่วนใหญ่เลี้ยงปลาน้ำจืด  
             6.3 การปศุสัตว์ 
                 ในตำบลหลักแก้วมีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ส่วนใหญ่เลี้ยงไก่ และเป็ด  
   6.4 การบริการ 

       มีร้านบริการทำผม เสริมสวย พื้นที่ หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 7 
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  6.5 การท่องเที่ยว 
       แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง ได้แก่ หลวงพ่อขาว ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ข้างองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว 
  6.6 อุตสาหกรรม 
       โรงเรือนจักรอุตสาหกรรม จำนวน 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 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมได้แก่ทำนา ปลูกข้าว ทำไร่ 

➢ 7.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 7.1 การนับถือศาสนา 
   ประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลหลักแก้ว นับถือศาสนาพุทธ มีวัด จำนวน 5 แห่ง 
    1.วัดคลองพูล      ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 
    2.วัดลานช้าง       ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 
    3.วัดใหม่ทางข้าม  ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 
    4.วัดคลองสำโรง   ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 
    5.วัดหลักแก้ว      ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 

          7.2 ประเพณีและงานประจำ 
กันยายน – ตุลาคม  งานวันสารทไทย ประชาชนจะจัดงานวัดสารทไทย ณ วัดหลักแก้ว 

 การลอยกระทง  ถือว่ายังคงรักษารูปแบบเดิมเอาไว้ได้เมื่อถึงวันเพ็ญพระจันทร์เต็มดวง ตรงกับ เดือน 
12 ของทุกปีชาวบ้านจะจัดเตรียมทำกระทงจากวัสดุที่หาได้ง่ายตามแบบธรรมชาติ เช่น หยวกกล้วยและ
ดอกบัว นำมาประดิษฐ์เป็นกระทงสวยงาม ปักธูปเทียนและดอกไม้นำมาลอยตามแหล่งน้ำในหมู่บ้าน 
 วันเข้าพรรษา ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันเริ่มต้นเทศกาลเข้าพรรษาชาวบ้านจะเข้าทำบุญตัก
บาตรถือศีล 
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           พิธีทอดกฐิน  ได้ปฏิบัติกันมาแต่โบราณประชาชนได้บำเพ็ญกุศลถวายกฐินในเทศกาลออกพรรษา 
วันสงกรานต์  ชาวบ้านจะไปชุมนุมกันที่วัด นิมนต์พระในวัดมายังสถานที่ประกอบพิธี มีการรดน้ำดำหัวขอพร
จากญาติผู้ใหญ่แล้วพวกหนุ่มๆสาวๆ ก็จะเล่นสาดน้ำกันอย่างสนุกสนาน ซึ่งน้ำที่ใช้นำมาสาดกันต้องเป็นน้ำ
สะอาดผสมน้ำอบมีกลิ่นหอม 
 การทำบุญขึ้นบ้านใหม่  ประเพณีแต่งงาน บวชนาค โกนจุก การทำบาตรในวันสำคัญต่างๆ 
        7.3ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
            ใชภ้าษาภาคกลาง เป็นภาษาพ้ืนเมือง 
        7.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
            กลุ่มอาชีพหมี่กรอบ หมู่ที่ 4  
8.ทรัพยากรธรรมชาติ 
8.1 น้ำ 
     แหล่งน้ำธรรมชาติ 
 บึง ,หนองน้ำ  1  แห่ง  
แหล่งน้ำตำบลหลักแก้ว อยู่ในเขตชลประทานทั้งหมด มีพ้ืนที่รับน้ำจากโครงการชลประทาน 2 โครงการ 

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

 ฝายน้ำล้น  1  แห่ง (หมู่ท่ี 3 ฝายประเสริฐอนุสรณ์) 
 บ่อน้ำตื้น  1  แห่ง 
 บ่อโยก   -  แห่ง 
 คลองคูคาง  2  แห่ง (หมู่ที่ 4,7) 
 ระบบประปาหมูบ้าน 9  แห่ง 

บ่อบาดาล  2  แห่ง  
สระน้ำขนาดเล็ก  1  แห่ง (หมู่ที่ 8) 

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

1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
          ๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.2561-2580) 
  เป็นยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่ง
จะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน 
วิสัยทัศน์ประเทศไทย ๒๕๘๐ “ประเทศมีความมั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
  ๑.๑.๑ ยุทธศาสตร์ทางด้านความมั่นคง 
  ๑.๑.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  ๑.๑.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  ๑.๑.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  ๑.๑.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ๑.๑.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ.2560-2564) 
  ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์  
 ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจุบันสนับสนุน ดังนี้  
  ๑.๒.๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  ๑.๒.๒ การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
  ๑.๒.๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
  ๑.๒.๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  ๑.๒.๕ การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 
  ๑.๒.๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 
  ๑.๒.๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  ๑.๒.๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
  ๑.๒.๙ การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
  ๑.๒.๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
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๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด  
  1.3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถ
สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มี
ศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค 
GMS BIMSTEC และAEC เพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย
เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพ่ิมสูง 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแล
ผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน้ำให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน้ำ
อย่างเหมาะสมและเชื่อมโยพ้ืนที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน    

๑.๓.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒ 
 (ชัยนาท  ชัยนาท  สิงห์บุรี อ่างทอง) 
วิสัยทัศน์ 

                “ลุ่มน ำ้แหง่ประวตัศิำสตร ์ศนูยก์ลำงเศรษฐกจิที่ยั่งยืน” 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เพ่ิมความสามารถในการผลิตอาหารปลอดภัย ยกระดับ

ผู้ประกอบการ SME ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรม เพ่ือรองรับเศรษฐกิจ 4.0 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ฟ้ืนฟแูละยกระดบัแหล่งท่องเที่ยว กจิกรรมท่องเที่ยว ผลิตภณัฑช์มุชนและ 

ปรบัปรุงส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก ควำมปลอดภยั ตำมมำตรฐำนกำรท่องเที่ยวเพื่อสรำ้งควำมประทบัใจแก่นกัท่องเที่ยว 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา/ป่าสักในกลุ่ม

จังหวัดภาคกลางตอนบน อย่างสมดุลและยั่งยืน 
ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมโลจิสติกส์ขนส่งมวลชนเพื่อส่งเสริม

ด้านเศรษฐกิจ” 
             อ้างอิงจาก แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒ (พ.ศ.2561-256๕) 

 

๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
        ๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  ๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม 
  ๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  ๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการที่ด ี
  ๗. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนานโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
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 2.ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 2.1 วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว 
      “ร่วมรักพัฒนาตำบลหลักแก้ว เป็นเมืองน่าอยู่ อู่ข้าว อู่น้ำ ชุมชนเข็มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดย

การบริการจัดการที่ดี ปรับปรุงองค์กรให้ทันสมัยรองรับภารกิจและความเปลี่ยนแปลง เป็นศูนย์กลางการ
ให้บริการแก่ประชาชนในตำบล” 
 2.2 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว 
       ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาไว้  7  ด้านดังนี้   
       ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต               
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย การออกกำลังกาย และการกีฬา 

       ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       ยุทธศาสตร์ที่   6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
      ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 

2.3 เป้าประสงค์ 
  1.  การคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย 
  2.  ระบบสาธารณูปโภค ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 
  3.  ประชาชนได้รับความคุ้มครอง ดูแลและช่วยเหลือจากเหตุสาธารณภัย 
  4.  ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี 
  5.  ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม 
  6.  มีการกำจัดขยะที่ได้มาตรฐาน 
  7.   ประชาชนได้รับบริการด้านการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษาได้อย่างทั่วถึง 
  8.  ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม ได้รับการทำนุ บำรุง ดูแลรักษาให้คงอยู่สืบไป 
  9.  ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี ได้รับการดูแลด้านงานสวัสดิการสังคม ได้รับการส่งเสริม  
                        อาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ 
  10. การบริหารงานขององค์กรเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม 
  11. พัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาและตอบสนอง 
                         ความต้องการของประชาชนได้ 
  12. อาชีพเกษตรกรรมได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องและปลอดภัย 
  13. มีแหล่งน้ำสำหรับการประกอบอาชีพเกษตรและปศุสัตว์ 
  14. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และเชิงนิเวศ 
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2.4 ตัวชี้วัด  
1. จำนวนเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
2. ระบบสาธารณูปโภคท่ัวถึงทุกหมู่บ้าน 
3. เกษตรกรได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆ สามารถสร้างผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัย 
   ได้เพ่ิมข้ึน 
4. มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในตำบลหลักแก้วมากขึ้น 
5. รายได้ของประชากรเฉลี่ยต่อคนเพิ่มขึ้น 
6. ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

2.5 ค่าเป้าหมาย 
๑.  พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการสาธารณภัย 

   ๒.  พัฒนางานด้านสุขภาพอนามัย พ้นภัยยาเสพติด พัฒนาการกีฬา บำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม  
                        และกำจัดขยะที่ได้มาตรฐาน   
  ๓.  พัฒนางานด้านการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา ส่งเสริมงานการศาสนา  
                        วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 

๔.  พัฒนางานสวัสดิการสังคมส่งเสริมอาชีพเพ่ิมรายได้     
๕.  พัฒนาศักยภาพการบริหารงานองค์กรและสร้างความพึงพอใจของประชาชนต่อการ 
     ให้บริการของภาครัฐ  

  6.  ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรปลอดภัย พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร การประมง  
                              และปศุสัตว์ 

7.  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

 2.6 กลยุทธ์ 
  1. กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน 

1. การพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า 
2. การพัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษา คูคลอง ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ 
3. การติดตั้ง ปรับปรุง ขยายเขตไฟฟ้า ประปา และอ่ืน ๆ 

      2. กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และคุณภาพชีวิต 
1. ด้านการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา 
2. ส่งเสริมและพัฒนาใส่ใจสังคมผู้สูงอายุให้อยู่อย่างมีคุณภาพ 

 3. กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและสังคม และการรักษา 
        ความสงบเรียบร้อย 

1. ส่งเสริมและพัฒนางานด้านสุขภาพอนามัย พ้นภัยยาเสพติด และพัฒนาการกีฬา 
4. กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการพัฒนาด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม    
    เศรษฐกิจพอเพียง และการท่องเที่ยว 

1. ส่งเสริมและพัฒนางานด้านสวัสดิการสังคม ส่งเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ 
2. ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ในตำบลให้มีปริมาณและคุณภาพสูงขึ้น   
3. ส่งเสริมจัดหาตลาดเพ่ือรองรับสินค้าและผลผลิตให้แก่เกษตรกร 
4. ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และเชิงนิเวศ 
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5. กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ และรักษาสิ่งแวดล้อม 
2. ส่งเสริมการกำจัดขยะที่ได้มาตรฐาน 
3. ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรปลอดภัย 

6. กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

1. ส่งเสริมและพัฒนางานด้านการศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 
2. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

7 กลยุทธ์ด้านการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองคก์รและการมีสว่นรว่มของประชาชน 
1.  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารงานองค์กรตามอำนาจหน้าที่ 
2.  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเพ่ือสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนในการ

ให้บริการของภาครัฐ 

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
  จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่สำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
๑๒ ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่ ยุทธศาสตร์จังหวัด จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจน      
ในการนำแนวทางมากำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการกำหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา เป็นทรัพยากรที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกัน         
ในท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เพ่ือเตรียมความพร้อมของทรัพยากร และพัฒนาระบบเศรษฐกิจของหมู่บ้านให้สามารถรองรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะโลกอย่างเหมาะสม โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน สังคม และ
เศรษฐกิจภายในหมู่บ้านให้มีคุณภาพ ให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสร้างโอกาส
ทางเศรษฐกิจโดยการสร้างฐานความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม บนพ้ืนฐานการผลิต การบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของตำบลหลักแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้วจึง
ได้กำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) คือ พัฒนาให้ตำบลหลักแก้วป็นตำบลที่น่าอยู่  ส่งเสริมในด้าน
การเกษตรปลอดภัย และแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน  
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๒.๘  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโพพระมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  
ดังนี้ 

 
   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(ใช้การวิเคราะห์ SWOT/Analysis/Demand (Demand Analysis) /Global Dernand และ Trend 
ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้าน
เศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

การดำเนินการตามกระบวนการวิเคราะห์ปัญหา เชื่อมโยงปัญหาในปีที่ผ่านมา โดยใช้ปัจจัยภายใน 
ได้แก่ จุดแข็ง และจุดอ่อน ปัจจัยภายนอก ได้แก่ โอกาส และอุปสรรค พิจารณาจากสภาพปัญหาของการพัฒนาตำบล
โพพระ  พบว่า 

 

 

 
  

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี     

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 

แผนพัฒนาภาคกลางตอนบน 

แผนกลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว 
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จุดเด่นหรือจุดแข็ง   (S :  Strengths) 
1. พ้ืนที่ตำบลหลักแก้วมีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะสมแก่การทำนา 
2. มีระบบชลประทานครอบคลุมทั้งพ้ืนที่  
3. ตำบลหลักแก้ว มีสภาพพ้ืนที่เหมาะสมแก่การเลี้ยงสัตว์ 
4. เกษตรกรมีความรู้ มีภูมิปัญญาในการทำนา  
5. มีเส้นทางหลักในการคมนาคมที่สามารถเดินทางได้สะดวก 

จุดด้อยหรือจุดอ่อน  (W :  Weaknesses) 
1. เกษตรกรในพ้ืนที่ขาดการปรับปรุง บำรุงดิน  
2. เกษตรกรมีการใช้สารเคมีมากเกินไป ทำให้ต้นทุนการผลิตสูง 
3. เกษตรกรขาดเงินลงทุนในการประกอบอาชีพ 
4. ประชาชนในพื้นท่ีขาดการรวมกลุ่มในการประกอบอาชีพ 
5. ระบบการเกษตรยังต้องอาศัยแหล่งน้ำจากธรรมชาติ 

โอกาส  (O :  Opportunities) 
1. รัฐบาลให้ความสำคัญต่อเกษตรกร ให้การสนับสนุนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
2. พ้ืนที่ตำบลหลักแก้ว ไม่ไกลจากเมืองหลวง และไม่ไกลจากตัวจังหวัด 
3. รัฐบาลมีศูนย์การเรียนรู้อยู่ในตำบลหลักแก้ว มีศูนย์เรียนรู้ระดับอำเภอ 

อุปสรรค  (T :  Threats) 
1. ราคาข้าวตกต่ำ ราคาปุ๋ย สารเคมี ราคาสูง อาหารสัตว์ราคาสูง 
2. ในฤดูแล้งขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตร 

สภาพปัญหา 
1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีจำนวนจำกัด ไม่สามารถบริหารจัดการตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างทั่วถึง 
2. ปัญหายาเสพติดภายในตำบล ยงัไม่สามารถดำเนนิการแก้ไขปญัหาได้ 
3. ปัญหาการควบคุมการเลีย้งสัตวแ์ละการขึ้นทะเบียนสตัว์ที่ไม่ถูกต้อง 
4. ภายในตำบลหลักแก้ว ไม่มีบริการรถพยาบาลหรือรถฉุกเฉิน สำหรับชว่ยเหลือประชาชนเมื่อ

เจ็บป่วยฉุกเฉิน 
5. การบริหารงานขององค์กรยังไมเ่ป็นที่พึงพอใจของประชาชน เชน่ การใหบ้ริการแก่ผู้มาติดต่อ

ราชการ การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กร 
6. ตำบลหลักแก้วระบบการจัดเก็บขยะที่เป็นรูปธรรม 
7. ประชาชนที่มีรายได้น้อย ยังมีจำนวนมาก 

3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบล     
หลักแก้ว นั้น  ได้ทำการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   
  1. ปัจจัยตวัแปรเศรษฐกิจโลก 
  2. ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ธรรมชาติ 
  3. ปัจจัยทางการเมืองและกฎหมาย 
  4. ปัจจัยดา้นสื่อ โซเชียล และเทคโนโลย ี 
  5. ปัจจัยตวัแปลทางสังคมและวัฒนธรรมจากต่างประเทศที่หลัง่ไหลเข้ามาในประเทศไทย  
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.01 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ป ี

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี 12 

แผนพัฒนาภาค
กลางตอนบน 2 

 
แผนยุทธศาสตร์

จังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์ด้านความ
มั่นคง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสรมิสร้างศักยภาพ

คน 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ

แข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทาง

สังคม 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคณุภาพ

ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดลุและพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์
ด้านความ

มั่นคง 

ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา

โครงสร้าง
พื้นฐานและ

ระบบ 
โลจิสติกส ์

ยุทธศาสตร์การ
สร้างความ
เข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง

ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ด้าน
วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี การ
วิจัยและ
นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์
การ

เสรมิสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพ
ทุนมนุษย ์

ยุทธศาสตร์
ด้านการเติบโต
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์
ด้านการ

ต่างประเทศ 
ประเทศ

เพื่อนบ้าน 
และภมูิภาค 

ยุทธศาสตร์
ด้านการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
และธรรมาภิ
บาลในภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ภาคเมือง 
และพื้นที่
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์
การสร้าง
ความเป็น
ธรรมลด
ความ

เหลื่อมล้ำใน
สังคม 

ฟื้นฟูและยกระดับแหล่งท่องเท่ียว กิจกรรม
ท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชนและปรับปรุงสิ่ง
อำนวยความสะดวก ความปลอดภยั ตาม
มาตรฐานการท่องเท่ียวเพือ่สร้างความ
ประทับใจ แก่นักท่องเที่ยว 

เพ่ิมความสามารถในการผลิตอาหารปลอดภยั ยกระดบั 

ผูป้ระกอบการ SME ทัง้ภาคเกษตร อตุสาหกรรม เพื่อรองรบั

เศรษฐกิจ ๔.๐ 

  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาเมืองน่าอยู ่สู่สังคมมั่นคง และ

เป็นสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ระดับ

มาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 



32 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

พัฒนาเมืองน่าอยู ่สู่สังคมมั่นคง และ

เป็นสุข 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

พัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ระดับ

มาตรฐานสากล 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท. 

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต 

 

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 

 

แบบ ยท.01 
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เป้าประสงค ์
เพื่อการพัฒนาดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน 
 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
อบต.หลัก

แก้ว 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ผลผลิต/

โครงการ 

แผนงาน 
 

1.โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
2.โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้ 
3.โครงการวางท่อระบายนำ้พรอ้มฝาปิด 
4.โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. 
5.โครงการก่อสร้างระบบน้ำอุปโภค บริโภค 
6.โครงการก่อสร้างและปรับปรงุอาคาร 

ฯลฯ 
 

แบบ ยท.01 

กลยุทธ ์
กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
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แบบ ยท.01 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อบต.

หลักแก้ว 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

 

เป้าประสงค ์
เพ่ือการพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 

กลยุทธ ์
กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

ผลผลิต/

โครงการ 

แผนงาน 
 

1. สนับสนุนด้านการศึกษา 
2. โครงการงานประเพณีวัฒนธรรม/กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ทางศาสนา 
                                     ฯลฯ 

แผนงานการศึกษา 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 
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แผนงาน 
 

ผลผลิต/

โครงการ 

เป้าประสงค ์
เพ่ือการพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

อบต.หลักแก้ว 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

กลยุทธ ์
กลยุทธ์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 
1. สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ติดเชื้อ และสงเคราะห์ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
 

แบบ ยท.01 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
แผนงานงบกลาง 
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แบบ ยท.01 

 

แบบ ยท 01 

เป้าประสงค ์
เพ่ือการพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

อบต.หลักแก้ว 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการอนามัย 

กลยุทธ์ 
กลยุทธ์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 

ผลผลิต/

โครงการ 

แผนงาน 
 

1. โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อต่างๆรวมไปถึงควบคุมป้องกันโรคระบาดในท้องที่ 
                           ฯลฯ 

แผนงานสาธารณสุข 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
อบต.ศรีค้ำ 

 
 

เป้าประสงค ์
เพ่ือการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

กลยุทธ์ 
กลยุทธ์การพัฒนาด้านการพัฒนาจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

ผลผลิต/

โครงการ 

แผนงาน 
 

1. โครงการด้านการเกษตร อนุรักษ์คลองสวยน้ำใส 

แผนงานการเกษตร 
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เป้าประสงค ์
เพ่ือการพัฒนาด้านการเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
อบต.หลัก

แก้ว 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

 

กลยุทธ์ 
กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมอาชีพและการเพ่ิมรายได้แก่ประชาชน 
 

ผลผลิต/

โครงการ 

แผนงาน 
 

แบบ ยท.01 

1. โครงการฝึกอบรมอาชีพ 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
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แบบ ยท.01 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

อบต.หลักแก้ว 
 

 

เป้าประสงค ์
เพ่ือการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 

กลยุทธ์ 
กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
 

ผลผลิต/

โครงการ 

แผนงาน 

8. เงินเดือน/ค่าตอบแทนฝ่ายการเมือง 
9. ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง 
10. อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างฯ 
11. สนับสนุนการบริหารงานบุคคลและค่าตอบแทน 
12. เงินสำรองจ่าย 
13. สนับสนุน - ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ, ค่าสาธารณูปโภค, ค่าครุภัณฑ์ 
14. จัดหาวัสดุ /ซ่อมแซม/ปรับปรุง วัสดุ ครุภัณฑ์ ต่างๆ 
15. โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

                      ฯลฯ 

แผนงานบริหารทั่วไป 
แผนงานการศึกษา 
แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานงบกลาง 
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3.4 แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic map) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.02 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว 
Strategy Map 

วิสัยทัศน์ 

“ร่วมรักพัฒนาตำบลหลักแก้ว เป็นเมืองน่าอยู่ อู่ข้าวอู่น้ำ ชุมชนเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการบริหารจัดการที่ดี ปรับปรุง 
องค์กรให้ทันสมัยรองรับภารกิจและความเปลี่ยนแปลง เป็นศูนย์กลางการให้บริการแก่ประชาชนในตำบล” 

 

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
รัฐพิธีที่สำคัญ
ประจำทุกป ี

 

4.ประชาชน
มีอาชีพและ
รายได้
พอเพียง 

 

5.สิ่งแวดล้อม
ไม่มีพิษ สร้าง
จิตสำนึกใน
การ
บำรุงรักษา
และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

 

6.ประชาชน
มีสุขภาพ
ร่างกาย
แข็งแรง 
พลานามัย
สมบูรณ์
ห่างไกลยา
เสพติด 

 

7.พัฒนาการเมืองการ
บริหารเพื่อจัดบริการ
สาธารณะตอบสนอง
ความต้องการ
ประชาชนอยา่งมี

ประสิทธิภาพโดย

ประชาชนมีส่วนร่วม 
 

 

8.เพื่อจัดการ
ปัญหาและ
บรรเทาความ
เดือดร้อนจาก
สาธารณภยัที่
เกิดขึ้นและ
ความเส่ียงภัย
ทางสังคม 
 



 

41 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าเป้าหมาย 1.เพื่อพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

2. เพื่อพัฒนา
สังคมและ
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

 

6 พัฒนา
เศรษฐกิจ. 

 

5.พัฒนา
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

2.เพื่อพัฒนา
ก า ร ศึ ก ษ า
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

4.พัฒนาการ
สาธารณสุข
แ ล ะ ก า ร
อนามัย 
 

7. พั ฒ น า
การเมืองและ
การบ ริห าร
จัดการที่ดี 

 
 

กลยุทธ์ 

1.พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

3. พัฒนา
สังคมและ
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

 

6.พัฒนา
เศรษฐกิจ 

 

5.พัฒนา
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

2. พั ฒ น า
ก า ร ศึ ก ษ า
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

4.พัฒนาการ
สาธารณสุข
แ ล ะ ก า ร
อนามัย 

 

7. พั ฒ น า
การเมืองและ
การบ ริห าร
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 

 



ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) รับผิดชอบ

1 บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพ่ือต้องการใช้ส้าหรับสูบน ้า

จากบริเวณแหล่งน ้าท่วม

จัดซื อเคร่ืองสูบน ้า พร้อม

ท่อสูบน ้า

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ส้านักปลัด

2 บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน เพ่ือใช้ในการบริการประชาชนท่ี

เข้าร่วมโครงการขององค์การ

บริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

พัดลมไอน ้า จ้านวน 2 ตัว 37,800 37,800 37,800 37,800 37,800 ส้านักปลัด

3 บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน เพ่ือใช้ในการการด้าเนิน

โครงการ/กิจกรรมต่างๆของ

อบต.

โพเดียมไม้สัก แกะสลัก

จ้านวน 1 ตัว

6,900 6,900 6,900 6,900 6,900 ส้านักปลัด

4 ส้านักปลัด ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ยานพาหนะและ

ขนส่ง

เพ่ือใช้ส้าหรับขนส่งเรือไฟเบอร์

กลาส

เทเลอร์ขนาด 17 ฟุต 45000 45000 45000 45000 45000 ส้านักปลัด

5 บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา

เผยแพร่

เพ่ือใช้ส้าหรับเพ่ิมประสิทธิภาพ โทรทัศน์ แอล อี ดี(LED 

TV) ขนาด 40 นิ ว จ้านวน

 1 เคร่ือง

13,100 13,100 13,100 13,100 13,100 กองคลัง

7 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ยานพาหนะและ

ขนส่ง

เพ่ือใช้ในการด้าเนินงานด้าน

การจัดเก็บรายได้ และงาน

ส้ารวจแผนท่ีภาษี

รถจักรยานยนต์ ขนาด 

110 ซีซี เกียร์อัตโนมัต

- 51,600 - - - กองคลัง

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีผ่านมา

ผ 03
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) รับผิดชอบ

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีผ่านมา

ผ 03

8 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์

เพ่ือใช้ในการด้าเนินงานด้าน

การเงินและบัญชีเน่ืองจาก

เคร่ืองพิมพ์ช้ารุด

เคร่ืองพิมพ์ Mutifuntion

 แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั ง

ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 

Printer)

4,300 - - - - กองคลัง

9 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน เพ่ือใช้ในการด้าเนินงานด้าน

การเงินและบัญชี ด้านพัสดุ 

และด้านจัดเก็บรายได้

เคร่ืองท้าลายกระดาษ 

แบบตัดตรง ท้าลายครั ง

ละ 20 แผ่น

- - 29,900 - - กองคลัง

11 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา

และเผยแพร่

เพ่ือใช้ในการด้าเนินงานของ

ส่วนงานกองคลัง

กล้องถ่ายภาพน่ิงระบบ

ดิจิตอล จ้านวน 1 ตัว

(ราคาท้องตลาด)

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 กองคลัง

13 บริหารงานท่ัวไป

(บริหารงานคลัง)

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน เพ่ือใช้ในการด้าเนินงานของ

กองคลัง

เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบ

ดิจิตอล (ขาว ด้า)ความเร็ว

 20 แผ่น

   87,500.00 กองคลัง

15 บริหารงานท่ัวไป

(บริหารงานคลัง)

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน เพ่ือใช้ในการปิดประกาศ

ประชาสัมพันธ์งานด้านการ

จัดเก็บรายได้ งานการเงินและ

บัญชี งานพัสดุ ให้ประชาชน

ได้รับทราบข่าวสาร

บอร์ดปิดประกาศกระจก

บานเล่ือน แบบมีขาตั ง

ยึดพื น/มีล้อเล่ือน ขนาด 

120*180 ซม.

12,000.00    กองคลัง
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) รับผิดชอบ

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีผ่านมา

ผ 03

12 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของ

กองช่าง

เคร่ืองตบผิวดินจราจร 

จ้านวน 1 เคร่ือง มี

ลักษณะเป็นเคร่ืองตบ

สปริงพร้อมเคร่ืองยนต์

เบนซิน 5.5 แรงม้า 

(ราคาท้องตลาด)

   16,000.00    16,000.00       16,000.00    16,000.00  16,000.00 กองช่าง

16 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ การบ้ารุงรักษา

ซ่อมแซมทรัพย์สิน

เพ่ือบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม

ทรัพย์สินของอบต.หลักแก้ว

ซ่อมแซมทรัพย์สินทุก

ชนิดของอบต.

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กองช่าง

17 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน เพ่ือติดตั งบริเวณทางโค้งของ

ถนนในต้าบลหลักแก้ว ให้มี

ความปลอดภัยมากย่ิงขึ น

กระจกโค้ง ขนาด Ø นิ ว 

พร้อมอุปกรณ์ ติดตั งตาม

จุดเส่ียงภัยในหมู่บ้าน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองช่าง

18 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพ่ือจัดซื อรถแบลคโฮ ส้าหรับ

ขุดลอกคูนา คลองต่างๆ

การจัดซื อรถแบลคโฮ 

จ้านวน 1 คัน

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 กองช่าง
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) รับผิดชอบ

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีผ่านมา

ผ 03

19 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของ

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลัก

แก้ว

เคร่ืองเช่ือม ขนาด 200 

Amp (ราคาท้องตลาด)

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กองช่าง

20 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของ

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลัก

แก้ว

แท่นตัดไฟเบอร์ ขนาด 14

 นิ ว ก้าลังมอเตอร์ 2,000

 วัตต์ ความเร็วรอบขณะ

เดินเคร่ืองเปล่า 3,800 

รอบ/นาที (ราคา

ท้องตลาด)

7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 กองช่าง

21 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ

วิทยุ

เพ่ือต้องการใช้ในอาคาร

ส้านักงานองค์การบริหารส่วน

ต้าบลหลักแก้ว

พัดลมโคจร จ้านวน 5 ตัว          5,000 5,000            5,000 5,000 กองช่าง

22 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ

วิทยุ

เพ่ือต้องการใช้ส้าหรับการ

ประชุมต่างๆ

พัดลมสามขา จ้านวน 5 

ตัว

7,000 7,000 7,000 7,000 กองช่าง
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) รับผิดชอบ

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีผ่านมา

ผ 03

24 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพ่ือต้องการกันนกเข้าศาลา

ประชาคม

ตาข่ายกันนก หมู่ท่ี 8 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 กองช่าง

25 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ

วิทยุ

เพ่ือให้ประชาชน ได้รับทราบ

ข้อมูลข่าวสารท่ีทันสมัย ถูกต้อง

 รวดเร็ว

โครงการซ่อมแซม

ปรับปรุงระบบเสียงไร้

สายภายในเขตพื นท่ี

ต้าบลหลักแก้ว หมู่ท่ี 1-8

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 กองช่าง

26 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์

เพ่ือให้ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

โครงการจัดซื อระบบ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด

(CCTV) จุดเส่ียงภายใน

ต้าบลหลักแก้ว จ้านวน 7

 จุด และอบต. จ้านวน 1 

จุด

906,000 906,000 906,000 906,000 906,000 กองช่าง

27 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์

เพ่ือให้ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

กล้องวงจรปิด บริเวณส่ี

แยกตลาดนัด ม.7

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กองช่าง
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) รับผิดชอบ

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีผ่านมา

ผ 03

28 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ

วิทยุ

เพ่ือให้ประชาชน ได้รับทราบ

ข้อมูลข่าวสารท่ีทันสมัย ถูกต้อง

 รวดเร็ว

ติดตั งเสียงตามสาย 

ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1-8

 ปักเสา คสล.สูง 10-12 

เมตร พร้อมติดล้าโพงหมู่

ละ 4-6 ตัว และอุปกรณ์

พร้อมเคร่ืองขยายเสียง 

หมู่ละ 4 จุด

960,000 400,000 960,000 400,000 400,000 กองช่าง

29 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ

วิทยุ

เพ่ือต้องการให้มีหอกระจาย

ข่าว เพ่ือรับรู้ข่าวสาร

ติดตั งเสาท้าหอกระจาย

ข่าว หมู่ท่ี 4 เสาไฟฟ้า 

ความสูง 12.00 เมตร 

พร้อมติดตั ง ล้าโพง 1 ชุด 

(8 ต้น)

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองช่าง

30 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ

วิทยุ

จัดซื อเคร่ืองขยายเสียงพร้อม

ล้าโพง และอุปกรณ์อ่ืนๆ

จัดตั งหอกระจายข่าว 

พร้อมอุปกรณ์เคร่ืองขยาย

เสียง หมู่ท่ี 7

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กองช่าง

31 เคหะชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติ

สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย

จัดซื อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ

จ้านวน 1 ซุ้ม

99,000 99,000 99,000 99,000  99,000.00 กองช่าง
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) รับผิดชอบ

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีผ่านมา

ผ 03

35 เคหะชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ

วิทยุ

เพ่ือลดอัตราเส่ียงในการเกิด

อุบัติเหตุบริเวณส่ีแยก

ติดตั งสัญญาณไฟจราจร

บริเวณร้านขันทอง วัสดุ

ก่อสร้าง (ส่ีแยก)

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 กองช่าง

36 เคหะชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ

วิทยุ

เพ่ือใช้ส้าหรับการติดตั งเสียง

ตามสายของหอกระจายข่าว 

หมู่ท่ี 4

อุปกรณ์กระจายเสียงแบบ

เสียงตามสาย

60,500 60,500 60,500 60,500 60,500 กองช่าง

32 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ จัดซื อเคร่ืองกรอง

น ้า ของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก

เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้มีน ้าท่ี

สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ

จ้านวน 1 ศูนย์ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กอง

การศึกษาฯ

33 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน

งานครัว

เพ่ือก่อสร้างอ่างล้างหน้า 

แปรงฟันส้าหรับเด็กเล็ก

ศพด. จ้านวน  1 ศูนย์ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กอง

การศึกษาฯ

39 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์

เพ่ือใช้ในงานด้านเอกสารของ

กองการศึกษาฯ

เคร่ืองปรินเตอร์ 4,300 4300 4,300 4300 4300 กอง

การศึกษา

34 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน เพ่ือให้เด็กได้มีพัดลมระบาย

อากาศ

จ้านวน 1 ศูนย์ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กอง

การศึกษาฯ

-276-



ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) รับผิดชอบ

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีผ่านมา

ผ 03

37 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ

วิทยุ

เพ่ือติดตั งมิเตอร์ไฟฟ้าของหม้อ

แปลงไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ติดตั งมิเตอร์ไฟฟ้าและ

หม้อแปลงไฟฟ้า

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กอง

การศึกษา

40 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน เพ่ือใช้จัดเก็บเอกสารในกอง

การศึกษา

ตู้เก็บเอกสาร จ้านวน 40

 ช่อง

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 กอง

การศึกษา

41 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพ่ือใช้ส้าหรับฉีดพ่น ยุง  หรือ

ตัวแมลงต่าง

เคร่ืองพ่นละอองฝอย  

(ULV)  สะพายหลัง 

จ้านวน 2 เคร่ือง

170,000 170,000 170,000 170,000     170,000 กอง

สาธารณสุข

38 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ยานพาหนะและ

ขนส่ง

เพ่ือใช้เก็บขนขยะมูลฝอยใน

หมู่บ้าน/ชุมชน

รถบรรทุกขยะแบบอัด

ท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 

ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต้่ากว่า 6000 ซีซี หรือ

ก้าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่

ต้่ากว่า 170 กิโลวัตต์

2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 กอง

สาธารณสุข

42 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

วิทยาศาสตร์

การแพทย์

เพ่ือใช้ส้าหรับท้าการปฐม

พยาบาลเบื องต้น เช่น เปล 

เก่ียวกับกู้ภัย

อุปกรณ์ปฐมพยาบาล

เบื องต้น (ฉุกเฉิน)

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กอง

สาธารณสุข

8,584,900 7,996,700 8,523,000 7,933,100 5,921,100รวมจ านวน   42   โครงการ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ ท่ีขอรับเงินอุดหนุน

1 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ระยะทางประมาณ 700 เมตร จาก

ร้านค้านางขวัญเมือง เอ่ียมสะอาด – 

บ้านนายวิรัช ม่วงอ่อน หมู่ท่ี 2

เพ่ือต้องการให้

ประชาชนสัญจร 

ไป-มา สะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

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 ร้อยละ

ของ

ประชาชน

เดินทาง

สะดวก

ประชาชน

เดินทางสะดวก

และลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

2 ซ่อมแซม คสล.คันคลอง

ชลประทานยางมณีชันสูตร หมู่ท่ี 3

เพ่ือต้องการให้

ประชาชนสัญจร 

ไป-มา สะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

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 ร้อยละ

ของ

ประชาชน

เดินทาง

สะดวก

ประชาชน

เดินทางสะดวก

และลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

ส้าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณ

ผ 02/2

-278-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ ท่ีขอรับเงินอุดหนุน

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

ส้าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณ

ผ 02/2

3 ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนาย

ประสิทธิ  แคล้วรอดภัย-สะพานปูน

สีฟ้า  หมู่ท่ี 3

เพ่ือต้องการให้

ประชาชนสัญจร 

ไป-มา สะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กว้าง 4.00 เมตร 

ยาว 1,085 เมตร

 หนาเฉล่ีย 0.15 

เมตร

    2,170,000   2,170,000    2,170,000   2,170,000    2,170,000 ร้อยละ

ของ

ประชาชน

เดินทาง

สะดวก

ประชาชน

เดินทางสะดวก

และลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

4 ก่อสร้างถนน คสล. จากสะพานวัด

คลองส้าโรง – บ้านนายสุรพงษ์

แสงอิศราภิรักษ์ หมู่ท่ี 4 กว้าง 3.00

 เมตร ยาว 580 เมตร หนาเฉล่ีย 

0.15 เมตร

เพ่ือต้องการให้

ประชาชนสัญจร 

ไป-มา สะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

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 ร้อยละ

ของ

ประชาชน

เดินทาง

สะดวก

ประชาชน

เดินทางสะดวก

และลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

-279-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ ท่ีขอรับเงินอุดหนุน

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

ส้าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณ

ผ 02/2

5 ซ่อมสร้างถนน คสล.จากบ้านนาง

น ้าวุ้น ผาสุกโก เข้ากลุ่มบ้านนาย

เฉลียว ม่วงอ่อน หมู่ท่ี 4

เพ่ือต้องการให้

ประชาชนสัญจร 

ไป-มา สะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

เททับด้วย

คอนกรีตเสริม

เหล็ก  ช่วงท่ี 2

 ผิวจราจรกว้าง

เฉล่ีย 3 เมตร 

ยาว 340 เมตร

 หนา 0.15 เมตร

      510,000      510,000       510,000      510,000       510,000 ร้อยละ

ของ

ประชาชน

เดินทาง

สะดวก

ประชาชน

เดินทางสะดวก

และลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตจากบ้านนาง

สีนวล สนิทสูงเนิน เขตติดต่อไผ่วง 

หมู่ท่ี 4

เพ่ือต้องการให้

ประชาชนสัญจร 

ไป-มา สะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กว้าง 3.00 เมตร 

ยาว 500 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

      765,000      765,000       765,000      765,000       765,000 ร้อยละ

ของ

ประชาชน

เดินทาง

สะดวก

ประชาชน

เดินทางสะดวก

และลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

-280-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ ท่ีขอรับเงินอุดหนุน

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

ส้าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณ

ผ 02/2

7 ซ่อมแซมถนนคสล.คันคลอง

ชลประทานหมู่ท่ี5 ท้าการรื อถนน 

คสล.เดิมแล้วเทถนน คสล.ใหม่ 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร 

3,540,000

เพ่ือต้องการให้

ประชาชนสัญจร 

ไป-มา สะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

ท้าการรื อถนน 

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 ร้อยละ

ของ

ประชาชน

เดินทาง

สะดวก

ประชาชน

เดินทางสะดวก

และลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

-281-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ ท่ีขอรับเงินอุดหนุน

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

ส้าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณ

ผ 02/2

8 ก่อสร้างถนน คสล.จากศาลาริมทาง

 บ้านนายบุญชอบ  ทองมูล หมู่ท่ี 5 

เพ่ือต้องการให้

ประชาชนสัญจร 

ไป-มา สะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

ช่วงท่ี 1 กว้าง 

4.00 เมตร ยาว 

1,350 เมตร หนา

 0.15 เมตร        

   ช่วงท่ี 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 ร้อยละ

ของ

ประชาชน

เดินทาง

สะดวก

ประชาชน

เดินทางสะดวก

และลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

9 10. ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้าน

ดาบต้ารวจเนียนเขตติดต่อไผ่วง 

หมู่ท่ี 5

เพ่ือต้องการให้

ประชาชนสัญจร 

ไป-มา สะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

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 ร้อยละ

ของ

ประชาชน

เดินทาง

สะดวก

ประชาชน

เดินทางสะดวก

และลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

-282-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ ท่ีขอรับเงินอุดหนุน

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

ส้าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณ

ผ 02/2

10 ก่อสร้างถนน คสล.จากเดิม จาก

บ้านนายชิต อินใย ถึงบ้านนางอ้าพร

 รักษาสัตย์ หมู่ท่ี6

เพ่ือต้องการให้

ประชาชนสัญจร 

ไป-มา สะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กว้าง 4.00 เมตร 

ยาว 350 เมตร 

หนาเฉล่ีย 0.15 

เมตร

      714,000      714,000       714,000      714,000       714,000 ร้อยละ

ของ

ประชาชน

เดินทาง

สะดวก

ประชาชน

เดินทางสะดวก

และลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

11 ก่อสร้าง/ซ่อมสร้างถนน คสล.โดย

การท้าถนนลาดยาง บ้านราง

ขุนแผนตลอดเส้นทาง หมู่ท่ี 6

เพ่ือต้องการให้

ประชาชนสัญจร 

ไป-มา สะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

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 ร้อยละ

ของ

ประชาชน

เดินทาง

สะดวก

ประชาชน

เดินทางสะดวก

และลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

12 ซ่อมสร้างถนนลาดยางจากบ้าน

นายสมทรง พุฒซ้อน – บ้านนาย

สมยศ ค้าแก้ว หมู่ท่ี 6

เพ่ือต้องการให้

ประชาชนสัญจร 

ไป-มา สะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

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

ของ

ประชาชน

เดินทาง

สะดวก

ประชาชน

เดินทางสะดวก

และลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

-283-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ ท่ีขอรับเงินอุดหนุน

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

ส้าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณ

ผ 02/2

13 ก่อสร้างถนน คสล.สายหลังบ้าน

นายมนตรี กลุ่มบ้านนายชนะ อินใย

 หมู่ท่ี 6

เพ่ือต้องการให้

ประชาชนสัญจร 

ไป-มา สะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มา

สะดวก รวดเร็ว

มากขึ น

    2,430,000   2,430,000    2,430,000   2,430,000    2,430,000 ร้อยละ

ของ

ประชาชน

เดินทาง

สะดวก

ประชาชน

เดินทางสะดวก

และลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

14 เสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต 

บ้านหลักแก้ว – บ้านลานช้าง หมู่ท่ี

 6 – หมูท่ี 2

เพ่ือต้องการให้

ประชาชนสัญจร 

ไป-มา สะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

พื นท่ีผิวจราจร 

กว้าง 6.00 เมตร 

ไหล่ทางกว้าง 

ข้างละ 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

ของ

ประชาชน

เดินทาง

สะดวก

ประชาชน

เดินทางสะดวก

และลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

-284-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ ท่ีขอรับเงินอุดหนุน

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

ส้าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณ

ผ 02/2

15 ซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ท่ี 1 ทาง

โค้งบ้านผู้ใหญ่วันชัย แจ่มแจ้ง ถึง

หมู่ท่ี 3 บ้านผู้ใหญ่ศักด์ิชาย ศรีอ้่า

เพ่ือต้องการให้

ประชาชนสัญจร 

ไป-มา สะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กว้าง 3.00 เมตร 

1,000 เมตร

    1,560,000   1,560,000    1,560,000   1,560,000    1,560,000 ร้อยละ

ของ

ประชาชน

เดินทาง

สะดวก

ประชาชน

เดินทางสะดวก

และลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

16 ซ่อมสร้างคสล.จากศาลาข้างร้าน

นางสุรางค์– บ้านนายบุญชอบ สังข์

รุ่ง หมู่ท่ี 8

เพ่ือต้องการให้

ประชาชนสัญจร 

ไป-มา สะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

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 ร้อยละ

ของ

ประชาชน

เดินทาง

สะดวก

ประชาชน

เดินทางสะดวก

และลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

34,681,500 34,681,500 34,681,500 34,681,500 34,681,500รวมจ านวน 16  โครงการ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี ท่ีมาของ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 25670(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการก่อสร้างถนน

 คสล.เส้นทางจาก

บ้าน นางส้าอางค์ 

โคกครุฑ ถึงคอนกรีต

เดิม ม.8 ต.หลักแก้ว 

ม.5

เพ่ือสะดวกใน

การจราจรและขนส่ง

ทางการเกษตร

กว้าง 3.00 เมตร 

ยาว 1000 เมตร 

หนาเฉล่ีย 0.15 

เมตร ลงลูกรัง

ไหล่ทางสองข้าง

ทาง

     400,000       400,000       400,000       400,000       400,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา

สะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

แผนชุมชน

 ม.5

อบต.หลักแก้ว

2 โครงการก่อสร้างถนน

 คสล.เส้นทางจาก

บ้าน บุญครอง ค้า

วงษ์ ถึงคอนกรีตเดิม

 ม.1 ต.ห้วยคันแหลน

 ม.5

เพ่ือสะดวกใน

การจราจรและขนส่ง

ทางการเกษตร

กว้าง 3.00 เมตร 

ยาว 600 เมตร 

หนาเฉล่ีย 0.15 

เมตร ลงลูกรัง

ไหล่ทางสองข้าง

ทาง

     250,000       250,000       250,000       250,000       250,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา

สะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

แผนชุมชน

 ม.5

อบต.หลักแก้ว

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

 (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณ

ผ 02/1
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี ท่ีมาของ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 25670(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

 (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณ

ผ 02/1

3 โครงการก่อสร้างถนน

 คสล.เส้นทางจาก

บ้านนายประยงค์ 

นิลพัฒน์ ถึงคลองทิ ง

น ้าเขตไผ่วง ม.5

เพ่ือสะดวกใน

การจราจรและขนส่ง

ทางการเกษตร

ระยะทาง 1,000 

เมตร กว้าง 3 เมตร

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา

สะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

แผนชุมชน

 ม.5

อบต.หลักแก้ว

4 ไฟฟ้าสาธารณะริม

ทาง ม.5

เพ่ือต้องการเพ่ิมแสง

สว่างไฟฟ้าสาธารณะ

ระยะทาง

ประมาณ 1,500 

เมตร ปักเสาพาด

สายพร้อมโคมไฟ

แสงสว่าง

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ร้อยละ100 

จ้านวนของ

ประชาชนมี

ไฟฟ้าแสงสว่าง

ประชาชนมี

ไฟฟ้าแสงสว่าง

ในการเดินทาง

สัญจร ไป-มา

แผนชุมชน

 ม.6

อบต.หลักแก้ว

2,150,000  2,150,000   2,150,000   2,150,000   2,150,000   รวม 4 โครงการ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

 แผนงานเคหะชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี ท่ีมาของ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 25670(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

1 เดินแนวต่อประปา

ใหม่ หมู่ท่ี ๗

เพ่ือทดแทนท่อประปา

เก่าท่ีเส่ือมสภาพใช้งาน

ได้ไม่สมบูรณ์

ท่อ 3 นิ ว      200,000       200,000       200,000       200,000       200,000 ร้อยละ 100 

สามารถเป็น

ทางเดินน ้าได้

ประชาชนมี

น ้าประปาท่ีดี

สะอาดไว้

ส้าหรับอุปโภค-

บริโภค

แผนชุมชน

 ม.7

อบต.หลักแก้ว

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

 (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณ

ผ 02/1
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1.10 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้ รับผิดชอบ

1 ก้าจัดวัชพืชในล้าคลอง คูนา 

และท่ีสาธารณประโยชน์

เพ่ือก้าจัดวัชพืชในคู

คลองต่างๆ เพ่ือให้

ระบายน ้าได้ดีขึ น

หมู่ท่ี 1-8 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนมีน ้า

ท้าการเกษตร

ประชาชนมี

น ้าส้าหรับท้า

การเกษตร

กองช่าง

2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ท่ีศาลา

ประชาคม หมู่ท่ี 1

เพ่ือต้องการให้มีภูมิ

ทัศน์ท่ีสวยงาม เป็นท่ี

ช่ืนชมของผู้ท่ีเดินทาง

สัญจรไป-มา

หมูท่ี 1 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวนของผู้ท่ี

ได้รับความพึงพอใจ
มีภูมิทัศน์ท่ี

สวยงาม

ส้านักปลัด

3 ขุดลอกคูคลองหน้าบ้านนาง

สมหวัง เทศจันทร์ - บ้านาง

จงดี  เร่ืองจรัส ม.1

ขุดลอกคูคลอง 

ระยะทาง

ประมาณ 500 

เมตร

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนมมีน ้า

ท้าการเกษตร

ประชาชนมี

น ้าส้าหรับท้า

การเกษตร

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1.10 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

4 ขุดลอกคูคลอง 1 ขวา 2 ขวา

 จากประตูน ้า ม.6 - บ้าน

ผู้ใหญ่สมบัติ  สุกใส ม.1

อุดหนุนค่าน ้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

ประชาชนมมีน ้า

ท้าการเกษตร

ประชาชนมี

น ้าส้าหรับท้า

การเกษตร

กองช่าง

5 ขุดลอกคูนาจากบ่อนายสน  

นาคกุญชร -บ้านนายเชียร 

แสงทอง  พร้อมลงลูกรัง ม.1

เพ่ือต้องการขุดลอกคูนา

 ท่ีตื นเขินไว้ส้าหรับกัก

เก็บน ้าส้าหรับท้า

การเกษตร

ขุดลอกคลอง

ชลประทานยาง

มณี ระยะทาง

ประมาณ 3,000 

เมตร

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนมมีน ้า

ท้าการเกษตร

ประชาชนมี

น ้าส้าหรับท้า

การเกษตร

กองช่าง

6 ตัดแต่งก่ิงไม้ถนน และก้าจัด

วัชพืช ในคลองทุก 3 เดือน/ 

ครั ง ม.1

เพ่ือต้องการปรับภูมิ

ทัศน์บริเวณถนน และ

คลองให้สวยงาม

จัดซื อยาก้าจัด

วัชพืช

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของภูมิ

ทัศน์ท่ีสวยงาม 

น่ามอง

ประชาชนมี

ภูมิทัศน์ท่ี

สวยงาม 

ร่ืนรมย์

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1.10 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

7 ลอกคูนาบ้านนางจาน-

จันทรสุข  ถึง บ้านนางไสว  

แก้วศรี หมู่ท่ี 2

เพ่ือต้องการขุดลอก

คลอง ท่ีตื นเขินไว้

ส้าหรับกักเก็บน ้า

ส้าหรับท้าการเกษตร

หมู่ท่ี 2 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนมีน ้า

ท้าการเกษตร

ประชาชนมี

น ้าส้าหรับท้า

การเกษตร

กองช่าง

8 ขุดลอกคูนาสายคันคลอง

ชลประทาน จากบ้านนายสุ

ชิน นานายก๊ก หมู่ท่ี 2

เพ่ือต้องการขุดลอก

คลอง ท่ีตื นเขินไว้

ส้าหรับกักเก็บน ้า

ส้าหรับท้าการเกษตร

มีความยาว 

1,500 เมตร มี

ความกว้างปาก

บน 2.50-3.00 

เมตร ลึก 

1.00-1.40 

พร้อมปรับแต่ง

สภาพคันดิน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนมมีน ้า

ท้าการเกษตร

ประชาชนมี

น ้าส้าหรับท้า

การเกษตร

กองช่าง

-291-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1.10 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

9 ขุดลอกคูนาสายคลอง

ชลประทาน จากบ้านนาย

สมนึก  ลาภเกสร หมู่ท่ี 2

เพ่ือต้องการขุดลอก

คลอง ท่ีตื นเขินไว้

ส้าหรับกักเก็บน ้า

ส้าหรับท้าการเกษตร

มีความยาว 

2,500 เมตร มี

ความกว้างปาก

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

ประชาชนมมีน ้า

ท้าการเกษตร

กองช่าง

-292-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1.10 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

10 ขุดลอกคูนาสายคลอง

ชลประทาน จากบ้านนางบ

ภักด์ิ  สาระถ่ิน - บ้านนางฉวี 

 เพ็ชรชะ หมู่ท่ี 2

เพ่ือต้องการขุดลอก

คลอง ท่ีตื นเขินไว้

ส้าหรับกักเก็บน ้า

ส้าหรับท้าการเกษตร

มีความยาว 

1,000 เมตร มี

ความกว้างปาก

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

ประชาชนมมีน ้า

ท้าการเกษตร

กองช่าง

-293-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1.10 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

11 ขุดลอกคูนาบริเวณนา นายฐ

ปนพงษ์  เอ่ียมยิ ม  ถึงบ้าน

หนองจอก ม.2-ม.4

เพ่ือต้องการขุดลอก

คลอง ท่ีตื นเขินไว้

ส้าหรับกักเก็บน ้า

ส้าหรับท้าการเกษตร

ความยาว 2,000

 เมตร มีความ

กว้างปากบน 

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

ประชาชนมมีน ้า

ท้าการเกษตร

ประชาชนมี

น ้าส้าหรับท้า

การเกษตร

กองช่าง

-294-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1.10 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

12 ขุดลอกล้ารางสาธารณะจาก

บ้านนายเพล ปานเกิด - 

บ้านสุพจน์  เอมอ่อน หมู่ท่ี 2

เพ่ือต้องการขุดลอก

คลอง ท่ีตื นเขินไว้

ส้าหรับกักเก็บน ้า

ส้าหรับท้าการเกษตร

ปากบนมีความ

กว้างเฉล่ีย 

2.50-3.00 เมตร

 ความลึก 0.80 

เมตร ขุดลึกเพ่ิม

อีก 1.00 เมตร 

ระยะทางยาว 

800 เมตร

      32,000       32,000       32,000          32,000        32,000 ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนมมีน ้า

ท้าการเกษตร

ประชาชนมี

น ้าส้าหรับท้า

การเกษตร

กองช่าง

13 ขุดลอกคูคลอง จากบ้านนาง

นิตย์ - บ้านนางส้าอางค์ แจ่ม

เพ็ญ หมู่ท่ี 3

เพ่ือต้องการขุดลอก

คลอง ท่ีตื นเขินไว้

ส้าหรับกักเก็บน ้า

ส้าหรับท้าการเกษตร

ยาว1,200 เมตร

 กว้างปากบน 

2.50-3.00 เมตร

48,000       48,000       48,000          48,000        48,000 ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนมมีน ้า

ท้าการเกษตร

ประชาชนมี

น ้าส้าหรับท้า

การเกษตร

กองช่าง

-295-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1.10 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

14 ขุดลอกคูนาธรรมชาติ บ้าน

นายสมนึก  ลาภเกสร หมู่ท่ี 3

 ติดต่อ หมู่ท่ี 2

เพ่ือต้องการขุดลอก

คลอง ท่ีตื นเขินไว้

ส้าหรับกักเก็บน ้า

ส้าหรับท้าการเกษตร

ยาว 500  เมตร

 ความกว้างปาก

บน 2.50-3.00 

เมตร

      20,000       20,000       20,000          20,000        20,000 ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนมมีน ้า

ท้าการเกษตร

ประชาชนมี

น ้าส้าหรับท้า

การเกษตร

กองช่าง

15 ขุดลอกคูนา มิยาซาว่า  หมูท่ี

 3 ติดต่อ หมู่ท่ี 2

เพ่ือต้องการขุดลอก

คลอง ท่ีตื นเขินไว้

ส้าหรับกักเก็บน ้า

ส้าหรับท้าการเกษตร

ยาว 1,700 เมตร

 กว้างปากบน 

2.50-3.00 เมตร

 พร้อมปรับแต่ง

สภาพดิน

      32,000       32,000       32,000          32,000        32,000 ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนมมีน ้า

ท้าการเกษตร

ประชาชนมี

น ้าส้าหรับท้า

การเกษตร

กองช่าง

16 -ขุดลอกคูนาพร้อมฝังท่อ

ระบายน ้าและติดตั งประตู

ระบายน ้าเขตติดต่อต้าบล

หนองน ้าใหญ่ อ้าเภอผักไห่ 

จ.พระนครศรีอยุธยา หมู่ท่ี 3

เพ่ือต้องการขุดลอก

คลอง ท่ีตื นเขินไว้

ส้าหรับกักเก็บน ้า

ส้าหรับท้าการเกษตร

ยาว 700 เมตร 

กว้าง 2.50-3.00

 เมตร

      25,000       25,000       25,000          25,000        25,000 ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนมมีน ้า

ท้าการเกษตร

ประชาชนมี

น ้าท้า

การเกษตร

กองช่าง

-296-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1.10 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

17 ขุดลอกคูคลองวัดใหม่-

คลองคต หมู่ท่ี 3

เพ่ือต้องการขุดลอก

คลอง ท่ีตื นเขินไว้

ส้าหรับกักเก็บน ้า

ส้าหรับท้าการเกษตร

กว้าง 8-12 เมตร

 ลึกเพ่ิม 1.00 

เมตร ความยาว 

20,000 เมตร

50,000      50,000 50,000      50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนมมีน ้า

ท้าการเกษตร

ประชาชนมี

น ้าท้า

การเกษตร

กองช่าง

18 ขุดลอกคูนาบ้านนายสุนทร  

ป้อมศรี ถึงนานางสุรินทร์ 

สะอาดศรี หมู่ท่ี 3

เพ่ือต้องการขุดลอก

คลอง ท่ีตื นเขินไว้

ส้าหรับกักเก็บน ้า

ส้าหรับท้าการเกษตร

ปากบนกว้าง 

3.00 เมตร ลึก

เพ่ิม 0.80 เมตร

 ความยาว 

1,800 เมตร

      32,000 32,000       32,000          32,000        32,000 ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนมมีน ้า

ท้าการเกษตร

ประชาชนมี

น ้าท้า

การเกษตร

กองช่าง

19 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง 

บริเวณหน้าวัดใหม่ทางข้าม 

หน้าบ้าน นายวีระศักด์ิ  จระ

เณร หมู่ท่ี 3

เพ่ือต้องการสร้างเข่ือนฯ

เพ่ือต้องกันน ้าท่วม

หมู่ท่ี 3 30,000,000 30,000,000 30,000,000    30,000,000   30,000,000 ร้อยละ 80 มี

คุณภาพชีวิตท่ีดี

ขึ น

ป้องกันน ้าท่วม กองช่าง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1.10 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

20 โครงการก้าจัดวัชพืช ร.๒

 สุพรรณ ๔ หมู่ท่ี ๓

เพ่ือต้องการให้ปลอด

จากวัชพืช

ขอสนับสนุน

เคร่ืองจักรกล 

อบจ.โดยจ่าย

ค่าน ้ามัน

เชื อเพลิง

      40,000       40,000       40,000          40,000        40,000 ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนมมีน ้าท้า

การเกษตร

ประชาชนมี

น ้าท้า

การเกษตร

กองช่าง

21 ขุดลอกคลองบ้านหนองจอก 

คลองส่งน ้า ชันสูตร - คลอง

ทิ งน ้ายางมณี หมู่ท่ี 4

เพ่ือต้องการขุดลอก

คลอง ท่ีตื นเขินไว้

ส้าหรับกักเก็บน ้า

ส้าหรับท้าการเกษตร

ยาว 2,000 เมตร

 กว้างปากบน 

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

ประชาชนมมีน ้า

ท้าการเกษตร

ประชาชนมี

น ้าท้า

การเกษตร

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1.10 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

22 ขุดลอกคลองสายหน้าบ้าน 

นางสัมฤทธ์ิ -บ้านหนองหล่ม 

เขตไผ่วง หมู่ท่ี 3 ต.หลักแก้ว

 หมู่ท่ี 4

เพ่ือต้องการขุดลอก

คลอง ท่ีตื นเขินไว้

ส้าหรับกักเก็บน ้า

ส้าหรับท้าการเกษตร

ปากบนกว้าง 

5-6 ขุดลึกเพ่ิม 

0.80 เมตร 

ความยาว 1,000

 เมตร

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนมมีน ้า

ท้าการเกษตร

ประชาชนมี

น ้าท้า

การเกษตร

กองช่าง

23 ขุดลอกคลองจากศาลา

ประชาคม หมู่ท่ี 4 ถึงบ้าน

นางลิ นจ่ี รัชทิตย์

เพ่ือต้องการขุดลอก

คลอง ท่ีตื นเขินไว้

ส้าหรับกักเก็บน ้า

ส้าหรับท้าการเกษตร

ยาว 1,400 เมตร

 กว้างปากบน 

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

ประชาชนมมีน ้า

ท้าการเกษตร

ประชาชนมี

น ้าท้า

การเกษตร

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1.10 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

24 ขุดลอกคลองจากบ้าน

ผู้ใหญ่ไพรัตน์  หนองผักชี

 หมู่ท่ี 4

เพ่ือต้องการให้คูนาท่ีตื น

เขินมีน ้าไว้ส้าหรับท้า

การเกษตร

ยาว 1,200 เมตร       40,000       40,000       40,000          40,000        40,000 จ้านวนของชาวนา

ท่ีมีพื นท่ีส้าหรับท้า

การเกษตร

เกษตรกรมีน ้า

ส้าหรับท้า

การเกษตร

กองช่าง

25 ท้ารังวัดท่ีดินจากวัดคลอง

ส้าโรง-ไผ่วง และเส้นหนอง

จอก หมู่ท่ี 4

เพ่ือแก้ปัญหาพื นท่ีใน

หมู่บ้าน

หมู่ท่ี 4 50,000       50,000       50,000          50,000        50,000 ร้อยละ 80 มี

คุณภาพชีวิตท่ีดี

ขึ น

ได้รับการ

แก้ไขปัญหา

การรุกล ้าท่ีดิน

สาธารณะ

กองช่าง

1.บ้าน'นายสุรพงษ์ แสงอิศ

ราภิรักษ์ - วัดคลองส้าโรง

2.นายสัมฤทธ์ิ  แสงอิศราภิ

รักษ์ - ส้าเนียง

3.นายบุญมาก  เดชคง - บ่อ

นางน ้าวุ้น  ผาสุก
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1.10 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

26 ก่อสร้างประตูปิด-เปิด บ้าน

นายสุเทพ  พิณเสนาะ ม.5

บานประตู ปิด-

เปิด ขนาด 0.65 

เมตร

53,000 53,000 53,000 53,000 53,000 ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนมมีน ้า

ท้าการเกษตร

ประชาชนมี

น ้าส้าหรับท้า

การเกษตร

กองช่าง

27 ขุดลอกคลองในพื นท่ี หมู่ท่ี 5

 จ้านวน 3 สาย

เพ่ือต้องการขุดลอก

คลอง ท่ีตื นเขินไว้

ส้าหรับกักเก็บน ้า

ส้าหรับท้าการเกษตร

80,000      80,000      80,000      80,000         80,000       ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนมมีน ้า

ท้าการเกษตร

ประชาชนมี

น ้าท้า

การเกษตร

กองช่าง

-สายจากหน้าท่อตายุ้ย-หมู่ท่ี 

5 ห้วยคันแหลน

ยาว1,000 เมตร

 กว้างปากบน 

2.50-3.00 เมตร

-สายบ้านนางสาล่ี -บ้านนาย

จ้าลอง

ยาว 500 เมตร 

กว้างปากบน 

2.50-3.00 เมตร
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1.10 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

-สายคันคลองไปถึงนายเสน่ห์ ยาว 300 เมตร 

กว้างปากบน 

2.50-3.00 เมตร

 ลึก 1.00-1.40 

เมตร

28 ถมบ่อสาธารณะ หมู่ท่ี 6 เพ่ือต้องการท้าลานกีฬา

เอนกประสงค์ ประมาณ

 1 ไร่เศษ

กว้างประมาณ 

20 เมตร ยาว

ประมาณ 30 

เมตร ลึกเฉล่ีย 6

 เมตร

    600,000     600,000     600,000        600,000       600,000 ร้อยละ 80 มี

คุณภาพชีวิตท่ีดี

ขึ น

ปรับปรุงภูมิ

ทัศน์ให้เป็น

สนามกีฬา

กองช่าง

29 ขุดรางระบายน ้า หมู่ท่ี 6 

(จากบ้านนายจาตุรงค์  

รักษาสัตว์ - บ้านนายสมทรง

 พุฒซ้อน

เพ่ือต้องการขุดลอกคูนา

 ท่ีตื นเขินไว้ส้าหรับกัก

เก็บน ้าส้าหรับท้า

การเกษตร

หมู่ท่ี 6 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนมมีน ้า

ท้าการเกษตร

ประชาชนมี

น ้าท้า

การเกษตร

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1.10 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

30 ขุดลอกคูคลองบ้านราง

ขุนแผน หมู่ท่ี 6

เพ่ือต้องการขุดลอกคูนา

 ท่ีตื นเขินไว้ส้าหรับกัก

เก็บน ้าส้าหรับท้า

การเกษตร(สนับสนุน

น ้ามัน อบจ.)

กว้าง 12-15 

เมตร ลึกเพ่ิม 

0.80 เมตร ยาว 

1,500 เมตร

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนมมีน ้า

ท้าการเกษตร

ประชาชนมี

น ้าท้า

การเกษตร

กองช่าง

31 ขุดลอกคูนาจากบ้านนายสุ

เทพ แจ่มฟ้า ถึงสะพาน 

คสล.วัดใหม่ทางข้าม หมู่ท่ี 6

เพ่ือต้องการขุดลอกคูนา

 ท่ีตื นเขินไว้ส้าหรับกัก

เก็บน ้าส้าหรับท้า

การเกษตร(สนับสนุน

น ้ามัน อบจ.)

กว้าง 12-15 

เมตร ลึกเพ่ิม 

0.80 เมตร ยาว 

1,500 เมตร

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนมมีน ้า

ท้าการเกษตร

ประชาชนมี

น ้าท้า

การเกษตร

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1.10 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

32 ขุดลอกคูนาจากบ้าน น.ส.จิ

ภาภัทร อินใย -นานางอุบล  

รักษาสัตว์ หมู่ท่ี 6

เพ่ือต้องการขุดลอกคูนา

 ท่ีตื นเขินไว้ส้าหรับกัก

เก็บน ้าส้าหรับท้า

การเกษตร(สนับสนุน

น ้ามัน อบจ.)

ปากบนกว้าง 

2.50-4.00 เมตร

 ลึกเพ่ิม 0.80 

เมตร ยาว 450 

เมตร

16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนมมีน ้า

ท้าการเกษตร

ประชาชนมี

น ้าท้า

การเกษตร

กองช่าง

33 ขุดลอกคูนาสายนานายมณ

เฑียร  ปัทมโรจน์ -นานาย

ถ่าย ประหยัดทรัพย์ หมู่ท่ี 6

เพ่ือต้องการขุดลอกคูนา

 ท่ีตื นเขินไว้ส้าหรับกัก

เก็บน ้าส้าหรับท้า

การเกษตร(สนับสนุน

น ้ามัน อบจ.)

ปากบนกว้าง 

2.50 -4.00 

เมตร ลึกเพ่ิม 

0.80 เมตรยาว 

550 เมตร

24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนมมีน ้า

ท้าการเกษตร

ประชาชนมี

น ้าท้า

การเกษตร

กองช่าง

-304-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1.10 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

34 ขุดบ่อสาธารณะ  บริเวณข้าง

บ้านนายนางประคอง  วงศ์

เสง่ียม ม.6

เพ่ือต้องการกักเก็บน ้า

ไม่ให้น ้าท่วมขังและท้า

การเกษตร

ร่องน ้ากว้าง 

2.00 เมตร ยาว 

40.00 เมตร 

ความลึก

ประมาณ 1.00 

เมตร

      60,000       60,000       60,000          60,000        60,000 ร้อยละเพ่ิมขึ น

ของการมีน ้าท้า

การเกษตร

น ้าไม่ท่วมและ

มีน ้าท้า

การเกษตร

กองช่าง

35 ฝายน ้าล้น พร้อมประตู ปิด-

เปิด บริเวณสะพานหน้าวัด

ใหม่ ม.6

ฝายน ้าล้น ยาว 

24 เมตร (ตาม

แบบชลประทาน)

25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนมมีน ้าท้า

การเกษตร

ประชาชนมี

น ้าท้า

การเกษตร

กองช่าง

36 ขุดลอกคูคาง และในพื นท่ี 

หมู่ท่ี 7

เพ่ือต้องการขุดลอกคู

คางให้มีน ้าใช้เพ่ือ

การเกษตร

ปากบนกว้าง 

16-20 เมตร ลึก

เดิม 4.00 เมตร

 ปรับแต่งคัน

คลอง

      50,000 50,000            50,000 50,000                50,000 ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนมมีน ้า

ท้าการเกษตร

ประชาชนมี

น ้าท้า

การเกษตร

กองช่าง

-305-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1.10 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

37 ขุดลอกคูนา จากบ้านนาง

กิมหลง -บ้านนายบุญส่ง 

สวยสม

เพ่ือต้องการขุดลอกคูนา

 ท่ีตื นเขินไว้ส้าหรับกัก

เก็บน ้าส้าหรับท้า

การเกษตร(สนับสนุน

น ้ามัน อบจ.)

ปากบนกว้าง 

6-8 เมตร ลึก

เพ่ิม 0.80 เมตร

 ยาว 400 เมตร

      90,000 90,000       90,000 90,000        90,000 ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนมมีน ้า

ท้าการเกษตร

ประชาชนมี

น ้าท้า

การเกษตร

กองช่าง

38 ขุดลอกคูนา จากบ้านนาง

ประทุม -บ้านนางน ้าวุ้น 

คล้ายวงษ์พร้อมติดตั งบาน

ประตู ปิด-เปิด

เพ่ือต้องการขุดลอกคูนา

 ท่ีตื นเขินไว้ส้าหรับกัก

เก็บน ้าส้าหรับท้า

การเกษตร(สนับสนุน

น ้ามัน อบจ.)

ปากบนกว้าง 

3-6 เมตร ลึก

เพ่ิม 0.80 เมตร

 ยาว 500 เมตร

 พร้อมบาน

ประตูปิดเปิดท่อ

 Ø0.80 เมตร 1 

ชุด

80,000      80,000      80,000      80,000         80,000       ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนมมีน ้า

ท้าการเกษตร

ประชาชนมี

น ้าท้า

การเกษตร

กองช่าง

-306-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1.10 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

39 ขุดลอกคูคลองเส้นหนองจอก

 จากคลองหน้าบ้านนายแวง

 -นายจ้าย (ม.4-ม.7)

เพ่ือต้องการขุดลอกคู

คลองเส้นหนองจอกให้

มีน ้าใช้เพ่ือการเกษตร

ปากกว้าง 14-15

 เมตร ลึกเพ่ิม 

0.50 เมตร ยาว 

2,500 เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนมมีน ้า

ท้าการเกษตร

ประชาชนมี

น ้าท้า

การเกษตร

กองช่าง

40 ขุดลอกล้าราง จากบ้าน นาย

ม้วย ตันติกุลมานิมิตถึงคลอง

น ้าทิ งหลักแก้ว ระยะทาง 

500 เมตร ม.7

เพ่ือต้องการขุดลอกคูนา

 ท่ีตื นเขินไว้ส้าหรับกัก

เก็บน ้าส้าหรับท้า

การเกษตร

ขุดลอกล้าราง 

ระยะทาง 500 

เมตร โดย

เคร่ืองจักรพร้อม

ขนวัสดุทิ ง

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนมมีน ้า

ท้าการเกษตร

ประชาชนมี

น ้าส้าหรับท้า

การเกษตร

กองช่าง

41 ปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อ

สาธารณะ หมู่ท่ี 8

เพ่ือต้องการปรับปรุง

ภูมิทัศน์ให้สวยงาม

หมู่ท่ี 8 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 มี

คุณภาพชีวิตท่ีดี

ขึ น

ภูมิทัศน์

สวยงาม

กองช่าง

-307-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1.10 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

42 ขุดลอกคูนาและวางท่อทาง

ข้ามใหม่ ท่อตายุ้ยมาลงล้า

รางวัดกรด หมู่ท่ี 8

เพ่ือต้องการขุดลอกคูนา

ให้มีน ้าใช้เพ่ือการเกษตร

ปากกว้าง 3.00 

เมตร ขุดลึกเพ่ิม

 0.80 เมตร ยาว

 1,200 เมตร 

วางท่อขนาด Ø 

0.60 เมตร

60,000       60,000       60,000          60,000        60,000 ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนมมีน ้า

ท้าการเกษตร

ประชาชนมี

น ้าท้า

การเกษตร

กองช่าง

-308-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1.10 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

43 ขุดสระน ้าสาธารณะ ฝ่ัง

ตะวันออกไปถมฝ่ังตะวันตก

เพ่ือสร้างลานเอนกประสงค์ 

หมู่ท่ี 8

เพ่ือต้องการขุดสระน ้า

สาธารณะ ฝ่ังตะวันตก

เพ่ือสร้างลาน

เอนกประสงค์

การถมให้มี

ความกว้าง 

12.00 เมตร 

ความยาว 5.00 

เมตร หนาเฉล่ีย 

120 เมตร เสา

จ้านวน 3 ต้น 

พร้อมติดตั งโคม

ไฟฟ้าสาธารณะ

100,000     100,000     100,000        100,000       100,000 ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนมมีน ้า

ท้าการเกษตร

ประชาชนมี

น ้าท้า

การเกษตร

กองช่าง

-309-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1.10 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

44 ขุดลอกคูนาจากอ่างช่องน ้า

ไหล -ล้าราง วัดกรดบริเวณ

นานายจวน  แตงอ่อน หมู่ท่ี 8

เพ่ือต้องการให้คูนาท่ีตื น

เขินมีน ้าส้าหรับ

การเกษตร

ยาว 150 เมตร 

กว้างปากบน 

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

ประชาชนมมีน ้า

ท้าการเกษตร

ประชาชนมี

น ้าท้า

การเกษตร

กองช่าง

45 ขุดลอกคูนาสายบ้านนางนิสา

  สังข์รุ่ง -บ้านนางหลง  

เข่ือนชัย หมู่ท่ี 8

เพ่ือต้องการให้คูนาท่ีตื น

เขินมีน ้าส้าหรับ

การเกษตร

กว้าง 3.00 เมตร

 ลึก 1.20 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนมมีน ้า

ท้าการเกษตร

ประชาชนมี

น ้าท้า

การเกษตร

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1.10 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

46 ขุดลอกคลองธรรมชาติ จาก

บ้านนายส้ารวย สังข์เลิศ -

ถนนลาดยาง ร้านนางหลง  

แสงทอง หมู่ท่ี 8

เพ่ือต้องการขุดลอก

คลองธรรมชาตท่ีตื นเขิน

ให้มีน ้าส้าหรับการเกษตร

ระยะทาง

ประมาณ 100 

เมตร ต้องใช้คน

ด้าเนินการขุด

เท่านั น มีดินเลน

สะสม

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนมมีน ้า

ท้าการเกษตร

ประชาชนมี

น ้าท้า

การเกษตร

กองช่าง

47 ขุดลอกคลองจากบ้านนาง

ทองหยิบ  สวยสม  ถึง บ้าน

นายสมจิต  ค้าประภา หมู่ท่ี 8

เพ่ือต้องการขุดลอก

คลองท่ีตื นเขินให้มีน ้า

ส้าหรับท้าการเกษตร

มีปัญหาและ

อุปสรรค 

ด้าเนินการได้

เป็นบางช่วง 

บางจุในสายทาง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนมมีน ้า

ท้าการเกษตร

ประชาชนมี

น ้าท้า

การเกษตร

กองช่าง

-311-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1.10 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

48 ออกรังวัดท่ีสาธารณะ

ประโยชน์และจัดซื อเสาหิน 

หมู่ท่ี 1-8

เพ่ือออกรังวัดท่ี

สาธารณะประโยชน์ฯ

ท่ีสาธารณะ

ประโยชน์ใน

ต้าบลหลักแก้ว

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ท่ีใช้

ท่ีดินให้เกิด

ประโยชน์

ใช้ท่ีดินว่าง

เปล่าท้า

ประโยชน์ได้

มากขึ น

กองช่าง

49 ปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่ท่ี 1-8 เพ่ือจัดสร้างภูมิทัศน์

หน้าอบต.หลักแก้ว และ

ภายในต้าบลหลักแก้ว 

ให้มีความสวยงามร่มร่ืน 

เช่นการปลูกต้นไม้ เพ่ิม

พื นท่ีสีเขียวในต้าบล

จ้านวน 1 

โครงการ

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ท่ีมี

ความร่มร่ืน

สวยงาม

ต้าบลหลัก

แก้วมีความร่ม

ร่ืนสะอาด 

สวยงาม

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1.10 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

50 ถมบ่อสาธารณะ หมู่ท่ี 6 เพ่ือต้องการท้าลานกีฬา

เอนกประสงค์ ประมาณ

 1 ไร่เศษ

กว้างประมาณ 

20 เมตร ยาว

ประมาณ 30 

เมตร ลึกเฉล่ีย 6

 เมตร

    600,000     600,000     600,000        600,000       600,000 ร้อยละ 80 มี

คุณภาพชีวิตท่ีดี

ขึ น

ปรับปรุงภูมิ

ทัศน์ให้เป็น

สนามกีฬา

กองช่าง

51 ปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อ

สาธารณะ หมู่ท่ี 8

เพ่ือต้องการปรับปรุง

ภูมิทัศน์ให้สวยงาม

หมู่ท่ี 8 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 มี

คุณภาพชีวิตท่ีดี

ขึ น

ภูมิทัศน์

สวยงาม

กองช่าง

52 ขุดลอกคลองจากบ้าน

นางน ้าวุ้น  คล้ายวงษ์  -

ถนนลาดยาง  หมู่ท่ี 8

เพ่ือต้องการขุดลอก

คลองท่ีตื นเขินให้มีน ้า

ส้าหรับท้าการเกษตร

ระยะทาง 600

 เมตร ก้าจัด

วัชพืชดินเลน

กีดขวางทางน ้า

      15,000       15,000       15,000          15,000        15,000 ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนมมีน ้าท้า

การเกษตร

ประชาชนมี

น ้าท้า

การเกษตร

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1.10 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

53 ขุดบ่อสาธารณะ  บริเวณ

หน้าบ้านนายปัญญา  

ปรากฏผล   หมู่ 8

เพ่ือต้องการกักเก็บน ้า

ไม่ให้ท่วมขังและท้า

การเกษตร

กว้าง 40 เมตร 

ยาว 70 เมตร 

ขุดลึกเพ่ิมอีก 

3.00 เมตร 

พร้อมปรับแต่ง

คันดิน

    500,000     500,000     500,000        500,000       500,000 ร้อยละเพ่ิมขึ น

ของการมีน ้าท้า

การเกษตร

น ้าไม่ท่วมและ

มีน ้าท้า

การเกษตร

กองช่าง

54 ขุดลอกคูนา จากไผ่เซ-ล้า

รางวัดกรด หมู่ท่ี 8

เพ่ือต้องการขุดลอก

คลองท่ีตื นเขินให้มีน ้า

ส้าหรับท้าการเกษตร

ระยะทาง 

1,100 เมตร

      40,000       40,000       40,000          40,000        40,000 ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนมมีน ้าท้า

การเกษตร

ประชาชนมี

น ้าท้า

การเกษตร

กองช่าง

55 โครงการคลองสวยน ้าใส เพ่ือต้องการให้ล้าคลอง

ในพื นท่ีต้าบลหลักแก้ว

สวยสะอาด ปราศจาก

ส่ิงปฏิกูล และวัชพืช

ล้าคลองในเขต

พื นท่ีต้าบลหลัก

แก้ว

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 จ้านวนคลองท่ี

ปราศจากส่ิง

ปฏิกูลและวัชพืช

ล้าคลองใน

พื นท่ีต้าบล

หลักแก้ว 

ปราศจากส่ิง

ปฏิกูล และ

วัชพืช

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1.10 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

56 โครงการเฝ้าระวังแหล่งน ้า

สาธารณะ

เพ่ือต้องการก้าจัดวัชพืช

ให้หมดไป

แหล่งน ้า

สาธารณะใน

พื นท่ีต้าบลหลัก

แก้ว

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนมีน ้า

ท้าการเกษตร

ไม่มีวัชพืชใน

แหล่งน ้า

สาธารณะ

กองช่าง

57 โครงการส่งเสริมสนับสนุน

การด้าเนินกิจกรรมตาม

โครงการ "รักน ้า รักป่า 

รักษาแผ่นดิน"

เพ่ือต้องการให้

ประชาชนร่วมสนับสนุน

การด้าเนินกิจกรรม 

โครงการ รักน ้า รักป่า 

รักษา แผ่นดิน

ผู้เข้าร่วม

โครงการ จ้านวน

 100 คน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวนของ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

มีการ

สนับสนุนการ

ด้าเนิน

กิจกรรมตาม

โครงการฯ

ส้านักปลัด

58 โครงการก้าจัดผักตบชวา 

เพ่ือคลองสวย น ้าใส เขต

ต้าบลหลักแก้ว

เพ่ือต้องการให้ล้าคลอง

สวยใส ไร้ผักตบชวา

คลองในเขต

ต้าบลหลักแก้ว

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนคลองใน

ต้าบลหลักแก้ว

ปริมาณ

ผักตบชวาใน

เขตต้าบลหลัก

แก้วลดน้อยลง

ส้านักปลัด

-315-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1.10 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

59 โครงการดูแลส่ิงแวดล้อม คัด

แยกขยะจากต้นทาง

เพ่ือต้องการให้ต้าบล

รักษามีความสะอาด 

สวยงามปราศจากขยะ

หมู่ท่ี 1-8 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ

ความพึงพอใจ

ต่อการ

ปราศจากขยะ

พื นท่ีต้าบล

หลักแก้ว 

ปราศจากขยะ

ส้านักปลัด

60 โครงการผลิตพืชผักปลอด

สารพิษและเกษตรอินทรีย์

เพ่ือส่งเสริมและ

สนับสนุนการผลิต

พืชผักปลอดสารพิษฯ

จ้านวน 80 คน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ของ

ครัวเรือนท่ีมี

ความรู้ด้าน

การเกษตรเพ่ิมขึ น

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี

ส้านักงานปลัด

61 โครงการตรวจสารเคมีใน

เลือดให้เกษตรผู้ใช้สารเคมี

เพ่ือตรวจสารเคมีใน

เลือดให้เกษตรกรท่ีใช้

สารเคมีในการท้า

การเกษตร

หมู่ท่ี 1-8 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ

ครัวเรือนท่ีมี

ความรู้ด้าน

การเกษตรเพ่ิมขึ น

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี

ส้านักงานปลัด
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1.10 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

62 โครงการโรงเรียนชาวนา

ต้าบลหลักแก้ว

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน

กลุ่มเกษตรให้มีความ

เข้มแข็ง และย่ังยืน

จ้านวน 80 

ครัวเรือน/ปี

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ของ

ครัวเรือนท่ีมี

ความรู้ด้าน

การเกษตรเพ่ิมขึ น

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี

ส้านักงานปลัด

63 ฝึกอบรมให้ความรู้ทางการ

เกษตร

เพ่ือจัดฝึกอบรมให้

ความรู้ทางวิชาการแก่

เกษตรกรในต้าบล

จ้านวน 80 คน 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 80 ของ

ครัวเรือนท่ีมี

ความรู้ด้าน

การเกษตรเพ่ิมขึ น

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี

ส้านักงานปลัด
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1.10 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

64 โครงการป้องกันและก้าจัด

หนูนา

เพ่ือต้องการให้

เกษตรกรมีผลผลิตท่ีสูง

กว่าเดิมและปราศจาก

การรบกวนจากหนูนา

เกษตรกร 

จ้านวน 400 คน

45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 ร้อยละ 80 ของ

ครัวเรือนท่ีมี

ความรู้ด้าน

การเกษตรเพ่ิมขึ น

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี

ส้านักงานปลัด

65 โครงการก้าจัดศัตรูพืช (ยา

เบ่ือหนู) พร้อมอุปกรณ์

เพ่ือต้องการก้าจัด

ศัตรูพืช เช่น หนูนา  

พร้อมอุปกรณ์ เช่น 

ปลายข้าว และ

ข้าวเปลือก อาหารหมู

เกษตรกร 

จ้านวน 400 คน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ

ครัวเรือนท่ีมี

ความรู้ด้าน

การเกษตรเพ่ิมขึ น

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี

ส้านักงานปลัด

66 โครงการแจกพันธ์พืช เพ่ือต้องการให้

ประชาชนมีพันธ์พืช

ส้าหรับไว้ปลูก กินพืชผล

ในครอบครัว

จ้านวน 1000 

ครัวเรือน

      50,000       50,000       50,000          50,000        50,000 ร้อยละ 80 ของ

ครัวเรือนลด

รายจ่ายด้าน

การเกษตร

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี

ส้านักงานปลัด
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1.10 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

67 ก่อสร้างประตูปิด-เปิด บ้าน

นายสุเทพ  พิณเสนาะ ม.5

บานประตู ปิด-

เปิด ขนาด 0.65 

เมตร

53,000 53,000 53,000 53,000 53,000 ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนมมีน ้า

ท้าการเกษตร

ประชาชนมี

น ้าส้าหรับท้า

การเกษตร

กองช่าง

68 ท้าดาดคอนกรีตคลองจาก

บ้านนายสมจิตร  ด้าประภา 

ถึงศาลาปากทางเข้าบ้านนาง

กิมเลี ยง กฤษตันติกุลมา

นิมิตร ม. 8

เพ่ือต้องการขุดลอกคูนา

 ท่ีตื นเขินไว้ส้าหรับกัก

เก็บน ้าส้าหรับท้า

การเกษตร

ท้าดาดคอนกรีต

 ระยะทาง

ประมาณ 500 

เมตร

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนมมีน ้า

ท้าการเกษตร

ประชาชนมี

น ้าส้าหรับท้า

การเกษตร

กองช่าง

61,938,000 61,938,000 61,938,000 61,938,000 61,938,000จ านวน     68     โครงการ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตบริเวณบ้านนาง

สุรินทร์ ม่วงอ่อน หมู่ท่ี 1

เพ่ือต้องการให้ถนนได้

มาตรฐาน

ร้อยละของ

ประชาชน

เดินทาง

สะดวก

ลดอุบัติเหตุและ

เดินทางสะดวก

กองช่าง

จุดท่ี 1 บ้านนายบุญช่วย สมบูรณ์สวัสด์ิ ผิวจราจรกว้าง 3.00 

เมตร ยาว 100 เมตร 

หนา 0.15 เมตร พร้อม

ลงลูกรังไหล่ทาง ข้างละ

 0.25 เมตร ทั ง 2 จุด

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

จุดท่ี 2 นายสมชาย  ถนอมศิลป์ - 

บ้านนายประทุม พยัคเรือง

ผิวจราจร กว้าง 3.00 

เมตร ยาว 150 เมตร 

หนา 0.15 เมตร พร้อม

ลงลูกรังไหล่ทาง ข้างละ

 0.25 เมตร ทั ง 2 จุด

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

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

2 ซ่อมแซมคอนกรีตจากบ้านนางสาวอุไร

 ค้าบันเทิง - บ้านนายประเสริฐ ไพร

สัณฑ์  หมู่ท่ี 2

เพ่ือต้องการซ่อมแซม

ถนนให้อยู่ในสภาพท่ีง

ผิวจราจร กว้าง 3.00 

เมตร ยาว 100 เมตร 

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 

พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 

ข้างละ 0.25 เมตร

       150,000         150,000       150,000        150,000        150,000 ร้อยละของ

ประชาชน

เดินทาง

สะดวก

ปลอดภัย

เดินทางสะดวก

และลด

อุบัติเหตุทางถนน

กองช่าง

3 ก่อสร้างถนนดิน สายบ้านนางจ้าลอง 

เรียนงาม หมู่ท่ี 1

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

ก่อสร้างถนนดิน มีฐาน

กว้าง 3.00 เมตร มี

ความสูง 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-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

4 ก่อสร้างถนน คสล.ต่อจากนานาย

ปรีชา  ไพรสรรค์ (ต่อจากเดิม) หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

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-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

5 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ระยะทางประมาณ 700 เมตร จาก

ร้านค้านางขวัญเมือง เอ่ียมสะอาด-

บ้านนายวิรัช  ม่วงอ่อน หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

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-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

6 ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หน้าบ้านนาง

ส้าราญ พรมทอง หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กว้าง 2.80 เมตร 

ภายในระยะทาง 300 

เมตร

30,000 30000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

-322-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

7 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตฯ จากบริเวณ

บานนายบุญยืน คงสวัสด์ิ - บ้านนาง

สมนึกลาภเกสร หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 

1,500 เมตร หนาเฉล่ีย

 0.15 เมตร

2,295,000      2,295,000 2,295,000 2,295,000 2,295,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก

บ้านผู้ใหญ่ชาติชาย ศรีเรือง-บ้านนาย

ไพฑูรย์ ชวลิต ประมาณ 150 เมตร 

หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

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-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ จากหน้าบ้าน

นายจรูญ  แตงอ่อน -นายแฉล้ม อังกี

รัตน์ หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

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-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

10 ซ่อมแซมถนน คสล.สายกลุ่มบ้านนาย

สมพร  ประสพโชค ระยะทางประมาณ

 200 เมตร หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

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-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

-323-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

11 ซ่อมแซมถนน คสล.จากบ้านนาย

ประยูร ข้าปลอดภัย-บ้านนายบุญมา  

ศรีราชา หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

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-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

12 เสริมถนนดินบ้านนายมานพ ภู่หลัก

แก้ว ต่อจากเดิม ระยะทางประมาณ 

300 เมตร หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

ฐานกว้าง 4.50 เมตร 

ความสูง 1.00 เมตร 

ผิวบนกว้าง 2.80 เมตร

 พร้อมลงลูกรังผิว

จราจร ระยะทาง 300 

เมตร

       200,000 200,000       200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

13 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสมบัติ

 ประเสริฐศรี - บ้านนายเจริญ  ภู่งาม 

หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้ได้ถนนมาตรฐาน ผิวจราจรมีความกว้าง 

3.00 เมตร ยาว 700 

เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 

เมตร พร้อมลงลูกรัง

ไหล่ทาง ข้างละ 0.25 

1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

-324-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

14 ซ่อมแซมถนน คสล.สายบ้านนายสุนทร

  ป้อมศรี ถึงบ้านนางสุรินทร์  สะอาด

ศรี หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

ผิวจราจร กว้าง 3.00 

เมตร ยาว 350 เมตร 

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 

พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

ข้างละ 0.25 เมตร

525,000 525,000 525,000 525,000 525,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

15 ซ่อมแซมคสล.คันคลองชลประทาน

ยางมณี ชันสูตร หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กว้าง 4.00 เมตร ยาว

รวมสองฝ่ัง 1,000 เมตร

 หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

4,320,000 4,320,000 4,320,000 4,320,000 4,320,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

16 ก่อสร้างถนน คสล.สายคันคลอง

ชลประทานยางมณี  ฝายประเสริฐ 

อนุสรณ์ หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

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-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

-325-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

17 ก่อสร้างถนน คสล.จากปากคลองอุป

สม-บ้านนายสมชัย  ศรีอ้่า หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

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-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

18 ก่อสร้างถนน คสล.สายคันคลอง

ชลประทานยางมณี - สะพานปูนหน้า

วัดใหม่ หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กว้าง 4.00 เมตร ความ

ยาว 1,000 เมตร หนา

เฉล่ีย 0.15 เมตร

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

19 ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายประ

สิทธิ แคล้วรอดภัย - สะพานปูนสีฟ้า 

หมูท่ี 3

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

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-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

-326-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

20 ซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงลูกรัง คัน

คลองโครงการยางมณี-ชันสูตร (2 ฝ่ัง 

คันคลอง) หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

ซ่อมแซมในส่วนท่ีช้ารุด

เสียหาย บางช่วงบางจุด

 ในสายทาง ฝ่ังยางมณี

 - ชันสูตร

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

21 ก่อสร้างคสล.จากบ้านนายสุนทร  

ป้อมศรี ถึงนานายสวิง  แสงนาค หมู่ท่ี

 3

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

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-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

22 ซ่อมแซมถนนลูกรังจากสะพานปูนคอ

ตัน -หน้าบ้านนายประสาท ศรีงามฉ้่า 

หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

ผิวจราจร กว้าง 3.00 

เมตร ยาว 300 เมตร 

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 

พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

ข้างละ 0.25 เมตร

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

-327-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

23 ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังสาย

บ้านนางสีนวลถึงบ้านนางสัมฤทธ์ิ  

แสงอิศราภิรักษ์ พร้อมฝังท่อระบายน ้า

 หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

ฐานกว้าง 4.00 เมตร 

สูง 1.20 เมตร ผิว

จราจรกว้าง 2.80 เมตร

 พร้อมลงลูกรังผิว

จราจร ความยาว 300 

เมตร

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

24 ลงลูกรังเสริมผิวจราจรจากหลังวัด

คลองส้าโรงถึงนานางน ้าวุ้น  ผาสุกโก 

หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

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-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

25 ก่อสร้างถนนคสล.ต่อจากคอนกรีตเดิม

 คันคลองชลประทาน ชันสูตร ฝ่ัง

ตะวันตก ยาวประมาณ 80 เมตร หมู่ท่ี

 4

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

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-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

-328-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

26 ซ่อมแซมถนน คสล.เลียบคลอง

ชลประทานจากบ้านนางสัมฤทธ์ิ  

แสงอิศราภิรักษ์-บ้านนายประเสริฐ  

หุ่นแก้ว หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

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-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

27 ก่อสร้างเสริมถนนจากคลองหนองจอก

 ถึงคลองส่งน ้ายางมณี (ต้องท้ารางวัด

ก่อน วันท่ี 16 มีนาคม  2559) หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

ฐานกว้าง 4.00 เมตร 

สูง 0.70 เมตร ผิวกว้าง

 2.80 เมตร ยาว 2,300

 เมตร พร้อมลงลูกรัง

ผิวจราจร

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

28 ซ่อมแซมถนน คสล.ท่ีช้ารุดทรุดตัว 

จากบ้านนายอร่าม  พุทธคุณ หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

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-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

-329-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

29 ก่อสร้างถนนคอนกรีตจากบ้านนางสี

นวล  สนิทสูงเนิน เขตติดต่อไผ่วง หมู่

ท่ี 4

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

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-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

-330-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

30 ซ่อมแซมถนนลูกรังในหมู่ท่ี 5 เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

ความยาวภายใน

หมู่บ้าน ประมาณ 500 

เมตร ปรับปาด แต่ง

เรียบ

13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

31 ซ่อมแซมถนน คสล.คันคลอง

ชลประทาน หมู่ท่ี 5

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

ท้าการรื อถนน 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-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

32 ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านดาบต้ารวจ

เนียนเขตติดต่อไผ่วง หมู่ท่ี 5

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

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-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

-331-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

33 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีต เป็นแอลฟัลติ

กคอนกรีต (ยางมะตอย)

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

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-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

34 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ม.6 จากทาง

ลงบ้านรางขุนแผน - นายสมทรง พุฒ

ซ้อน

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

เทคอนกรีต กว้าง 4.00 

เมตร ยาว 2,000 เมตร

 หนาเฉล่ีย 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-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

-332-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

35 ก่อสร้างถนนดินลูกรังไปสาธารณะ ม.6 เพ่ือต้องการท้าถนน

ดินลูก้ารังไปสาธารณะ

 ม.6

มีฐานกว้าง 4.00 เมตร

 สูง 1.50 เมตร ผิว

จราจร กว้าง 2.50 

เมตร พร้อมลงลูกรัง มี

ความยาว 150 เมตร

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

36 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.6 จาก

บ้านนายสมบัติ  พ่วงวิเศษ - บ้านนาย

ส้ารวล กุศลเอ่ียม

เพ่ือให้ได้ถนนมาตรฐาน 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-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

-333-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

37 ขอเคร่ืองจักรมาท้าการบดอัดลูกรัง 

สายบ้าน นายวันดี  ภิรมย์ ถึงบ้าน

นายทองอาบ  ลายประหยัด หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 

300 เมตร

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

38 ก่อสร้างถนนคสล.จากเดิม จากบ้าน

นายชิต  อินใย  ถึงบ้านนางอัมพร  

รักษาสัตว์ หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

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-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

39 ก่อสร้าง/ซ่อมสร้างถนน คสล.โดยการ

ท้าถนนลาดยาง บ้านรางขุนแผนตลอด

เส้นทาง หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

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 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

-334-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

40 ซ่อมสร้างถนนลาดยางจากบ้านนาย

สมทรง  พุฒซ้อน -บ้านนายสมยศ ค้า

แก้ว หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

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-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

41 ก่อสร้างถนน คสล.สายหลังบ้านนาย

มนตรี กลุ่มบ้านนายชนะ อินใย หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 

1,300 เมตร หนาเฉล่ีย

 0.15 เมตร (พื นท่ีของ

หมู่ท่ี 1 แต่หมู่ท่ี 6 ใช้)

1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

-335-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

42 ก่อสร้าง/เสริมถนนลาดยางจากบ้าน

นางกิมโหล-บ้านนางไข่  โพธ์ิศรี หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

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-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

43 ก่อสร้าง คสล.จากบ้านนายชูชาติ อิน

ใย -บ้านนายธีรพัท  อินใย หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

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-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

44 ลงลูกรังจากบ้านนางบุญชู  ปานมณี -

 นานายน้อย  มีดี

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กว้าง 2.80 เมตร ยาว 

300 เมตร หนา 0.15 

เมตร

65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

-336-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

45 ลงลูกรังหน้าบ้านนางจินดา  กันแย้ม  

ถึงหน้าบ้าน นายสมใจ  สมตัว

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กว้าง 2.80 เมตร ยาว 

1,800 เมตร หนา 0.15

 เมตร

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

46 ขยายถนนคอนกรีต เพ่ิมความกว้างผิว

จราจรจากอนามัย (รพ.สต.) -ร.ร.วัด

หลักแก้ว หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

ผิวจราจร กว้าง 1.00 

เมตร ยาว 160 เมตร 

หนา 0.15 เมตร พร้อม

ลงลูกรังไหล่ทาง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

47 ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านคัน

คลอง หมู่ท่ี 7 จากสะพานครูเมี ยน - 

บ้านนางสาวจรินทร์ แสงนาค

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 

2,300 เมตร หนาเฉล่ีย

 0.15 เมตร พร้อมลง

ลูกรังไหล่ทาง ข้างละ 

0.25 เมตร

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

-337-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

48 ซ่อมสร้างถนน คสล.สายบ้านสายัณต์ 

ป้ันงาม ถึง หน้าบ้านนายทองใบ  ลาย

ประหยัด  หมู่ท่ี 7

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

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-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

49 ก่อสร้างถนนดิน พร้อมลงลูกรัง หมู่ท่ี 

7   จากนานางทองค้า  ขาวศิริ -นา

นางรัตนา  ป่ินวิเศษ พร้อมฝังท่อ

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

ฐานมีความกว้าง 4.00 

เมตร สูง 1.20 เมตร 

ผิวจราจร กว้าง 2.50 

เมตร ระยะทาง 300 

เมตร พร้อมฝังท่อ คสล.

 ขนาด 

เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 

เมตร จ้านวน 6 ท่อน 

และลงลูกรังผิวจราจร

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

-338-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

50 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตจาก ร.ร.วัด

หลักแก้ว -บ้านบุญส่ง หมู่ท่ี 7

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

ผิวจราจร กว้าง 3.00 

เมตร ยาว 200 เมตร 

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 

พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

ข้างละ 0.25 เมตร

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

51 ก่อสร้างถนนดินลูกรังจากศาลเจ้าพ่อ

ทองรากไทรเช่ือมต่อกับถนน คสล. 

หมู่ท่ี 7

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

ฐานมีความกว้าง 4.00 

เมตร สูง 1.00 เมตร 

ผิวจราจรกว้าง 2.50 

เมตร ยาว 60 เมตร 

พร้อมลงลูกรังผิวจราจร

 หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

-339-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

52 ลงลูกรังถนนสายบ้านนายปัญญา  

ปรากฏผล - บ้านนายเผด็จ  พงษ์ดี 

หมู่ท่ี 8

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

ลงลูกรังถนนสายบ้าน

นายปัญญา  ปรากฏผล

 - บ้านนายเผด็จ  พงษ์ดี

40,000 40,000 40,000       40,000 40,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

53 ถมดินพร้อมลงลูกรังขยายถนนบริเวณ

บ้านนายละเอียด  อ่อนเลิศ 

(ถนนลาดยาง) -นานางรัตนา  ป่ินวิเศษ

 หมู่ท่ี 8

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

ฐานกว้าง 3.50 เมตร 

สูง 0.50 เมตร ความ

ยาว 50 เมตร ผิวกว้าง 

2.80 เมตร พร้อมลง

ลูกรังผิวจราจร

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

-340-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

54 เสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้าน

หลักแก้ว - บ้านลานช้าง หมู่ท่ี 6-หมู่ท่ี

 2

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวกรวดเร็ว

มากขึ น

พื นท่ีผิวจราจร กว้าง 6 

เมตร ไหล่ทาง กว้าง

ข้างละ 0.50 เมตร หนา

เฉล่ีย 0.05 เมตร 

ภายในระยะทาง 4.160

 กม.

    5,000,000      5,000,000    5,000,000      5,000,000     5,000,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

55 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 1 ทางโค้ง

บ้านผู้ใหญ่บ้านนายวันชัย  แจ่มแจ้ง 

ถึง หมู่ท่ี 3 บ้านผู้ใหญ่ศักด์ิชาย  ศรีอ้่า

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวกรวดเร็ว

มากขึ น

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 

1,000 เมตร

       600,000         600,000       600,000        600,000        600,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

56 ซ่อมสร้างถนน คสล.จากนานายจวน  

แตงอ่อน - บ้านนายบุญชอบ ทองมูล 

หมู่ท่ี 8 และ 5

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวกรวดเร็ว

มากขึ น

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 

1,000 เมตร หนาเฉล่ีย

 0.15 เมตร

    1,500,000      1,500,000    1,500,000      1,500,000     1,500,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

-341-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

57 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ม 

ลาดยาง ถนนลูกรัง  ม.1-8

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวกรวดเร็ว

มากขึ น

ท้าการรื อถอน ชุดท่ี

ช้ารุด แตกร้าว เป็น

ทางต่างระดับ ในสาย

ทางต่างๆ ภายในต้าบล

 หมู่ท่ี 1-8

       500,000         500,000       500,000        500,000        500,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

58 ก่อสร้างถนนลงลูกรัง จากนานางสาว

กัญญา  ศรีงามฉ้่า ถึง ท่ีนานางน ้าวุ้น  

ผาสุกโก หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวกรวดเร็ว

มากขึ น

ผิวจราจรเดิมใช้เป็น

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-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

59 ก่อสร้างถนนดิน และท้าคันกั นน ้า 

เรียบคันคลอง บริเวณ บ้านนางนิตย์  -

 บ้านนางส้าอางค์ แจ่มเพ็ญ หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวกรวดเร็ว

มากขึ น

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-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

-342-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

60 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

ทางผ่านหน้าบ้านนางสมพิศ  คล้าย

เจริญสุข ถึงร้านค้าชุมชน หมู่ท่ี 3 

บ้านลาดหญ้าไทร หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวกรวดเร็ว

มากขึ น

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-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

61 ก่อสร้างสะพานเหล็กบริเวณบ้านนาง

ส้ารวย  - บ้านนางสมโภช  หมู่ท่ี 7

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก

รวดเร็วมากย่ิงขึ น

กว้าง 100 เมตร ยาว 

30 เมตร สูงจากพื น

คลอง 8 เมตร โครง

เหล็กถัก

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-

มา สะดวก

ประชาชนสัญจร

ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

-343-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

62 ฝังท่อระบายน ้าพร้อมตอกเข็มกันดิน

ทรุดถนนสายบ้านนายระเบียบ  สุกใส

 แยกบ้านนายมนู  ค้าแก้ว หมู่ท่ี 1

เพ่ือป้องกันน ้าท่วมขัง 

เวลาฝนตกหรือน ้าท่วม

ท้าการฝังท่อสวมต่อ

จากของเดิม จ้านวน 4

 ท่อน ขนาด Ø 0.60 

เมตร พร้อมกดเข็มไม้

เบญจพรรณ น้าดินถม

กลบ และลงลูกรังผิว

จราจร จ้านวน 1 จุด

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 

ท่ีสามารถ

ระบายน ้าได้ดี

น ้าไม่ท่วมขัง กองช่าง

63 ติดตั งประตูปิด-เปิด ระบายน ้า 

บริเวณนานายณรงค์  พันธ์ดี หมู่ท่ี 1

เพ่ือให้ประชาชนมีน ้า

ใช้อย่างท่ัวถึง

บานประตู ปิด-เปิด 

ระบายน ้า ขนาด Ø 

0.80 เมตร พร้อมตอก

เข็ม เทแท่นคอนกรีต 

ยึดติดชุดบานประตู

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 80 

ท่ีสามารถ

ระบายน ้าได้ดี

น ้าไม่ท่วมขัง กองช่าง

-344-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

64 ติดตั งท่อระบายน ้า พร้อมประตู ปิด-

เปิด หน้าบ้านนายสน  นาคกุญชร หมู่

ท่ี ๓

เพ่ือต้องการให้

ประชาชนมีน ้าใช้

อย่างท่ัวถึง

ท่อขนาด Ø 0.60 เมตร

 พร้อมใส่ชุดบานประตู

 ปิด-เปิด จ้านวน 1 ชุด

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 100

 น ้าไม่ท่วม

ขังและ

สามารถ

ระบายน ้าได้ดี

น ้าไม่ท่วมขัง กองช่าง

65 ติดตั งท่อระบายน ้า พร้อมประตู ปิด-

เปิด บริเวณนานายอ้านวย  นาคกุญชร

 หมู่ท่ี ๓

เพ่ือต้องการให้

ประชาชนมีน ้าใช้

อย่างท่ัวถึง

ท่อขนาด Ø 0.60 เมตร

 พร้อมใส่ชุดบานประตู

 ปิด-เปิด จ้านวน 1 ชุด

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 100

 น ้าไม่ท่วม

ขังและ

สามารถ

ระบายน ้าได้ดี

น ้าไม่ท่วมขัง กองช่าง

-345-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

66 รื อเปล่ียนท่อเหนือบ้านนางสาวจิภา

ภัทร  อินใย  หมู่ท่ี 6

เพ่ือต้องการให้น ้า

ระบายได้สะดวก

ท่อขนาด Ø 0.80 เมตร

 พร้อมติดตั งบานประตู

 จ้านวน 1 ชุด

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ 100

 น ้าไม่ท่วม

ขังและ

สามารถ

ระบายน ้าได้ดี

น ้าไม่ท่วมขัง กองช่าง

67 ขุดดินฝังท่อข้ามถนน บริเวณบ้านนาง

จ้านง  วงเสง่ียม หมู่ท่ี 6

เพ่ือต้องการให้น ้า

ระบายได้สะดวก
ท่อขนาด Ø เมตร 

จ้านวน 1 ชุด

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 100

 น ้าไม่ท่วม

ขังและ

สามารถ

ระบายน ้าได้ดี

น ้าไม่ท่วมขัง กองช่าง

-346-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

68 โครงการเปล่ียนท่อระบายน ้า ม.6 จุด

บ้านนางไข่ โพธ์ิศรี (ท่อขนาด 100 

เซนติเมตร พร้อมหูช้าง

เพ่ือต้องการให้น ้า

ระบายได้สะดวก

ขุดรื อปรับเปล่ียนท่อ 

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 

1.00 เมตร จ้านวน 7 

ท่อน พร้อมฝังกลบ

45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 ร้อยละ 100

 น ้าไม่ท่วม

ขังและ

สามารถ

ระบายน ้าได้ดี

น ้าไม่ท่วมขัง กองช่าง

-347-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

69 ติดตั งบานประตูระบายน ้า ตรงหน้า

บ้านครูเมี ยน และหน้าบ้านนายจ้าลอง

  พานรอต หมู่ท่ี 7

เพ่ือต้องการให้มีการ 

เปิด ปิด ประตูระบาย

น ้าเป็นเวลา

ชุดบานประตูระบายน ้า

ท่อขนาด Ø 1 เมตร 

จ้านวน 2 ชุดๆละ 

35,000 บาท

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100

 น ้าไม่ท่วม

ขังและ

สามารถ

ระบายน ้าได้ดี

ประตูเปิด-ปิด 

สามารถระบาย

น ้าได้ดี

กองช่าง

70 ปรับระดับท่อระบายน ้า ตรงบ้านนาง

ประดับ  อุนทอ่อน หมู่ท่ี 7

เพ่ือต้องการให้น ้า

ระบายได้สะดวก
ท่อขนาด Ø 1.00 เมตร

 พร้อมติดตั งบานประตู

ระบายน ้า

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ร้อยละ 100

 น ้าไม่ท่วม

ขังและ

สามารถ

ระบายน ้าได้ดี

น ้าไม่ท่วมขัง กองช่าง

-348-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

71 ติดตั งบานประตูปิด-เปิด จ้านวน 2 จุด

 หมู่ท่ี 7

เพ่ือต้องการให้มีการ 

เปิด ปิด ประตูระบาย

น ้าเป็นเวลา

ติดตั งบานประตูปิด-เปิด

 ขนาด Ø 1.00 เมตร 

พร้อมเทแท่นยึดติด

บานประตู จ้านวน 2 จุด

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ 100

 น ้าไม่ท่วม

ขังและ

สามารถ

ระบายน ้าได้ดี

ประตูเปิด-ปิด 

สามารถระบาย

น ้าได้ดี

กองช่าง

-บริเวณบ้านนางน ้าวุ้น

-บริเวณบ้านกิมหลง

72 ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนาย

บุญช่วย สมบูรณ์สวัสด์ิ -บ้านนาย

สมชาย ถนอมศีล หมู่ท่ี 1

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

ผิวจราจรกว้างเฉล่ีย 

3.00 เมตร ยาว 169 

เมตร หนา 0.15 เมตร 

พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 

0.25 เมตร หรือตาม

สภาพพื นท่ี

258,000 258,000 258,000 258,000 258,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

-349-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

73 ก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กคลุมสนาม

ตรงศาลาประชาคม หมู่ท่ี 1

เพ่ือป้องกันแสงแดด

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-

มาสะดวก

ศาลาประชาคม

มีประชาชนมา

ใช้ประโยชน์

มากขึ น

กองช่าง

74 ก่อสร้างหลังคาเหล็กพร้อมติดตะแกรง

ลวดครอบถังกรองน ้าประปาหมู่บ้าน 

หมู่ท่ี 1

เพ่ือต้องการให้มี

ตะแกรงส้าหรับครอบ

ถังกรองน ้าประปา

หมู่บ้าน

ขนาด 4 x 4 เมตร โครง

เหล็ก เสาเหล็ก หลังคา

เมทัลซีส พร้อมตาข่าย

คลุมโดยรอบด้านข้าง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนของ

ผู้มีความพึง

พอใจ

มีตะแกรงส้าหร

รับกรอง

น ้าประปา

หมู่บ้าน

กองช่าง

75 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ทางเข้าบ้านนางส้าอางค์ สวยสม 

ระยะทาง 200 เมตร ม.1

เพ่ือต้องการประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก 

รวดเร็ว ปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน

ยา 200 เมตร กว้าง 3 

เมตร หนา 0.15 เมตร

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-

มาสะดวก

ศาลาประชาคม

มีประชาชนมา

ใช้ประโยชน์

มากขึ น

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

76 เสริมดินลงลูกรังจากบ้านนางจ้าเนียร  

เปลื องทุกข์ -นานางสโรชา  พานทอง 

หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

ลงลูกรังผิวจราจรกว้าง

เฉล่ีย 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-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

77 ซ่อมแซมบานประตู เปิด-ปิด บริเวณ

ฝายประเสริฐอนุสรณ์ หมู่ท่ี 3

เพ่ือต้องการให้บาน

ประตู ใช้งานได้

ตามปกติ

อุปกรณ์ อะไหล่ ท่ีช้ารุด

เสียหาย และอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวข้อง

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-

มาสะดวก

บานประตูเปิด-

ปิดได้รับการ

ซ่อมแซมใช้งาน

ได้ตามปกติ

กองช่าง

78 ซ่อมแซนถนน คสล.คันคลองยางมณี  

ฝ่ังตะวันตก หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

ลงหินคลุกปรับระดับท่ี

ทรุดตัวต่างระดับ กว้าง

เฉล่ีย 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-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

-351-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

79 ก่อสร้างบานประตู่ปิด-เปิดน ้า หน้า

บ้านผู้ใหญ่ศักด์ิชาย  ศรีอ้่า ม.3

เพ่ือต้องการให้มีประตู

เปิด-ปิด ส้าหรับกัก

เก็บน ้า

เปล่ียนชุดบานประตู 

ปิด - เปิด พร้อมอุปกรณ์

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ้านวนของผู้

ได้รับความ

พึงพอใจต่อ

การมีน ้าท้า

การเกษตร

ประชาชนมีน ้า

ส้าหรับท้า

การเกษตร

กองช่าง

80 ลงลูกรังจากสะพานปูน บ้าน ผญ.ชาติ 

(เก่า)-สะพานปูนคอตัน หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

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-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

-352-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

81 ซ่อมแซมถนนคสล.บริเวณ หน้าโรงเป็ด

 นายกสาทิตย์  แจ่มฟ้า หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

ซ่อมแซมผิวจราจรถนน

 คสล.โดยการรื อถนน 

คสล.เดิมแล้วเทพื น ผิว

จราจรกว้าง 3 เมตร 

ยาว 4 เมตร หนา 0.15 

เมตร

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

82 ซ่อมแซมถนนคอนกรีต จากบ้าน นาง

น ้าวุ้น ผาสุกโก ถึงบ้าน ผู้ช่วยเฉลียว  

ม่วงอ่อน หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

เททับด้วยคอนกรีตเสริม

เหล็ก                   

ช่วงท่ี 1ผิวจราจรกว้าง

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 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

ช่วงท่ี 2 ผิวจราจรกว้าง

เฉล่ีย 3 เมตร ยาว 390

 เมตร หนา 0.15 เมตร

-353-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

83 ซ่อมแซมถนนลูกรังหนองผักชี หมู่ท่ี 4 เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

ผิวจราจร กว้างเฉล่ีย 

2.20 เมตร ยาว 350 

เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 

เมตร (ซ่อมแซมเต็ม

พื นท่ี)

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

84 ซ่อมแซมถนนลูกรัง จากบ้านนาย

จ้าลอง  นาคกุญชร ติดต่อต้าบลห้วย

คันแหลน หมู่ท่ี 1

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

ผิวจราจรกว้างเฉล่ีย 

2.20 เมตร ยาว 300 

เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 

เมตร (ซ่อมแซมเต็ม

พื นท่ี)

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

85 ลงลูกรังจากสะพานปูนบ้านก้านัน

มนตรี -ถึงบ้านนางสุนันท์  ธารมัต ม.6

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

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-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

-354-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

86 ซ่อมแซมถนนลาดยาง จากศาลาฟากะ

สุด-บ้านครูละมัย  สังข์วิเศษ ม.6

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

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-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

87 ซ่อมบานประตูปิด-เปิด จากศาลา-

คลองวัดกรด -บ้านายสมจิตร    ด้า

ประภา หมู่ท่ี 8

เพ่ือต้องการให้บาน

ประตู ใช้งานได้

ตามปกติ

เปล่ียนชุดบานประตูปิด

 - เปิด พร้อมอุปกรณ์

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ

ความพึง

พอใจของผู้

มารับบริการ

บานประตูเปิด-

ปิดได้รับการ

ซ่อมแซมใช้งาน

ได้ตามปกติ

กองช่าง

88 ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายปัญญา

  ปรากฏผล -บ้านนายเผด็จ พงษ์ดี  

หมู่ท่ี 8

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

ผิวจราจรกว้างเฉล่ีย 

3.00 เมตร ยาว 60 

เมตร                 

หนา 0.15 เมตร  เป็น

เงิน 92,000 บาท

92,000 92,000 92,000 92,000 92,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

-355-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

89 เทถนนคอนกรีตต่อจากนานายจวน -

ถึงบ้านนายบุญชอบ ประมาณ 1 

กิโลเมตร หมู่ท่ี 8

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

ผิวจราจรกว้างเฉล่ีย 

3.00 เมตร ยาว 1000 

เมตร หนา 0.15 เมตร  

เทเสริมเพ่ือให้สูงเท่า

ระดับท่ีท้าใหม่เพราะ

การสัญจรไม่คล่องตัว

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

90 ซ่อมแซมถนน คสล.จากบ้านนาย

สมบัติ วุฒอ่อน -บ้านนางพเยาว์  ติตัง

กูล ม.8

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

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-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

91 ก่อสร้างสนามกีฬา/ลานออกก้าลังกาย เพ่ือก่อสร้างลานกีฬา/

ลานออก้าลังกาย

ในเขตพื นท่ีต้าบลหลัก

แก้ว

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80มี

สนามกีฬา

ได้มาตรฐาน

ประชาชนมี

สุขภาพร่างกาย

ท่ีแข็งแรง

กองช่าง

-356-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

92 ก่อสร้างสนามเปตอง บริเวณข้างศาลา

ประชาคม หมู่ท่ี ๘

เพ่ือต้องการให้มี

สนามเปตอง ส้าหรับ

ใช้ในการเล่นกีฬาเป

ตอง

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 

16 เมตร ลงหินคลุกบด

อัดแน่น

10,000          10,000        10,000          10,000         10,000 ร้อยละ 80มี

สนามกีฬา

ได้มาตรฐาน

ประชาชนมี

สุขภาพร่างกาย

ท่ีแข็งแรง

กองช่าง

93 ปรับปรุง/ก่อสร้าง ศูนย์การเรียนรู้

ชุมชน อ.วิเศษชัยชาญ หมู่ท่ี 4

เพ่ือปรับปรุงส่งเสริม

กระบวนการเรียนรู้ให้

ชุมชนมีความเข้มแข็ง 

พ่ึงตนเองได้

จ้านวน 1 แห่ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 

มีศูนย์การ

เรียนรู้เพ่ือ

พัฒนาทักษะ

เป็นศูนย์การ

เรียนรู้ท่ีทัตสมัย

ครบวงจร

กองช่าง

-357-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

94 ปรับปรุง/ต่อเติมอาคารท่ีท้าการอบต.

หลักแก้ว

เพ่ือปรับปรุงหรือต่อ

เติมอาคารท่ีท้าการ

อบต. เช่น ติดตั ง

ลูกกรงเหล็กดัด รอบ

ชุด บานกระจก ฯลฯ

จ้านวน 1 แห่ง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ

ความพึง

พอใจต่อ

การมารับ

บริการท่ี

อบต.หลัก

แก้ว

ประชาชนมี

ความพึงพอใจ

ต่อกามารับ

บริการใน

สถานท่ี

กว้างขวาง

สะดวกสบาย

กองช่าง

95 ก่อสร้างรั วล้อมอาคารส้านักงานอบต. เพ่ือต้องการให้อบต.มี

รั วส้าหรับกั นอาณาเขต

จ้านวน 1 แห่ง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ

ความ

ปลอดภัยใน

ชีวิตและ

ทรัพย์สิน

ประชาชนและ

เจ้าหน้าท่ีมี

ความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

กองช่าง

-358-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

96 ก่อสร้างลานคอนกรีตบริเวณด้านหลัง 

อบต.หลักแก้ว

เพ่ือให้การติดต่อ

ราชการมีความสะดวก

รวดเร็วมากย่ิงขึ น

กว้าง 20.00 ม. ยาว 

40.00 ม. หนาเฉล่ีย 

0.15 ม.

408,000 408,000 408,000 408,000 408,000 ร้อยละ

ความพึง

พอใจต่อ

การมารับ

บริการท่ี

อบต.หลัก

แก้ว

มีสถานท่ี

ส้าหรับท้า

กิจกรรมของ

อบต.

กองช่าง

97 ก่อสร้างโดมบริเวณอาคารส้านักงาน 

อบต.หลักแก้ว

เพ่ือต้องการใช้ส้าหรับ

ท้ากิจกรรมต่างๆ 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 ร้อยละมี

ความ

สะดวกสบาย

ต่อการมา

รับบริการ

ของ

ประชาชน

มีสถานท่ี

ส้าหรับท้า

กิจกรรมของ

อบต.

กองช่าง

-359-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

98 ปรับปรุงท่ีท้าการอบต.หลักแก้ว (หลัง

เก่า)

เพ่ือปรับปรุงส้าหรับ

ใช้ประโยชน์เป็นศาลา

ประชาคม หมู่ท่ี 7

ทาสี ท้าความสะอาด        100,000 100,000       100,000 100,000 100,000 ร้อยละ

ความ

ปลอดภัยใน

ชีวิตและ

มีสถานท่ี

ส้าหรับท้า

กิจกรรมของ

อบต.

กองช่าง

99 สร้างซุ้มทางเข้า อบต. เพ่ือจัดสร้างซุ้ม

ทางเข้าอบต.ให้มี

ความสวยงาม

กว้าง 9.00 เมตร สูง

จากต่อม่อ 6.50 เมตร 

เป็นโครงเหล็กถัก 

พร้อมป้ายเขต อบต.

หลักแก้ว

       200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ

ความพึง

พอใจของ

ประชาชน

ท่ีมาขอรับ

บริการ

มีทางเข้าอบต.ท่ี

สวยงาม

กองช่าง

-360-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

100 จัดซื อท่ีดิน เพ่ือต้องการจัดซื อท่ีดิน

เพ่ือส้าหรับขยายท่ีท้า

การอบต.หลักแก้ว 

เพ่ิมเติม

จ้านวน 5 ไร่ 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ร้อยละ

ความพึง

พอใจของ

ประชาชน

ท่ีมาขอรับ

บริการ

มีพื นท่ี

กว้างขวาง

ส้าหรับท้า

กิจกรรมต่างๆ

ของอบต.

กองช่าง

101 ก่อสร้างและต่อเติมโรงจอดรถของ

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

เพ่ือต้องการให้โรง

จอดรถสามารถ

ป้องกันแสงแดดให้กับ

รถท่ีมาจอดได้

ความยาว 15 เมตร 

แบ่งเป็น 3 ช่วง คือ 

โครงเหล็กดัด ความสูง

เฉล่ีย 4.00-4.50 เมตร 

เช่ือมต่อกับโรงจอดรถ

เดิม

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ

ความพึง

พอใจของ

ประชาชน

ท่ีมาขอรับ

บริการ

มีพื นท่ีส้าหรับ

จอดรถผู้มา

ติดต่อขอรับ

บริการ

กองช่าง

-361-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

102 ก่อสร้างส้านักงานกองช่าง/กองคลัง เพ่ีอต้องการใช้เป็นท่ี

ปฏิบัติราชการและเก็บ

เอกสารส้าคัญทาง

ราชการ

กว้าง 5 เมตร ยาว 15 

เมตร 2  ชั น

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

103 ก่อสร้างโดม หมู่ท่ี 1,2 และ 7 เพ่ือใช้ส้าหรับท้า

กิจกรรมในร่มต่างๆ

ภายในหมู่บ้านและ

องค์การบริหารส่วน

ต้าบลหลักแก้ว

ความกว้าง 8 เมตร 

ความยาว 20 เมตร

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละ

ความพึง

พอใจต่อมี

สถานท่ีท้า

กิจกรรมต่างๆ

มีสถานท่ี

ส้าหรับท้า

กิจกรรมต่างๆ

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

104 ต่อเติมอาคารหลังคาครอบบันไดทาง

ขึ น-ลง ทั งสองข้าง

เพ่ือป้องกันมูลนกท่ีมา

ปล่อยมูลบริเวณทาง

บันได้ให้สะอาดน่าอยู่

1 แห่ง สองข้างทาง 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ

ความพึง

พอใจของ

ประชาชน

ท่ีมาขอรับ

บริการ

ทางขึ นบันได้

สะอาด

ปราศจากส่ิง

ปฏิกูล

กองช่าง

105 โครงการเช่าอสังหาริมทรัพย์ท่ีดิน เพ่ือเป็นท่ีส้าหรับ

ติดตั งหม้อแปลงไฟฟ้า

ใช้กับระบบประปา

หมู่ท่ี 1-8 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ

ความพึง

พอใจต่อ

การ

ปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพ

มีหม้อแปลง

ไฟฟ้าส้าหรับใช้

กับระบบ

ประปาท้าให้มี

ประสิทธิภาพ

มากขึ น

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

106 ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นท่ีเก็บ

เรือพร้อมชั นวางเรือ

เพ่ือเป็นท่ีเก็บรักษา

เรือให้อยู่ในสภาพ

พร้อมใช้งานและ

บ้ารุงรักษา

หมู่ท่ี 6 410,000 410,000 410,000 410,000 410,000 ร้อยละ 100

มีท่ีส้าหรับ

เก็บเรือ

มีท่ีส้าหรับท้า

การเก็บเรือ

กองช่าง

107 โครงการจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน

ก่อสร้าง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้าง

ออกแบบจ้างควบคุม

งานท่ีจ่ายให้แก่

เอกชนหรือนิติบุคคล

จ้านวน 1 โครงการ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมี

คุณภาพ

ชีวิตประจ้าวั

นท่ีดีขึ นมี

ความ

สะดวกสบาย

ประชาชนได้ใช้

ประโยชน์ของ

โครงการท่ีมี

คุณภาพมีอายุ

การใช้งานได้

ยาวนาน

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

108 ฝังท่อระบายน ้า พร้อมประตูเปิด-ปิด 

บริเวณคลองหน้าบ้าน หมู่ท่ี 1 จ้านวน

 2 จุด

เพ่ือต้องการแก้ไข

ปัญหาความเดือนร้อน

ของประชาชน

จ้านวน 2 จุด    100,000.00         100,000       100,000        100,000        100,000 ลดปัญหา

น ้าท่วม

น ้าไม่ท่วมบ้าน 

ประชาชน

กองช่าง

จุดท่ี 1 นายสมชาย  ถนอมสิน จุดท่ี 1 เจาะท่อข้าม

ถนน ท่อพีวีซี ขนาด 

เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ ว

 จ้านวน 3 ท่อน ยาง 

12 เมตร

        22,000          22,000        22,000          22,000         22,000
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

จุดท่ี 2 นายเชาว์  จันรักษา จุดท่ี 2 ฝ่ังท่อ คสล.

ข้ามถนน ขนาด 

เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 

เมตร จ้านวน 14 ท่อน

 พร้อมติดตั งบานประตู

ปิด-เปิด ขนาด 

เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 

เมตร

        22,000          22,000        22,000          22,000         22,000

109 ซ่อมแซมบานประตู ปิด-เปิดน ้า 

บริเวณศาลาบ้าน นายกิมเลี ยง  ตันติ

กุลมานิต  หมู่ท่ี 8

เพ่ือต้องการซ่อมแซม

บานประตู ปิด-เปิด 

ให้อยู่ในสภาพใช้งาน

ได้ปกติ

ใส่ชุดบานประตู ปิด-

เปิด พร้อมอุปกรณ์ 

จ้านวน 1 ชุด ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 

เมตร

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนของ

ประชาชนท่ี

ใช้ถนนใน

การสัญจร

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก

ปลอดภัย

กองช่าง

-366-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

110 เสริมดินลูกรัง สายบ้าน-คันคลอง ข้าง

บ้านนายธงชัย  แจ่มฟ้า -นางกิมหลง 

หมู่ท่ี 7 -หมู่ท่ี 8

เพ่ือให้ประชาชน

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 จ้านวนของ

ประชาชนท่ี

ใช้ถนนใน

การสัญจร

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก

ปลอดภัย

กองช่าง

111 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตจากโรงเป็ด

อาจารย์มานพ  หอมร่ืน -บ้านนาง

น ้าตาล  สุกใส ม.1

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไปมา สะดวก 

ปลอดภัยมากขึ น

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 จ้านวนของ

ประชาชนท่ี

ใช้ถนนใน

การสัญจร

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก

ปลอดภัย

กองช่าง

112 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีต จากสะพาน

วัดคลองพูล - แยกหลังบ้านผู้ใหญ่ธีร

พันธ์  ชโลธร ยาว 100 เมตร ม.1

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไปมา สะดวก 

ปลอดภัยมากขึ น

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 จ้านวนของ

ประชาชนท่ี

ใช้ถนนใน

การสัญจร

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก

ปลอดภัย

กองช่าง

-367-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

113 เทถนนคอนกรีตจากบ่อนายบุญชู 

แช่มช้อย -หน้าบ้านนายมนู  ค้าแก้ว  

หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไปมา สะดวก 

ปลอดภัยมากขึ น

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 จ้านวนของ

ประชาชนท่ี

ใช้ถนนใน

การสัญจร

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก

ปลอดภัย

กองช่าง

114 ติดตั งประตูระบายน ้าตรงบริเวณศาลา

ประชาคม หมู่ท่ี 1

เพ่ือควบคุมการไหล

ของน ้า

ท้าการประกอบติดตั ง 

ชุดบานประตู ปิด - เปิด

 ระบายน ้า พร้อมชุด

อุปกรณ์ ขนาดØ ขนาด

 0.60 เมตร จ้านวน 1 

ชุด

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 จ้านวนของ

ผู้ใช้ประตู

ระบายน ้า

สามารถควบคุม

การไหลของน ้า

ได้

กองช่าง

-368-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

115 ปรับปรุงบริเวณสนามศาลาประชาคม

 หมู่ท่ี 1

เพ่ือต้องการให้มีรั ว 

เป็นสัดส่วน

ซ่อมแซมรั วเหล็ก สูง 

0.80 เมตร ความยาว 

60 เมตร

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 บริเวณ

ศาลามีรั ว 

สวยงาม 

เป็นสัดส่วน

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก

ปลอดภัย

กองช่าง

116 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตทางเข้าหมู่บ้าน

 สายกลุ่มบ้าน นายบุญส่ง  แสงทอง 

ม.1

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไปมา สะดวก 

ปลอดภัยมากขึ น

กว้าง 3.00 เมตร ความ

ยาวเฉล่ีย 200 เมตร   

 หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 

พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 

0.25 เมตร

306,000 306,000 306,000 306,000 306,000 จ้านวนของ

ประชาชนท่ี

ใช้ถนนใน

การสัญจร

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก

ปลอดภัย

กองช่าง

-369-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

117 ซ่อมแซมถนนคอนกรีต จากบริเวณ

บ้านนายบุญยืน  กุลสวัสด์ิ - ถึงบ้าน

นายสมนึก ลาภเกสร หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไปมา สะดวก 

ปลอดภัยมากขึ น

กว้าง 3.00 เมตร ความ

ยาวเฉล่ีย 650 เมตร 

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 

พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 

0.25 เมตร

994,500 994,500 994,500 994,500 994,500 จ้านวนของ

ประชาชนท่ี

ใช้ถนนใน

การสัญจร

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก

ปลอดภัย

กองช่าง

118 ซ่อมสร้างคสล.จากสะพานนายแผน  

พ้นภัย - บ้านนายอานนท์  แย้มเกษม 

ม.2

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไปมา สะดวก 

ปลอดภัยมากขึ น

กว้าง 3.00 เมตร ความ

ยาวเฉล่ีย 250 เมตร 

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 

พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 

0.25 เมตร

382,500 382,500 382,500 382,500 382,500 จ้านวนของ

ประชาชนท่ี

ใช้ถนนใน

การสัญจร

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก

ปลอดภัย

กองช่าง

-370-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

119 ซ่อมแซมสนามฟุตบอลหน้าโรงเรียน

วัดลานช้าง ม.2

เพื อต้องการให้สนาม

อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี

กว้าง 30 เมตร ยาว 50

 เมตร ท้าการลงทราย

ปลูกหญ้า พร้อม

อุปกรณ์ สนามประตู 

ตะข่าย

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวนของ

ผู้ใช้สนาม

ฟุตบอลหน้า

โรงเรียนวัด

ช้าง

มีสนามส้าหรับ

ใช้งานในตาม

มาตรฐาน

กองช่าง

120 เสริมถนนดินจากบ้านนายสมชัย  ศรี

อ้่า - บ้านนางส้าอางค์ - แจ่มเพ็ญ ม.

2-ม.3 (หมู่ท่ี 3)

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไปมา สะดวก 

ปลอดภัยมากขึ น

ผิวจราจรเดิม ใช้เป็น

ฐานกว้าง 5.00 เมตร 

สูงเฉล่ีย 1.00 เมตร ผิว

จราจร มีความกว้าง 

3.00 เมตร ระยะทาง

ยาวเฉล่ีย 900 เมตร

       500,000         500,000       500,000        500,000        500,000 จ้านวนของ

ประชาชนท่ี

ใช้ถนนใน

การสัญจร

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก

ปลอดภัย

กองช่าง

-371-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

121 ซ่อมแซมอุปกรณ์บานปิด-เปิด ฝาย

ประเสริฐอนุสรณ์ หมู่ท่ี 3

เพ่ือต้องการซ่อมแซม

บ้านปิด - เปิด ฝาย

ประเสริฐอนุสรณ์

ปรับปรุงจัดซื อ ชุด

อุปกรณ์ ปิด เปิด บาน 

1 x 1 เมตร สลักเกลียว

 ยึดประตูพร้อม มือ

หมุน พร้อมอุปกรณ์ 

อ่ืนๆ หรือส่วนท่ีจ้าเป็น

       100,000         100,000       100,000        100,000        100,000 จ้านวนของ

ผู้ใช้บาน 

ปิด-เปิด 

ฝาย

ประเสริฐ

อนุสรณ์

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก

ปลอดภัย

กองช่าง

122 ก่อสร้างคสล.จากสะพานหน้าวัด-บ้าน

นายวันชัย  บุญประเสริฐ กว้าง 3.00 

เมตร ยาว 500 เมตร หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไปมา สะดวก 

ปลอดภัยมากขึ น

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 จ้านวนของ

ประชาชนท่ี

ใช้ถนนใน

การสัญจร

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก

ปลอดภัย

กองช่าง

-372-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

123 ซ่อมสร้างถนนคสล. สะพาน ม.๕ 

ติดต่อห้วยคันแหลน -บ้านนายไพศาล 

 หุ่นแก้ว ม.5

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไปมา สะดวก 

ปลอดภัยมากขึ น

กว้าง 3.00 เมตร ความ

ยาวเฉล่ีย 500 เมตร 

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 

พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 

0.25 เมตร

       765,000         765,000       765,000        765,000        765,000 จ้านวนของ

ประชาชนท่ี

ใช้ถนนใน

การสัญจร

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก

ปลอดภัย

กองช่าง

124 ก่อสร้างรั วสนามประจ้าหมู่บ้าน 

พร้อมอุปกรณ์ ม.5

เพ่ือต้องการป้องกัน

ส่ิงรบกวนภายนอก

เข้ามาในบริเวณสนาม

ประจ้าหมู่บ้าน

รั วเหล็กสูง 0.80 เมตร 

ความยาว 50 เมตร 

พร้อมอุปกรณ์กีฬา เสา

ตะกร้อ โครงหลังคา 

แมคเทลชีล พร้อม

อุปกรณ์ยึดติด

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 จ้านวนของ

ผู้ใช้สนาม

ประจ้า

หมู่บ้าน

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก

ปลอดภัย

กองช่าง

-373-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

125 ซ่อมสร้างถนนคสล. ปากทางเข้าบ้าน

นางกิมโหล  ผึ งอ้อ -บ้านนายสงวน  

ป้ันทอง   ม.6

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไปมา สะดวก 

ปลอดภัยมากขึ น

กว้าง 3.00 เมตร ความ

ยาวเฉล่ีย 200 เมตร 

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 

พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 

0.25 เมตร

306,000 306,000 306,000 306,000 306,000 จ้านวนของ

ประชาชนท่ี

ใช้ถนนใน

การสัญจร

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก

ปลอดภัย

กองช่าง

126 ซ่อมสร้างคสล.ตั งแต่ช่วงบ้าน นาย

เช่ือม  อินทร์ใย  ถึงบ้านนางพิม  - 

อินทร์ใย ม.6

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไปมา สะดวก 

ปลอดภัยมากขึ น

กว้าง 4.00 เมตร ความ

ยาวเฉล่ีย 100 เมตร 

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 

พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 

0.25 เมตร

204,000 204,000 204,000 204,000 204,000 จ้านวนของ

ประชาชนท่ี

ใช้ถนนใน

การสัญจร

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก

ปลอดภัย

กองช่าง

-374-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

127 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรเดิม ปูทับ

ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต ความหนา

เฉล่ีย 0.05 เมตร และ/หรือ เป็น

คอนกรีตเสริมเหล็กในปริมาณงาน 

ความยาวเท่าเดิม ความหนา 0.15 

เมตร เส้นบ้านนายจ้าลอง พานลอต 

ถึง สะพานปูนครูเมี ยน ม.7

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไปมา สะดวก 

ปลอดภัยมากขึ น

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 จ้านวนของ

ประชาชนท่ี

ใช้ถนนใน

การสัญจร

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก

ปลอดภัย

กองช่าง

128 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรเดิม ปูทับ

ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต ความหนา

เฉล่ีย 0.05 และ/หรือ เป็นคอนกรีต

เสริมเหล็กในปริมาณงาน ความยาว

เท่าเดิม ความหนา 0.15 เมตร ซอย

ต้นสะตือ -ถึงบ้านนายสุเทพ  ลาย

ประหยัด ม.๗

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไปมา สะดวก 

ปลอดภัยมากขึ น

กว้าง 3.00 เมตร ความ

ยาวเฉล่ีย 200 เมตร 

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 

พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 

0.25 เมตร

306,000 306,000 306,000 306,000 306,000 จ้านวนของ

ประชาชนท่ี

ใช้ถนนใน

การสัญจร

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก

ปลอดภัย

กองช่าง

-375-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

129 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรเดิม ปูทับ

ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต ความหนา

เฉล่ีย 0.05 เมตร และ/หรือ เป็น

คอนกรีตเสริมเหล็กในปริมาณงาน 

ความยาวเท่าเดิม ความหนา 0.15 

เมตร ซอยต้นสะตือ- จากบ้านนาง

ละเอียด  นาคกุญชร ถึงบ้าน นายถ่ัว 

 ประสพโชค ม.7

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไปมา สะดวก 

ปลอดภัยมากขึ น

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 จ้านวนของ

ประชาชนท่ี

ใช้ถนนใน

การสัญจร

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก

ปลอดภัย

กองช่าง

130 ดาดคอนกรีต จากบ้านนายเอนก  ปิติ

คาม ถึงบ้านนายส้าเริง  นามก่ิง ม.7

เพ่ือต้องการให้น ้าไหล

สะดวก

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 จ้านวนของ

ผู้ใช้ดาด

คอนกรีต

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก

ปลอดภัย

กองช่าง

-376-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

131 เทถนนคอนกรีตจากอบต.หลักแก้วเก่า

 ถึงบ้าน นางสุชาดา  ขาวศิริ ม.7

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไปมา สะดวก 

ปลอดภัยมากขึ น

ปากบนกว้าง 3.50 

เมตร ก้น กว้าง 0.80 

เมตร สูง 1.80 เมตร 

หนา 0.08 เมตร ความ

ยาว 300 เมตร

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ้านวนของ

ประชาชนท่ี

ใช้ถนนใน

การสัญจร

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก

ปลอดภัย

กองช่าง

132 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรเดิม ปูทับ

ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต ความหนา

เฉล่ีย 0.05 เมตร และ/หรือ เป็น

คอนกรีตเสริมเหล็กในปริมาณงาน 

ความยาวเท่าเดิม ความหนา 0.15 

เมตร  จากบ้านนายจ้าลอง  สุขนวล 

ถึงต้นโพธ์ิ ม.7

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไปมา สะดวก 

ปลอดภัยมากขึ น

กว้าง 3.00 เมตร ความ

ยาวเฉล่ีย 300 เมตร 

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 

พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 

0.25 เมตร

459,000 459,000 459,000 459,000 459,000 จ้านวนของ

ประชาชนท่ี

ใช้ถนนใน

การสัญจร

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก

ปลอดภัย

กองช่าง

-377-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

133 ซ่อมสร้างถนนคอกกรีตจากบ้านนาง

พยงค์  สาลีผล-บ้านนายสวอง  สาลีผล

  ม.8

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไปมา สะดวก 

ปลอดภัยมากขึ น

กว้าง 3.00 เมตร ความ

ยาวเฉล่ีย 100 เมตร 

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 

พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 

0.25 เมตร

153,000 153,000 153,000 153,000 153,000 จ้านวนของ

ประชาชนท่ี

ใช้ถนนใน

การสัญจร

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก

ปลอดภัย

กองช่าง

134 ซ่อมสร้างถนนลาดยางหน้าบ้านผู้ใหญ่

เต็ม  แสงร่ืน - บริเวณตู้น ้าด่ืม ม.8

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไปมา สะดวก 

ปลอดภัยมากขึ น

กว้าง 3.00 เมตร ความ

ยาวเฉล่ีย 37 เมตร 

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 

พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 

0.25 เมตร

56,610 56,610 56,610 56,610 56,610 จ้านวนของ

ประชาชนท่ี

ใช้ถนนใน

การสัญจร

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก

ปลอดภัย

กองช่าง

-378-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

135 ซ่อมสร้างถนนจากศาลาริมทาง ถึง 

หน้าบ้าน นางสังเวียน  อินทร์สุวรรณ 

ม.8

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไปมา สะดวก 

ปลอดภัยมากขึ น

กว้าง 4.00 เมตร ความ

ยาวเฉล่ีย 120 เมตร 

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 

พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 

0.25 เมตร

244,800 244,800 244,800 244,800 244,800 จ้านวนของ

ประชาชนท่ี

ใช้ถนนใน

การสัญจร

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก

ปลอดภัย

กองช่าง

136 ดาดคอนกรีตคูนา จากท่อตายุ้ย -นา

นายสุรินทร์  พิณเสนาะ ม.4

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไปมา สะดวก 

ปลอดภัยมากขึ น

กว้าง 3.00 เมตร ยาว

เฉล่ีย 70 เมตร หนา

เฉล่ีย 0.15 เมตร 

พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 

0.25 เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวนของ

ผู้ใช้ดาด

คอนกรีต

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก

ปลอดภัย

กองช่าง

-379-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

137 ก่อสร้าง คสล.จากบ้านครูชะเอม  

ปรากฏผล ถึงบ้านนายเผด็จ  พงษ์ดี 

ม.8

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไปมา สะดวก 

ปลอดภัยมากขึ น

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 จ้านวนของ

ประชาชนท่ี

ใช้ถนนใน

การสัญจร

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก

ปลอดภัย

กองช่าง

138 กั นห้องส้าหรับปฏิบัติงานของอบต. เพ่ือใช้ในการ

ปฏิบัติงานให้สะดวก

รวดเร็ว เพ่ิมมากย่ิงขึ น

ใช้ผนังอลูมิเนียม 

ส้าเร็จรูป จ้านวน 6 

ช่อง กว้างช่องละ 

120x200 เมตร ความ

สูง 160 เมตร

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 จ้านวนของ

ผู้ใช้พื นท่ี

ส้าหรับ

ปฏิบัติงาน

ของอบต.

การปฏิบัติงาน

มีความสะดวก

รวดเร็วมากขึ น

ส้านักปลัด

139 ปรับปรุงสนามฟุตบอลตามแบบ

มาตรฐาน

เพ่ือให้มีสนามฟุตบอล

ตามแบบมาตรฐาน

กว้าง 40 เมตร ความ

ยาวเฉล่ีย 60 เมตร 

พร้อมอุปกรณ์

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 จ้านวนของ

ผู้ใช้สนาม

ฟุตบอล

สนามฟุตบอล

ได้มาตรฐาน

กองช่าง

-380-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

140 ลงลูกรังไหล่ทางถนน คสล. หมู่ท่ี 1 

จากบ้านนายจ้ารัส แพทอง - บ้านนาง

น ้าตาล สุกใส ม.1

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไปมา สะดวก 

ปลอดภัยมากขึ น

ลงลูกรังไหล่ทาง 

ระยะทาง 2,100 เมตร

230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 ร้อยละ100 

เดินทางสะดวก

 ปลอดภัย

ประชาชนสัญจร

 ไป-มา สะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

141 ลงลูกรังไหล่ทางถนนคสล.ข้างบ้าน

ผู้ใหญ่ธีรพันธ์  ชโลธร ม.1

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไปมา สะดวก 

ปลอดภัยมากขึ น

ลงลูกรังไหล่ทาง

ระยะทาง ยาว 73 เมตร

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 ร้อยละ100 

เดินทางสะดวก

 ปลอดภัย

ประชาชนสัญจร

 ไป-มา สะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

142 ปรับปรุงพื นสนามคอนกรีตข้างศาลา

ประชาคม ม.1

เพ่ือต้องการปรับปรุง

พื นสนามคอนกรีตให้

อยู่ในสภาพใช้งานได้

ตามปกติ

เทลานคอนกรีต หนา 

0.15 เมตร

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 100 

สภาพการใช้

งานสะดวกดี

ย่ิงขึ น

มีท่ีส้าหรับท้า

การประชุมได้

อย่างมี

ประสิทธิภาพ

กองช่าง

-381-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

143 ซ่อมแซมคอนกรีตจากบ้านนางสาวอุไร

 ค้าบันเทิง - บ้านนายประเสริฐ ไพร

สัณฑ์  หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไปมา สะดวก 

ปลอดภัยมากขึ น

ผิวจราจร กว้าง 3.00 

เมตร ยาว 345 เมตร 

ลูกรังไหล่ทาง ข้างละ 

0.25 เมตร หรือตาม

ปริมาณท่ีก้าหนด

517,500 517,500 517,500 517,500 517,500 ร้อยละ100 

เดินทางสะดวก

 ปลอดภัย

ประชาชนสัญจร

 ไป-มา สะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

144 ก่อสร้างถนน คสล.ม.4-ม.5 หน้าบ้าน

นายไพโรจน์  แสงทอง ระยะทาง 50 

เมตร หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไปมา สะดวก 

ปลอดภัยมากขึ น

ผิวจราจรกว้าง 3.00 

เมตร ลูกรังไหล่ทาง 

ข้างละ 0.25 เมตร 

หรือตามปริมาณท่ี

ก้าหนด

75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 ร้อยละ100 

เดินทางสะดวก

 ปลอดภัย

ประชาชนสัญจร

 ไป-มา สะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

-382-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

  ลงลูกรังจากบ้านนายสุเทพ  พิณเสนาะ

 - เขตติดต่อห้วยคันแหลน  หมู่ท่ี  5

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไปมา สะดวก 

ปลอดภัยมากขึ น

ผิวจราจร กว้าง 3.00 

เมตร ยาว 50 เมตร 

ลูกรังไหล่ทาง ข้างละ 

0.25 เมตร หรือตาม

ปริมาณท่ีก้าหนด

53,000 53,000 53,000 53,000 53,000 ร้อยละ100 

เดินทางสะดวก

 ปลอดภัย

ประชาชนสัญจร

 ไป-มา สะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

146 ขยายถนนขุดดิน ฝังท่อ เทลูกรัง 

บริเวณบ้านนางไข่  โพธ์ิศรี ม.6

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไปมา สะดวก 

ปลอดภัยมากขึ น

ขยายถนนจาก 3 เมตร 

เป็น 5 เมตร พร้อมกด

เข็มและวางแผ่นกันดิน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ100 

เดินทางสะดวก

 ปลอดภัย

ประชาชนสัญจร

 ไป-มา สะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

147 ลงลูกรังจากหน้าบ้าน นายบุญช่วย  

บัวอุไร ม.6

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไปมา สะดวก 

ปลอดภัยมากขึ น

ลงลูกรังซ่อมแซมผิว

จราจร จ้านวน 10 ลบ.

ม.

4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 ร้อยละ100 

เดินทางสะดวก

 ปลอดภัย

ประชาชนสัญจร

 ไป-มา สะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

-383-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

148 ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายสมยศ 

 ค้าแก้ว ม.6 -บ้าน นายสุนทร  ป้อม

ศรี ม.3

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไปมา สะดวก 

ปลอดภัยมากขึ น

ผิวจราจร กว้าง 3.00 

เมตร ยาว 1,200 เมตร

 ลูกรังไหล่ทาง ข้างละ 

0.25 เมตร หรือตาม

ปริมาณท่ีก้าหนด

1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 ร้อยละ100 

เดินทางสะดวก

 ปลอดภัย

ประชาชนสัญจร

 ไป-มา สะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

149 ก่อสร้างคสล.ทางเข้าประปา หมู่ท่ี 7 เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไปมา สะดวก 

ปลอดภัยมากขึ น

ผิวจราจร กว้าง 3.00 

เมตร ยาว 60 เมตร ลง

ลูกรังไหล่ทาง ข้างละ 

0.25 เมตร หรือตาม

ปริมาณท่ีก้าหนด

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ร้อยละ100 

เดินทางสะดวก

 ปลอดภัย

ประชาชนสัญจร

 ไป-มา สะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

-384-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

150 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงระบบเสียง

ไร้สายภายในเขตพื นท่ี อบต.หลักแก้ว

เพ่ือใช้ในการ

ประชาสัมพันธ์ผลการ

ปฏิบัติงานของอบต.

และข่าวสารของทาง

ราชการให้ประชาชน

ได้รับทราบ

จ้านวน 1 โครงการ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนรับรู้

ข้อมูลข่าวสาร

ขององค์การ่บ

ริหารส่วน

ต้าบลหลักแก้ว

 ได้ร้อยละ 80

ประชาชนทราบ

ผลการ

ปฏิบัติงานของ

อบต.และรับรู้

ข่าวสารของทาง

ราชการ

กองช่าง

151 โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารศาลา

ประชาคมหลังเก่า โดยยกระดับความ

สูงและเปล่ียนกระเบื องหลังคา ม.1

เพ่ือต้องการปรับปรุง

หลังคาอาคารศาลา

ประชาคมหลังเก่าให้

อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้

ปกติ

อาคารมีความกว้าง 

5.40 เมตร ยาว 5.80 

เมตร ยกระดับหลังคา

ขึ นสูงวอีก 1.50 เมตร 

พร้อมเปล่ียนกระเบื อง

ท่ีมุงหลังคาใหม่

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 ร้อยละ 100มี

อาคารใช้

ส้าหรับท้าการ

ประชุมหมู่บ้าน

อาคารศาลา

ประชาคมหลัง

เก่าได้รับการ

ปรับปรุง

กองช่าง

-385-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

152 โครงการเสริมผิวทางแอสฟัสต์

คอนกรีต สายหน้าวัดลานช้าง ถึง

ทางเข้ากลุ่มบ้านนายจรูญ แตงอ่อน  

หมู่ท่ี 2

เพ่ือต้องการให้

ประชาชน เดินทาง

สัญจร ไป-มา สะดวก 

รวดเร็ว ปลอดภัย

กว้าง 3 เมตร ยาว

ประมาณ 1,800 เมตร 

ปูยางหนา 0.05 เมตร 

หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 

5,400 ตารางเมตร

2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา 

สะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มา สะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

153 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจร

คอนกรีตเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

สายกลุ่มเข้าบ้านนายวิรัต  ม่วงอ่อน 

หมู่ท่ี 2

เพ่ือต้องการให้

ประชาชน เดินทาง

สัญจร ไป-มา สะดวก 

รวดเร็ว ปลอดภัย

 กว้าง 3 เมตร ยาว

ประมาณ 1,500 เมตร 

ความหนาเฉล่ีย 0.05 

เมตร หรือมีพื นท่ีไม่

น้อยกว่า 4,500 เมตร

1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา 

สะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มา สะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

154 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลอง

คอนกรีตเสริมเหล็กคลอง ร.2 ข 

สุพรรณ 4 (หน้าวัดใหม่ทางข้าม) ม.3

เพ่ือต้องการให้

ประชาชน เดินทาง

สัญจร ไป-มา สะดวก 

รวดเร็ว ปลอดภัย

ความกว้าง 6 เมตร ยาว

 18 เมตร

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา 

สะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มา สะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

-386-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

155 โครงการก่อสร้างสะพานโครงสร้าง

เหล็กบริเวณ บ้านคลองขวาง ข้าม

กลุ่มนายเฉลียว  ม่วงอ่อน หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มา สะดวก 

รวดเร็ว มากขึ น

กว้าง 1.20 เมตร ยาว 

12 เมตร

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา 

สะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มา สะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

156 โครงการเทคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ

ท่ีพักสายตรวจ หมู่ท่ี 4 ต.หลักแก้ว

เพ่ือให้ท่ีพักสายตรวจ 

มีพื นท่ีส้าหรับบริการ

ประชาชน

พื นท่ีคอนกรีตเสริม

เหล็กไม่น้อยกว่า 

230.84 ตารางเมตร 

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

111,000 111,000 111,000 111,000 111,000 ร้อยละมีท่ีพัก

สายตรวจ

ส้าหรับบริการ

ประชาชน

ประชาชนรู้สึก

ปลอดภัย

กองช่าง

-387-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

157 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก สายจากบ้านนายสุรพงษ์  

แสงอิศราภิรักษ์ ถึงบ้านนางบุญเสริม 

 พยัคฆเรือง หมู่ท่ี 4

เพ่ือต้องการให้

ประชาชน เดินทาง

สัญจร ไป-มา สะดวก 

รวดเร็ว ปลอดภัย

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 

600 เมตร หนา 0.15 

เมตร มีพื นท่ีคอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 1,800 

ตารางเมตร พร้อมลง

ลูกรังไหล่ทางข้างละ 

0.25 เมตร ตามสภาพ

พื นท่ีหรือให้ครบตาม

จ้านวนท่ีก้าหนด

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา 

สะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มา สะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

-388-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

158 โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เส้นบ้านหนองจอกจากถนนลาดยาง

คลอง 1 ขวา ชันสูตร ถึงบ้านนายนเรศ

  อังกีรัตน์ ม.4

เพ่ือต้องการให้

ประชาชน เดินทาง

สัญจร ไป-มา สะดวก 

รวดเร็ว ปลอดภัย

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 

800 เมตร หนา 0.15 

เมตร มีพื นท่ีคอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 2,400 

ตารางเมตร พร้อมลง

ลูกรังไหล่ทางข้างละ 

0.25 เมตร หรือตาม

สภาพพื นท่ีหรือให้ครบ

ตามจ้านวนท่ีก้าหนด

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา 

สะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มา สะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

-389-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

159 โครงการก่อสร้างขยายถนนดินหน้าวัด

คลองส้าโรงพร้อมฝังท่อ ม.4

เพ่ือต้องการให้

ประชาชน เดินทาง

สัญจร ไป-มา สะดวก 

รวดเร็ว ปลอดภัย

ถมเสริมดินให้มีฐาน 

กว้าง 3.5 เมตร ผิว

จราจร กว้าง 3 เมตร มี

ความสูง 1.20 เมตร 

พร้อมลงลูกรังผิวจราจร

 หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 

มีความยาว 80 เมตร 

พร้อมฝังท่อขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 

เมตร จ้านวน 5 ท่อน

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา 

สะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มา สะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

-390-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

160 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ปากทางเข้าวัดคลองส้าโรง ม.4

เพ่ือต้องการให้

ประชาชน เดินทาง

สัญจร ไป-มา สะดวก 

รวดเร็ว ปลอดภัย

กว้าง 2 เมตร ยาว 80 

เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 

เมตร หรือมีพื นท่ี

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 

120 ตารางเมตร 

พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

ข้างเดียว 0.25 เมตร 

หรือตามสภาพพื นท่ี

ตามจ้านวนท่ีก้าหนด

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา 

สะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มา สะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

-391-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

161 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก จากบ้าน นายจ้าลอง  นาค

กุญชร เข้ากลุ่มบ้านนายบุญเลิศ  

เหรียญทอง ม.5

เพ่ือต้องการให้

ประชาชน เดินทาง

สัญจร ไป-มา สะดวก 

รวดเร็ว ปลอดภัย

กว้าง 2.50 เมตร ยาว 

100 เมตร ความหนา

เฉล่ีย 0.15 เมตร หรือ

มีพื นท่ีคอนกรีตไม่น้อย

กว่า 250 เมตร พร้อม

ลูกรังไหล่ทาง ข้างละ 

0.25 เมตร

125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา 

สะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มา สะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

162 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจร

คอนกรีตเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

จากบ้านนายทวี  ท้ายวงษ์ เข้ากลุ่ม

บ้านนายส้าเริง นามก่ิง ม.7

เพ่ือต้องการให้

ประชาชน เดินทาง

สัญจร ไป-มา สะดวก 

รวดเร็ว ปลอดภัย

กว้าง 3 เมตร ยาว

ประมาณ 300 เมตร มี

ความหนาเฉล่ีย 0.05 

เมตร หรือมีพื นท่ีไม่

น้อยกว่า 900 ตาราง

เมตร

1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา 

สะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มา สะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

-392-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

163 โครงการก่อสร้างติดตั งบานประตู ปิด-

เปิด ระบายน ้าบริเวณบ้านนาย

จักรกฤษณ์  แสงนาค (บ้านเหนือ) หมู่

ท่ี 7

เพ่ือควบคุมการไหล

เข้า-ไหลออกของน ้า

ให้มีปริมาณท่ีเพียงพอ

มีขนาดท่อคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 

เมตร พร้อมท้าแท่น

ติดตั งบานประตูและ

อุปกรณ์อ่ืนๆ

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา 

สะดวก

ปริมาณน ้า

เพียงพอส้าหรับ

ท้าการเกษตร

กองช่าง

164 โครงการเสริมผิวจราจร แอสฟัลติกท์

คอนกรีต จากกลุ่มร้านก๋วยเต๋ียว นาย

สรายุทธ  ขาวศิริ ถึงกลุ่มบ้านนาย

มนตรี  เดชฤดี ม.7

เพ่ือต้องการให้

ประชาชน เดินทาง

สัญจร ไป-มา สะดวก 

รวดเร็ว ปลอดภัย

กว้าง 3 เมตร ยาว 

1,000 เมตร มีความ

หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร 

พื นท่ีไม่น้อยกว่า 3,000

 ตารางเมตร

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา 

สะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มา สะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

-393-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

165 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลง

ลูกรังจากบ้านนางม่วยซิน อ่องอร่าม 

ถึงเข้ากลุ่มบ้าน นางสมใจ  ไหลพ่ึงทอง

 ม.7

เพ่ือต้องการให้

ประชาชน เดินทาง

สัญจร ไป-มา สะดวก 

รวดเร็ว ปลอดภัย

ฐานกว้าง 4.00 เมตร 

ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร

 สูง 0.50 เมตร พร้อม

ลงลูกรังผิวจราจร หนา

เฉล่ีย 0.15 เมตร 

ระยะทางความยาว 

400 เมตร

190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา 

สะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มา สะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

166 โครงการก่อสร้างเสริมถนนดินพร้อม

ลงลูกรังผิวจราจร เข้ากลุ่มนานายม

นตรี  เดชฤดี ม.7

เพ่ือต้องการให้

ประชาชน เดินทาง

สัญจร ไป-มา สะดวก 

รวดเร็ว ปลอดภัย

ฐานกว้าง 3 เมตร ผิว

จราจร กว้าง 2.50 

เมตร สูง 2.50 เมตร 

พร้อมลงลูกรังผิวจราจร

 0.15 เมตร ระยะทาง 

200 เมตร

93,000 93,000 93,000 93,000 93,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา 

สะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มา สะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

-394-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

167 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลง

ลูกรังผิวจราจร จากบ้าน นางทองค้า 

ขาวศิริ เข้ากลุ่มบ้านนางวนิดา จง

ไมตรีพร ม.7

เพ่ือต้องการให้

ประชาชน เดินทาง

สัญจร ไป-มา สะดวก 

รวดเร็ว ปลอดภัย

ฐานกว้าง 3 เมตร ผิว

จราจร 2.50 เมตร สูง 

0.50 เมตร พร้อมลง

ลูกรังผิวจราจร ความ

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 

ระยะทาง 300 เมตร

140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา 

สะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มา สะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

-395-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

168 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริม

เหล็ก สายบ้านนางอารมย์  อยู่ม่ัน ถึง

หน้าศาลเจ้าพ่อทองรากไทร ม.7

เพ่ือต้องการให้

ประชาชน เดินทาง

สัญจร ไป-มา สะดวก 

รวดเร็ว ปลอดภัย

กว้าง 3 เมตร ยาว 80 

เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 

เมตร หรือมีพื นท่ี

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 

240 ตารางเมตร 

พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 

2 ข้าง 0.25 เมตรหรือ

ตามจ้านวนท่ีก้าหนด

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา 

สะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มา สะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

169 เดินแนวต่อประปาหมู่บ้านใหม่ หมู่ท่ี ๗ เพ่ือทดแทนท่อ

ประปาหมู่บ้านเก่าท่ี

เส่ือมสภาพใช้งานได้

ไม่สมบูรณ์

ท่อ 3 นิ ว        200,000         200,000       200,000        200,000        200,000 ร้อยละ 100

 สามารถ

เป็นทางเดิน

น ้าได้

ประชาชนมี

น ้าประปาท่ีดี

สะอาดไว้

ส้าหรับอุปโภค-

บริโภค

กองช่าง

-396-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

170 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กบริเวณศาลาประชาคม หมู่ท่ี 8 

ต้าบลหลักแก้ว อ้าเภอวิเศษชัยชาญ 

จังหวัดอ่างทอง

เพ่ือต้องการให้

ประชาชน เดินทาง

สัญจร ไป-มา สะดวก 

รวดเร็ว ปลอดภัย

กว้าง 3 เมตรยาว  35 

เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 

เมตร หรือมีพื นท่ี

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 

105 ตารางเมตร 

พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 

2 ข้าง ข้างละ 0.25 

เมตร หรือตามจ้านวน

ท่ีก้าหนด

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา 

สะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มา สะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

-397-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

171 ซ่อมสร้างถนนคสล.จากบ้านนาย

ละเอียด อ่อนเลิศ สุดปลายทาง ท่ี

บ้านนายบุญส่ง  สวยสม หมู่ท่ี 8

เพ่ือต้องการให้

ประชาชน เดินทาง

สัญจร ไป-มา สะดวก 

รวดเร็ว ปลอดภัย

กว้าง 2.50 เมตร ยาว 

68 เมตร ความหนา

เฉล่ีย 0.15 เมตร หรือ

มีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 170

 ตารางเมตร พร้อมลง

ลูกรังไหล่ทาง ข้างละ 

0.25 เมตร หรือตาม

สภาพพื นท่ีหรือให้

ลูกรังครบตามจ้านวนท่ี

ก้าหนด

85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา 

สะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มา สะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

172 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บ้านวัดกรด จากลานท่ีออก

ก้าลังกาย รอบบ่อสาธารณะไปถึงบ้าน

นายอภิบาล  บุญญาภิรมย์ ม.8

เพ่ือต้องการให้

ประชาชน เดินทาง

สัญจร ไป-มา สะดวก 

รวดเร็ว ปลอดภัย

กว้าง 3 เมตร ยาว 400

 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 

เมตร หรือมีพื นท่ี

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 

4,200 ตารางเมตร 

หรือตามจ้านวนท่ี

ก้าหนด

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา 

สะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มา สะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

173 โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์

คอนกรีตสายเข้ากลุ่มบ้านดอนหัวหมู 

หมู่ท่ี 8

เพ่ือต้องการให้

ประชาชน เดินทาง

สัญจร ไป-มา สะดวก 

รวดเร็ว ปลอดภัย

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 

282 เมตร ปูยางหนา  

0.05 เมตร มีพื นท่ีไม่

น้อยกว่า 846 ตาราง

เมตร

335,000 335,000 335,000 335,000 335,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา 

สะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มา สะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

174 โครงการก่อสร้างผนังกันดินสไลด์ 

เคล่ือนตัวบริเวณคันคลองคูคาง ม.4 

จากหน้าบ้านายอร่าม  พุทธคุณ ถึงโรง

เป็ดนายสาทิตย์  แจ่มฟ้า เช่ือมต่อ ม.7

เพ่ือป้องกันการสไลด์

ของดิน

มีความยาว 400 เมตร 

ปักเข็มไม้ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ ว 

ยาว 3.00 เมตร สลับ

ฟันปลา จ้านวน 3 แถว

 ยึดด้วยเหล็ก RB 

เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 สามารถกัก

เก็บน ้าได้

มากขึ นไม่ตื น

เขิน

ผนังกันดินมี

ความแข็งแรง

กองช่าง

175 โครงการขยายสะพานหน้าวัดคลอง

ส้าโรง ม.4

เพือต้องการขยาย

สะพานให้มีความกว้าง

เพ่ิมขึ น

กว้างเพ่ิมอีก 3.00 เมตร

 ยาว 15 เมตร ตอกเข็ม

เทพื น พร้อมราวสะพาน

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา 

สะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มา สะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

101,257,610 101,257,610 101,257,610 101,257,610 101,257,610รวม 175 โครงการ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

1 ส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน

เพ่ือส้ารวจข้อมูลภูมิปัญญา

ท้องถ่ินสร้างเป็นองค์ความรู้

เผยแพร่ให้แก่คนในท้องถ่ิน

จ้านวน 1 ครั ง 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 100 ท่ี

ร่วมกันสืบสาน

วัฒนธรรมไทย

ให้สืบต่อไป

สืบทอดภูมิปัญญา

ท้องถ่ินให้มีการต่อ

ขยายความคิดเป็น

จุดเด่นของท้องถ่ิน

ต่อไป

กอง

การศึกษาฯ

2 พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวหลวงพ่อ

ขาว หมู่ท่ี ๖

เพ่ือต้องการให้เป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวของชาวต้าบลหลักแก้ว

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

แหล่งท่องเท่ียว

มีแหล่งท่องเท่ียวและ

ได้สักการะหลวงพ่อ

ขาว

กอง

การศึกษาฯ

3 โครงการอบรมศีล ๕ พัฒนาชีวิต เพ่ือต้องการให้ทุกคนมีศีล ๕ 

พัฒนาชีวิตให้เป็นสุข

จ้านวน 100 

คน

5,000 5,000         5,000         5,000 5,000 จ้านวนของ

ประชาชนท่ีมี

ศีล ๕

สามารถน้าศีล ๕ มา

ใช้ในชีวิตประจ้าวันได้

กอง

การศึกษาฯ

4 ปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอลตาม

แบบมาตราฐาน

เพ่ือต้องการให้มีสนามกีฬา

ส้าหรับใช้ในการแข่งขันกีฬาใน

ต้าบลหลักแก้ว

สนามกีฬาใน

ต้าบลหลัก

แก้วทุกแห่ง

900,000 900,000     900,000     900,000 900,000 จ้านวนของ

สนามกีฬาท่ีได้

มาตรฐาน

มีสนามกีฬาตามแบบ

มาตรฐาน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

5 โครงการส่งเสริมดนตรีไทย (ขิม) เพ่ือต้องการส่งเสริมดนตรีไทย 

เช่น ขิม

จ้านวน  50 

คน

     50,000       50,000       50,000       50,000       50,000 จ้านวนของ

เยาวชน หรือ

ประชาชนท่ี

เข้าร่วม

โครงการ

ดนตรีไทยได้รับการ

อนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลาน

 เยาวชน และ

ประชาชน

กอง

การศึกษาฯ

(ผอ.วัด

คลองส้าโรง)

6 โครงการประเพณีสงกรานต์ เพ่ือรักษาประเพณี

วัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่

ต่อไป

จ้านวน 1 

โครงการ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ

ประชาชนให้

ความส้าญกับการ

รักษาประเพณี

ประชาชนมีสวน

ร่วมในการรักษา

ประเพณี

วัฒนธรรมอันดีงาม

กอง

การศึกษาฯ

7 โครงการงานร้าลึกวีรชนแขวง

เมืองวิเศษชัยชาญ

เพ่ือเชิดชูเกียรติวีรชนแขวง

เมือง วิเศษไชยชาญ

จ้านวน 1

โครงการ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ

ประชาชนมีส่วน

ร่วมในการเชิดชู

เกียรติวีรชน

ประชาชนมีส่วน

ร่วมในการเชิดชู

เกียรติวีรชน

กอง

การศึกษาฯ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

8 โครงการประเพณีลอยกระทง เพ่ือรักษาประเพณี

วัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่

ต่อไป

จ้านวน 1

โครงการ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ

ประชาชนให้

ความส้าญกับการ

รักษาประเพณี

ประชาชนมีสวน

ร่วมในการรักษา

ประเพณี

วัฒนธรรมอันดีงาม

กอง

การศึกษาฯ

9 โครงการวันธรรมสวนะ เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมทาง

พุทธศาสนา

จ้านวน 1

โครงการ

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ

ประชาชนเยาวชน

 ให้ความส้าคัญ

กับพุทธศาสนา

ประชาชน เยาวชน

ให้ความส้าคัญกับ

กิจกรรมทางพุทธ

ศาสนา

กอง

การศึกษา
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

10 โครงการวันมาฆบูชาและวัน

เข้าพรรษา

เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมทาง

พุทธศาสนา

จ้านวน 1 

โครงการ

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ

ประชาชนเยาวชน

 ให้ความส้าคัญ

กับพุทธศาสนา

ประชาชน เยาวชน

ให้ความส้าคัญกับ

กิจกรรมทางพุทธ

ศาสนา

กอง

การศึกษาฯ

11 โครงการส่งเสริมสนับสนุน

ประเพณีวันสาร์ทไทย

เพ่ือรักษาประเพณีวันสารท

ไทยให้คงอยู่

จ้านวน  1 

โครงการ

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละของ

ประชาชนให้

ความส้าญกับการ

รักษาประเพณี

ประชาชนมีสวน

ร่วมในการรักษา

ประเพณี

วัฒนธรรมอันดีงาม

กอง

การศึกษาฯ

12 โครงการแข่งขันกีฬาภายใน

ต้าบลหลักแก้ว

เพ่ือจัดการแข่งขันกีฬาต้าบล

หลักแก้ว หมู่ท่ี 1-8

จ้านวน 1 

โครงการ

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละของ

ประชาชนใน

ต้าบลเกิดความรัก

 ความสามัคคี

หมู่บ้านมีความรัก

สามัคคีกัน

กอง

การศึกษาฯ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

13 จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ

แข่งขันกับหน่วยงานต่างๆ

เพ่ือต้องการให้นักกีฬามี

ความสามัคคีและได้ออก

ก้าลังกายสุขภาพแข็งแรง

นักกีฬา

ต้าบลหลัก

แก้ว

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 

นักกีฬาเข้าร่วม

การแข่งขันมี

ความสามัคคี

มีค่าใช้จ่ายส้าหรับ

นักกีฬา

กอง

การศึกษาฯ

14 จัดซื ออุปกรณ์กีฬา เพ่ือจัดซื ออุปกรณ์กีฬาประจ้า

หมู่บ้าน เช่น ฟุตซอล ตะกร้อ เน็ต

 ตาข่าย วอลเลย์ แป้นบาส

หมู่ท่ี 1-8      20,000       20,000       20,000       20,000       20,000 ร้อยละ 80 

ของประชาชน

สุขภาพแข็งแรง

ประชาชนมีสุขภาพ

ร่างกายท่ีแข็งแรง
กอง

การศึกษาฯ

15 โครงการส่งเสริมนันทนาการเด็ก

และเยาวชน

ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของ

ผู้เรียนให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เต็ม

ตามศักยภาพ

กิจกรรม 

นันทนาการ

และมอบ

รางวัล

     10,000       10,000       10,000       10,000       10,000 ผู้เรียนเข้าร่วม

กิจกรรม

นันทนาการ

ผู้เรียนมี พัฒนาการ

เรียนรู้ท่ีดี

กงอากร

ศึกษา/ศพด.

16 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็ก

ปฐมวัยท้องถ่ินไทย ผ่านการเล่น 

(สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา)

เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ 4 ด้าน 

ให้กับเด็กปฐมวัย

เด็กปฐมวัยใน

ต้าบล

   170,000     170,000     170,000     170,000     170,000 เด็กปฐมวัยใน

ต้าบลหลักแก้ว

เด็กปฐมวัยได้รับการ

เรียนรู้ผ่านการเล่น

กอง

การศึกษา
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

1,840,000 1,840,000 1,840,000 1,840,000 1,840,000รวมจ านวน 16  โครงการ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(

บาท)

2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) รับผิดชอบ

1 โครงการเย่ียมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ

 และผู้ป่วยเรื อรัง แบบบูรณาการ

เพ่ือต้องการให้ผู้สูงอายุ ผู้

พิการ และผู้ป่วยเรื อรัง มี

คุณภาพชีวิตท่ีดี

จ้านวน 1 ครัวเรือน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตท่ี

ดีขึ น

ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีขึ น

ส้านักงานปลัดฯ

2 โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรม

ผู้สูงอายุ

เพ่ือต้องการให้ชมรม

ผู้สูงอายุมีกิจกรรมท่ีมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี

จ้านวน 1 โครงการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตท่ี

ดีขึ น

ผู้สูงอายุมีกิจกรรมและ

มีคุณภาพชีวิตคท่ีดี

ส้านักงานปลัดฯ

3 โครงการจัดกิจกรรมส้าหรับเด็ก

และเยาวชนในพื นท่ีต้าบล

เพ่ือจัดกิจกรรมส้าหรับเด็ก

เยาวชนในต้าบล

จ้านวน 1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ท่ี

เด็กมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีขึ น

เด็กเยาวชนมีความคิด 

ชีวิตท่ีดีขึ น

ส้านักปลัด

4 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากลุ่ม

สตรี

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน

พัฒนากลุ่มสตรีในด้านอาชีพ

จ้านวน 1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 

กลุ่มตรีมี

ศักยภาพเพ่ิมขึ น

กลุ่มสตรีมีการพัฒนา

ศักยภาพเพ่ิมขึ น

ส้านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

ผ 02
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(

บาท)

2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

ผ 02

5 โครงการด้านการพัฒนาสตรีและ

ครอบครัว

เพ่ือจัดโครงการ/กิจกรรมท่ี

เก่ียวข้องกับงานด้านการ

พัฒนาสตรีและครอบครัว

กลุ่มสตรี เด็ก 

เยาวชน และ

ครอบครัว

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 80 

สตรี เด็ก

เยาวชน มี

ความรัก ความ

อบอุ่น

สตรี เด็ก เยาวชน และ

ครอบครัวมีความ

อบอุ่นรัก สามัคคีกัน

ส้านักงานปลัดฯ

6 โครงการฝึกอบรมอาชีพ เพ่ือต้องการฝึกอาชีพ

ส้าหรับคนว่างงาน

คนว่างงาน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ

ความพึงพอใจ

ต่อการมีอาชีพ

ครอบครัวอบอุ่น ส้านักงานปลัดฯ

7 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา

เสพติด

เพ่ือจัดกิจกรรมต่างๆใน

ด้านการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด เช่น การ

อบรมให้ความรู้ สร้างความ

เข้าใจ การบ้าบัดฟ้ืนฟู การ

ส่งเสริมอาชีพผู้ผ่านการ

บ้าบัดแล้ว ฯลฯ

เด็ก เยาวชน ใน

ต้าบลกลุ่มเส่ียง

รวมถึงผู้ติดยาเสพ

ติดในต้าบล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 

ของประชาชน

มีผู้ติดยาเสพ

ติดลดลง

ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีขึ น

ส้านักปลัด
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(

บาท)

2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

ผ 02

8 โครงการสายตรวจชุมชนเฝ้าระวัง

เสพติด

เพ่ือจัดสายตรวจชุมชน

ภายในต้าบลหลักแก้วใน

การด้าเนินการเก่ียวกับยา

เสพติด

จ้านวน 1 โครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 

ของประชาชน

มีผู้ติดยาเสพ

ติดลดลง

ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีขึ น

ส้านักปลัด

9 ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนา

ครอบครัวต้าบลหลักแก้ว

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการ

ด้าเนินงานของศูนย์พัฒนาฯ

จ้านวน 1 ครั ง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 

ของครอบครัว

ท่ีอบอุ่น

ศูนย์พัฒนาครอบครัว

ต้าบลหลักแก้วมีการ

บริหารท่ีดี

ส้านักงานปลัดฯ

10 โครงการอันเน่ืองมาจาก

พระราชด้าริ

เพ่ือด้าเนินงานตาม

โครงการพระราชด้าริฯ

จ้านวน 1 โครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 

ของประชาชน

ท่ีด้าเนินงาน

ตาม

พระราชด้าริ

ประชาชนได้

ด้าเนินงานตาม

พระราชด้าริ

ส้านักงานปลัดฯ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(

บาท)

2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

ผ 02

11 โครงการป้องกันเยาวชนตั งครรภ์

ไม่พร้อมก่อนวัยอันควร

เพ่ือจัดกิจกรรมฝึกอบรม

เยาวชนให้มีความรู้ในการ

ป้องกันท้องไม่พร้อม

เยาวชนในต้าบล 

80 คน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 

สามารถ

ป้องกันการ

ท้องก่อนวัย

อันควร

เด็กเยาวชนในต้าบล มี

คุณภาพชีวิตท่ีดี

ส้านักปลัด

12 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู้สูงอายุต้าบลหลักแก้ว

เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีในด้านร่างกายและ

จิตใจ

ผู้สูงอายุ ในจ้านวน

 ๘ หมู่บ้าน ของ

ต้าบลหลักแก้ว

    60,000 60,000 60,000 60,000      60,000 จ้านวนของ

ผู้สูงอายุท่ี

เข้าร่วม

โครงการ

1.ผู้สูงอายุมีความรู้ 

ความเข้าใจ 

ปรับเปล่ียนพฤติกรรม

ในการดูแลสุขภาพ

อนามัยของตนเอง ทั ง

ด้านโภชนาการ การ

ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

ร่างกายและจิตใจ

ส้านักปลัด

-410-



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(

บาท)

2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

ผ 02

13 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์

ต่อต้านการทุจริต

เพ่ือต้องการให้ เจ้าหน้าที 

พนักงาน ประชาชน ไม่ทุจริต

จ้านวน 50 คน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวของ เจ้า

หน้าที 

พนักงาน 

ประชาชน

ต่อต้านการ

ทุจริต

เจ้าหน้าท่ี พนักงาน 

ประชาชนไม่ทุจริต

ส้านักงานปลัดฯ

14 โครงการเสริมสร้างจิตส้านึกและ

ค่านิยมให้กับเจ้าหน้าท่ีของรัฐยึด

หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ

หน้าท่ี

เพ่ือต้องการให้เจ้าหน้าท่ี

ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาล

ในการปฏิบัติหน้าท่ี

จ้านวน 50 คน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ้านวนของ

เจ้าหน้าท่ีรัฐ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐมี

จิตส้านึกยึดหลักธรร

มาภิบาล

ส้านักงานปลัดฯ

15 โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์

ในครอบครัว

เพ่ือต้องการกระชับ

ความสัมพันธ์

จ้านวน 50 คน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ครอบครัวมี

ความสัมพันธ์ท่ี

ดีต่อกัน

ครอบครัวมีสัมพันธ์ท่ีดี

ต่อกัน

ส้านักงานปลัดฯ

-411-



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(

บาท)

2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

ผ 02

16 โครงการแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

เพ่ือต้องการแก้ไขและ

พัฒนาชีวิตประชาชน เช่น 

การพัฒนาชีวิตผู้ป่วยด้อย

โอกาส และครอบครัวผู้มี

รายได้น้อยและผู้ไร้ท่ีพ่ึงพึง 

การด้าเนินการป้องกันและ

ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  

การป้องกันและบรรเทา

ความเดือดร้อนของ

ประชาชนท่ีเกิดจากสา

ธารณภัยต่างๆ และอ่ืน ฯลฯ

จ้านวน 50 คน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวน

ครอบครัวมี

การพัฒนาชีวิต

ผู้ป่วยด้อย

โอกาส

ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีขึ น

ส้านักงานปลัดฯ

-412-



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(

บาท)

2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

ผ 02

17 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ

สร้างความปรองดองและ

สมานฉันท์ของคนในชาติ

เพ่ือต้องการต้องการให้คน

ในชาติสมานฉันท์ ปรองดอง

 สามัคคีรักใครกลมเกลียวกัน

จ้านวน 50 คน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวนของ

ประชาชนท่ี

เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนมีความ

ปรองดองสมานฉันท์

ส้านักงานปลัดฯ

18 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ

ด้าเนินงานตามหลักปรัชญาของ

เศรษกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน 

ระดับชุมชน และระดับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

เพ่ือต้องการส่งเสิม

สนับสนุนการด้าเนินงาน

ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

จ้านวน 50 คน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ้านวนของ

ประชาชนท่ี

ต้องการ

ส่งเสริม

สนับสนุนการ

ด้าเนินงาน

ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีขึ น

ส้านักงานปลัดฯ

19 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรี

ต้าบลหลักแก้ว

เพ่ือพัฒนาศักยภาพสตรี

ต้าบลหลักแก้ว

กลุ่มสตรีและกลุ่ม

อาชีพ จ้านวน 50 

คน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนของ

สตรีต้าบลหลัก

แก้ว

ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีขึ น

ส้านักงานปลัดฯ

-413-



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(

บาท)

2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

ผ 02

20 โครงการพัฒนาอาสาสมัครดูแล

ผู้สูงอายุและผู้พิการ

เพือต้องการฟ้ืนฟู

สมรรถภาพผู้สูงอายุและผู้

พิการ

ผู้สูงอายุ จ้านวน 

80 คน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนของ

ผู้สูงอายุและผู้

พิการท่ี

ต้องการฟ้ืนฟู

สมรรถภาพ

ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีขึ น

ส้านักงานปลัดฯ

21 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา

อาชีพให้แก่ประชาชนและผู้

มีรายได้น้อย

ประชาชนและผู้มี

รายได้น้อย จ้านวน

 50 คน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวนของ

ประชาชนและ

ผู้มีรายได้น้อย

ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีขึ น

ส้านักงานปลัดฯ

22 โครงการต่อยอดการถักประเป๋า

เชือกร่ม

เพ่ือพัฒนากลุ่มอาชีพอาชีพ

ให้มีรายได้เสริม

จ้านวน 25 คน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนของ

กลุ่มอาชีพ
ส้านักงานปลัดฯ

23 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา

 คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

เพ่ือคุณภาพชีวิตของ

คนชราและผู้ด้อยโอกาสให้

มีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ น

จ้านวน 50 คน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ้านวนของ

ประชาชนท่ี

ได้รับการ

พัฒนาความ

เป็นอยู่ท่ีดีขึ น

ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีขึ น

ส้านักงานปลัดฯ

-414-



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(

บาท)

2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

ผ 02

24 โครงการจัดหาส่งเสริมการฝึก

อาชีพ ผู้มีรายได้น้อย

เพ่ือต้องการจัดหาส่งเสริม

การฝึกอาชีพ ผู้มีรายได้น้อย

จ้านวน 50 คน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ้านวน

ผู้เข้าร่วมฝึก

อาชีพ ผู้มี

รายได้น้อย

ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีขึ น

ส้านักงานปลัดฯ

25 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ

ด้าเนินงานตามหลักปรัชญาของ

เศรษกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน 

ระดับชุมชน และระดับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

เพ่ือต้องการส่งเสริม

สนับสนุนการด้าเนินงาน

ตามหลักเศรษฐกิจฯ

จ้านวน 50 คน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ้านวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการ

ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีขึ น

ส้านักงานปลัดฯ

26 โครงการท้าความสะอาดหมู่บ้าน 

เมืองสะอาดน่าอยู่อย่างย่ังยืน

เพ่ือต้องการให้หมู่บ้านใน

ต้าบลหลักแก้วสะอาดน่าอยู่

ประชาชนในต้าบล

หลักแก้ว

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการท้า

ความสะอาด

หมู่บ้านในต้าบลหลัก

แก้วสะอาด น่าอยู่

ส้านักงานปลัดฯ

รวม 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000จ านวน  26  โครงการ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(

บาท)

2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) รับผิดชอบ

1 เพ่ิมดวงไฟแสงสว่างทางจากวัด

คลองพูล -บ้านนางบุญธรรม พันธ์ดี

เพ่ือต้องการให้มีไฟ

ส่องสว่าง และ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ตั งเสาพาด

สาย มีระยะทางประมาณ 800 เมตร

240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิต

ท่ีดี

ประชาชน

ได้รับแสงสว่าง

เดินทาง

ปลอดภัย

กองช่าง

2 ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ท่ี 1-8 เพ่ือต้องการให้

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

อย่างท่ัวถึง

ท้าการปักเสาพาดสายพร้อมหม้อ

แปลง เสาจ้านวน 67 ต้น

800,000    800,000  800,000   800,000    800,000    ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิต

ท่ีดี

ประชาชน

ได้รับแสงสว่าง

เดินทาง

ปลอดภัย

กองช่าง

3 ขยายเขตไฟฟ้า ด้วยระบบโซล่าเซลล์

 หรือติดตั งหม้อแปลง เคร่ืองวัดและ

อุปกรณ์ไฟฟ้า และอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 

หมู่ท่ี 1-8

เพ่ือต้องการให้

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

อย่างท่ัวถึง

ท้าการปักเสาพาดสายพร้อมหม้อ

แปลง เสาจ้านวน 67 ต้น

250,000    250,000  250,000   250,000    250,000    ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิต

ท่ีดี

ประชาชน

ได้รับแสงสว่าง

เดินทาง

ปลอดภัย

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

ผ 02
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(

บาท)

2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

ผ 02

29 ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะริมทาง ด้วย

ระบบโซล่าเซลล์  หรือติดตั งหม้อ

แปลง เคร่ืองวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า 

และอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง หมู่ท่ี 1-8

เพ่ือต้องการให้

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

ในพื นท่ีต้าบลหลักแก้ว 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิต

ท่ีดี

ประชาชนมี

ความปลอภัย

ในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

กองช่าง

4 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ จากศาลา

ประชาคม - ประตูระบายน ้า หมู่ท่ี 1

 ด้วยระบบโซล่าเซลล์  หรือติดติดตั ง

หม้อแปลง เคร่ืองวัดและอุปกรณ์

ไฟฟ้า และอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

เพ่ือต้องการให้

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

อย่างท่ัวถึง

ท้าการปักเสาพาดสาย พร้อมหม้อ

แปลงไฟฟ้า ระยะทาง 2,500 เมตร 

เสา จ้านวน 62 ต้น และติดตั งโคมไฟ

สาธารณะ แบบโซล่าเซลล์

744,000 744,000 744,000 744,000 744,000 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิต

ท่ีดี

ประชาชนมี

ความปลอภัย

ในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

กองช่าง

5 ไฟทางสาธารณะบริเวณบ้านนาย

ณรงค์  แพทอง   หมู่ท่ี 1

เพ่ือต้องการให้

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

อย่างท่ัวถึง

ชุดโคมไฟทางเด่ียวพร้อมอุปกรณ์ ชุด

ละ 1,000 บาท

2,000 2,000        2,000        2,000        2,000 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิต

ประชาชนมี

ความปลอภัย

ในชีวิตและ

กองช่าง

49 เพ่ิมไฟสาธารณะบ้านใต้วัด ม.1 เพ่ือให้มีไฟส่องสว่าง

ส้าหรับการเดินทาง ไป

 มา

ชุดโคมไฟทางเด่ียว พร้อมอุปกรณ์ 

ชุดละ 1,000 บาท

      14,000     14,000      14,000       14,000      14,000 จ้านวนของดวง

ไฟท่ีส่องสว่าง
มีไฟส่องสว่าง

ส้าหรับสัญจร 

ไป มา

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(

บาท)

2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

ผ 02

6 ติดตั งดวงไฟส่องสว่าง ด้วยระบบโซ

ล่าเซลล์ ตั งแต่หมู่ท่ี 1 ถึงเขตติดต่อ 

หมู่ท่ี 6 หรือติดตั งหม้อแปลง 

เคร่ืองวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า และ

อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

เพ่ือต้องการให้

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

อย่างท่ัวถึง

ระยะทาง 2,500 เมตร 500,000 500,000    500,000     500,000     500,000 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิต

ท่ีดี

ประชาชนมี

ความปลอภัย

ในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

กองช่าง

7 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณบ้าน

นายจรูญ หมู่ท่ี 2 ด้วยระบบโซล่า

เซลล์ หรือติดตั งหม้อแปลง เคร่ืองวัด

และอุปกรณ์ไฟฟ้า และอ่ืนๆท่ี

เก่ียวข้อง

เพ่ือต้องการให้

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

อย่างท่ัวถึง

ท้าการปักเสาพาดสายพร้อมติดตั ง

หม้อแปลงไฟฟ้า ระยะทาง 300 เมตร

 เสาจ้านวน 7 ต้น พร้อมติดตั งโคมไฟ

สาธารณะ

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิต

ท่ีดี

ประชาชนมี

ความปลอภัย

ในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(

บาท)

2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

ผ 02

8 ขยายเขตไฟฟ้าสายกลุ่มบ้านนาง

ทิพย์สุคนธ์  แย้มเกษม หมู่ท่ี 2 ด้วย

ระบบโซล่าเซลล์ หรือติดตั งหม้อ

แปลง เคร่ืองวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า 

และอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

เพ่ือต้องการให้

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

อย่างท่ัวถึง

ปักเสาพาดสาย ระยะทาง 400 เมตร 

เสาไฟ จ้านวน 10 ต้น พร้อมไฟ

สาธารณะริมทาง 5 จุด

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิต

ท่ีดี

ประชาชนมี

ความปลอภัย

ในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

กองช่าง

9 ขยายไฟฟ้าสาธารณะจากบ้านนาง

ส้าเนา  มหาวัง ถึงบ้านนายส้าเริง  

ศึกษา หมู่ท่ี 2 ด้วยระบบโซล่าเซลล์ 

 ติดตั งหม้อแปลง เคร่ืองวัดและ

อุปกรณ์ไฟฟ้า และอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

เพ่ือต้องการให้

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

อย่างท่ัวถึง

ท้าการปักเสาพาดสายพร้อมติดตั ง

หม้อแปลงไฟฟ้า ระยะทาง 200 เมตร

 เสาจ้านวน 5 ต้น พร้อมติดตั งโคม

ไฟฟ้าสาธารณะ

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิต

ท่ีดี

ประชาชนมี

ความปลอภัย

ในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(

บาท)

2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

ผ 02

10 ติดตั งไฟฟ้าสาธารณะสายคลองมณี 

จากบริเวณหน้าวัด-บ้านนายบรรจง 

หมูท่ี 3ด้วยระบบโซล่าเซลล์ หรือ

ติดตั งหม้อแปลง เคร่ืองวัดและ

อุปกรณ์ไฟฟ้า และอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

เพ่ือต้องการให้

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

อย่างท่ัวถึง

ท้าการปักเสาพาดสายพร้อมติดตั ง

หม้อแปลงไฟฟ้า ระยะทาง250 เมตร 

เสาจ้านวน 6 ต้น พร้อมติดตั งโคมไฟ

สาธารณะแบบโซล่าเซลล์

72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิต

ท่ีดี

ประชาชนมี

ความปลอภัย

ในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

กองช่าง

11 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ วัดใหม่ทาง

ข้ามบ้านคลองคต หมู่ท่ี 3 แบบโซล่า

เซลล์ หรือติดตั งหม้อแปลง เคร่ืองวัด

และอุปกรณ์ไฟฟ้า และอ่ืนๆท่ี

เก่ียวข้อง

เพ่ือต้องการให้

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

อย่างท่ัวถึง

ท้าการปักเสาพาดสายพร้อมติดตั ง

หม้อแปลงไฟฟ้าระยะทาง 1,000 

เมตร เสา จ้านวน 25 ต้น พร้อม

ติดตั งโคมไฟฟ้าสาธารณะ แบบโซล่า

เซลล์

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิต

ท่ีดี

ประชาชนมี

ความปลอภัย

ในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

กองช่าง

-420-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(

บาท)

2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

ผ 02

12 ขยายระบบไฟฟ้าสาธารณะจาก

สะพานวัดคลองส้าโรง  หมู่ท่ี 4 ด้วย

ระบบโซล่าเซลล์   ทางเข้าบ้าน นาย

นะเรศ  อังกีรัตน์ หรือติดตั งหม้อ

แปลง เคร่ืองวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า 

และอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

เพ่ือต้องการให้

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

อย่างท่ัวถึง

ท้าการปักเสาพาดสายพร้อมติดตั ง

หม้อแปลงไฟฟ้า ระยะทาง 1,200 

เมตร เสาจ้านวน 30 ต้น พร้อมติดตั ง

โคมไฟฟ้สาธารณะ

    360,000   360,000    360,000     360,000     360,000 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิต

ท่ีดี

ประชาชนมี

ความปลอภัย

ในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

กองช่าง

13 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะจากสะพาน

ปูนหนองหล่ม เขตติดต่อลานช้าง

(บริเวณหน้าบ้านนางน ้าวุ้น  ผาสุกโก)

 หมู่ท่ี 4 ด้วยระบบหรือติดตั งหม้อ

แปลง เคร่ืองวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า 

และอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

เพ่ือต้องการให้

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

อย่างท่ัวถึง

ท้าการปักเสาพาดสายพร้อมติดตั ง

หม้อแปลงไฟฟ้า ระยะทาง 1,500 

เมตร เสาจ้านวน 77 ต้น พร้อมติดตั ง

โคมไฟฟ้สาธารณะ

444,000 444,000 444,000 444,000 444,000 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิต

ท่ีดี

ประชาชนมี

ความปลอภัย

ในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

กองช่าง

-421-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(

บาท)

2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

ผ 02

14 ขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านนางยุพิน  - 

ทางโค้ง บ้านนางโสภา หมู่ท่ี 4

เพ่ือต้องการให้

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

อย่างท่ัวถึง

มีการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ แล้ว

ให้ด้าเนินการติดตั งโคมไฟสาธารณะ 

จ้านวน 2 ชุด

        3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิต

ท่ีดี

ประชาชนมี

ความปลอภัย

ในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

กองช่าง

15 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอยหนอง

ผักชี ด้วยระบบโซล่าเซลล์ หรือ

ติดตั งหม้อแปลงไฟฟ้า และอ่ืนๆท่ี

เก่ียวข้อง หมู่ท่ี 4

เพ่ือต้องการให้

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

อย่างท่ัวถึง

ท้าการปักเสาพาดสายพร้อมติดตั ง

ไฟฟ้าระยะทาง 800 เมตร เสาจ้านวน

 20 ต้น พร้อมติดตั งโคมไฟฟ้า

สาธารณะ

    240,000 240,000    240,000 240,000 240,000 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิต

ท่ีดี

ประชาชนมี

ความปลอภัย

ในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

กองช่าง

16 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ท่ี 4 

ด้วยระบบโซล่าเซลล์ หรือติดตั งหม้อ

แปลง เคร่ืองวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า 

และอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

เพ่ือต้องการให้

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

อย่างท่ัวถึง

ท้าการปักเสาพาดสายพร้อมติดตั ง

ไฟฟ้า ระยะทาง 500 เมตร เสา

จ้านวน 12 ต้น พร้อมติดตั งโคม

ไฟฟ้าสาธารณะ

144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิต

ท่ีดี

ประชาชนมี

ความปลอภัย

ในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

กองช่าง

-422-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(

บาท)

2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

ผ 02

17 ขยายเขตไฟฟ้าทางสาธารณะและ

ซ่อมแซมของเดิมสายคลองส้าโรง-

โพธ์ิม่วงพันธ์ ด้วยระบบโซล่าเซลล์ 

(ในเขต หมู่ท่ี 5) หรือติดตั งหม้อแปลง

 เคร่ืองวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า และ

อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

เพ่ือต้องการให้

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

อย่างท่ัวถึง

ท้าการปักเสาสายพร้อมติดตั งหม้อ

แปลงไฟฟ้าระยะทาง 1,500 เมตร 

เสา จ้านวน 37 ต้น พร้อมติดตั งโคม

ไฟฟ้าสาธารณะ แบบโซล่าเซลล์

444,000 444,000 444,000 444,000 444,000 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิต

ท่ีดี

ประชาชนมี

ความปลอภัย

ในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

กองช่าง

18 ขยายเขตไฟฟ้า ม.6 (จากบ้านนาย

มณเฑียร - นางน ้าวล  บุญโชค) ด้วย

ระบบโซล่าเซลล์ หรือติดตั งหม้อ

แปลง เคร่ืองวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า 

และอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

เพ่ือต้องการให้

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

อย่างท่ัวถึง

ท้าการปักเสาพาดสาย พร้อมติดตั ง

ไฟทางสาธารณะ ยาวประมาณ 100 

เมตร

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิต

ท่ีดี

ประชาชนมี

ความปลอภัย

ในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

กองช่าง

-423-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(

บาท)

2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

ผ 02

19 ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ท่ี 6จากบ้านนาง

ไข่  โพธ์ิศรี ถึงบ้านนายวิรัตน์ ช้างเชื อ

 ด้วยระบบโซล่าเซลล์ หรือติดตั ง

หม้อแปลง เคร่ืองวัดและอุปกรณ์

ไฟฟ้า และอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

เพ่ือต้องการให้

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

อย่างท่ัวถึง

ท้าการปักเสาสายพร้อมติดตั งหม้อ

แปลงไฟฟ้า ระยะทาง 400 เมตร เสา

จ้านวน 10 ต้น พร้อมติดตั งโคม

ไฟฟ้าสาธารณะ

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิต

ท่ีดี

ประชาชนมี

ความปลอภัย

ในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

กองช่าง

20 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านนาย

ธงชัย  สวนตะโก - บ้านนายวันชัย  

แจ่มฟ้า  ด้วยระบบโซล่าเซลล์ หมู่ท่ี 

6 ติดตั งหม้อแปลง เคร่ืองวัดและ

อุปกรณ์ไฟฟ้า และอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

เพ่ือต้องการให้

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

อย่างท่ัวถึง

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 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิต

ท่ีดี

ประชาชนมี

ความปลอภัย

ในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

กองช่าง

-424-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(

บาท)

2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

ผ 02

21 ขยายเขตไฟฟ้าเข้าประปาหมู่บ้าน 

พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า ด้วยระบบโซ

ล่าเซลล์  หรือติดตั งหม้อแปลง 

เคร่ืองวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า และ

อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

เพ่ือต้องการให้

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

อย่างท่ัวถึง

ปักเสาพาดสายพร้อมติดตั งหม้อแปลง

ไฟฟ้าก้าลังส่ง สูง 1 ชุด ระยะทาง 

100 เมตร

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิต

ท่ีดี

ประชาชนมี

ความปลอภัย

ในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

กองช่าง

22 ขอไฟทางจากสะพานปูน -ถึงวัดหลัก

แก้ว ด้วยระบบโซล่าเซลล์  หรือ

ติดตั งหม้อแปลง เคร่ืองวัดและ

อุปกรณ์ไฟฟ้า และอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

เพ่ือต้องการให้

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

อย่างท่ัวถึง

หมู่ท่ี 7 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิต

ท่ีดี

ประชาชนมี

ความปลอภัย

ในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

กองช่าง

-425-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(

บาท)

2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

ผ 02

23 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะจากบ้าน

นางสุชาดา ขาวศิริ ถึงหน้าบ้านนาย

ทองใบ  ลายประหยัด หมู่ท่ี 7 ด้วย

ระบบโซล่าเซลล์  ติดตั งหม้อแปลง 

เคร่ืองวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า และ

อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

เพ่ือต้องการให้

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

อย่างท่ัวถึง

ปักเสาพาดาสายพร้อมติดตั งโคมไฟ

ทางสาธารณะ ระยะทางยาว 300 

เมตร

84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิต

ท่ีดี

ประชาชนมี

ความปลอภัย

ในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

กองช่าง

24 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ จาก

สะพานบ้านครูเมี ยน - บ้านนางสาว

จรินทร์ หมู่ท่ี 7 ด้วยระบบโซล่าเซลล์ 

 หรือติดตั งหม้อแปลงไฟฟ้า และ

อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง  ติดตั งหม้อแปลง 

เคร่ืองวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า และ

อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

เพ่ือต้องการให้

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

อย่างท่ัวถึง

ท้าการปักเสาพาดสายพร้อมติดตั ง

หม้อแปลงไฟฟ้า ระยะทาง 1,500 

เมตร

456,000 456,000 456,000 456,000 456,000 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิต

ท่ีดี

ประชาชนมี

ความปลอภัย

ในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

กองช่าง

-426-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(

บาท)

2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

ผ 02

25 ขอไฟทางจากชายคลอง - ถึงบ้าน

นายถ่ัว  เอกสมบัติ หมู่ท่ี 7 ด้วย

ระบบโซล่าเซลล์  หรือติดตั งหม้อ

แปลง เคร่ืองวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า 

และอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

เพ่ือต้องการให้

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

อย่างท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ความยาว 

100 เมตร

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิต

ท่ีดี

ประชาชนมี

ความปลอภัย

ในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

กองช่าง

26 ขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านนางพเยาว์  -

 ประปาหมู่บ้าน พร้อมหม้อแปลง

ด้วยระบบโซล่าเซลล์ หรือติดตั งหม้อ

แปลง เคร่ืองวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า 

และอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง   หมู่ท่ี 8

เพ่ือต้องการให้

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

อย่างท่ัวถึง

ปักเสาพาดสายพร้อมติดตั งหม้อแปลง

ไฟฟ้าระยะทาง 200 เมตร เสาจ้านวน

 5 ต้น พร้อมติดตั งโคมไฟฟ้าและ

หม้อแปลงไฟฟ้า ระบบประหา 1 จุด

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิต

ท่ีดี

ประชาชนมี

ความปลอภัย

ในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

กองช่าง

-427-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(

บาท)

2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

ผ 02

27 ขยายเขตไฟฟ้า จากลาน คสล.

เอนกประสงค์ถึงบ้านนายอภิบาล 

ปุญนา  หมู่ท่ี 8 ด้วยระบบโซล่าเซลล์

 หรือติดตั งหม้อแปลง เคร่ืองวัดและ

อุปกรณ์ไฟฟ้า และอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

เพ่ือต้องการให้

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

อย่างท่ัวถึง

หมู่ท่ี 8 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิต

ท่ีดี

ประชาชนมี

ความปลอภัย

ในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

กองช่าง

28 ขยายเขตไฟฟ้า จ้านวน 2 จุด  จาก

บ้านนายทวี พงษ์ดี ถึงบ้านนายเผด็จ 

 พงษ์ดี หมู่ท่ี 8 ด้วยระบบโซล่าเซลล์

 หรือติดตั งหม้อแปลง เคร่ืองวัดและ

อุปกรณ์ไฟฟ้า และอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

เพ่ือต้องการให้

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

อย่างท่ัวถึง

ท้าการปักเสาพาดสายพร้อมติดตั ง

หม้อแปลงไฟฟ้า ระยะทาง 120 เมตร

 เสาจ้านวน 3 ต้น พร้อมติดตั งโคม

ไฟฟ้าสาธารณะ

36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิต

ท่ีดี

ประชาชนมี

ความปลอภัย

ในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

กองช่าง

-428-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(

บาท)

2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

ผ 02

30 ติดตั งป้ายสัญญาณไฟกระพริบทาง

แยกภายในต้าบลหลักแก้ว

เพ่ือป้องกันชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชน

จ้านวน 8 จุด 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิต

ท่ีดี

ประชาชนมี

ความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

กองช่าง

31 ติดตั งสปอร์ตไลท้ส่องสว่างพร้อมเสา

ปูนพร้อมอุปกรณ์ติดตั ง

เพ่ือติดตั งสปอร์ตไล้ท์

ส่องสว่างพร้อมเสาปูน

และอุปกรณ์ติดตั ง 

บริเวณสนามฟุตบอล

และสนาบาสเกตบอล

 หน้าศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก

จ้านวน 1 แห่ง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิต

ท่ีดี

ประชาชนมี

ความปลอภัย

ในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

กองช่าง

-429-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(

บาท)

2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

ผ 02

32 เจาะบ่อบาดาล หมู่ท่ี 1,2,3,4,5,6,7,8 เพ่ือให้ประชาชนมีน ้า

ใช้อย่างเพียงพอและ

ท่ัวไป

ความลึกไม่น้อยกว่า 150 เมตร 

พร้อมสวมท่อกรองน ้าและติดตั ง

ซัมเมอร์ส ขนาด 3 แรง

3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิต

ท่ีดี

ประชาชนมี

ความปลอภัย

ในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

กองช่าง

33 ซ่อมแซมระบบประปา หมู่ท่ี 1-8 เพ่ือต้องการซ่อมแซม

ประปาท่ีช้ารุด

หมู่ท่ี 1-8 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิต

ท่ีดี

ประปาอยู่ใน

สภาพท่ีใช้งาน

ได้

กองช่าง

34 ซ่อมแซมศาลาท่ีพักริมทาง บริเวณท่ี

พักสายตรวจ หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้ประชาชนมีท่ี

ส้าหรับพักริมทาง

หมู่ท่ี 4       50,000 50,000      50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิต

ท่ีดี

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตท่ี

ดีขึ น

กองช่าง

-430-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(

บาท)

2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

ผ 02

35 เทคอนกรีตท่ีพักสายตรวจ หมู่ท่ี 4 เพ่ือให้ท่ีพักสายตรวจ

มีพื นท่ีส้าหรับบริการ

ประชาชน

กว้าง 10.00 เมตร ยาว 105 เมตร 

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

      81,000 81,000      81,000 81,000 81,000 ร้อยละ 100 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิต

ท่ีดี

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตท่ี

ดีขึ น

กองช่าง

36 ก่อสร้างศาลาท่ีพักริมทาง บริเวณ

หน้าบ้านนางน ้าวุ้น  ผาสุกโก (บ้าน

คลองขวาง) หมู่ท่ี 4

เพ่ือต้องการให้

ประชาชนมีท่ีส้าหรับ

พักริมทาง

อาคารกว้าง 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

คุณภาพชีวิต

ท่ีดี

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตท่ี

ดีขึ น

กองช่าง

48 โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวแบบ

เสียงตามสาย หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้ประชาชนใน

ต้าบลหลักแก้วได้รับ

ข่าวสาร  ความรู้อย่าง

ท่ัวถึง

โครงเหล็ก สูง 12 เมตร ฐานกว้าง 

0.45 เมตร

14,500 14,500 14,500 14,500 14,500 จ้านวนผู้ท่ี

ได้รับข้อมูล

ข่าวสารท่ัวถึง

ประชาชนใน

ต้าบลหลักแก้ว

ได้รับข้อมูล

ข่าวสารท่ัวถึง

กัน

กองช่าง

-431-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(

บาท)

2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

ผ 02

37 ถมเสริมคันดิน บริเวณศาลาริมทาง 

หมู่ท่ี 5

เพ่ือต้องการถมดินให้

สามารถใช้งานได้

กว้าง 20 เมตร ความยาว 60 เมตร 

ความสูงเฉล่ีย 0.60 เมตร

    100,000   100,000    100,000     100,000     100,000 ร้อยละ 100 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิต

ท่ีดี

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตท่ี

ดีขึ น

กองช่าง

38 โครงการถมดิน หลังบ้านผู้ช่วย

ไพฑูรย์  โพธ์ิศรี หมู่ท่ี 7

เพ่ือต้องการท้าลาน

เอนกประสงค์

กว้าง 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

คุณภาพชีวิต

ท่ีดี

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตท่ี

ดีขึ น

กองช่าง

39 ไฟทางสาธารณะโดยใช้ระบบโซล่า

เซลล์ หมู่ท่ี 1-8

เพ่ือต้องการให้ไฟ

สว่างตลอดเส้นทาง

หมู่ท่ี 1-8 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 100 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิต

ท่ีดี

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตท่ี

ดีขึ น

กองช่าง

-432-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(

บาท)

2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

ผ 02

40 ติดตั งป้ัมอินเวอร์เตอร์พร้อมแผงโซล่า

เซลล์เพ่ือใช้กับระบบประปา หมู่บ้าน

ขนาดใหญ่ หรือ ติดตั งหม้อแปลง 

เคร่ืองวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า และ

อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง  หมู่ท่ี 1-8

เพ่ือต้องการเปล่ียน

พลังงานดวงอาทิตย์ให้

เป็นพลังงานไฟฟ้า

หมู่ท่ี 1-8 4,000,000 4,000,000  4,000,000  4,000,000  4,000,000 ร้อยละ 100 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิต

ท่ีดี

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตท่ี

ดีขึ น

กองช่าง

41 ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือใช้ส้าหรับประปา

หมู่บ้าน หมูท่ี 1-8

เพ่ือต้องการขยายเขต

ไฟฟ้าส้าหรับประปา

หมู่บ้าน

หมูท่ี 1-8 1,000,000 1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000 ร้อยละ 100 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิต

ท่ีดี

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตท่ี

ดีขึ น

กองช่าง

42 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ จาก

สะพานหลักแก้ว นายสมคิด ขาวศิริ -

 บ้านนายมนตรี  เดชฤดี  หมู่ท่ี 7

เพ่ือต้องการขยายเขต

ไฟฟ้า ให้ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง

หมู่ท่ี 7 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 ร้อยละ 100 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิต

ท่ีดี

ประชาชนมึ

คุณภาพชีวิตท่ี

ดีขึ น

กองช่าง

-433-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(

บาท)

2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

ผ 02

43 เพ่ิมเสาเหล็กย้ายไฟออกมาท่ีถนน 

ประมาณ ๗ จุด จากวัดคลองพูล - 

ถึงบ้านนางบุญธรรม ค้าดี หมู่ท่ี 1

เพือต้องการเพ่ิมเสา

เหล็กและย้ายไฟ

ออกมาท่ีถนน 

ประมาณ ๗ จุด

จัดซื อเสาปูน สายไฟ พร้อมอุปกรณ์

อ่ืน ระยะทางประมาณ 1,500 เมตร 

37 ต้น

185,000 185,000 185,000 185,000 185,000 จ้านวนของ

ประชาคนท่ีมี

คุณภาพชีวิต

ท่ีดีขึ น

ประชาชนมี

ความปลอภัย

ในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

กองช่าง

44 ติดตั งไฟสาธารณะจากส่ีแยกคลอง

ส้าโรง -เขตติดต่อ หมู่ท่ี 2 ด้วยระบบ 

 โซล่าเซลล์   หรือติดตั งหม้อแปลง 

เคร่ืองวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า และ

อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

เพ่ือต้องการให้มีไฟฟ้า

ส่องสว่าง

ระยะทางประมาณ 2,600 เมตร ปัก

เสาพาดสาย พร้อมติดตั งโคมไฟ

สาธารณะ จ้านวน 65 ต้น

780,000 780,000 780,000 780,000 780,000 จ้านวนของ

ประชาคนท่ีมี

คุณภาพชีวิต

ท่ีดีขึ น

ประชาชนมี

ความปลอภัย

ในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

กองช่าง

45 ติดตั งไฟสาธารณะจากสะพานปูน-

บ้านนายทองใบ  ลายประหยัด หมู่ท่ี

 7

เพ่ือต้องการให้มีไฟฟ้า

ส่องสว่าง

ระยะทางประมาณ 450 เมตร ท้า

การปักเสาพาดสาย พร้อมติดตั ง โคม

ไฟสาธารณะ จ้านวน 11 ต้น

132,000 132,000 132,000 132,000 132,000 จ้านวนของ

ประชาคนท่ีมี

คุณภาพชีวิต

ท่ีดีขึ น

ประชาชนมี

ความปลอภัย

ในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

กองช่าง

-434-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(

บาท)

2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

ผ 02

46 ติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ บ้านนางสุภา

พร  สายบุตร ม.8

เพ่ือต้องการให้มีไฟฟ้า

ส่องสว่าง

ขยายเขตปักเสาพาดสาย พร้อม

อุปกรณ์ 1 ต้น

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 จ้านวนของ

ประชาคนท่ีมี

คุณภาพชีวิต

ท่ีดีขึ น

ประชาชนมี

ความปลอภัย

ในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

กองช่าง

47 ติดตั งไฟทางบ้านนางมาเรียม   ชู

เอ่ียม ม.8

เพ่ือต้องการให้มีไฟฟ้า

ส่องสว่าง

ขยายเขตปักเสาพาดสาย พร้อม

อุปกรณ์ 1 ต้น

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 จ้านวนของ

ประชาคนท่ีมี

คุณภาพชีวิต

ท่ีดีขึ น

ประชาชนมี

ความปลอภัย

ในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

กองช่าง

50 ขยายเขตไฟฟ้า ช่วงบ้านนางไข่ 

โพธ์ิศรี ถึงบ้านนายธงชัย  สวน

ตะโก ม.6

เพ่ือต้องการให้

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

อย่างท่ัวถึง

ท้าการปักเสาพาดสาย พร้อมติดตั ง

โคมไฟสาธารณะ ระยะทาง 500 

เมตร เสาจ้านวน 12 ต้น

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ้านวนของ

ประชาชนท่ีใช้

ไฟฟ้า

ประชาชน

สัญจรไปมา

สะดวกปลอดภัย

กองช่าง

-435-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(

บาท)

2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

ผ 02

51 อุดหนุนการไฟฟ้าอ้าเภอวิเศษ

ชัยชาญ จ.อ่างทอง เพ่ือขยาย

เขตไฟฟ้า หมู่ท่ี 1-8

เพ่ือต้องการอุดหนุน

งบประมาณเพ่ือขยาย

เขตไฟฟ้า หมู่ท่ี 1-8

ให้กับการไฟฟ้าอ้าเภอ

วิเศษชัยชาญ จ.

อ่างทอง

ท้าการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือท้าการปัก

เสาพาดสาย เพ่ือท้าการขยายเขต

ไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดตั งโคมส่อง

สว่าง และหม้อแปลงขยายเขตเพ่ือ

จ่ายกระแสไฟ หมู่ท่ี 1-8

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จ้านวนของ

ประชาชนท่ีมี

ไฟฟ้า

ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้ทุก

ครัวเรือน

กองช่าง

21,541,500 21,541,500 21,541,500 21,541,500 21,541,500จ านวน 51  โครงการ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

1.4 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่ 

หน้าบ้านน่ามอง

เพ่ือให้ประชาชนตระหนัก

ถึงการพัฒนาหมุ่บ้าน/

ชุมชนให้เป็นระเบียบ

อย่างย่ังยืน

หมู่บ้าน/ชุมชนใน

เขตองค์การ

บริหารส่วน

ต้าบลหลักแก้ว

     100,000 100,000 100,000 100,000      100,000 จ้านวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการ

ประชาชน

ตระหนักถึงการ

พัฒนาหมู่บ้าน/

ชุมชนให้เป็น

ระเบียบอย่าง

ย่ังยืน

กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

2 โครงการสุขภาพดี วิถีหมู่บ้าน/

ชุมชน

เพ่ือให้ประชาชนมีโอกาส

เข้าถึงสุขภาพอย่างย่ังยืน

หมู่บ้าน/ชุมชนใน

เขตองค์การ

บริหารส่วน

ต้าบลหลักแก้ว

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000     จ้านวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการ

ประชาชนได้รับ

โอกาสด้าน

สุขภาพ

กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

รวม 2 โครงการ

ผ 02
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 5  ด้านการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการก้าจัดขยะส่ิงปฏิกูล

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

1.4 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

1 การบริหารจัดการขยะมูลฝอย

ชุมชน "จังหวัดสะอาด" จังหวัด

อ่างทอง ระดับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน และระดับหมู่บ้าน    

  1.1 ลดปริมาณขยะมูลฝอย

หมู่บ้าน/ชุมชนท่ีเข้าสู่ระบบการ

ก้าจัดท่ีปลายทางให้ได้ร้อยละ 5 %

1.ลดการใช้ขยะของหมู่บ้าน/

ชุมชนแต่ละวัน      2.ลด

ปริมาณขยะในการเข้าสู่

ระบบก้าจัดท่ีปลายทาง      

 3.เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในหมู่บ้าน/

ชุมชนในการก้าจัดขยะ

ส่วนราชการ

,สถานศึกษา 

ศาสนาสถาน, 

ภาคเอกชน, 

สถาน

ประกอบการ 

หมู่บ้าน/ชุมชนใน

เขตอบต.หลักแก้ว

      200,000 200,000 200,000 200,000      200,000 จ้านวนของ

ผู้เข้าร่วม

โครงการ

ต้าบลหลักแก้ว

เป็นเมืองน่าอยู่

กอง

สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 5  ด้านการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการก้าจัดขยะส่ิงปฏิกูล

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

1.4 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

1.2 ส่วนาราชการ สถานศึกษา 

ศาสนสถาน ภาคเอกชน และ

สถานประกอบการ จัดโครงการ

ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยหรือ

การน้าขยะไปใช้ประโยชน์

เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ

ระหว่างรัฐ ประชาชน และ

เอกชน ในการตระหนักถึง

ปัญหาขยะล้นเมือง เพ่ือลด

ปริมาณการเพ่ิมขยะใน

สถานท่ีราชการ                

   หมู่บ้านชุมชน และพื นท่ี

สาธารณะ ให้เกิดการน้าขยะ

รีไซเคิลมาใช้ใหม่              

2.เพ่ือสนับสนุนให้ประชาชน

เกิดรายได้ในครัวเรือนเพ่ือ

ขึ นจากการคัดแยกขยะ       

 3.ส่งเสริมและสนับสนุนให้มี

การจัดการระบบการคัดแยก

ขยะ และรีไซเคิล

ร้อยละ ๑๐๐ จ้านวนของ

ผู้เข้าร่วม

โครงการ

ปัญหาด้านขยะ

ลดน้อยลง

กอง

สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 5  ด้านการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการก้าจัดขยะส่ิงปฏิกูล

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

1.4 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

1.3 โครงการหมู่บ้าน/ชุมชน

ต้นแบบ การลดและคัดแยกขยะ

มูลฝอย

1.สร้างต้นแบบหมู่/บ้าน

ชุมชนในการลดและคัดแยก

ขยะเพ่ือเป็นตัวอย่างให้กับ

หมู่บ้าน ชุมชน     2.เพ่ือ

สร้างแรงจูงใจให้กับหมู่บ้าน/

ชุมชนในการลดและคัดแยก

หมู่บ้าน/ชุมชน 

ร้อยละ 40

จ้านวนของ

ผู้เข้าร่วม

โครงการ

กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 5  ด้านการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการก้าจัดขยะส่ิงปฏิกูล

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

1.4 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

1.4 จัดตั ง"จุดรวมขยะอันตราย" 1.สร้างจิตส้านึกในการรักษา

สุขภาพแวดล้อมในหมู่บ้าน

ชุมชน                          

2.ลดความเส่ียงการเกิดโรคท่ี

เกิดขยะอันตราย เช่น โรค

ทางเดินหายใจ โรคผิวหนังฯ

3.ลดการแพร่เชื อและการ

แพร่กระจายของสารเคมี

หมู่บ้านชุมชน 

ต้าบลหลักแก้ว 

ร้อยละ 100

จ้านวนของ

ผู้เข้าร่วม

โครงการ

กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 5  ด้านการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการก้าจัดขยะส่ิงปฏิกูล

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

1.4 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

1.5 โครงการก้าจัดกาก

อุตสาหกรรมท่ีเป็นอันตรายและ

มูลฝอยติดเชื อ ได้รับการก้าจัด

อย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการ

1.ลดความเส่ียงการเกิดโรคท่ี

เกิดจากขยะอันตราย เช่น 

โรคทางเดินหายใจ ผิวหนัง2.

ลดการกระจายของเชื อโรค

และการแพร่กระจายของ

สารเคมี                    3.

ป้องกันการร่ัวของกาก

อุตสาหกรรม

สถานพยาบาล

โรงงาน

อุตสาหกรรม/

หมู่บ้าน ร้อยละ 

100

จ้านวนของ

ผู้เข้าร่วม

โครงการ

ลดปริมาณขยะ

อันตราย

กอง

สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

2 โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

"ประเทศไทยไร้ขยะ" ตาม

แนวทางประชารัฐ การคัดแยก

ขยะภายใต้หลัก 3 RS

เพ่ือลดปริมาณจ้านวนขยะ

ในหมู่บ้าน

ประชาชนในหมู่ท่ี

 1-8

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 จ้านวนของ

ขยะท่ีลดลง

มีปริมาณขยะท่ี

ลดลง สะอาด 

น่าอยู่

กอง

สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 5  ด้านการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการก้าจัดขยะส่ิงปฏิกูล

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

1.4 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

3 โครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้

ประโยชน์ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ

เพ่ือต้องการให้เกษตรกรมี

ปุ๋ยชีวภาพใช้ในราคาถูก

เกษตรกร จ้านวน

 30 คน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 

ของ

ครัวเรือนท่ีมี

ความรู้ด้าน

การเกษตร

เพ่ิมขึ น

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี

สาธารณสุขฯ

4 จัดให้มีสวนหย่อมสวนสาธารณะ

สวนสุขภาพ

เพ่ือจัดสร้างสวนหย่อมหรือ

สวนสาธารณะ สวนสุขภาพ

จ้านวน 3 ครั ง 100,000       100,000 100,000     100,000      100,000 ร้อยละ 80 

ท่ีมีความร่ม

ร่ืนสวยงาม

ประชาชนมี

สุขภาพร่างกาย

ท่ีแข็งแรง

กองสาธารณสุข

5 โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะ

มูลฝอย ในเขตองค์การบริหาร

ส่วนต้าบลหลักแก้ว

เพ่ือปลูกจิตส้านึกในการลด

ปริมาณขยะในหมู่บ้าน/ชุมชน

หมู่บ้าน/ชุมชนใน

เขตองค์การ

บริหารส่วน

ต้าบลหลักแก้ว

      150,000 150,000 150,000 150,000      150,000 จ้านวน

หมู่บ้านท่ี

เข้าร่วม

โครงการ

หมู่บ้าน/ชุมชนมี

จิตส้านึกในการ

ลดปริมาณขยะ

กอง

สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

580,000 580,000 580,000 580,000     580,000จ านวน 5 โครงการ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการอนามัย 

1.4 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการส่งเสริมสุขภาพ

พลานามัยของประชาชน

เพ่ือจัดกิจกรรมด้าน

สุขภาพ เช่น การออก

ตรวจรักษา การออก

ก้าลังกาย ฯลฯ

กลุ่มเป้าหมาย

จ้านวน 100 คน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 

มีสุขภาพ

พลานามัย

แข็งแรง

ประชาชนมี

สุขภาพร่างกาย

ท่ีแข็งแรง

กองสาธารณสุข

2 โครงการติดตั งตู้น ้าหยอดเหรียญ

ภายในต้าบลหลักแก้ว

เพ่ือให้ประชาชนมีน ้า

สะอาดส้าหรับบริโภค

ประชาชนใน

พื นท่ีต้าบลหลัก

แก้ว

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ 80 

สุขภาพ

พลานามัย

แข็งแรง

ประชาชนมีน ้า

ด่ืมท่ีถูก

สุขลักษณะ

กองสาธารณสุข

3 โครงการฉุกเฉินน้าผู้ป่วยไปรักษา เพ่ือเป็นค่าจ้างเหมาน้า

ผู้ป่วยไปรักษาใน

สถานพยาบาล

ผู้ป่วยต้าบลหลัก

แก้ว

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 100

 สามารถน้า

ผู้ป่วยส่ง รพ.

ได้ทันท่วงที

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี

กองสาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570) ผ 02
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการอนามัย 

1.4 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570) ผ 02

4 โครงการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์

รวม

เพ่ือต้องการส่งเสริม

สุขภาพประชาชน

ประชาชน 

จ้านวน 100 คน

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

สุขภาพ

แข็งแรง

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี

กองสาธารณสุข

5 โครงการส่งบุคลากรเข้ารับการ

อบรมและพัฒนาศักยภาพหน่วย

กู้ชีพกู้ภัย

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในส่ง

บุคลากรเข้ารับการอบรม

 พัฒนาศักยภาพและการ

อบรมบุคลากรหน่วยกู้ชีพ

กู้ภัย

บุคลากรหน่วยกู้

ชีพกู้ภัย

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 

บุคลากรมี

ประสิทธิภาพ

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี

กองสาธารณสุข

6 โครงการป้องกันและระงับโรค

ระบาดของโรคติดต่อ

เพ่ือป้องกันและระงับโรค

ระบาดของโรคติดต่อ เช่น

 โรคไข้เลือดออก โรค

ทุกครัวเรือนใน

ต้าบลหลักแก้ว

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100

 ของ

ครัวเรือน ท่ี

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี

กองสาธารณสุข
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการอนามัย 

1.4 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570) ผ 02

7 โครงการพ่นหมอกควันป้องกัน

ไข้เลือดออก ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี

 1-8

เพ่ือป้องกันโรค

ไข้เลือดออกให้ประชาชน

ในต้าบลหลักแก้ว

ทุกครัวเรือนใน

ต้าบลหลักแก้ว

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100

 ของ

ครัวเรือน ท่ี

มีความ

ปลอดภัยต่อ

โรค

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี

กองสาธารณสุข

8 โครงการค้นหาผู้ป่วย 

โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

เพ่ือค้นหาผู้ป่วย

โรคเบาหวานและความ

ดันฯ

ทุกครัวเรือนใน

ต้าบลหลักแก้ว

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 100

 ของผู้ป่วย

มีอัตรลดลง

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี

กองสาธารณสุข

9 โครงการค้นหาเซลล์มะเร็งปาก

มดลูก

เพ่ือตรวจค้นหา

เซลล์มะเร็งปากมดลูก

สตรีกลุ่มเส่ียงใน

ต้าบลหลักแก้ว

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100

 ของผู้ป่วย

มีอัตรลดลง

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี

กองสาธารณสุข
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการอนามัย 

1.4 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570) ผ 02

10 โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ

และการก้าจัดขยะอย่างถูกวิธี

เพ่ือจัดกิจกรรมรณรงค์

การคัดแยกขยะและ

ก้าจัดขยะน้ากลับมาใช้ใหม่

ผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรม จ้านวน

 80 คน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100

 ของ คร.ท่ี

ก้าจัดขยะ

ถูก

สุขลักษณะ

ประชาชนรู้จัก

คัดแยกขยะท่ีน้า

กลับมาใช้ได้อีก

กองสาธารณสุขฯ

11 จัดซื อถังขยะ หมู่ท่ี 1-8 เพ่ือต้องการจัดซื อถังขยะ

ส้าหรับทิ งขยะท่ีไม่ต้องการ

ถังขยะพลาสติด 

ขนาดบรรจุ 200

 ลิตร มีฝาปิด 

แบบมีล้อเล่ือน 

จ้านวน 20 ใบ

170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 ร้อยละ 80 

มีถังส้าหรับ

ทิ งขยะ

มีการก้าจัดขยะ

ท่ีถูกสุขลักษณะ

และมีความ

สะอาดเรียบร้อย

กองสาธารณสุขฯ

12 โครงการสวัสดิการสังคมจากขยะ

รีไซเคิล

เพ่ือต้องการใช้ประโยชน์

ของขยะมารีไซเคิล

จ้านวน 1 

โครงการ

28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 ร้อยละ 100

 อัตราของ

ขยะลดลง

ได้ประโยชน์

จากขยะรีไซเคิล

กองสาธารณสุขฯ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการอนามัย 

1.4 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570) ผ 02

13 โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ เพ่ือต้องการใช้ประโยชน์

จากขยะมูลฝอย

จ้านวน 1 

โครงการ

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ร้อยละ 100

 มีการคัด

แยกขยะ

อย่างถูกวิธี

ได้รับประโยชน์

จากขยะมูลฝอย

กองสาธารณสุขฯ

14 จ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะ เพ่ือต้องการใช้จ่าย

เก่ียวกับขยะมูลฝอย

ต้าบลหลักแก้ว 300,000      300,000      300,000      300,000 300,000 รัอยละ 100

 มีการ

จัดเก็บขยะ

ขยะมูลฝอยมี

การเก็บขยะ

ภายในหมู่บ้าน

กองสาธารณสุขฯ

15 โครงการส่งบุคลากรเข้ารับการ

อบรมและพัฒนาศักยภาพหน่วย

กู้ชีพกู้ภัย

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในส่ง

บุคลากรเข้ารับการอบรม

 พัฒนาศักยภาพและการ

อบรมบุคลากรหน่วยกู้ชีพ

กู้ภัย

บุคลากรหน่วยกู้

ชีพกู้ภัย

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 

บุคลากรมี

ประสิทธิภาพ

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี

กองสาธารณสุข
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการอนามัย 

1.4 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570) ผ 02

16 โครงการจัดตั งหน่วยกู้ชีพกู้ภัย

หน่ึงต้าบลหน่ึงทีมกู้ชีพกู้ภัย

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการ

ด้าเนินงานจัดตั งศูนย์กู้ชีพ

 กู้ภัย ต้าบลหลักแก้ว

จ้านวน 1 ศูนย์ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 

ได้รับความ

ช่วยเหลือ 

รวด เร็ว

ประชาชนได้รับ

ความช่วยเหลือ

ในเหตุการณ์

ต่างๆ

กองสาธารณสุขฯ

17 โครงการรณรงค์และป้องกันโรค

ไข้เลือดออก

เพ่ือป้องกันการแพร่

ระบาดของไข้หวัดนก

รณรงค์ป้องกัน

ให้ความรู้แก่

ประชาชนใน

พื นท่ีต้าบลหลัก

แก้ว

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ

การแพร่

ระบาดของ

โรคลดลง

สามารถควบคุม

การแพร่ระบาด

ของโรคไข้หวัด

นก

กองสาธารณสุขฯ

18 โครงการส้ารวจข้อมูลจ้านวนสัตว์

และขึ นทะเบียนสัตว์

เพ่ือส้ารวจข้อมูล จ้านวน

สัตว์ ปีละ 2 ครั ง และขึ น

ทะเบียนสัตว์

สุนัข-แมว ท่ีอยู่

ในพื นท่ีต้าบล

หลักแก้ว

54,430 54,430 54,430 54,430 54,430 ส้ารวจ

ข้อมูลสัตว์

และขึ น

ทะเบียน

สามารถรู้

จ้านวน

ประชากรสุนัข-

แมว ทั งท่ีมี

เจ้าของและไม่มี

กองสาธารณสุขฯ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการอนามัย 

1.4 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570) ผ 02

19 โครงการบริหารจัดการระบบ

แพทย์ฉุกเฉินท้องถ่ินตาม

หลักเกณฑ์ให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินเป็นผู้ด้าเนินงานและ

บริหารจัดการระบบการแพทย์

ฉุกเฉินในระดับท้องถ่ิน พ.ศ.2560

เพ่ือดูแลประชาชนท่ี

เจ็บป่วยฉุกเฉินได้รับ

บริการระบบแพทย์ฉุกเฉิน

ประชาชนต้าบล

หลักแก้วได้รับ

บริการอย่างท่ัวถึง

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ้านวนของผู้

ได้รับการ

ดูแลกรณี

ฉุกเฉิน

สามารถ

ช่วยเหลือชีวิตผู้

เจ็บป่วยกรณี

ฉุกเฉิน

กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

20 เคร่ืองออกก้าลังกายกลางแจ้ง 

หมู่ท่ี 5

เพ่ือต้องการให้ประชาชน

มีสุขภาพ พลานามัยท่ี

แข็งแรง

เคร่ืองออกก้าลัง

กาย

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวนของ

ผู้ท่ีได้รับ

ความพึง

พอใจในด้าน

สุขภาพ

ประชาชนมี

สุขภาพ

พลานามัย

แข็งแรง สมบูรณ์

กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

-450-



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการอนามัย 

1.4 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570) ผ 02

21 โครงการการก้าจัดขยะมูลฝอย 

ส่ิงปฏิกูล และน ้าเสีย

เพ่ือควบคุมและก้าจัด

ภาวะมลพิษท่ีมีผลต่อ

สุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ

 และคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน

จ้านวน 100 คน      100,000 100,000 100,000 100,000      100,000 จ้านวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการฯ

ประชาชนได้รับ

การก้าจัดภาวะ

มลพิษท่ีมีผลต่อ

สุขภาพ

กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

22 โครงการรักษาความสะอาดและ

ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื นท่ี

เพ่ือต้องการจัดบริการ

หรือปรับปรุงห้องสุขา

สาธารณะในแหล่ง

ท่องเท่ียว

จ้านวน 50 คน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการฯ

ห้องสุขาสา

ธารณสะอาด 

เป็นระเบียบ

กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

23 โครงการรณรงค์และป้องกัน

เก่ียวกับแหล่งเพาะพันธ์ ลูกน ้า 

ยุงลาย ก้าจัดหนู และพาหะน้าโรค

เพ่ือไม่ให้มีผู้ป่วยด้วยโรค

ไข้เลือดออกในหมู่บ้าน/

ชุมชน

หมู่บ้าน/ชุมชนใน

เขตองค์การ

บริหารส่วน

ต้าบลหลักแก้ว

     100,000 100,000 100,000 100,000      100,000 จ้านวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการ

ไม่ให้มีผู้ป่วยด้วย

โรคไข้เลือดออก

ในหมู่บ้าน/ชุมชน

กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการอนามัย 

1.4 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570) ผ 02

24 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษ

สุนัขบ้า

เพ่ือไม่ให้มีสุนัขท่ีได้รับ

เชื อพิษสุนัขบ้า และ

ปลอดผู้รับเชื อ

หมู่บ้าน/ชุมชนใน

เขตองค์การ

บริหารส่วน

ต้าบลหลักแก้ว

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการ

ไมให้มีสุนัขท่ี

ได้รับเชื อพิษ

สุนัขบ้าและ

ปลอดผู้รับเชื อ

กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

25 โครงการอบรมผู้ประกอบการ

และสัมผัสอาหาร

เพ่ือจัดกิจกรรม

ร้านอาหาร แผงลอยขาย

อาหาร

ค่าจัดกิจกรรม 

ร้านอาหารแผง

ลอยอาหารใน 

หมู่ท่ี 1-8 ต้าบล

หลักแก้ว

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 95 

ร้านค้าและ

แผงลอย 

สะอาด ถูก

หลัก อนามัย

ร้านค้าแผงลอย 

สะอาด ถูก

สุขลักษณะได้

มาตรฐาน 

สะอาดถูกหลัก

อนามัย

กองสาธารณสุข

1,524,430  1,524,430 1,524,430 1,524,430 1,524,430  จ านวน 25  โครงการ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.3 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

1 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 

ส่ือการเรียนการสอน

เพ่ือจัดหาส่ือการเรียนการ

สอนท่ีเป็นวัสดุ อุปกรณ์ 

ครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงาน

ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กในต้าบล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 ท่ีมี

วัสดุอุปกรณ์

เพ่ิมขึ น

นักเรียนมีส่ือการ

เรียนการสอนท่ี

ครบถ้วน

กอง

การศึกษาฯ

2 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษ

เพ่ือจัดให้มีการสอนวิชา

ภาษาอังกฤษให้นักเรียนใน

ต้าบล

ร.ร.จ้านวน 4 แห่ง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ท่ี

สามารถอ่านออก

เขียนได้

นักเรียนมีความรู้

ภาษาอังกฤษ 

สามารถพูด อ่าน 

เขียนได้

กอง

การศึกษาฯ

3 โครงการศึกษาดูงานของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน

ของเด็กเล็ก

จ้านวน 4 แห่ง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 60 ท่ีมี

เด็กมีความรู้

ทันสมัย

เด็กเล็กมีความรู้

ใหม่ๆเพ่ิมขึ น

กอง

การศึกษาฯ

4 มอบทุนการศึกษา ส้าหรับเด็ก

นักเรียน นักศึกษา และ

ผู้ด้อยโอกาส

เพ่ือมอบทุนการศึกษาเด็ก 

เยาวชน ในต้าบล

เด็กเยาวชนใน

ต้าบลท่ีเรียนดี 

แต่ยากจน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 60 ท่ี

เด็มีทุนในการ

เรียน

เด็กเยาวชน มี

การศึกษาท่ีสูงขึ น

กอง

การศึกษาฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.3 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

5 อาหารเสริมนม ศพด. เพ่ือจัดอาหารเสริม(นม) 

ส้าหรับนักเรียนในศพด.

อาหารเสริมนม 

จ้านวน 260 

วันๆละ 7.82

บาท/คน

218,960    218,960      218,960    218,960    218,960    ร้อยละ 80 ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กมี

อาหารส้าหรับ

ถูกหลัก

โภชนาการ

เด็กเล็กมี

พลานามัยท่ี

สมบูรณ์ แข็งแรง

กอง

การศึกษาฯ

6 อาหารกลางวัน ศพด. เพ่ือจัดหาอาหารกลางวัน ใน

ศพด.

จัดหาอาหาร

กลางวัน จ้านวน 

260 วันๆละ 21 

บาท /คน

588,000 588,000 588,000 588,000 588,000 ร้อยละ 80 ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กมี

อาหารส้าหรับ

ถูกหลัก

โภชนาการ

เด็กเล็กมี

พลานามัยท่ี

สมบูรณ์ แข็งแรง

กอง

การศึกษาฯ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.3 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

7 อุดหนุนอาหารกลางเด็กอนุบาล

และประถมศึกษา ร.ร.สพฐ.

เพ่ืออุดหนุนงบประมาณ

ส้าหรับอาหารกลางวัน

ค่าอาหารกลางวัน

เด็กอนุบาล-ป.6 

ในอัตราคนละ 21

 บาท/วัน ให้กับ 

ร.ร ในต้าบล

1,856,400 1,856,400 1,856,400 1,856,400 1,856,400 ร้อยละ 70 ท่ี

เด็กนักเรียนมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี

ขึ น

เด็กอนุบาลและ

ประถมศึกษาได้รับ

สารอาหารครบ 5 

หมู่

กอง

การศึกษาฯ

8 อุดหนุนอาหารเสริมนม (นม) 

เด็กอนุบาลและประถมศึกษา

เพ่ืออุดหนุนงบประมาณ

ส้าหรับอาหารเสริม (นม)

ค่าอาหารเสริมนม

เด็กอนุบาล - ป.6

 ในอัตราคนละ 

7.82 บาท/คน 

จ้านวน 260 วัน 

ให้กับ ร.ร.ในต้าบล

691,288 691,288 691,288 691,288 691,288 ร้อยละ 70 ท่ี

เด็กนักเรียนมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี

ขึ น

เด็กอนุบาลและ

ประถมศึกษามี

สุขภาพร่างกาย

แข็งแรง

กอง

การศึกษาฯ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.3 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

9 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม

อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซม 

อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เด็กนักเรียนมี

อาคารเรียนท่ี

ปลอดภัย

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 70 ท่ี

เด็กนักเรียนมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี

ขึ น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ได้มาตรฐานและ

ระบบการเรียน 

การสอนมี

ประสิทธิภาพมาก

ย่ิงขึ น

กอง

การศึกษาฯ

10 จัดซื อเคร่ืองเล่นเสริมพัฒนาการ

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ต้องการให้เด็กมีทักษะ และ

พัฒนาการท่ีดีขึ น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ท่ี

เด็กนักเรียนมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี

ขึ น

เด็กมีพัฒนาการ

และทักษะท่ีดี มี

คุณภาพ

กอง

การศึกษาฯ

11 โครงการวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือจัดกิจกรรมวันเด็ก

แห่งชาติประจ้าปี

จ้านวนเด็กท่ีเข้า

ร่วมโครงการ 

500 คน

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 80 ท่ี

เด็กมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีขึ น

เด็กเยาวชนมี

ความคิด ชีวิตท่ีดีขึ น

กอง

การศึกษาฯ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.3 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

12 ประกันคุณภาพผู้เรียน เพ่ือเตรียมความพร้อมการ

ประเมินฯ

บุคลากรในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละบุคลากร

ในศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก

บุคลากรมี

ประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

กอง

การศึกษาฯ

13 ค่าหนังสือเรียนส้าหรับเด็ก เพ่ือจ่ายค่าหนังสือเรียน

ให้กับเด็กนักเรียน อายุ 

3-5 ปี จ้านวน 200 บาท/

คน/ปี

นักเรียน อายุ 

3-5ปี ในศพด.

อัตราคนละ 

200 บาท/

คน/ปี

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 ร้อยละของ

นักเรียนใน 

ศพด.

นักเรียนได้รับ

ค่าใช้จ่ายเป้นค่า

หนังสือเรียน

กอง

การศึกษาฯ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.3 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

14 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียนเด็ก

อายุ 3 – 5 ปี ในศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กองค์การบริหารส่วน

ต้าบลหลักแก้ว

เพ่ือจ่ายค่าเคร่ืองแบบ

นักเรียน ให้กับเด็ก

นักเรียน อายุ 3 ปีในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก

นักเรียน อายุ 

3-5ปี ในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก

 อัตราคนละ 

300 บาท/

คน/ปี

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 ร้อยละของ

นักเรียนใน 

ศพด.ท่ีมีอายุ 3 -

5 ปีได้รับค่า

เคร่ืองแบบ

นักเรียน

นักเรียนได้รับ

ค่าใช้จ่ายเป็นค่า

เคร่ืองแบบ

นักเรียน

กอง

การศึกษาฯ

15 ค่าอุปกรณ์การเรียนเด็ก

อายุ3 – 5 ปี ในศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กองค์การบริหารส่วน

ต้าบลหลักแก้ว

เพ่ือจ่ายค่าอุปกรณ์การ

เรียน 3 – 5 ปี ในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กองค์การ

บริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

นักเรียน อายุ 

3-5ปี ในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก

 อัตราคนละ 

200 บาท/

คน/ปี

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 ร้อยละของ

นักเรียนใน 

ศพด.ท่ีมีอายุ 3 -

5 ปีได้รับค่า

อุปกรณ์การ

เรียนของนักเรียน

นักเรียนได้รับ

ค่าใช้จ่ายเป็นค่า

อุปกรณ์การ

เรียนของนักเรีย

กอง

การศึกษาฯ

-458-



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.3 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

16 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เด็กอายุ 3 – 5 ปี ในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กองค์การ

บริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

เพ่ือจ่ายค่ากิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน ให้กับเด็ก

นักเรียน อายุ 3 ปีในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก

นักเรียน อายุ 

3-5ปีในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก

 อัตราคนละ 

430 บาท/

คน/ปี

17,200 17,200 17,200 17,200 17,200 ร้อยละของ

นักเรียนใน 

ศพด.ท่ีมีอายุ 3 -

5 ปีได้รับค่า

กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน

นักเรียนได้รับ

ค่าใช้จ่ายเป็นค่า

กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน

กอง

การศึกษาฯ

17 โครงการน้อมน้าแนวทาง

หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใช้ในกิจการท่ี

หลากหลาย

เพ่ือน้าหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน

กิจกรรท่ีหลากหลาย

จ้านวน 1 

โครงการ

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 ร้อยละของ

นักเรียนในศพด.

เกิดการเรียนรู้

กิจกรรม 

เศรษฐกิจ 

พอเพียง

นักเรียนในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก

ได้รับการพัฒนา

ตามวัย

กอง

การศึกษา 

(ศพด.)
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.3 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

18 อบรมการเงินการบัญชีของ

บุคลากร

เพ่ือต้องการให้บุลากรใน

ส่วนการศึกษามี

พัฒนาการ และความรู้

ด้านการบัญชี

บุคลากร

ทางการศึกษา

- - - - - ร้อละได้เพ่ิม

ทักษะด้าน

การบัญชี

มีความรู้ 

ความสามารถ

ทางการบัญชี

กอง

การศึกษา

19 โครงการกิจกรรมทาง

การศึกษาเผยแพร่ผลการ

ปฏิบัติงานของผู้เรียน

เพ่ือแสดงผลงานนักเรียน

และกิจกรรมของผู้เรียน

จ้านวน 1 

โครงการ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของผล

งานักเรียนได้

เผยแพร่

ผู้เรียนได้

แสดงผลงาน

กิจกรรมตลอดปี

การศึกษาท่ีผ่าน

มา

กอง

การศึกษา/

ศพด.

20 โครงการสร้างความสัมพันธ์

กับชุมชนผู้ปกครองและภาคี

 เครือข่าย

เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ 

กับชุมชน ผู้ปกครอง และ

ภาคีเครือข่าย

จ้านวน 1 

โครงการ

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 ร้อยละของ

ความสัมพันธ์

กับชุมชน

ผู้ปกครอง

เกิด

ความสัมพันธ์อัน

ดีกับผู้ปกครอง

กอง

การศึกษา/

ศพด.
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.3 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

21 โครงการวันแม่แห่งชาติ จัดกิจกรรมเพ่ือให้ผู้เรียน

ได้แสดงความรักและ

เคารพต่อมารดา

จ้านวน 1 

โครงการ

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 ร้อยละของ

ผู้เรียนเข้าร่วม

กิจกรรมแสดง

ความรักต่อ

มารดา

ผู้เรียนแสดง

ความรักต่อ

มารดา

กอง

การศึกษา/

ศพด.

22 โครงการส่งเสริมสุขภาพ

และการพัฒนา IQ EQ เด็ก

วัย 2-3 ปี

เพ่ือพัฒนาผู้เรียนอายุ 2-3

 ปี ให้ได้รับการส่งเสริม

พัฒนาการทั งด้านร่างกาย

 อารมณ์ สังคม และ

สติปัญญา ในเชิงรุก โดย

การบูรณาการร่วมกับทุก

ภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง

จ้านวน 1 

โครงการ

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 ร้อยละผู้เรียน

ท้ากิจกรรม

ร่วมกันจาก

ประสบการณ์

ผู้เรียนท้า

กิจกรรมส่งท้ายปี

เก่าต้อนรับปี

ใหม่ร่วมกัน

กอง

การศึกษา/

ศพด.
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.3 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

23 โครงการป้องกันเด็กจมน ้า เพ่ือให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ การ

ว่ายน ้าและการช่วยเหลือ

ตนเองในน ้าเบื องต้น

ร้อยละ 80 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของ

ผู้เรียนท่ีว่ายน ้า

ช่วยเหลือ

ตนเองได้

ผู้เรียนว่ายน ้า

และช่วยเหลือ

ตนเอง

กอง

การศึกษา/

ศพด.

24 โครงการวันไหว้ครู เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ 

ปฏิบัติตามหน้าท่ี เคารพ 

และเทิดทูลสถาบันชาติ 

ศาสนาและพระมหากษัตริย์

 ครูอาจารย์

จัดกิจกรรมวัน

ไหว้ครู

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมวนไหว้

ครู

ผู้เรียนมีการ

แสดงความรัก 

เคารพต่อครู

อาจารย์

กอง

การศึกษา/

ศพด.
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.3 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

25 โครงการส่งเสริมกิจกรรม

ประชาธิปไตย เทิดทูลสถาบัน

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ 

ปฏิบัติตามหน้าท่ี เคารพ 

และเทิดทูลสถาบันชาติ 

ศาสนาและพระมหากษัตริย์

ร้อยละ 100 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 ร้อยละของ

ผู้เรียนท่ีปฏิบัติ

หน้าท่ีตาม

กิจกรรมเคารพ 

เทิดทูลสถาบัน

ชาติศาสนา

พระมหากษัตริย์

ผู้เรียนเคารพ 

เทิดทูลสถาบัน

ชาติศาสนา

พระมหากษัตริย์

กอง

การศึกษาฯ/

ศพด.

26 โครงการพัฒนาศักยภาพครู เพ่ือให้ครูผู้ดูแลเด็กได้เข้า

รับการพัฒนาศักยภาพ

ตนเองอย่างต่อเน่ือง

ตลอดเวลา

8  คน 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 จ้านวนครูผู้ดูแล

เด็กท่ีเข้ารับ

การพัฒนา

ศักยภาพ

ครูผู้ดูแลเด็กน้า

ความรู้ท่ีได้รับมา

ปรับใช้ในงานท่ี

ปฏิบัติ

กอง

การศึกษา/

ศพด.
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.3 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

27 โครงการส่งเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์กับชุมชน

เพ่ือประชาสัมพันธ์แจ้ง 

ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมภาน

ในศูนย์พันาเด็กเล็ก ให้

ชุมชนได้รับการทราบการ

ด้าเนินงาน

จัดท้าเอกสาร 

ส่ิงพิมพ์ แจ้ง

ข่าวสาร การ

ด้าเนินงานและ

กิจกรรม

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 เอกสารข้อมูล

ข่าวสารการ

ด้าเนินงานและ

กิจกรรภายใน

ศูนย์พัฒนา เด็ก

เล็ก อาทิแผ่น

พับ ส่ือส่ิงพิมพ์

 ฯลฯ

ชุมชนได้รับ

ข่าวสารและ

กิจกรรมภายใน

ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กอย่างต่อเน่ือง

กอง

การศึกษา/

ศพด.

28 โครงการเย่ียมบ้านประสาน

สัมพันธ์เด็กและผู้ปกครอง

เพ่ือทราบข้อมูลพื นฐาน

และปัญหาของผู้เรียนใน

การช่วยเหลือ ส่งเสริม 

สนับสนุนพัฒนาการการ

ด้านต่างๆ

ร้อยละ 80 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 ร้อยละของ

ผู้เรียนได้รับการ

เย่ียมบ้าน

รับทราบข้อมูล

พื นฐานและ

ปัญหาของผู้เรียน

กอง

การศึกษาฯ/

ศพด.
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.3 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

29 โครงการประชุมผู้ปกครอง เพ่ือสร้าทัศนคติและความ

เข้าใจให้กับผู้ปกครองใน

การจัดการศึกษา การจัด

กิจกรรมโครงการงานต่างๆ

 ท่ีเก่ียวข้องระหว่างศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กและผู้ปกครอง

จัดปฐมนิเทศ

ประชุม

ผู้ปกครอง 

อย่างน้อย ปีละ

 2 ครั ง

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 จ้านวน

ผู้ปกครองท่ีเข้า

รับการประชุม

ผู้ปกครองรับ

ความรู้ความ

เข้าใจแนวทาง

การบริหารจัด

การศึกษาศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก

และให้ความ

ร่วมมือระหว่าง

ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กและผู้ปกครอง
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.3 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

30 โครงการส่งเสริมการ

ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน

เพ่ือส้ารวจข้อมูลภูมิปัญญา

ท้องถ่ินสร้างเป็นองค์ความรู้

เผยแพร่ให้คนในท้องถ่ิน

จ้านวน 1 ครั ง 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 100ท่ี

ร่วมกันสืบสาน

วัฒนธรรมไทย

ให้สืบต่อไป

สืบทอดภูมิ

ปัญญาท้องถ่ินให้

มีต่อขยาย

ความคิดให้เป็น

จุดเด่นของ

ท้องถ่ินความคิด

ให้เป็นจุดเด่น

ของท้องถ่ิน

กอง

การศึกษา

31 โครงการพัฒนาแหล่งว

ท่องเท่ียวหลวงพ่อขาว หมู่ท่ี ๖

เพ่ือต้องการให้เป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวของชาวต้าบล

หลักแก้ว

1 โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 มี

แหล่งท่องเท่ียว

มีแหล่งท่องเท่ียว 

และได้สักการะ

หลวงพ่อขาว

กอง

การศึกษา
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.3 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

32 โครงการอบรมศีล ๕ พัฒนา

ชีวิต

เพ่ือต้องการให้ทุกคนมีศีล 

๕ พัฒนาชีวิมให้เป็นสุข

จ้านวน 50 คน 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ้านวน

ประชาชนมี

ส่วนร่วมในการ

รักษา ศีล ๕

สามารถน้าศีล ๕

มาใช้ใน

ชีวิตประจ้าวันได้

กอง

การศึกษา

33 อุดหนุนโครงการจัดงานร้าลึก

วีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ

เพ่ือสนับสนุนการจัด

กิจกรรมร้าลึกวีรชนฯของ

อ้าเภอวิเศษชัยชาญ

งานวีรชนแขวง

เมืองวิเศษไชย

ชาญของอ้าเภอ

วิเศษชัยชาญ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละความ

พึงพอใจในการ

จัดกิจกรรม

ประชาชนในอ.

วิเศษชัยชาญได้มี

ส่วนร่วมในงาน

ร้าลึกวีรชนฯ

กอง

การศึกษา

34 อุดหนุนโรงเรียนเพ่ือจ้างครู

ช่วยสอนในโรงเรียนวัดหลัก

แก้ว

เพ่ืออุดหนุนค่าจ้างครูให้กับ

โรงเรียนวัดหลักแก้ว

จ้างครูโรงเรียน

วัดหลักแก้ว

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 นักเรียนได้รับ

ความรู้และมี

ประสิทธิภาพ

นักเรียนมีครูครบ

ทุกห้องเรียน

กอง

การศึกษา

4,635,848 4,635,848 4,635,848 4,635,848 4,635,848รวม 34 โครงการ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) ท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการรณรงค์การใช้รถใช้ถนน

สวมหมวกนิรภัย 100%

เพ่ือจัดกิจกรรม

รณรงค์การใช้รถใช้

ถนนสวมหมวกนิรภัย

จ้านวน 1 ครั ง       10,000      10,000      10,000       10,000      10,000 ร้อยละ 80 

ของ

ครัวเรือนท่ีมี

ความ

ปลอดภัยใน

ชีวิต

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

ส้านักงานปลัดฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) ท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

2 โครงการปกป้องสถาบันของชาติ เพ่ือจัดกิจกรรมเฉลิม

พระเกียรติในหลวง

และพระราชินีนาถ

จ้านวน 2 ครั ง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 

ของ

ประชาชนท่ี

แสดงออก

ถึงความ

จงรักภักดี

ต่อสถาบัน

พระ

มหากษัคริย์

ได้แสดงออกถึง

ความจงรักภักดีต่อ

สถาบัน

พระมหากษัตริย์

ส้านักงานปลัดฯ

3 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนนในช่วงเทศกาลส้าคัญ

เพ่ือตั งจุดปฏิบัติการ

อ้านวยความสะดวก

ให้ประชาชน

เทศกาล

สงกรานต์และปี

ใหม่

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 80 

อุบัติเหตุลด

น้อยลง

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน

ส้านักงานปลัด
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) ท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

4 โครงการรวมพลังแผ่นดินป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต

เพ่ือจัดกิจกรรม

รณรงค์รวมพลัง

แผ่นดินป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต

จ้านวน 1 ครั ง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 100

 ของการ

ปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพ

องค์กรมีความ

โปร่งใสตรวจสอบได้

ส้านักงานปลัด

5 โครงการเผยแพร่ประชาธิปไตย เพ่ือต้องการให้

ประชาชนเข้าใจใน

ระบบประชาธิปไตย

ประชาชนใน

ต้าบลหลักแก้ว

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 

มีความเข้าใจ

ในระบบ

ประชาธิปไตย

ประชาชนเข้าใจใน

บทบาทหน้าท่ีของ

ประชาธิปไตย

ส้านักงานปลัด
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) ท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

6 โครงการพัฒนาศักยภาพ 

ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เพ่ือต้องการให้

เจ้าหน้าท่ีด้านป้องกัน

มีความรู้ 

ความสามารถในการ

บรรเทาสาธารณภัย

พนักงาน 

เจ้าหน้าท่ี จ้านวน

 20 คน

    100,000    100,000     100,000      100,000     100,000 ร้อยละ 100

 การ

ปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพ

ผู้เข้ารับการอบรม

มีความสามารถ

ด้านป้องกันและ

บรรเทาสาธารณ

ภัยเพ่ิมมากขึ น

ส้านักงานปลัด
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) ท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

7 โครงการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด

เพ่ือจัดกิจกรรมต่างๆ

ในด้านการป้องกัน

และแก้ไขปัญหายา

เสพติด เช่น การ

อบรมให้ความรู้ สร้าง

ความเข้าใจ การ

บ้าบัดฟ้ืนฟู การ

ส่งเสริมอาชีพผู้ผ่าน

การบ้าบัดแล้ว ฯลฯ

จ้านวน 100 คน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100

 ของจ้านวน

ผู้ติดยาเสพ

ติดลง

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ น

ส้านักปลัด

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000จ านวน 7  โครงการ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การบริหารจัดการท่ีดี

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการท่ีดี

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi)

คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการแผนท่ีภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สิน

เพ่ือดูแล ปรับปรุง 

แก้ไข เพ่ิมเติม เก่ียวกับ

ระบบแผนท่ีภาษีและ

ทะเบียนทรัพย์สิน

จ้านวน 1 ครั ง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 100 

ไม่มีผู้ค้าง

ช้าระภาษี

การจัดเก็บรายได้

ของอบต.หลักแก้ว มี

ประสิทธิ ภาพ

กองคลัง

2 โครงการประชาสัมพันธ์การเสีย

ภาษี ประจ้าปี

เพ่ือจัดกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์การเสีย

ภาษีประจ้าปี

จ้านวน 1 ครั ง 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 100 

ไม่มีผู้ค้าง

ช้าระภาษี

ประชาชนรับทราบ

ถึงก้าหนดช้าระภาษี

กองคลัง

3 โครงการจัดเก็บภาษี อบต.เคล่ือนท่ี เพ่ือออกบริการจัดเก็บ

ภาษีเคล่ือนท่ีอ้านวย

ความสะดวกให้กับ

ประชาชน

หมูท่ี 1-8 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 100 

ไม่มีผู้ค้าง

ช้าระภาษี

ประชาชนได้รับ

ความพึงพอใจต่อการ

รับบริการ

กองคลัง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การบริหารจัดการท่ีดี

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการท่ีดี

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi)

คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

4 ค่าปรับปรุงและเช่าพื นท่ีเว็บไซต์ 

อบต.

เพ่ือปรับปรุงเวปไซต์ 

อบต.หลักแก้ว

เวปไซต์ อบต.หลัก

แก้ว

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 

ของการ

ปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพ

ประชาชนได้รับทราบ

ข้อมูล ข่าวสารท่ี

ทันสมัย

ส้านักงานปลัด

5 จัดท้าวารสารอบต. เพ่ือจัดท้าวารสาร

ประชาสัมพันธ์ 

ข่าวสารต่างๆ รวมถึง

ผลการด้าเนินงานใน

รอบปีท่ีผ่านมา

จ้านวน 100 เล่ม 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ 100 

ของการ

ปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพ

ประชาชนได้รับทราบ

ข้อมูล ข่าวสารท่ี

ทันสมัย

ส้านักงานปลัด

6 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การ

เลือกตั ง

เพ่ือจัดการเลือกตั งใน

กรณีต่างๆหรือรณรงค์

ประชาสัมพันธ์การ

เลือกตั ง

หมูท่ี 1-8 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 

ของการ

ปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพ

การเลือกตั งมีความ

โปร่งใส บริสุทธ์ิ 

ยุติธรรม

ส้านักงานปลัด
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การบริหารจัดการท่ีดี

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการท่ีดี

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi)

คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

7 โครงการประชุมประชาคม

หมู่บ้าน/ต้าบล

เพ่ือรับฟังปัญหา ความ

ต้องการของประชาชน

เพ่ือจัดท้าแผนพัฒนา

ท้องถ่ินส่ีปี

ผู้เข้าร่วมประชาคม 

ร้อยละ 60%

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 

ของการ

ปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพ

สามารถแก้ไขปัญหา

และตอบสนองความ

ต้องการของ

ประชาชนได้อย่าง

แท้จริง

ส้านักงานปลัด

8 โครงการจ้างท่ีปรึกษาประเมินการ

ปฏิบัติงานขององค์กรและแผนงาน

เพ่ือการประเมินการ

ปฏิบัติงานของหน่วยงาน

การปรับปรุงการ

ปฏิบัติงานตาม

ค้าแนะน้าของท่ี

ปรึกษา

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 100 

ของการ

ปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพ

ได้รับทราบถึงความ

พึงพอใจของ

ประชาชนและ

หน่วยงาน

ส้านักงานปลัด

9 โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร

 สมาชิก อบต.พนักงานส่วนต้าบล

 พนักงานจ้าง และผู้น้าชุมชนใน

การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

เพ่ือจัดกิจกรรม 

ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน

พัฒนาศักยภาพ

บุคลากรในการ

ปฏิบัติงาน

จ้านวน 1 ครั ง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 100 

ของการ

ปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพและ

ประชาชนเกิดความ

พึงพอใจต่อการับ

บริการ

ส้านักงานปลัด
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การบริหารจัดการท่ีดี

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการท่ีดี

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi)

คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

10 โครงการเสริมสร้างจิตส้านึกและ

ค่านิยมให้กับเจ้าหน้าท่ีของรัฐยึด

หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ

หน้าท่ี

เพ่ือจัดกิจกรรม 

จิตส้านึก ค่านิยม 

คุณธรรม จริยธรรม

ให้แก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ

จ้านวน 1 ครั ง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 100 

ของการ

ปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพ

องค์กรมีการยึดหลัก

ธรรมาภิบาลในการ

ปฏิบัติหน้าท่ี

ส้านักงานปลัด

11 โครงการส่งเสริมความรู้ความ

เข้าใจในการจัดการสาธารณภัย

เพ่ือจัดฝึกอบรมสร้าง

ความรู้ความเข้าใจใน

การจัดการสาธารณะ

และเตรียมความพร้อม

เม่ือเกิดเหตุสาธารณภัย

จ้านวน 1 ครั ง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 

ท่ี

ผู้ประสบภัยท่ี

ได้รับการ

ช่วยเหลือ

ประชาชนได้รับ

ความพึงพอใจ

ส้านักงานปลัด
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การบริหารจัดการท่ีดี

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการท่ีดี

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi)

คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

12 โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร.

ต้าบลหลักแก้ว

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ 

อปพร.ให้มีความพร้อม

และมีความรู้

ความสามารถ เช่น การ

ฝึกทบทวน การจัดหา

ชุดเคร่ืองแบบ การ

ฝึกอบรมให้ความรู้ใน

ด้านต่างๆ

อปพร.ต้าบลหลักแก้ว 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 

อปพร.มี

ประสิทธิภาพ

มากขึ น

อปพร.มีศักยภาพใน

การปฏิบัติหน้าท่ีมาก

ขึ น

ส้านักงานปลัด

13 โครงการให้ความรู้ในการป้องกัน

สาธารณภัย

เพ่ือต้องการให้

ประชาชนมีความรู้ด้าน

การป้องกันสาธารณภัย

จ้านวน 1 โครงการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 100 

อปพร.มี

ประสิทธิภาพ

มากขึ น

ประชาชนมีความรู้

ความสามารถ

ช่วยเหลือตนเองใน

เบื องต้นได้

ส้านักงานปลัด
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การบริหารจัดการท่ีดี

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการท่ีดี

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi)

คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

14 โครงการซักซ้อมการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

เพ่ือต้องการให้มีการ

เตรียมพร้อมในการ

ด้านสาธารณภัยต่างๆ

จ้านวน 1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 มี

ความพร้อม

ด้านสาธารณ

ภัย

มีการเตรียมความ

พร้อมก่อนเกิดภัย

ส้านักงานปลัด

15 โครงการให้ความรู้เร่ืองการจราจร เพ่ือต้องการให้

ประชาชนมีความรู้เร่ือง

การจราจร

จ้านวน 1 โครงการ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

ความรู้

เก่ียวกับ

จราจรมากขึ น

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยและมีความรู้

เร่ืองการจราจร

ส้านักงานปลัด

16 โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา

วชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร

เพ่ือแสดงออกถึงความ

จงรักภักดีและเทิดทูน

สถาบันพระมหากษัตริย์

ไทย

ประชาชน จ้านวน 

100 คน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ

ประชาชนท่ี

เข้าร่วมงาน

ในครั งนี 

ประชาชนมีความรัก

ความสามัคคีและ

จงรักภักดีต่อสถาบัน

พระมหากษัตริย์

ส้านักปลัด
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การบริหารจัดการท่ีดี

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการท่ีดี

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi)

คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

17 โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจ้าพระสิริกิต์ิ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช

ชนนีพันปีหลวง

เพ่ือแสดงออกถึงความ

จงรักภักดีและเทิดทูน

สถาบันพระมหากษัตริย์

ไทย

ประชาชน จ้านวน 

100 คน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ

ประชาชนท่ี

เข้าร่วมงาน

ในครั งนี 

ประชาชนมีความรัก

ความสามัคคีและ

จงรักภักดีต่อสถาบัน

พระมหากษัตริย์

ส้านักปลัด

18 โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิ

เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช พรมนาถบพิตร

เพ่ือแสดงออกถึงความ

จงรักภักดีและเทิดทูน

สถาบันพระมหากษัตริย์

ไทย

ประชาชน จ้านวน 

100 คน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ

ประชาชนท่ี

เข้าร่วมงาน

ในครั งนี 

ประชาชนมีความรัก

ความสามัคคีและ

จงรักภักดีต่อสถาบัน

พระมหากษัตริย์

ส้านักปลัด

19 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

เพ่ือแสดงออกถึงความ

จงรักภักดีและเทิดทูน

สถาบันพระมหากษัตริย์

ไทย

ประชาชน จ้านวน 

100 คน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ

ประชาชนท่ี

เข้าร่วมงาน

ในครั งนี 

ประชาชนมีความรัก

ความสามัคคีและ

จงรักภักดีต่อสถาบัน

พระมหากษัตริย์

ส้านักปลัด
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การบริหารจัดการท่ีดี

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการท่ีดี

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi)

คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

20 โครงการจ้างเหมาประเมินความ

พึงพอใจของประชาชน

เพ่ือต้องการทราบถึง

ความพึงพอใจของ

ประชาชน

ประชาชนในเขต

ต้าบลหลักแก้ว

30,000       30,000       30,000       30,000 30,000 จ้านวนของ

ประชาชนท่ี

ได้รับความพึง

พอใจ

การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพและ

ประชาชนเกิดความ

พึงพอใจต่อการรับ

บริการ

ส้านักปลัด

21 โครงการลดขั นตอนและระยะเวลา

การปฏิบัติราชการ

เพ่ือต้องการลดเวลา

การปฏิบัติงาน

ประชาชนในเขต

ต้าบลหลักแก้ว

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ้านวนของ

ประชาชนท่ี

ได้รับความพึง

พอใจ

การปฏิบัติงานมี

ความรวดเร็วมากขึ น

ส้านักปลัด

22 โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและ

จริยธรรมในการปฏิบัติราชการ

และให้บริการประชาชนดีเด่น

เพ่ือยกย่องคนดีมี

คุณธรรม

พนักงานส่วนต้าบล 

พนักงานจ้าง

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ้านวนของ 

พนักงานส่วน

ต้าบล พนักงาน

จ้าง

พนักงานได้รับการยก

ย่องเชิดชูคุณธรรม

ส้านักปลัด
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การบริหารจัดการท่ีดี

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการท่ีดี

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi)

คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

23 กิจกรรมเครือข่ายวินัย เพ่ือเพ่ิมความรู้ด้าน

วินัยพนักงานส่วน

ท้องถ่ิน

พนักงานส่วนต้าบล 

พนักงานจ้าง

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ้านวนของ

พนักงานส่วน

ต้าบล พนักงาน

จ้าง

พนักงานส่วนท้องถ่ิน

มีความรู้ด้านวินัย

ส้านักปลัด

24 โครงการจัดตั งศูนย์ด้ารงธรรม

อบต.หลักแก้ว

เพ่ือต้องการให้

ประชาชนได้รับความ

ยุติธรรมทุกด้าน

ประชาชนในเขต

ต้าบลหลักแก้ว

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จ้านวนของ

ประชาชนท่ี

ได้รับความพึง

พอใจ

ประชาชนได้รับความ

ยุติธรรม

ส้านักปลัด

25 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ

ด้าเนินการจัดท้าระบบบัญชี

คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน (E-laas)

เพ่ือเป็นการเตรียม

ความพร้อมในการ

ปฏิบัติงานด้าน E-Laas

พนักงานส่วนต้าบล 

พนักงานจ้าง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนของ

พนักงานส่วน

ต้าบล พนักงาน

จ้าง ท่ีได้เตรียม

ความพร้อมใน

การปฏิบัติงาน

พนักงานส่วนต้าบลมี

ความพร้อมในการ

ปฏิบัติงาน

ส้านักปลัด
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การบริหารจัดการท่ีดี

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการท่ีดี

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi)

คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

26 โครงการจัดงานรัฐพิธีและวัน

ส้าคัญของชาติ

เพ่ือเป็นการจัดงานรัฐ

พิธีและวันส้าคัญของชาติ

ประชาชนในเขต

ต้าบลหลักแก้ว

   100,000     100,000     100,000     100,000     100,000 จ้านวนของ

ประชาชนท่ีเข้า

ร่วมงาน

ประชาชนได้

แสดงออกถึง

ความส้าคัญของการ

จัดงานรัฐพิธี

ส้านักปลัด

27 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเคร่ือง

ขยายเสียงและอุปกรณ์อ่ืนๆ ม.6

เพ่ือเป็นการซ่อมแซม

ปรับปรุงให้ใช้งานได้

ตามปกติ

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

ได้รับข้อมูล

ข่าวสาร

ระบเสียงตามสายใช้

งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและ

ประชาชนได้รับข้อมูล

 ข่าวสารอย่างท่ัวถึง

ส้านักปลัด

28 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเคร่ือง

ขยายเสียงและอุปกรณ์อ่ืนๆ ม.7

เพ่ือเป็นการซ่อมแซม

ปรับปรุงให้ใช้งานได้

ตามปกติ

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

ได้รับข้อมูล

ข่าวสาร

ระบเสียงตามสายใช้

งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและ

ประชาชนได้รับข้อมูล

ส้านักปลัด
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การบริหารจัดการท่ีดี

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการท่ีดี

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi)

คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

29 อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง เพ่ือต้องการช่วยเหลือ

กิจกรรมของเหล่า

กาชาดจังหวัดอ่างทอง

เหล่ากาชาดจังหวัด

อ่างทอง

      5,000        5,000        5,000         5,000         5,000 ร้อยละความ

พึงพอใจต่อ

กิจกรรมของ

เหล่ากาชาด

มีการบริการ

สาธารณะประโยชน์

ต่อกิจกรรมของเหล่า

กาชาด

30 อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี 3 

มิถุนายน  งานรัฐพิธี 28 

กรกฏาคม   งานรัฐพิธี 12 

สิงหาคม และงานรัฐพิธี 13 ตุลาคม

เพ่ือต้องการอุดหนุน

อ้าเภอวิเศษชัยชาญ จ.

อ่างทอง ในวันรัฐพิธี

และงานพิธีส้าคัญ

อ้าเภอวิเศษชัยชาญ      10,000       10,000       10,000       10,000       10,000 ร้อยละของ

องค์กรท่ีมี

ความรักต่อ

สถาบันของ

ชาติ

ประชาชนทราบซึ ง

และรักสถาบันของ

ชาติ

ส้านักปลัด
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การบริหารจัดการท่ีดี

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการท่ีดี

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi)

คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

31 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์

ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ

ประชาชนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน

1.เพ่ือให้มีสถานท่ีกลาง

ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือ

ช่วยเหลือประชาชน

ตามอ้านาจหน้าท่ีของ

องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ

 ๑๙

ศูนย์ปฏิบัติการร่วม

ในการช่วยเหลือ

ประชาชนของอปท.

ในพื นท่ีอ้าเภอวิเศษ

ชัยชาญ จ้านวน 1 

แห่ง

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละของ

ความพึงพอใจ

ต่อศูนย์

ปฏิบัติการร่วม

ในการ

ช่วยเหลือ

ประชาชน

ศูนย์ปฏิบัติการร่วม

ในการช่วยเหลือ

ประชาชนมีประสิ 

ทธิภาพ

ส้านักปลัด

32 ซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ท่ีดิน

และส่ิงก่อสร้าง

เพ่ือต้องการใช้ส้าหรับ

ซ่อมแซมทรัพย์สินครุ

ภัณฑท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

ซ่อมแซมทรัพย์สิน 

ครุภัณฑ์ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 90 ของ

การซ่อมแซม

ทรัพย์สิน

ครุภัณฑ์ท่ีดิน

และส่ิงก่อสร้าง

ทรัพย์สินครุภัณฑ์

ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

มีสภาพใช้งานได้ดี

ส้านักปลัด
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การบริหารจัดการท่ีดี

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการท่ีดี

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi)

คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

33 โครงการฝึกอบรม หลักสูตรจัดตั ง

ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

ส่งเสริมความรู้ด้านการ

จัดการสาธารณภัย

เบื องต้นให้กับชุด

ปฏิบัติการจิตอาสาภัย

พิบัติ

ฝึกอบรม ชุด

ปฏิบัติการจิตอาสา

ภัยพิบัติ เป้าหมาย 

57 คน

93,000 93,000 93,000 93,000 93,000 ร้อยละ 100 

ผ่านการฝึกอบรม
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

สามารถปฏิบัติหน้าท่ี

ด้านการป้องกันสา

ธารณภัยได้

ส้านักปลัด

34 โครงการประชุมชี แจงและรับฟัง

ความคิดเห็นของประชาชนในการ

ยกฐานะอบต.หลักแก้ว เป็น

เทศบาลต้าบลหลักแก้ว

เพ่ือต้องการประชุม

ชี แจงและรับฟังความ

คิดเห็นของประชาชน

ในการยกฐานะอบต.

หลักแก้ว เป็นเทศบาล

ต้าบลหลักแก้ว

ประชาชนในต้าบล

หลักแก้ว

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 

ประชาชนได้มี

ส่วนร่วมในการ

ยกฐานะเทศ่บาล

ประชาชนมีส่วนร่วม

ในการยกฐานะ

เทศบาล

ส้านักปลัด
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การบริหารจัดการท่ีดี

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการท่ีดี

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi)

คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

35 โครงการแจกถุงยังชีพ เพ่ือต้องการแจกถุงยัง

ชีพให้กับผู้ประสบภัย 

ครัวเรือนละ 1 ถุง

ถุงยังชีพ 1 ถุง/

ครัวเรือน

1,766,000 1,766,000 1,766,000 1,766,000 1,766,000 ร้อยละ 100 

ประชาชนทุก

ครัวเรือนได้รับ

ถุงยังชีพ

ประชาชนมีอาหาร

ส้าหรับบริโภคยาม

เดือดร้อน

ส้านักปลัด

3,374,000 3,374,000 3,374,000 3,374,000 3,374,000 รวม 35  โครงการ
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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 านวนโครงการ งบประมาณ 

(บาท)

โครงการก่อสร้าง

ถนน คสล.

เส้นทางจากบ้าน 

นางส้าอางค์ โคก

ครุฑ ถึงคอนกรีต

เดิม ม.8 ต.หลัก

แก้ว ม.5

              1       400,000                1       400,000                1       400,000                1            400,000                   1            400,000

โครงการก่อสร้าง

ถนน คสล.

เส้นทางจากบ้าน 

บุญครอง ค้าวงษ์ 

ถึงคอนกรีตเดิม 

ม.1 ต.ห้วยคัน

แหลน ม.5

              1       250,000                1       250,000                1       250,000                1            250,000                   1            250,000

ปี 2570

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

โครงการพัฒนา 

ท่ีน ามาจาก

แผนพัฒนา

หมู่บ้านและ

แผนพัฒนาชุมชน

แบบผ.01/1
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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 านวนโครงการ งบประมาณ 

(บาท)

ปี 2570

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

โครงการพัฒนา 

ท่ีน ามาจาก

แผนพัฒนา

หมู่บ้านและ

แผนพัฒนาชุมชน

แบบผ.01/1

โครงการก่อสร้าง

ถนน คสล.

เส้นทางจากบ้าน

นายประยงค์ 

นิลพัฒน์ ถึงคลอง

ทิ งน ้าเขตไผ่วง ม.5

              1 300,000                1 300,000                1 300,000                1 300,000                   1 300,000

ไฟฟ้าสาธารณะ

ริมทาง ม.5

              1 2,000,000                1 2,000,000                1 2,000,000                1 2,000,000                   1 2,000,000

เดินแนวต่อประปา

ใหม่ หมู่ท่ี ๗

              1       200,000                1       200,000                1       200,000                1            200,000                   1            200,000

รวม 5             3,150,000   5              3,150,000   5               3,150,000   5               3,150,000       5                  3,150,000       
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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)

1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 35      3,374,000 35       3,374,000 35     3,374,000 35    3,374,000 35    3,374,000 175    16,870,000

รวม 35     3,374,000 35      3,374,000 35    3,374,000 35   3,374,000        35   3,374,000 175   16,870,000

1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 7         250,000 7         250,000 7       250,000 7       250,000 7       250,000 28      1,250,000

1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 26      1,400,000 26       1,400,000 26     1,400,000 26    1,400,000 26    1,400,000 130      7,000,000

1.12 แผนงานงบกลาง 2      2,000,000 2       2,000,000 2     2,000,000 2    2,000,000 2    2,000,000 10    10,000,000

รวม 35     3,650,000 35      3,650,000 35    3,650,000 35   3,650,000        35   3,650,000 168   18,250,000

แผนงานเคหะชุมชน 51 21,541,500 51 21,541,500 51 21,541,500 51 21,541,500 51 21,541,500 255 107,707,500

แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา 175 101,257,610 175 101,257,610 175 101,257,610 175 101,257,610 175 101,257,610 875 506,288,050

รวม 226 122,799,110 226 122,799,110 226 122,799,110 226 122,799,110 226 122,799,110 1,130 613,995,550

1.3 แผนงานการศึกษา 34      4,635,848 34       4,635,848 34     4,635,848 34    4,635,848 34    4,635,848 170    23,179,240

1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

16      1,840,000 16       1,840,000 16     1,840,000 16    1,840,000 16    1,840,000 80      9,200,000

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินปี พ.ศ.(2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

ยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ.2566 ปี พ.ศ.2567 ปี พ.ศ.2568 ปี พ.ศ.2569 รวม 5 ปีปี พ.ศ.2570

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการท่ีดี

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ผ 0 1
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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.(2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

ยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ.2566 ปี พ.ศ.2567 ปี พ.ศ.2568 ปี พ.ศ.2569 รวม 5 ปีปี พ.ศ.2570

ผ 0 1

รวม 50     6,475,848 50      6,475,848 50    6,475,848 50   6,475,848 50   6,475,848 250   32,379,240

แผนงานสาธารณสุข 25      1,524,430 25       1,524,430 25     1,524,430 25    1,524,430 25    1,524,430 125      6,097,720

รวม 25     1,524,430 25      1,524,430 25    1,524,430 25   1,524,430 25   1,524,430 125     6,097,720

แผนงานการเกษตร 68    61,938,000 68     61,938,000 68   61,938,000 68   61,938,000 68   61,938,000 340   309,690,000

1.4 แผนงานสาธารณสุข 5         580,000 5         580,000 5       580,000 5       580,000 5       580,000 25      2,900,000

รวม 5        580,000 5         580,000 5      580,000 5      580,000         5      580,000 25     2,900,000

6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

- -  - -  - - -  - -  - -

- -  - -  - - -  - -  - -

รวม -  - -  - - -  - -  - -

รวมท้ังส้ิน 376 138,403,388 376 138,403,388 376 138,403,388 376 138,403,388 376 138,403,388 1,873 690,492,510

4) ยุทธศาสตร์การด้านสาธารณสุขและการอนามัย

5) ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
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ส่วนที่ 5 
การติดตามและประเมินผล 

 
1.การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561) เป็นแบบที่
กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย 

1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน 
1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย 

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน 
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
(8) แผนงาน 5 คะแนน 
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน 
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประกอบด้วย 
2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
2.2 การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
2.3 การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน 
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 
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(2) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน้าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 
คะแนน 
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12  5 คะแนน 
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
(11) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 
คะแนน 
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ

พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเด็นการพิจารณา  
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20  
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15  
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65  

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10)  
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10)  
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10)  
3.4 วิสัยทัศน์ (5)  
3.5 กลยุทธ์ (5)  
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5)  
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5)  
3.8 แผนงาน (5)  
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5)  
3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) รวมคะแนน 100  
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2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้วใช้การติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใช้ตัวแบบวัดผลในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ ตามที่จะกล่าวต่อไปในหัวข้อที่ 3.1 และมีหลักการประเมินผลโครงการที่สำคัญ คือ การติดตามและ
ประเมินผลโครงการว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในโครงการทุกประการหรือไม่อย่างไร 
 
3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 โดยใช้แบบสำหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  

(1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
(2) แบบบัตรคะแนน(Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton 
(3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result FrameworkModel (RF)) 
(4) แบบเชิงเหตุผล(Logical Model) 
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน(Process Performance Measuament System (PPMS)) 
(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น หรือ Problem-Solving 

Method  
(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Method) 
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
(10)แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model) 
(11) แบบอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบข้อ (1) –(10) หรือเป็น

แบบผสมก็ได้ 
เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆคืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) เป็นไป

ตามท่ีกำหนดไว้หรือไม่ 
ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
วัดผลนั้นได้หรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicator : KPIs) 
ผลกระทบ (Impact) 

4. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 4.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต (เช่น จะทำ สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น) 

ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ชี้ว่า องค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชน
จะพัฒนา เติบโตและอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก4 ประการ 
(PEST) ตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปด้วย 

1) สิ่งแวดล้อมด้านการเมือง(Political Environment)  
2) สิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment)  
3) สิ่งแวดล้อมด้านสังคม (Social Environment) และ 
4) สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาการใหม่ๆ (Technology)  
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จากแผนภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลมีฐานะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่ง จึงมีความจำเป็นที่

จะต้องมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่างๆ4 ประการดังที่กล่าวมาแล้ว 
เพ่ือให้องค์กรพัฒนา เติบโตและอยู่รอดต่อไปได้ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
วิเคราะห์ตามสิ่งแวดล้อมท่ีจะเปลี่ยนแปลงไปทั้ง 4 ประการ ดังนี้ 

1) การปรับตัวให้เข้ากับการเมือง(Political Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
หากกล่าวถึงการปกครองของไทยในปัจจุบัน อาจแบ่งระดับการเมืองออกได้เป็น 2 ระดับ ได้แก่ 

การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับท้องถิ่น การเมืองระดับชาติ ได้แก่ การเมืองระดับรัฐบาลสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในส่วนของการเมืองระดับท้องถิ่นนั้นยังสามารถแบ่งแยกย่อยออกได้เป็นหลายประเภท เช่น 
การเมืองของ อบจ. เทศบาล หรือ อบต. หรือแม้กระทั่งการเมืองในระดับหมู่บ้านที่จะต้องมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านโดย
ราษฎรในหมู่บ้านนั้นๆ เป็นต้น 

ในสภาพข้อเท็จจริงปัจจุบันและผลงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องต่างชี้ว่าการเมืองในระดับชาติ ยังมี
อิทธิพลต่อการเมืองในระดับท้องถิ่นอยู่หลายประการ เช่น การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นต้องอาศัยภาพลักษณ์ของ
พรรคการเมืองระดับชาติเพ่ือช่วยในการหาเสียง การให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลางมายังองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยเลือกให้เฉพาะท้องถิ่นที่เป็นพรรคพวกเดียวกันกับราชการส่วนกลาง เป็นต้น 

ในอนาคต อำนาจหน้าที่และบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่นจะเป็นอย่างไร
นั้น ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซึ่งถ่ายทอดออกมา
เป็นนโยบายของรัฐที่ มีต่อ อปท. ซึ่งมักสลับสับเปลี่ยนกันเป็น 2 กรณี กล่าวคือ การรวมอำนาจการปกครอง
(Centralization) หรือ การกระจายอำนาจการปกครอง (Decentralization) ดังนั้น ผู้ทีจะปฏิบัติงานใน อบต. จึง
จำเป็นที่จะต้องทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยู่ตลอดเวลา เพ่ือบริหารจัดการ อปท.ให้เข้ากับสภาวการณ์
ดังกล่าวที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

ในส่วนของปัจจัยการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยกันเองนั้น ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจบทบาท
หน้าที่ของตนเอง ซึ่งโดยหลักการแล้วการตัดสินใจกำหนดนโยบายควรเป็นหน้าที่ของฝ่ายการเมืองท้องถิ่น ทุกฝ่าย

 

องค์การ 
(Organization) 

พัฒนา เติบโต อยู่รอด 

การเมือง 
(Political) 

เศรษฐกิจ 
(Economic) 

สังคม 
(Social) 

วิทยาการ 
(Technology

) 
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ควรต้องรู้ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองท้องถิ่นในทุกระดับทั้งระดับ อบจ. เทศบาล อบต.และ
ระดับหมู่บ้าน เพราะการเมืองท้องถิ่นเหล่านี้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันและจะต้องมีผลกระทบต่อ อปท.ไม่ทางตรงก็
ทางอ้อม ข้าราชการท้องถิ่นควรพยายามปรับข้อเท็จจริงในท้องถิ่นให้เข้ากับระเบียบกฎหมายของรัฐ ซึ่งในบางครั้ง
ระเบียบกฎหมายอาจไม่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของคนในท้องถิ่นก็ต้องเป็นหน้าที่ของข้าราชการ
ท้องถิ่น ที่จะประยุกต์ใช้กฎหมาย ให้สามารถใช้ได้จริงตามสภาพและบริบทแวดล้อมของท้องถิ่นนั้นๆ จึงจะได้ชื่อว่า
เป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลง(Change Agent) อย่างแท้จริง 

2) การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ (Economic Environment)ที่เปลี่ยนแปลง 
เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี ทำให้ประชาชนยากจนเพ่ิมขึ้นเป็นสาเหตุของปัญหา

อ่ืนๆที่กระทบต่อ อปท.ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาโสเภณีเด็ก ปัญหาประชาชนเรียกร้องในสิ่งที่
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าสิ่งที่แก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน เช่น ต้องการผ้าห่มกันหนาวฟรี เสื้อกันหนาว
ฟรี และของฟรีอ่ืนๆจาก อปท. เป็นต้น ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการตรวจสอบอย่างเข้มข้นของสำนักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน ที่พยายามจำกัดขอบเขตการตัดสินใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของการแจกของให้แก่
ราษฎร  

อีกปัญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับ อปท. เพราะต้องเอาเวลาไปทำงาน
หาเงินเพ่ือปากท้องของตนเองก่อนหรือบางครั้งอาจมีส่วนร่วมแค่การรับเงินแล้วไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง รวมตลอด
ถึงปัญหาความยากจนของประชาชนจะสร้างความเข้มแข็งให้กับนโยบายประชานิยมไปโดยปริยายซึ่งอาจส่งผล
กระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยการพ่ึงพิงรัฐอยู่ตลอดเวลาของ
ประชาชน เป็นต้น 

ดังนั้น การสร้างกระบวนทัศน์ (Paradigm) ทางความคิดให้แก่ประชาชนตามหลัก        “ตนเป็นที่
พ่ึงแห่งตน” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเป็นสิ่งสำคัญที่นักบริหารงาน อปท. ควรให้ความสนใจที่จะ
ส่งเสริมและพัฒนาในประเด็นนี้ 

3) การปรับตัวเข้ากับสังคม (Social Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
ชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานในแต่ละพ้ืนที่

ก็ต้องเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เช่น บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมของคนพุทธ บางพ้ืนที่อาจ
เป็นสังคมของคนคริสต์หรืออิสลาม บางพ้ืนที่เป็นสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บางพ้ืนที่เป็นสังคมทุติยภูมิ (ชุมชนใน
เมือง) บางพ้ืนที่ประชาชนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของ อปท.เป็นอย่างดี บางพ้ืนที่ประชาชนขาดความร่วมมือ บาง
พ้ืนที่อาจเป็นสังคมที่ประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆมากมาย เป็นต้น  

สภาพของสังคมไทยมักเป็นสังคมอุปถัมภ์ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมีแนวโน้มที่จะตัดสินกำหนดนโยบาย
ไปตอบสนองต่อกลุ่มญาติพ่ีน้องของตน กลุ่มอ่ืนที่แพ้การเลือกตั้งเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองก็หาทางโจมตี ก่อให้เกิด
ความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นในสังคมท้องถิ่นมากกว่าในอดีต ดังนั้น บุคลากรใน อบต. จึงจำเป็นที่จะต้องเข้าใจผลกระทบ
ที่มาจากสาเหตุการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นที่ส่งผลโดยตรงต่อความสามัคคีในสังคมท้องถิ่นยุคปัจจุ บัน ต้องมี
ความสามารถบริหารงานบนความขัดแย้งในสังคม เพราะคงไม่มีสังคมใดในประเทศไทยที่จะมีคนที่ชอบสิ่งที่
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เหมือนๆกันได้หมด การปฏิบัติงานทุกอย่างย่อมมีการเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ต่อต้าน และไม่ต่อต้าน อยู่คู่กับสังคม
ประชาธิปไตยเสมอสำคัญเพียงแต่ว่าจะสามารถลดระดับหรือแก้ไขความขัดแย้งที่รุนแรงนั้นได้อย่างไร  

4) การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆ (Technology)ที่เปลี่ยนแปลง 
ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรมอยู่

เป็นประจำ เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ การฝึกอบรมการจัดทำเว็บไซต์องค์กร เป็นต้น 
ประกอบกับกรมส่งเสริมฯ มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ อปท.ที่
ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ทุกวัน เช่น การเผยแพร่หนังสือสั่งการต่างๆผ่านช่องทางการสารบรรณอิเลกทรอนิคส์ เป็นต้น 
หากพนักงานท้องถิ่นให้ความสำคัญในการอ่านหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมฯทางอินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจำ ก็จะ
นำมาซึ่งการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา 

 
 4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองค์ประกอบสำคัญของข้อมูลเพื่อนำไปสู่
ข้อเสนอแนะ เป็นต้น) 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิงการคาดการณ์การ
พัฒนาต่างๆอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมภายนอกต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 

- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 

- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ 

- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้  อปท. 

2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 

AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี ไทย
พม่าลาวเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์กัมพูชาบรูไน เพ่ือที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน 
จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะทำให้มีผลประโยชน์อำนาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการ
นำเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีนำเข้า (เรียกว่า
สินค้าอ่อนไหว) 

Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ณ วัน
นั้นจะทำให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมากโดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางท่ีจะให้ AEC เป็นไป
คือ 

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 



ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) รับผิดชอบ

1 บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพ่ือต้องการใช้ส้าหรับสูบน ้า

จากบริเวณแหล่งน ้าท่วม

จัดซื อเคร่ืองสูบน ้า พร้อม

ท่อสูบน ้า

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ส้านักปลัด

2 บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน เพ่ือใช้ในการบริการประชาชนท่ี

เข้าร่วมโครงการขององค์การ

บริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

พัดลมไอน ้า จ้านวน 2 ตัว 37,800 37,800 37,800 37,800 37,800 ส้านักปลัด

3 บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน เพ่ือใช้ในการการด้าเนิน

โครงการ/กิจกรรมต่างๆของ

อบต.

โพเดียมไม้สัก แกะสลัก

จ้านวน 1 ตัว

6,900 6,900 6,900 6,900 6,900 ส้านักปลัด

4 ส้านักปลัด ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ยานพาหนะและ

ขนส่ง

เพ่ือใช้ส้าหรับขนส่งเรือไฟเบอร์

กลาส

เทเลอร์ขนาด 17 ฟุต 45000 45000 45000 45000 45000 ส้านักปลัด

5 บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา

เผยแพร่

เพ่ือใช้ส้าหรับเพ่ิมประสิทธิภาพ โทรทัศน์ แอล อี ดี(LED 

TV) ขนาด 40 นิ ว จ้านวน

 1 เคร่ือง

13,100 13,100 13,100 13,100 13,100 กองคลัง

7 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ยานพาหนะและ

ขนส่ง

เพ่ือใช้ในการด้าเนินงานด้าน

การจัดเก็บรายได้ และงาน

ส้ารวจแผนท่ีภาษี

รถจักรยานยนต์ ขนาด 

110 ซีซี เกียร์อัตโนมัต

- 51,600 - - - กองคลัง

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีผ่านมา

ผ 03

-244-



ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) รับผิดชอบ

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีผ่านมา

ผ 03

8 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์

เพ่ือใช้ในการด้าเนินงานด้าน

การเงินและบัญชีเน่ืองจาก

เคร่ืองพิมพ์ช้ารุด

เคร่ืองพิมพ์ Mutifuntion

 แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั ง

ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 

Printer)

4,300 - - - - กองคลัง

9 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน เพ่ือใช้ในการด้าเนินงานด้าน

การเงินและบัญชี ด้านพัสดุ 

และด้านจัดเก็บรายได้

เคร่ืองท้าลายกระดาษ 

แบบตัดตรง ท้าลายครั ง

ละ 20 แผ่น

- - 29,900 - - กองคลัง

11 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา

และเผยแพร่

เพ่ือใช้ในการด้าเนินงานของ

ส่วนงานกองคลัง

กล้องถ่ายภาพน่ิงระบบ

ดิจิตอล จ้านวน 1 ตัว

(ราคาท้องตลาด)

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 กองคลัง

13 บริหารงานท่ัวไป

(บริหารงานคลัง)

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน เพ่ือใช้ในการด้าเนินงานของ

กองคลัง

เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบ

ดิจิตอล (ขาว ด้า)ความเร็ว

 20 แผ่น

   87,500.00 กองคลัง

15 บริหารงานท่ัวไป

(บริหารงานคลัง)

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน เพ่ือใช้ในการปิดประกาศ

ประชาสัมพันธ์งานด้านการ

จัดเก็บรายได้ งานการเงินและ

บัญชี งานพัสดุ ให้ประชาชน

ได้รับทราบข่าวสาร

บอร์ดปิดประกาศกระจก

บานเล่ือน แบบมีขาตั ง

ยึดพื น/มีล้อเล่ือน ขนาด 

120*180 ซม.

12,000.00    กองคลัง
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) รับผิดชอบ

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีผ่านมา

ผ 03

12 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของ

กองช่าง

เคร่ืองตบผิวดินจราจร 

จ้านวน 1 เคร่ือง มี

ลักษณะเป็นเคร่ืองตบ

สปริงพร้อมเคร่ืองยนต์

เบนซิน 5.5 แรงม้า 

(ราคาท้องตลาด)

   16,000.00    16,000.00       16,000.00    16,000.00  16,000.00 กองช่าง

16 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ การบ้ารุงรักษา

ซ่อมแซมทรัพย์สิน

เพ่ือบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม

ทรัพย์สินของอบต.หลักแก้ว

ซ่อมแซมทรัพย์สินทุก

ชนิดของอบต.

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กองช่าง

17 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน เพ่ือติดตั งบริเวณทางโค้งของ

ถนนในต้าบลหลักแก้ว ให้มี

ความปลอดภัยมากย่ิงขึ น

กระจกโค้ง ขนาด Ø นิ ว 

พร้อมอุปกรณ์ ติดตั งตาม

จุดเส่ียงภัยในหมู่บ้าน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองช่าง

18 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพ่ือจัดซื อรถแบลคโฮ ส้าหรับ

ขุดลอกคูนา คลองต่างๆ

การจัดซื อรถแบลคโฮ 

จ้านวน 1 คัน

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 กองช่าง
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) รับผิดชอบ

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีผ่านมา

ผ 03

19 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของ

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลัก

แก้ว

เคร่ืองเช่ือม ขนาด 200 

Amp (ราคาท้องตลาด)

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กองช่าง

20 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของ

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลัก

แก้ว

แท่นตัดไฟเบอร์ ขนาด 14

 นิ ว ก้าลังมอเตอร์ 2,000

 วัตต์ ความเร็วรอบขณะ

เดินเคร่ืองเปล่า 3,800 

รอบ/นาที (ราคา

ท้องตลาด)

7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 กองช่าง

21 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ

วิทยุ

เพ่ือต้องการใช้ในอาคาร

ส้านักงานองค์การบริหารส่วน

ต้าบลหลักแก้ว

พัดลมโคจร จ้านวน 5 ตัว          5,000 5,000            5,000 5,000 กองช่าง

22 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ

วิทยุ

เพ่ือต้องการใช้ส้าหรับการ

ประชุมต่างๆ

พัดลมสามขา จ้านวน 5 

ตัว

7,000 7,000 7,000 7,000 กองช่าง
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) รับผิดชอบ

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีผ่านมา

ผ 03

24 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพ่ือต้องการกันนกเข้าศาลา

ประชาคม

ตาข่ายกันนก หมู่ท่ี 8 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 กองช่าง

25 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ

วิทยุ

เพ่ือให้ประชาชน ได้รับทราบ

ข้อมูลข่าวสารท่ีทันสมัย ถูกต้อง

 รวดเร็ว

โครงการซ่อมแซม

ปรับปรุงระบบเสียงไร้

สายภายในเขตพื นท่ี

ต้าบลหลักแก้ว หมู่ท่ี 1-8

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 กองช่าง

26 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์

เพ่ือให้ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

โครงการจัดซื อระบบ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด

(CCTV) จุดเส่ียงภายใน

ต้าบลหลักแก้ว จ้านวน 7

 จุด และอบต. จ้านวน 1 

จุด

906,000 906,000 906,000 906,000 906,000 กองช่าง

27 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์

เพ่ือให้ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

กล้องวงจรปิด บริเวณส่ี

แยกตลาดนัด ม.7

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กองช่าง
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) รับผิดชอบ

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีผ่านมา

ผ 03

28 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ

วิทยุ

เพ่ือให้ประชาชน ได้รับทราบ

ข้อมูลข่าวสารท่ีทันสมัย ถูกต้อง

 รวดเร็ว

ติดตั งเสียงตามสาย 

ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1-8

 ปักเสา คสล.สูง 10-12 

เมตร พร้อมติดล้าโพงหมู่

ละ 4-6 ตัว และอุปกรณ์

พร้อมเคร่ืองขยายเสียง 

หมู่ละ 4 จุด

960,000 400,000 960,000 400,000 400,000 กองช่าง

29 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ

วิทยุ

เพ่ือต้องการให้มีหอกระจาย

ข่าว เพ่ือรับรู้ข่าวสาร

ติดตั งเสาท้าหอกระจาย

ข่าว หมู่ท่ี 4 เสาไฟฟ้า 

ความสูง 12.00 เมตร 

พร้อมติดตั ง ล้าโพง 1 ชุด 

(8 ต้น)

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองช่าง

30 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ

วิทยุ

จัดซื อเคร่ืองขยายเสียงพร้อม

ล้าโพง และอุปกรณ์อ่ืนๆ

จัดตั งหอกระจายข่าว 

พร้อมอุปกรณ์เคร่ืองขยาย

เสียง หมู่ท่ี 7

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กองช่าง

31 เคหะชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติ

สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย

จัดซื อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ

จ้านวน 1 ซุ้ม

99,000 99,000 99,000 99,000  99,000.00 กองช่าง
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) รับผิดชอบ

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีผ่านมา

ผ 03

35 เคหะชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ

วิทยุ

เพ่ือลดอัตราเส่ียงในการเกิด

อุบัติเหตุบริเวณส่ีแยก

ติดตั งสัญญาณไฟจราจร

บริเวณร้านขันทอง วัสดุ

ก่อสร้าง (ส่ีแยก)

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 กองช่าง

36 เคหะชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ

วิทยุ

เพ่ือใช้ส้าหรับการติดตั งเสียง

ตามสายของหอกระจายข่าว 

หมู่ท่ี 4

อุปกรณ์กระจายเสียงแบบ

เสียงตามสาย

60,500 60,500 60,500 60,500 60,500 กองช่าง

32 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ จัดซื อเคร่ืองกรอง

น ้า ของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก

เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้มีน ้าท่ี

สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ

จ้านวน 1 ศูนย์ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กอง

การศึกษาฯ

33 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน

งานครัว

เพ่ือก่อสร้างอ่างล้างหน้า 

แปรงฟันส้าหรับเด็กเล็ก

ศพด. จ้านวน  1 ศูนย์ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กอง

การศึกษาฯ

39 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์

เพ่ือใช้ในงานด้านเอกสารของ

กองการศึกษาฯ

เคร่ืองปรินเตอร์ 4,300 4300 4,300 4300 4300 กอง

การศึกษา

34 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน เพ่ือให้เด็กได้มีพัดลมระบาย

อากาศ

จ้านวน 1 ศูนย์ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กอง

การศึกษาฯ
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) รับผิดชอบ

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีผ่านมา

ผ 03

37 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ

วิทยุ

เพ่ือติดตั งมิเตอร์ไฟฟ้าของหม้อ

แปลงไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ติดตั งมิเตอร์ไฟฟ้าและ

หม้อแปลงไฟฟ้า

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กอง

การศึกษา

40 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส้านักงาน เพ่ือใช้จัดเก็บเอกสารในกอง

การศึกษา

ตู้เก็บเอกสาร จ้านวน 40

 ช่อง

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 กอง

การศึกษา

41 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพ่ือใช้ส้าหรับฉีดพ่น ยุง  หรือ

ตัวแมลงต่าง

เคร่ืองพ่นละอองฝอย  

(ULV)  สะพายหลัง 

จ้านวน 2 เคร่ือง

170,000 170,000 170,000 170,000     170,000 กอง

สาธารณสุข

38 สาธารณสุข  ครุภัณฑ์

ยานพาหนะและ

ขนส่ง

เพ่ือใช้เก็บขนขยะมูลฝอยใน

หมู่บ้าน/ชุมชน

รถบรรทุกขยะแบบอัด

ท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 

ปริมาตรกระบอกสูบไม่

ต้่ากว่า 6000 ซีซี หรือ

ก้าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่

ต้่ากว่า 170 กิโลวัตต์

2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 กอง

สาธารณสุข

42 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

วิทยาศาสตร์

การแพทย์

เพ่ือใช้ส้าหรับท้าการปฐม

พยาบาลเบื องต้น เช่น เปล 

เก่ียวกับกู้ภัย

อุปกรณ์ปฐมพยาบาล

เบื องต้น (ฉุกเฉิน)

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กอง

สาธารณสุข
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) รับผิดชอบ

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีผ่านมา

ผ 03

43 บริหารท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ยานพาหนะและ

ขนส่ง

เพ่ือใช้ส้าหรับขนย้ายเรือ

ท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 

17 ฟุต

เทรเลอร์ลากจูง จ้านวน 1

 คัน

55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 ส้านักปลัด

8,639,900 8,051,700 8,578,000 7,988,100 5,976,100รวมจ านวน   43   โครงการ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ ท่ีขอรับเงินอุดหนุน

1 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ระยะทางประมาณ 700 เมตร จาก

ร้านค้านางขวัญเมือง เอ่ียมสะอาด – 

บ้านนายวิรัช ม่วงอ่อน หมู่ท่ี 2

เพ่ือต้องการให้

ประชาชนสัญจร 

ไป-มา สะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

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 ร้อยละ

ของ

ประชาชน

เดินทาง

สะดวก

ประชาชน

เดินทางสะดวก

และลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

2 ซ่อมแซม คสล.คันคลอง

ชลประทานยางมณีชันสูตร หมู่ท่ี 3

เพ่ือต้องการให้

ประชาชนสัญจร 

ไป-มา สะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

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 ร้อยละ

ของ

ประชาชน

เดินทาง

สะดวก

ประชาชน

เดินทางสะดวก

และลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

ส้าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณ

ผ 02/2
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ ท่ีขอรับเงินอุดหนุน

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

ส้าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณ

ผ 02/2

3 ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนาย

ประสิทธิ  แคล้วรอดภัย-สะพานปูน

สีฟ้า  หมู่ท่ี 3

เพ่ือต้องการให้

ประชาชนสัญจร 

ไป-มา สะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กว้าง 4.00 เมตร 

ยาว 1,085 เมตร

 หนาเฉล่ีย 0.15 

เมตร

    2,170,000   2,170,000    2,170,000   2,170,000    2,170,000 ร้อยละ

ของ

ประชาชน

เดินทาง

สะดวก

ประชาชน

เดินทางสะดวก

และลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

4 ก่อสร้างถนน คสล. จากสะพานวัด

คลองส้าโรง – บ้านนายสุรพงษ์

แสงอิศราภิรักษ์ หมู่ท่ี 4 กว้าง 3.00

 เมตร ยาว 580 เมตร หนาเฉล่ีย 

0.15 เมตร

เพ่ือต้องการให้

ประชาชนสัญจร 

ไป-มา สะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

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 ร้อยละ

ของ

ประชาชน

เดินทาง

สะดวก

ประชาชน

เดินทางสะดวก

และลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

-254-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ ท่ีขอรับเงินอุดหนุน

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

ส้าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณ

ผ 02/2

5 ซ่อมสร้างถนน คสล.จากบ้านนาง

น ้าวุ้น ผาสุกโก เข้ากลุ่มบ้านนาย

เฉลียว ม่วงอ่อน หมู่ท่ี 4

เพ่ือต้องการให้

ประชาชนสัญจร 

ไป-มา สะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

เททับด้วย

คอนกรีตเสริม

เหล็ก  ช่วงท่ี 2

 ผิวจราจรกว้าง

เฉล่ีย 3 เมตร 

ยาว 340 เมตร

 หนา 0.15 เมตร

      510,000      510,000       510,000      510,000       510,000 ร้อยละ

ของ

ประชาชน

เดินทาง

สะดวก

ประชาชน

เดินทางสะดวก

และลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตจากบ้านนาง

สีนวล สนิทสูงเนิน เขตติดต่อไผ่วง 

หมู่ท่ี 4

เพ่ือต้องการให้

ประชาชนสัญจร 

ไป-มา สะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กว้าง 3.00 เมตร 

ยาว 500 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

      765,000      765,000       765,000      765,000       765,000 ร้อยละ

ของ

ประชาชน

เดินทาง

สะดวก

ประชาชน

เดินทางสะดวก

และลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

-255-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ ท่ีขอรับเงินอุดหนุน

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

ส้าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณ

ผ 02/2

7 ซ่อมแซมถนนคสล.คันคลอง

ชลประทานหมู่ท่ี5 ท้าการรื อถนน 

คสล.เดิมแล้วเทถนน คสล.ใหม่ 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร 

3,540,000

เพ่ือต้องการให้

ประชาชนสัญจร 

ไป-มา สะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

ท้าการรื อถนน 

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 ร้อยละ

ของ

ประชาชน

เดินทาง

สะดวก

ประชาชน

เดินทางสะดวก

และลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

-256-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ ท่ีขอรับเงินอุดหนุน

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

ส้าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณ

ผ 02/2

8 ก่อสร้างถนน คสล.จากศาลาริมทาง

 บ้านนายบุญชอบ  ทองมูล หมู่ท่ี 5 

เพ่ือต้องการให้

ประชาชนสัญจร 

ไป-มา สะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

ช่วงท่ี 1 กว้าง 

4.00 เมตร ยาว 

1,350 เมตร หนา

 0.15 เมตร        

   ช่วงท่ี 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 ร้อยละ

ของ

ประชาชน

เดินทาง

สะดวก

ประชาชน

เดินทางสะดวก

และลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

9 10. ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้าน

ดาบต้ารวจเนียนเขตติดต่อไผ่วง 

หมู่ท่ี 5

เพ่ือต้องการให้

ประชาชนสัญจร 

ไป-มา สะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

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 ร้อยละ

ของ

ประชาชน

เดินทาง

สะดวก

ประชาชน

เดินทางสะดวก

และลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

-257-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ ท่ีขอรับเงินอุดหนุน

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

ส้าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณ

ผ 02/2

10 ก่อสร้างถนน คสล.จากเดิม จาก

บ้านนายชิต อินใย ถึงบ้านนางอ้าพร

 รักษาสัตย์ หมู่ท่ี6

เพ่ือต้องการให้

ประชาชนสัญจร 

ไป-มา สะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กว้าง 4.00 เมตร 

ยาว 350 เมตร 

หนาเฉล่ีย 0.15 

เมตร

      714,000      714,000       714,000      714,000       714,000 ร้อยละ

ของ

ประชาชน

เดินทาง

สะดวก

ประชาชน

เดินทางสะดวก

และลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

11 ก่อสร้าง/ซ่อมสร้างถนน คสล.โดย

การท้าถนนลาดยาง บ้านราง

ขุนแผนตลอดเส้นทาง หมู่ท่ี 6

เพ่ือต้องการให้

ประชาชนสัญจร 

ไป-มา สะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

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 ร้อยละ

ของ

ประชาชน

เดินทาง

สะดวก

ประชาชน

เดินทางสะดวก

และลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

12 ซ่อมสร้างถนนลาดยางจากบ้าน

นายสมทรง พุฒซ้อน – บ้านนาย

สมยศ ค้าแก้ว หมู่ท่ี 6

เพ่ือต้องการให้

ประชาชนสัญจร 

ไป-มา สะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

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

ของ

ประชาชน

เดินทาง

สะดวก

ประชาชน

เดินทางสะดวก

และลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

-258-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ ท่ีขอรับเงินอุดหนุน

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

ส้าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณ

ผ 02/2

13 ก่อสร้างถนน คสล.สายหลังบ้าน

นายมนตรี กลุ่มบ้านนายชนะ อินใย

 หมู่ท่ี 6

เพ่ือต้องการให้

ประชาชนสัญจร 

ไป-มา สะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มา

สะดวก รวดเร็ว

มากขึ น

    2,430,000   2,430,000    2,430,000   2,430,000    2,430,000 ร้อยละ

ของ

ประชาชน

เดินทาง

สะดวก

ประชาชน

เดินทางสะดวก

และลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

14 เสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต 

บ้านหลักแก้ว – บ้านลานช้าง หมู่ท่ี

 6 – หมูท่ี 2

เพ่ือต้องการให้

ประชาชนสัญจร 

ไป-มา สะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

พื นท่ีผิวจราจร 

กว้าง 6.00 เมตร 

ไหล่ทางกว้าง 

ข้างละ 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

ของ

ประชาชน

เดินทาง

สะดวก

ประชาชน

เดินทางสะดวก

และลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

-259-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ ท่ีขอรับเงินอุดหนุน

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

ส้าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณ

ผ 02/2

15 ซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ท่ี 1 ทาง

โค้งบ้านผู้ใหญ่วันชัย แจ่มแจ้ง ถึง

หมู่ท่ี 3 บ้านผู้ใหญ่ศักด์ิชาย ศรีอ้่า

เพ่ือต้องการให้

ประชาชนสัญจร 

ไป-มา สะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กว้าง 3.00 เมตร 

1,000 เมตร

    1,560,000   1,560,000    1,560,000   1,560,000    1,560,000 ร้อยละ

ของ

ประชาชน

เดินทาง

สะดวก

ประชาชน

เดินทางสะดวก

และลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

16 ซ่อมสร้างคสล.จากศาลาข้างร้าน

นางสุรางค์– บ้านนายบุญชอบ สังข์

รุ่ง หมู่ท่ี 8

เพ่ือต้องการให้

ประชาชนสัญจร 

ไป-มา สะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

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 ร้อยละ

ของ

ประชาชน

เดินทาง

สะดวก

ประชาชน

เดินทางสะดวก

และลดอุบัติเหตุ

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ ท่ีขอรับเงินอุดหนุน

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

ส้าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณ

ผ 02/2

17 ก่อสร้างฝายน ้าล้น บริเวณ ม.3 คลอง ร.

2ข สุพรรณ 4 โครงการยางมณี

เพ่ือต้องการกัก

เก็บน ้าเพ่ือ

การเกษตร

มีความยาว 18.00

 เมตร ความสูง

จากก้นคลอง 

5.50 เมตร

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยของ

ประชาชนมี

น ้าใช้เพียงพอ

มีน ้าใช้ตลอด

ฤดูกาล

กองช่าง

37,681,500 37,681,500 37,681,500 37,681,500 37,681,500รวมจ านวน 17  โครงการ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี ท่ีมาของ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 25670(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการก่อสร้างถนน

 คสล.เส้นทางจาก

บ้าน นางส้าอางค์ 

โคกครุฑ ม.5 ถึง

คอนกรีตเดิม ม.8 ต.

หลักแก้ว

เพ่ือสะดวกใน

การจราจรและขนส่ง

ทางการเกษตร

กว้าง 3.00 เมตร 

ยาว 1000 เมตร 

หนาเฉล่ีย 0.15 

เมตร ลงลูกรัง

ไหล่ทางสองข้าง

ทาง 0.25 เมตร

   1,440,000     1,440,000    1,440,000    1,440,000     1,440,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา

สะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

แผนชุมชน

 ม.5

อบต.หลักแก้ว

2 โครงการก่อสร้างถนน

 คสล.เส้นทางจาก

บ้าน นายบุญกอง ค้า

วงษ์ ม.5 ถึงคอนกรีต

เดิม ม.1 ต.ห้วยคัน

แหลน

เพ่ือสะดวกใน

การจราจรและขนส่ง

ทางการเกษตร

กว้าง 3.00 เมตร 

ยาว 600 เมตร 

หนาเฉล่ีย 0.15 

เมตร ลงลูกรัง

ไหล่ทางสองข้าง

ทาง

     864,000       864,000       864,000       864,000       864,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา

สะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

แผนชุมชน

 ม.5

อบต.หลักแก้ว

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

 (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณ

ผ 02/1

-262-



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี ท่ีมาของ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 25670(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

 (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณ

ผ 02/1

3 โครงการก่อสร้างถนน

 คสล.เส้นทางจาก

บ้านนายประยงค์ 

นิลพัฒน์ ม.5 ถึง

คลองทิ งน ้าเขตไผ่วง 

ม.3 ต.ไผ่วง

เพ่ือสะดวกใน

การจราจรและขนส่ง

ทางการเกษตร

ระยะทาง 1,000 

เมตร กว้าง 3 เมตร

1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา

สะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

แผนชุมชน

 ม.5

อบต.หลักแก้ว

4 ไฟฟ้าสาธารณะริม

ทาง ม.5

เพ่ือต้องการเพ่ิมแสง

สว่างไฟฟ้าสาธารณะ

ระยะทาง

ประมาณ 1,500 

เมตร ปักเสาพาด

สายพร้อมโคมไฟ

แสงสว่าง

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ร้อยละ100 

จ้านวนของ

ประชาชนมี

ไฟฟ้าแสงสว่าง

ประชาชนมี

ไฟฟ้าแสงสว่าง

ในการเดินทาง

สัญจร ไป-มา

แผนชุมชน

 ม.6

อบต.หลักแก้ว

4,544,000  4,544,000   4,544,000   4,544,000   4,544,000   รวม 4 โครงการ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑.ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

 แผนงานเคหะชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี ท่ีมาของ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 25670(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ โครงการ รับผิดชอบหลัก

1 เดินแนวต่อประปา

ใหม่ หมู่ท่ี ๗

เพ่ือทดแทนท่อประปา

เก่าท่ีเส่ือมสภาพใช้งาน

ได้ไม่สมบูรณ์

ท่อ 3 นิ ว      200,000       200,000       200,000       200,000       200,000 ร้อยละ 100 

สามารถเป็น

ทางเดินน ้าได้

ประชาชนมี

น ้าประปาท่ีดี

สะอาดไว้

ส้าหรับอุปโภค-

บริโภค

แผนชุมชน

 ม.7

อบต.หลักแก้ว

200,000    200,000     200,000     200,000     200,000     รวม 1 โครงการ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

 (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

งบประมาณ

ผ 02/1
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1.10 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้ รับผิดชอบ

1 ก้าจัดวัชพืชในล้าคลอง คูนา 

และท่ีสาธารณประโยชน์

เพ่ือก้าจัดวัชพืชในคู

คลองต่างๆ เพ่ือให้

ระบายน ้าได้ดีขึ น

หมู่ท่ี 1-8 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนมีน ้า

ท้าการเกษตร

ประชาชนมี

น ้าส้าหรับท้า

การเกษตร

กองช่าง

2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ท่ีศาลา

ประชาคม หมู่ท่ี 1

เพ่ือต้องการให้มีภูมิ

ทัศน์ท่ีสวยงาม เป็นท่ี

ช่ืนชมของผู้ท่ีเดินทาง

สัญจรไป-มา

หมูท่ี 1 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวนของผู้ท่ี

ได้รับความพึงพอใจ
มีภูมิทัศน์ท่ี

สวยงาม

ส้านักปลัด

3 ขุดลอกคูคลองหน้าบ้านนาง

สมหวัง เทศจันทร์ - บ้านาง

จงดี  เร่ืองจรัส ม.1

เพ่ือต้องการขุดลอกคู

คลองให้ลึกเพ่ือกักเก็บน ้า

ขุดลอกคูคลอง 

ระยะทาง

ประมาณ 500 

เมตร

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนมมีน ้า

ท้าการเกษตร

ประชาชนมี

น ้าส้าหรับท้า

การเกษตร

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1.10 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

4 ขุดลอกคูคลอง 1 ขวา 2 ขวา

 จากประตูน ้า ม.6 - บ้าน

ผู้ใหญ่สมบัติ  สุกใส ม.1

เพ่ือต้องการขุดลอกคู

คลองให้ลึกเพ่ือกักเก็บน ้า

ขุดลอกคลอง 1 

ขวา 2 ขวา 

ระยะทาง 4,000

 เมตร

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนมมีน ้า

ท้าการเกษตร

ประชาชนมี

น ้าส้าหรับท้า

การเกษตร

กองช่าง

5 ขุดลอกคูนาจากบ่อนายสน  

นาคกุญชร -บ้านนายเชียร 

แสงทอง  พร้อมลงลูกรัง ม.1

เพ่ือต้องการขุดลอกคูนา

 ท่ีตื นเขินไว้ส้าหรับกัก

เก็บน ้าส้าหรับท้า

การเกษตร

ขุดลอกคลอง

ชลประทานยาง

มณี ระยะทาง

ประมาณ 3,000 

เมตร

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนมมีน ้า

ท้าการเกษตร

ประชาชนมี

น ้าส้าหรับท้า

การเกษตร

กองช่าง

6 ตัดแต่งก่ิงไม้ถนน และก้าจัด

วัชพืช ในคลอง ม.1

เพ่ือต้องการปรับภูมิ

ทัศน์บริเวณถนน และ

คลองให้สวยงามใน

คลองทุก 3 เดือน/ครั ง

จัดซื อยาก้าจัด

วัชพืช

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของภูมิ

ทัศน์ท่ีสวยงาม 

น่ามอง

ประชาชนมี

ภูมิทัศน์ท่ี

สวยงาม 

ร่ืนรมย์

กองช่าง

-266-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1.10 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

7 ลอกคูนาบ้านนางจาน-

จันทรสุข  ถึง บ้านนางไสว  

แก้วศรี หมู่ท่ี 2

เพ่ือต้องการขุดลอก

คลอง ท่ีตื นเขินไว้

ส้าหรับกักเก็บน ้า

ส้าหรับท้าการเกษตร

หมู่ท่ี 2 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนมีน ้า

ท้าการเกษตร

ประชาชนมี

น ้าส้าหรับท้า

การเกษตร

กองช่าง

8 ขุดลอกคูนาสายคันคลอง

ชลประทาน จากบ้านนายสุ

ชิน นานายก๊ก หมู่ท่ี 2

เพ่ือต้องการขุดลอก

คลอง ท่ีตื นเขินไว้

ส้าหรับกักเก็บน ้า

ส้าหรับท้าการเกษตร

มีความยาว 

1,500 เมตร มี

ความกว้างปาก

บน 2.50-3.00 

เมตร ลึก 

1.00-1.40 

พร้อมปรับแต่ง

สภาพคันดิน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนมมีน ้า

ท้าการเกษตร

ประชาชนมี

น ้าส้าหรับท้า

การเกษตร

กองช่าง

-267-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1.10 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

9 ขุดลอกคูนาสายคลอง

ชลประทาน จากบ้านนาย

สมนึก  ลาภเกสร หมู่ท่ี 2

เพ่ือต้องการขุดลอก

คลอง ท่ีตื นเขินไว้

ส้าหรับกักเก็บน ้า

ส้าหรับท้าการเกษตร

มีความยาว 

2,500 เมตร มี

ความกว้างปาก

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

ประชาชนมมีน ้า

ท้าการเกษตร

กองช่าง

-268-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1.10 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

10 ขุดลอกคูนาสายคลอง

ชลประทาน จากบ้านนางบ

ภักด์ิ  สาระถ่ิน - บ้านนางฉวี 

 เพ็ชรชะ หมู่ท่ี 2

เพ่ือต้องการขุดลอก

คลอง ท่ีตื นเขินไว้

ส้าหรับกักเก็บน ้า

ส้าหรับท้าการเกษตร

มีความยาว 

1,000 เมตร มี

ความกว้างปาก

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

ประชาชนมมีน ้า

ท้าการเกษตร

กองช่าง

-269-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1.10 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

11 ขุดลอกคูนาบริเวณนา นายฐ

ปนพงษ์  เอ่ียมยิ ม  ถึงบ้าน

หนองจอก ม.2-ม.4

เพ่ือต้องการขุดลอก

คลอง ท่ีตื นเขินไว้

ส้าหรับกักเก็บน ้า

ส้าหรับท้าการเกษตร

ความยาว 2,000

 เมตร มีความ

กว้างปากบน 

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

ประชาชนมมีน ้า

ท้าการเกษตร

ประชาชนมี

น ้าส้าหรับท้า

การเกษตร

กองช่าง

-270-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1.10 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

12 ขุดลอกล้ารางสาธารณะจาก

บ้านนายเพล ปานเกิด - 

บ้านสุพจน์  เอมอ่อน หมู่ท่ี 2

เพ่ือต้องการขุดลอก

คลอง ท่ีตื นเขินไว้

ส้าหรับกักเก็บน ้า

ส้าหรับท้าการเกษตร

ปากบนมีความ

กว้างเฉล่ีย 

2.50-3.00 เมตร

 ความลึก 0.80 

เมตร ขุดลึกเพ่ิม

อีก 1.00 เมตร 

ระยะทางยาว 

800 เมตร

      32,000       32,000       32,000          32,000        32,000 ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนมมีน ้า

ท้าการเกษตร

ประชาชนมี

น ้าส้าหรับท้า

การเกษตร

กองช่าง

13 ขุดลอกคูคลอง จากบ้านนาง

นิตย์ - บ้านนางส้าอางค์ แจ่ม

เพ็ญ หมู่ท่ี 3

เพ่ือต้องการขุดลอก

คลอง ท่ีตื นเขินไว้

ส้าหรับกักเก็บน ้า

ส้าหรับท้าการเกษตร

ยาว1,200 เมตร

 กว้างปากบน 

2.50-3.00 เมตร

48,000       48,000       48,000          48,000        48,000 ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนมมีน ้า

ท้าการเกษตร

ประชาชนมี

น ้าส้าหรับท้า

การเกษตร

กองช่าง

-271-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1.10 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

14 ขุดลอกคูนาธรรมชาติ บ้าน

นายสมนึก  ลาภเกสร หมู่ท่ี 3

 ติดต่อ หมู่ท่ี 2

เพ่ือต้องการขุดลอก

คลอง ท่ีตื นเขินไว้

ส้าหรับกักเก็บน ้า

ส้าหรับท้าการเกษตร

ยาว 500  เมตร

 ความกว้างปาก

บน 2.50-3.00 

เมตร

      20,000       20,000       20,000          20,000        20,000 ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนมมีน ้า

ท้าการเกษตร

ประชาชนมี

น ้าส้าหรับท้า

การเกษตร

กองช่าง

15 ขุดลอกคูนา มิยาซาว่า  หมูท่ี

 3 ติดต่อ หมู่ท่ี 2

เพ่ือต้องการขุดลอก

คลอง ท่ีตื นเขินไว้

ส้าหรับกักเก็บน ้า

ส้าหรับท้าการเกษตร

ยาว 1,700 เมตร

 กว้างปากบน 

2.50-3.00 เมตร

 พร้อมปรับแต่ง

สภาพดิน

      32,000       32,000       32,000          32,000        32,000 ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนมมีน ้า

ท้าการเกษตร

ประชาชนมี

น ้าส้าหรับท้า

การเกษตร

กองช่าง

16 -ขุดลอกคูนาพร้อมฝังท่อ

ระบายน ้าและติดตั งประตู

ระบายน ้าเขตติดต่อต้าบล

หนองน ้าใหญ่ อ้าเภอผักไห่ 

จ.พระนครศรีอยุธยา หมู่ท่ี 3

เพ่ือต้องการขุดลอก

คลอง ท่ีตื นเขินไว้

ส้าหรับกักเก็บน ้า

ส้าหรับท้าการเกษตร

ยาว 700 เมตร 

กว้าง 2.50-3.00

 เมตร

      25,000       25,000       25,000          25,000        25,000 ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนมมีน ้า

ท้าการเกษตร

ประชาชนมี

น ้าท้า

การเกษตร

กองช่าง

-272-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1.10 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

17 ขุดลอกคูคลองวัดใหม่-

คลองคต หมู่ท่ี 3

เพ่ือต้องการขุดลอก

คลอง ท่ีตื นเขินไว้

ส้าหรับกักเก็บน ้า

ส้าหรับท้าการเกษตร

กว้าง 8-12 เมตร

 ลึกเพ่ิม 1.00 

เมตร ความยาว 

20,000 เมตร

50,000      50,000 50,000      50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนมมีน ้า

ท้าการเกษตร

ประชาชนมี

น ้าท้า

การเกษตร

กองช่าง

18 ขุดลอกคูนาบ้านนายสุนทร  

ป้อมศรี ถึงนานางสุรินทร์ 

สะอาดศรี หมู่ท่ี 3

เพ่ือต้องการขุดลอก

คลอง ท่ีตื นเขินไว้

ส้าหรับกักเก็บน ้า

ส้าหรับท้าการเกษตร

ปากบนกว้าง 

3.00 เมตร ลึก

เพ่ิม 0.80 เมตร

 ความยาว 

1,800 เมตร

      32,000 32,000       32,000          32,000        32,000 ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนมมีน ้า

ท้าการเกษตร

ประชาชนมี

น ้าท้า

การเกษตร

กองช่าง

19 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง 

บริเวณหน้าวัดใหม่ทางข้าม 

หน้าบ้าน นายวีระศักด์ิ  จระ

เณร หมู่ท่ี 3

เพ่ือต้องการสร้างเข่ือนฯ

เพ่ือต้องกันน ้าท่วม

หมู่ท่ี 3 30,000,000 30,000,000 30,000,000    30,000,000   30,000,000 ร้อยละ 80 มี

คุณภาพชีวิตท่ีดี

ขึ น

ป้องกันน ้าท่วม กองช่าง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1.10 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

20 โครงการก้าจัดวัชพืช ร.๒

 สุพรรณ ๔ หมู่ท่ี ๓

เพ่ือต้องการให้ปลอด

จากวัชพืช

ขอสนับสนุน

เคร่ืองจักรกล 

อบจ.โดยจ่าย

ค่าน ้ามัน

เชื อเพลิง

      40,000       40,000       40,000          40,000        40,000 ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนมมีน ้าท้า

การเกษตร

ประชาชนมี

น ้าท้า

การเกษตร

กองช่าง

21 ขุดลอกคลองบ้านหนองจอก 

คลองส่งน ้า ชันสูตร - คลอง

ทิ งน ้ายางมณี หมู่ท่ี 4

เพ่ือต้องการขุดลอก

คลอง ท่ีตื นเขินไว้

ส้าหรับกักเก็บน ้า

ส้าหรับท้าการเกษตร

ยาว 2,000 เมตร

 กว้างปากบน 

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

ประชาชนมมีน ้า

ท้าการเกษตร

ประชาชนมี

น ้าท้า

การเกษตร

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1.10 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

22 ขุดลอกคลองสายหน้าบ้าน 

นางสัมฤทธ์ิ -บ้านหนองหล่ม 

เขตไผ่วง หมู่ท่ี 3 ต.หลักแก้ว

 หมู่ท่ี 4

เพ่ือต้องการขุดลอก

คลอง ท่ีตื นเขินไว้

ส้าหรับกักเก็บน ้า

ส้าหรับท้าการเกษตร

ปากบนกว้าง 

5-6 ขุดลึกเพ่ิม 

0.80 เมตร 

ความยาว 1,000

 เมตร

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนมมีน ้า

ท้าการเกษตร

ประชาชนมี

น ้าท้า

การเกษตร

กองช่าง

23 ขุดลอกคลองจากบ้าน

ผู้ใหญ่ไพรัตน์  หนองผักชี

 หมู่ท่ี 4

เพ่ือต้องการให้คูนาท่ีตื น

เขินมีน ้าไว้ส้าหรับท้า

การเกษตร

ยาว 1,200 เมตร       40,000       40,000       40,000          40,000        40,000 จ้านวนของชาวนา

ท่ีมีพื นท่ีส้าหรับท้า

การเกษตร

เกษตรกรมีน ้า

ส้าหรับท้า

การเกษตร

กองช่าง

24 ท้ารังวัดท่ีดินจากวัดคลอง

ส้าโรง-ไผ่วง และเส้นหนอง

จอก หมู่ท่ี 4

เพ่ือแก้ปัญหาพื นท่ีใน

หมู่บ้าน

หมู่ท่ี 4 50,000       50,000       50,000          50,000        50,000 ร้อยละ 80 มี

คุณภาพชีวิตท่ีดี

ขึ น

ได้รับการ

แก้ไขปัญหา

การรุกล ้าท่ีดิน

สาธารณะ

กองช่าง

1.บ้าน'นายสุรพงษ์ แสงอิศ

ราภิรักษ์ - วัดคลองส้าโรง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1.10 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

2.นายสัมฤทธ์ิ  แสงอิศราภิ

รักษ์ - ส้าเนียง

3.นายบุญมาก  เดชคง - บ่อ

นางน ้าวุ้น  ผาสุก

25 ก่อสร้างประตูปิด-เปิด บ้าน

นายสุเทพ  พิณเสนาะ ม.5

บานประตู ปิด-

เปิด ขนาด 0.65 

เมตร

53,000 53,000 53,000 53,000 53,000 ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนมมีน ้า

ท้าการเกษตร

ประชาชนมี

น ้าส้าหรับท้า

การเกษตร

กองช่าง

26 ขุดลอกคลองในพื นท่ี หมู่ท่ี 5

 จ้านวน 3 สาย

เพ่ือต้องการขุดลอก

คลอง ท่ีตื นเขินไว้

ส้าหรับกักเก็บน ้า

ส้าหรับท้าการเกษตร

80,000      80,000      80,000      80,000         80,000       ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนมมีน ้า

ท้าการเกษตร

ประชาชนมี

น ้าท้า

การเกษตร

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1.10 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

-สายจากหน้าท่อตายุ้ย-หมู่ท่ี 

5 ห้วยคันแหลน

ยาว1,000 เมตร

 กว้างปากบน 

2.50-3.00 เมตร

-สายบ้านนางสาล่ี -บ้านนาย

จ้าลอง

ยาว 500 เมตร 

กว้างปากบน 

2.50-3.00 เมตร

-สายคันคลองไปถึงนายเสน่ห์ ยาว 300 เมตร 

กว้างปากบน 

2.50-3.00 เมตร

 ลึก 1.00-1.40 

เมตร
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1.10 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

27 ถมบ่อสาธารณะ หมู่ท่ี 6 เพ่ือต้องการท้าลานกีฬา

เอนกประสงค์ ประมาณ

 1 ไร่เศษ

กว้างประมาณ 

20 เมตร ยาว

ประมาณ 30 

เมตร ลึกเฉล่ีย 6

 เมตร

    600,000     600,000     600,000        600,000       600,000 ร้อยละ 80 มี

คุณภาพชีวิตท่ีดี

ขึ น

ปรับปรุงภูมิ

ทัศน์ให้เป็น

สนามกีฬา

กองช่าง

28 ขุดรางระบายน ้า หมู่ท่ี 6 

(จากบ้านนายจาตุรงค์  

รักษาสัตว์ - บ้านนายสมทรง

 พุฒซ้อน

เพ่ือต้องการขุดลอกคูนา

 ท่ีตื นเขินไว้ส้าหรับกัก

เก็บน ้าส้าหรับท้า

การเกษตร

หมู่ท่ี 6 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนมมีน ้า

ท้าการเกษตร

ประชาชนมี

น ้าท้า

การเกษตร

กองช่าง

29 ขุดลอกคูคลองบ้านราง

ขุนแผน หมู่ท่ี 6

เพ่ือต้องการขุดลอกคูนา

 ท่ีตื นเขินไว้ส้าหรับกัก

เก็บน ้าส้าหรับท้า

การเกษตร(สนับสนุน

น ้ามัน อบจ.)

กว้าง 12-15 

เมตร ลึกเพ่ิม 

0.80 เมตร ยาว 

1,500 เมตร

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนมมีน ้า

ท้าการเกษตร

ประชาชนมี

น ้าท้า

การเกษตร

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1.10 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

30 ขุดลอกคูนาจากบ้านนายสุ

เทพ แจ่มฟ้า ถึงสะพาน 

คสล.วัดใหม่ทางข้าม หมู่ท่ี 6

เพ่ือต้องการขุดลอกคูนา

 ท่ีตื นเขินไว้ส้าหรับกัก

เก็บน ้าส้าหรับท้า

การเกษตร(สนับสนุน

น ้ามัน อบจ.)

กว้าง 12-15 

เมตร ลึกเพ่ิม 

0.80 เมตร ยาว 

1,500 เมตร

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนมมีน ้า

ท้าการเกษตร

ประชาชนมี

น ้าท้า

การเกษตร

กองช่าง

31 ขุดลอกคูนาจากบ้าน น.ส.จิ

ภาภัทร อินใย -นานางอุบล  

รักษาสัตว์ หมู่ท่ี 6

เพ่ือต้องการขุดลอกคูนา

 ท่ีตื นเขินไว้ส้าหรับกัก

เก็บน ้าส้าหรับท้า

การเกษตร(สนับสนุน

น ้ามัน อบจ.)

ปากบนกว้าง 

2.50-4.00 เมตร

 ลึกเพ่ิม 0.80 

เมตร ยาว 450 

เมตร

16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนมมีน ้า

ท้าการเกษตร

ประชาชนมี

น ้าท้า

การเกษตร

กองช่าง

-279-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1.10 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

32 ขุดลอกคูนาสายนานายมณ

เฑียร  ปัทมโรจน์ -นานาย

ถ่าย ประหยัดทรัพย์ หมู่ท่ี 6

เพ่ือต้องการขุดลอกคูนา

 ท่ีตื นเขินไว้ส้าหรับกัก

เก็บน ้าส้าหรับท้า

การเกษตร(สนับสนุน

น ้ามัน อบจ.)

ปากบนกว้าง 

2.50 -4.00 

เมตร ลึกเพ่ิม 

0.80 เมตรยาว 

550 เมตร

24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนมมีน ้า

ท้าการเกษตร

ประชาชนมี

น ้าท้า

การเกษตร

กองช่าง

33 ขุดบ่อสาธารณะ  บริเวณข้าง

บ้านนายนางประคอง  วงศ์

เสง่ียม ม.6

เพ่ือต้องการกักเก็บน ้า

ไม่ให้น ้าท่วมขังและท้า

การเกษตร

ร่องน ้ากว้าง 

2.00 เมตร ยาว 

40.00 เมตร 

ความลึก

ประมาณ 1.00 

เมตร

      60,000       60,000       60,000          60,000        60,000 ร้อยละเพ่ิมขึ น

ของการมีน ้าท้า

การเกษตร

น ้าไม่ท่วมและ

มีน ้าท้า

การเกษตร

กองช่าง

34 ฝายน ้าล้น พร้อมประตู ปิด-

เปิด บริเวณสะพานหน้าวัด

ใหม่ ม.6

เพ่ือต้องการกักเก็บน ้า

ส้าหรับท้าการเกษตร

ฝายน ้าล้น ยาว 

24 เมตร (ตาม

แบบชลประทาน)

25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนมมีน ้าท้า

การเกษตร

ประชาชนมี

น ้าท้า

การเกษตร

กองช่าง

-280-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1.10 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

35 ขุดลอกคูคาง และในพื นท่ี 

หมู่ท่ี 7

เพ่ือต้องการขุดลอกคู

คางให้มีน ้าใช้เพ่ือ

การเกษตร

ปากบนกว้าง 

16-20 เมตร ลึก

เดิม 4.00 เมตร

 ปรับแต่งคัน

คลอง

      50,000 50,000            50,000 50,000                50,000 ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนมมีน ้า

ท้าการเกษตร

ประชาชนมี

น ้าท้า

การเกษตร

กองช่าง

36 ขุดลอกคูนา จากบ้านนาง

กิมหลง -บ้านนายบุญส่ง 

สวยสม

เพ่ือต้องการขุดลอกคูนา

 ท่ีตื นเขินไว้ส้าหรับกัก

เก็บน ้าส้าหรับท้า

การเกษตร

ปากบนกว้าง 

6-8 เมตร ลึก

เพ่ิม 0.80 เมตร

 ยาว 400 เมตร

      90,000 90,000       90,000 90,000        90,000 ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนมมีน ้า

ท้าการเกษตร

ประชาชนมี

น ้าท้า

การเกษตร

กองช่าง

-281-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1.10 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

37 ขุดลอกคูนา จากบ้านนาง

ประทุม -บ้านนางน ้าวุ้น 

คล้ายวงษ์พร้อมติดตั งบาน

ประตู ปิด-เปิด

เพ่ือต้องการขุดลอกคูนา

 ท่ีตื นเขินไว้ส้าหรับกัก

เก็บน ้าส้าหรับท้า

การเกษตร

ปากบนกว้าง 

3-6 เมตร ลึก

เพ่ิม 0.80 เมตร

 ยาว 500 เมตร

 พร้อมบาน

ประตูปิดเปิดท่อ

 Ø0.80 เมตร 1 

ชุด

80,000      80,000      80,000      80,000         80,000       ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนมมีน ้า

ท้าการเกษตร

ประชาชนมี

น ้าท้า

การเกษตร

กองช่าง

38 ขุดลอกคูคลองเส้นหนองจอก

 จากคลองหน้าบ้านนายแวง

 -นายจ้าย (ม.4-ม.7)

เพ่ือต้องการขุดลอกคู

คลองเส้นหนองจอกให้

มีน ้าใช้เพ่ือการเกษตร

ปากกว้าง 14-15

 เมตร ลึกเพ่ิม 

0.50 เมตร ยาว 

2,500 เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนมมีน ้า

ท้าการเกษตร

ประชาชนมี

น ้าท้า

การเกษตร

กองช่าง

-282-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1.10 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

39 ขุดลอกล้าราง จากบ้าน นาย

ม้วย ตันติกุลมานิมิตถึงคลอง

น ้าทิ งหลักแก้ว ระยะทาง 

500 เมตร ม.7

เพ่ือต้องการขุดลอกคูนา

 ท่ีตื นเขินไว้ส้าหรับกัก

เก็บน ้าส้าหรับท้า

การเกษตร

ขุดลอกล้าราง 

ระยะทาง 500 

เมตร โดย

เคร่ืองจักรพร้อม

ขนวัสดุทิ ง

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนมมีน ้า

ท้าการเกษตร

ประชาชนมี

น ้าส้าหรับท้า

การเกษตร

กองช่าง

40 ปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อ

สาธารณะ หมู่ท่ี 8

เพ่ือต้องการปรับปรุง

ภูมิทัศน์ให้สวยงาม

หมู่ท่ี 8 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 มี

คุณภาพชีวิตท่ีดี

ขึ น

ภูมิทัศน์

สวยงาม

กองช่าง

41 ขุดลอกคูนาและวางท่อทาง

ข้ามใหม่ ท่อตายุ้ยมาลงล้า

รางวัดกรด หมู่ท่ี 8

เพ่ือต้องการขุดลอกคูนา

ให้มีน ้าใช้เพ่ือการเกษตร

ปากกว้าง 3.00 

เมตร ขุดลึกเพ่ิม

 0.80 เมตร ยาว

 1,200 เมตร 

วางท่อขนาด Ø 

0.60 เมตร

60,000       60,000       60,000          60,000        60,000 ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนมมีน ้า

ท้าการเกษตร

ประชาชนมี

น ้าท้า

การเกษตร

กองช่าง

-283-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1.10 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

42 ขุดสระน ้าสาธารณะ ฝ่ัง

ตะวันออกไปถมฝ่ังตะวันตก

เพ่ือสร้างลานเอนกประสงค์ 

หมู่ท่ี 8

เพ่ือต้องการขุดสระน ้า

สาธารณะ ฝ่ังตะวันตก

เพ่ือสร้างลาน

เอนกประสงค์

การถมให้มี

ความกว้าง 

12.00 เมตร 

ความยาว 5.00 

เมตร หนาเฉล่ีย 

120 เมตร เสา

จ้านวน 3 ต้น 

พร้อมติดตั งโคม

ไฟฟ้าสาธารณะ

100,000     100,000     100,000        100,000       100,000 ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนมมีน ้า

ท้าการเกษตร

ประชาชนมี

น ้าท้า

การเกษตร

กองช่าง

-284-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1.10 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

43 ขุดลอกคูนาจากอ่างช่องน ้า

ไหล -ล้าราง วัดกรดบริเวณ

นานายจวน  แตงอ่อน หมู่ท่ี 8

เพ่ือต้องการให้คูนาท่ีตื น

เขินมีน ้าส้าหรับ

การเกษตร

ยาว 150 เมตร 

กว้างปากบน 

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

ประชาชนมมีน ้า

ท้าการเกษตร

ประชาชนมี

น ้าท้า

การเกษตร

กองช่าง

44 ขุดลอกคูนาสายบ้านนางนิสา

  สังข์รุ่ง -บ้านนางหลง  

เข่ือนชัย หมู่ท่ี 8

เพ่ือต้องการให้คูนาท่ีตื น

เขินมีน ้าส้าหรับ

การเกษตร

กว้าง 3.00 เมตร

 ลึก 1.20 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนมมีน ้า

ท้าการเกษตร

ประชาชนมี

น ้าท้า

การเกษตร

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1.10 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

45 ขุดลอกคลองธรรมชาติ จาก

บ้านนายส้ารวย สังข์เลิศ -

ถนนลาดยาง ร้านนางหลง  

แสงทอง หมู่ท่ี 8

เพ่ือต้องการขุดลอก

คลองธรรมชาตท่ีตื นเขิน

ให้มีน ้าส้าหรับการเกษตร

ระยะทาง

ประมาณ 100 

เมตร ต้องใช้คน

ด้าเนินการขุด

เท่านั น มีดินเลน

สะสม

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนมมีน ้า

ท้าการเกษตร

ประชาชนมี

น ้าท้า

การเกษตร

กองช่าง

46 ขุดลอกคลองจากบ้านนาง

ทองหยิบ  สวยสม  ถึง บ้าน

นายสมจิต  ค้าประภา หมู่ท่ี 8

เพ่ือต้องการขุดลอก

คลองท่ีตื นเขินให้มีน ้า

ส้าหรับท้าการเกษตร

มีปัญหาและ

อุปสรรค 

ด้าเนินการได้

เป็นบางช่วง 

บางจุในสายทาง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนมมีน ้า

ท้าการเกษตร

ประชาชนมี

น ้าท้า

การเกษตร

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1.10 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

47 ออกรังวัดท่ีสาธารณะ

ประโยชน์และจัดซื อเสาหิน 

หมู่ท่ี 1-8

เพ่ือออกรังวัดท่ี

สาธารณะประโยชน์ฯ

ท่ีสาธารณะ

ประโยชน์ใน

ต้าบลหลักแก้ว

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ท่ีใช้

ท่ีดินให้เกิด

ประโยชน์

ใช้ท่ีดินว่าง

เปล่าท้า

ประโยชน์ได้

มากขึ น

กองช่าง

48 ปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่ท่ี 1-8 เพ่ือจัดสร้างภูมิทัศน์

หน้าอบต.หลักแก้ว และ

ภายในต้าบลหลักแก้ว 

ให้มีความสวยงามร่มร่ืน 

เช่นการปลูกต้นไม้ เพ่ิม

พื นท่ีสีเขียวในต้าบล

จ้านวน 1 

โครงการ

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ท่ีมี

ความร่มร่ืน

สวยงาม

ต้าบลหลัก

แก้วมีความร่ม

ร่ืนสะอาด 

สวยงาม

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1.10 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

49 ถมบ่อสาธารณะ หมู่ท่ี 6 เพ่ือต้องการท้าลานกีฬา

เอนกประสงค์ ประมาณ

 1 ไร่เศษ

กว้างประมาณ 

20 เมตร ยาว

ประมาณ 30 

เมตร ลึกเฉล่ีย 6

 เมตร

    600,000     600,000     600,000        600,000       600,000 ร้อยละ 80 มี

คุณภาพชีวิตท่ีดี

ขึ น

ปรับปรุงภูมิ

ทัศน์ให้เป็น

สนามกีฬา

กองช่าง

50 ปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อ

สาธารณะ หมู่ท่ี 8

เพ่ือต้องการปรับปรุง

ภูมิทัศน์ให้สวยงาม

หมู่ท่ี 8 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 มี

คุณภาพชีวิตท่ีดี

ขึ น

ภูมิทัศน์

สวยงาม

กองช่าง

51 ขุดลอกคลองจากบ้าน

นางน ้าวุ้น  คล้ายวงษ์  -

ถนนลาดยาง  หมู่ท่ี 8

เพ่ือต้องการขุดลอก

คลองท่ีตื นเขินให้มีน ้า

ส้าหรับท้าการเกษตร

ระยะทาง 600

 เมตร ก้าจัด

วัชพืชดินเลน

กีดขวางทางน ้า

      15,000       15,000       15,000          15,000        15,000 ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนมมีน ้าท้า

การเกษตร

ประชาชนมี

น ้าท้า

การเกษตร

กองช่าง

-288-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1.10 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

52 ขุดบ่อสาธารณะ  บริเวณ

หน้าบ้านนายปัญญา  

ปรากฏผล   หมู่ 8

เพ่ือต้องการกักเก็บน ้า

ไม่ให้ท่วมขังและท้า

การเกษตร

กว้าง 40 เมตร 

ยาว 70 เมตร 

ขุดลึกเพ่ิมอีก 

3.00 เมตร 

พร้อมปรับแต่ง

คันดิน

    500,000     500,000     500,000        500,000       500,000 ร้อยละเพ่ิมขึ น

ของการมีน ้าท้า

การเกษตร

น ้าไม่ท่วมและ

มีน ้าท้า

การเกษตร

กองช่าง

53 ขุดลอกคูนา จากไผ่เซ-ล้า

รางวัดกรด หมู่ท่ี 8

เพ่ือต้องการขุดลอก

คลองท่ีตื นเขินให้มีน ้า

ส้าหรับท้าการเกษตร

ระยะทาง 

1,100 เมตร

      40,000       40,000       40,000          40,000        40,000 ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนมมีน ้าท้า

การเกษตร

ประชาชนมี

น ้าท้า

การเกษตร

กองช่าง

54 โครงการคลองสวยน ้าใส เพ่ือต้องการให้ล้าคลอง

ในพื นท่ีต้าบลหลักแก้ว

สวยสะอาด ปราศจาก

ส่ิงปฏิกูล และวัชพืช

ล้าคลองในเขต

พื นท่ีต้าบลหลัก

แก้ว

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 จ้านวนคลองท่ี

ปราศจากส่ิง

ปฏิกูลและวัชพืช

ล้าคลองใน

พื นท่ีต้าบล

หลักแก้ว 

ปราศจากส่ิง

ปฏิกูล และ

วัชพืช

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1.10 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

55 โครงการเฝ้าระวังแหล่งน ้า

สาธารณะ

เพ่ือต้องการก้าจัดวัชพืช

ให้หมดไป

แหล่งน ้า

สาธารณะใน

พื นท่ีต้าบลหลัก

แก้ว

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนมีน ้า

ท้าการเกษตร

ไม่มีวัชพืชใน

แหล่งน ้า

สาธารณะ

กองช่าง

56 โครงการส่งเสริมสนับสนุน

การด้าเนินกิจกรรมตาม

โครงการ "รักน ้า รักป่า 

รักษาแผ่นดิน"

เพ่ือต้องการให้

ประชาชนร่วมสนับสนุน

การด้าเนินกิจกรรม 

โครงการ รักน ้า รักป่า 

รักษา แผ่นดิน

ผู้เข้าร่วม

โครงการ จ้านวน

 100 คน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวนของ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

มีการ

สนับสนุนการ

ด้าเนิน

กิจกรรมตาม

โครงการฯ

ส้านักปลัด

57 โครงการก้าจัดผักตบชวา 

เพ่ือคลองสวย น ้าใส เขต

ต้าบลหลักแก้ว

เพ่ือต้องการให้ล้าคลอง

สวยใส ไร้ผักตบชวา

คลองในเขต

ต้าบลหลักแก้ว

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนคลองใน

ต้าบลหลักแก้ว

ปริมาณ

ผักตบชวาใน

เขตต้าบลหลัก

แก้วลดน้อยลง

ส้านักปลัด
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1.10 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

58 โครงการดูแลส่ิงแวดล้อม คัด

แยกขยะจากต้นทาง

เพ่ือต้องการให้ต้าบล

รักษามีความสะอาด 

สวยงามปราศจากขยะ

หมู่ท่ี 1-8 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ

ความพึงพอใจ

ต่อการ

ปราศจากขยะ

พื นท่ีต้าบล

หลักแก้ว 

ปราศจากขยะ

ส้านักปลัด

59 โครงการผลิตพืชผักปลอด

สารพิษและเกษตรอินทรีย์

เพ่ือส่งเสริมและ

สนับสนุนการผลิต

พืชผักปลอดสารพิษฯ

จ้านวน 80 คน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ของ

ครัวเรือนท่ีมี

ความรู้ด้าน

การเกษตรเพ่ิมขึ น

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี

ส้านักงานปลัด

60 โครงการตรวจสารเคมีใน

เลือดให้เกษตรผู้ใช้สารเคมี

เพ่ือตรวจสารเคมีใน

เลือดให้เกษตรกรท่ีใช้

สารเคมีในการท้า

การเกษตร

หมู่ท่ี 1-8 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ

ครัวเรือนท่ีมี

ความรู้ด้าน

การเกษตรเพ่ิมขึ น

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี

ส้านักงานปลัด
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1.10 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

61 โครงการโรงเรียนชาวนา

ต้าบลหลักแก้ว

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน

กลุ่มเกษตรให้มีความ

เข้มแข็ง และย่ังยืน

จ้านวน 80 

ครัวเรือน/ปี

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ของ

ครัวเรือนท่ีมี

ความรู้ด้าน

การเกษตรเพ่ิมขึ น

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี

ส้านักงานปลัด

62 ฝึกอบรมให้ความรู้ทางการ

เกษตร

เพ่ือจัดฝึกอบรมให้

ความรู้ทางวิชาการแก่

เกษตรกรในต้าบล

จ้านวน 80 คน 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 80 ของ

ครัวเรือนท่ีมี

ความรู้ด้าน

การเกษตรเพ่ิมขึ น

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี

ส้านักงานปลัด
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1.10 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

63 โครงการป้องกันและก้าจัด

หนูนา

เพ่ือต้องการให้

เกษตรกรมีผลผลิตท่ีสูง

กว่าเดิมและปราศจาก

การรบกวนจากหนูนา

เกษตรกร 

จ้านวน 400 คน

45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 ร้อยละ 80 ของ

ครัวเรือนท่ีมี

ความรู้ด้าน

การเกษตรเพ่ิมขึ น

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี

ส้านักงานปลัด

64 โครงการก้าจัดศัตรูพืช (ยา

เบ่ือหนู) พร้อมอุปกรณ์

เพ่ือต้องการก้าจัด

ศัตรูพืช เช่น หนูนา  

พร้อมอุปกรณ์ เช่น 

ปลายข้าว และ

ข้าวเปลือก อาหารหมู

เกษตรกร 

จ้านวน 400 คน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ

ครัวเรือนท่ีมี

ความรู้ด้าน

การเกษตรเพ่ิมขึ น

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี

ส้านักงานปลัด

65 โครงการแจกพันธ์พืช เพ่ือต้องการให้

ประชาชนมีพันธ์พืช

ส้าหรับไว้ปลูก กินพืชผล

ในครอบครัว

จ้านวน 1000 

ครัวเรือน

      50,000       50,000       50,000          50,000        50,000 ร้อยละ 80 ของ

ครัวเรือนลด

รายจ่ายด้าน

การเกษตร

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี

ส้านักงานปลัด
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1.10 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

66 ก่อสร้างประตูปิด-เปิด บ้าน

นายสุเทพ  พิณเสนาะ ม.5

เพ่ือต้องการกักเก็บน ้าไว้

ใช้ส้าหรับท้าการเกษตร

บานประตู ปิด-

เปิด ขนาด 0.65 

เมตร

53,000 53,000 53,000 53,000 53,000 ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนมมีน ้า

ท้าการเกษตร

ประชาชนมี

น ้าส้าหรับท้า

การเกษตร

กองช่าง

67 ท้าดาดคอนกรีตคลองจาก

บ้านนายสมจิตร  ด้าประภา 

ถึงศาลาปากทางเข้าบ้านนาง

กิมเลี ยง กฤษตันติกุลมา

นิมิตร ม. 8

เพ่ือต้องการขุดลอกคูนา

 ท่ีตื นเขินไว้ส้าหรับกัก

เก็บน ้าส้าหรับท้า

การเกษตร

ท้าดาดคอนกรีต

 ระยะทาง

ประมาณ 500 

เมตร

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนมมีน ้า

ท้าการเกษตร

ประชาชนมี

น ้าส้าหรับท้า

การเกษตร

กองช่าง

61,910,000 61,910,000 61,910,000 61,910,000 61,910,000จ านวน     67     โครงการ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตบริเวณบ้านนาง

สุรินทร์ ม่วงอ่อน หมู่ท่ี 1

เพ่ือต้องการให้ถนนได้

มาตรฐาน

ร้อยละของ

ประชาชน

เดินทาง

สะดวก

ปลอดภัย

ลดอุบัติเหตุและ

เดินทางสะดวก

กองช่าง

จุดท่ี 1 บ้านนายบุญช่วย สมบูรณ์สวัสด์ิ ผิวจราจรกว้าง 3.00 

เมตร ยาว 100 เมตร 

หนา 0.15 เมตร พร้อม

ลงลูกรังไหล่ทาง ข้างละ

 0.25 เมตร ทั ง 2 จุด

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

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

จุดท่ี 2 นายสมชาย  ถนอมศิลป์ - 

บ้านนายประทุม พยัคเรือง

ผิวจราจร กว้าง 3.00 

เมตร ยาว 150 เมตร 

หนา 0.15 เมตร พร้อม

ลงลูกรังไหล่ทาง ข้างละ

 0.25 เมตร ทั ง 2 จุด

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

2 ซ่อมแซมคอนกรีตจากบ้านนางสาวอุไร

 ค้าบันเทิง - บ้านนายประเสริฐ ไพร

สัณฑ์  หมู่ท่ี 2

เพ่ือต้องการซ่อมแซม

ถนนให้อยู่ในสภาพท่ี

ใช้งานได้ปกติ

ผิวจราจร กว้าง 3.00 

เมตร ยาว 100 เมตร 

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 

พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 

ข้างละ 0.25 เมตร

       150,000         150,000       150,000        150,000        150,000 ร้อยละของ

ประชาชน

เดินทาง

สะดวก

ปลอดภัย

เดินทางสะดวก

และลด

อุบัติเหตุทางถนน

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

3 ก่อสร้างถนนดิน สายบ้านนางจ้าลอง 

เรียนงาม หมู่ท่ี 1

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

ก่อสร้างถนนดิน มีฐาน

กว้าง 3.00 เมตร มี

ความสูง 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-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

4 ก่อสร้างถนน คสล.ต่อจากนานาย

ปรีชา  ไพรสรรค์ (ต่อจากเดิม) หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

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-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

5 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก

ร้านค้านางขวัญเมือง เอ่ียมสะอาด-

บ้านนายวิรัช  ม่วงอ่อน หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 

700 เมตร หนาเฉล่ีย 

0.15 เมตร

750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

6 ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หน้าบ้านนาง

ส้าราญ พรมทอง หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กว้าง 2.80 เมตร 

ภายในระยะทาง 300 

เมตร

30,000 30000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

7 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตฯ จากบริเวณ

บานนายบุญยืน คงสวัสด์ิ - บ้านนาย

สมนึกลาภเกสร หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 

1,500 เมตร หนาเฉล่ีย

 0.15 เมตร

2,295,000      2,295,000 2,295,000 2,295,000 2,295,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

-298-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก

บ้านผู้ใหญ่ชาติชาย ศรีเรือง-บ้านนาย

ไพฑูรย์ ชวลิต ประมาณ 150 เมตร 

หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

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-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

9 ซ่อมแซมถนน คสล.สายกลุ่มบ้านนาย

สมพร  ประสพโชค ระยะทางประมาณ

 200 เมตร หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

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-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

10 ซ่อมแซมถนน คสล.จากบ้านนาย

ประยูร ข้าปลอดภัย-บ้านนางบุญมา  

ศรีราชา หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

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-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

-299-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

11 เสริมถนนดินบ้านนายมานพ ภู่หลัก

แก้ว ต่อจากเดิม ระยะทางประมาณ 

300 เมตร หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

ฐานกว้าง 4.50 เมตร 

ความสูง 1.00 เมตร 

ผิวบนกว้าง 2.80 เมตร

 พร้อมลงลูกรังผิว

จราจร ระยะทาง 300 

เมตร

       200,000 200,000       200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

12 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสมบัติ

 ประเสริฐศรี - บ้านนายเจริญ  ภู่งาม 

หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้ได้ถนนมาตรฐาน ผิวจราจรมีความกว้าง 

3.00 เมตร ยาว 700 

เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 

เมตร พร้อมลงลูกรัง

ไหล่ทาง ข้างละ 0.25 

1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

13 ซ่อมแซมถนน คสล.สายบ้านนายสุนทร

  ป้อมศรี ถึงบ้านนางสุรินทร์  สะอาด

ศรี หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

ผิวจราจร กว้าง 3.00 

เมตร ยาว 350 เมตร 

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 

พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

ข้างละ 0.25 เมตร

525,000 525,000 525,000 525,000 525,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

-300-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

14 ซ่อมแซมคสล.คันคลองชลประทาน

ยางมณี ชันสูตร หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กว้าง 4.00 เมตร ยาว

รวมสองฝ่ัง 1,000 เมตร

 หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

4,320,000 4,320,000 4,320,000 4,320,000 4,320,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

15 ก่อสร้างถนน คสล.สายคันคลอง

ชลประทานยางมณี  ฝายประเสริฐ 

อนุสรณ์ หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

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-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

16 ก่อสร้างถนน คสล.จากปากคลองอุป

สม-บ้านนายสมชัย  ศรีอ้่า หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

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-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

17 ก่อสร้างถนน คสล.สายคันคลอง

ชลประทานยางมณี - สะพานปูนหน้า

วัดใหม่ หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กว้าง 4.00 เมตร ความ

ยาว 1,000 เมตร หนา

เฉล่ีย 0.15 เมตร

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

-301-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

18 ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายประ

สิทธิ แคล้วรอดภัย - สะพานปูนสีฟ้า 

หมูท่ี 3

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

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-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

19 ซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงลูกรัง คัน

คลองโครงการยางมณี-ชันสูตร (2 ฝ่ัง 

คันคลอง) หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

ซ่อมแซมในส่วนท่ีช้ารุด

เสียหาย บางช่วงบางจุด

 ในสายทาง ฝ่ังยางมณี

 - ชันสูตร

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

20 ก่อสร้างคสล.จากบ้านนายสุนทร  

ป้อมศรี ถึงนานายสวิง  แสงนาค หมู่ท่ี

 3

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

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-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

-302-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

21 ซ่อมแซมถนนลูกรังจากสะพานปูนคอ

ตัน -หน้าบ้านนายประสาท ศรีงามฉ้่า 

หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 

300 เมตร หนาเฉล่ีย 

0.10 เมตร หรือความ

หนาตามสภาพพื นท่ี

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

22 ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังสาย

บ้านนางสีนวล  สนิทสูงเนิน ถึงบ้าน

นางสัมฤทธ์ิ  แสงอิศราภิรักษ์ พร้อม

ฝังท่อระบายน ้า หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

ฐานกว้าง 4.00 เมตร 

สูง 1.20 เมตร ผิว

จราจรกว้าง 2.80 เมตร

 พร้อมลงลูกรังผิว

จราจร ความยาว 300 

เมตร

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

23 ลงลูกรังเสริมผิวจราจรจากหลังวัด

คลองส้าโรงถึงนานางน ้าวุ้น  ผาสุกโก 

หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

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-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

-303-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

24 ก่อสร้างถนนคสล.ต่อจากคอนกรีตเดิม

 คันคลองชลประทาน ชันสูตร ฝ่ัง

ตะวันตก ยาวประมาณ 80 เมตร หมู่ท่ี

 4

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

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-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

25 ซ่อมแซมถนน คสล.เลียบคลอง

ชลประทานจากบ้านนางสัมฤทธ์ิ  

แสงอิศราภิรักษ์-บ้านนายประเสริฐ  

หุ่นแก้ว หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

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-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

26 ก่อสร้างเสริมถนนดินพร้อมลงลูกรัง

จากคลองหนองจอก ถึงคลองส่งน ้า 

ยางมณีหมู่ท่ี 4

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

ฐานกว้าง 4.00 เมตร 

สูง 0.70 เมตร ผิวกว้าง

 2.80 เมตร ยาว 2,300

 เมตร พร้อมลงลูกรัง

ผิวจราจร

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

-304-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

27 ซ่อมแซมถนน คสล.ท่ีช้ารุดทรุดตัว 

จากบ้านนายอร่าม  พุทธคุณ หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

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-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

28 ก่อสร้างถนนคอนกรีตจากบ้านนางสี

นวล  สนิทสูงเนิน หมู่ท่ี 4 ถึงเขต

ติดต่อไผ่วง

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

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-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

-305-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

29 ซ่อมแซมถนนลูกรังในหมู่ท่ี 5 เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

ความยาวภายใน

หมู่บ้าน ประมาณ 500 

เมตร ปรับปาด แต่ง

เรียบ

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

30 ซ่อมแซมถนน คสล.คันคลอง

ชลประทาน หมู่ท่ี 5

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

ท้าการรื อถนน 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-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

31 ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางชิต  

พงษ์ศิริ ม.5 ถึงเขตติดต่อต้าบลไผ่วง

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

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-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

-306-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

32 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีต เป็นแอลฟัลติ

กคอนกรีต (ยางมะตอย) ฟากกะสุด 

หมู่ที 6

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กว้าง 3 เมตร ยาว 150

 เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 

เมตร

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

33 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ม.6 จากทาง

ลงบ้านรางขุนแผน - บ้านนายสมทรง 

พุฒซ้อน

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

เทคอนกรีต กว้าง 4.00 

เมตร ยาว 2,000 เมตร

 หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร

3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

-307-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

34 ก่อสร้างถนนดินลูกรังไปบ่อสาธารณะ 

ม.6

เพ่ือต้องการท้าถนน

ดินลูกรังไปบ่อ

สาธารณะ ม.6

มีฐานกว้าง 4.00 เมตร

 สูง 1.50 เมตร ผิว

จราจร กว้าง 3 เมตร 

พร้อมลงลูกรัง มีความ

ยาว 150 เมตร

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

35 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก จากหน้าวัดหลักแก้ว  - บ้าน

นายส้ารวล กุศลเอ่ียม หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้ได้ถนนมาตรฐาน 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-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

-308-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

36 ก่อสร้างถนนคสล.(ต่อจากของเดิม) 

เส้นบ้านนายชิต  อินใย  ถึงบ้านนาง

อัมพร  รักษาสัตย์ หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

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-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

37 ซ่อมสร้างถนน คสล.โดยการท้า

ถนนลาดยาง บ้านรางขุนแผนตลอด

เส้นทาง หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 

2,000 เมตร หนาเฉล่ีย

 0.05 เมตร

4,320,000 4,320,000 4,320,000 4,320,000 4,320,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

38 ซ่อมสร้างถนนลาดยางจากบ้านนาย

สมทรง  พุฒซ้อน -บ้านนายสมยศ ค้า

แก้ว หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 

500 เมตร หนาเฉล่ีย 

0.05 เมตร

1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

-309-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

39 ก่อสร้างถนน คสล.สายหลังบ้านนาย

มนตรี กลุ่มบ้านนายชนะ อินใย หมู่ท่ี 1

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 

1,300 เมตร หนาเฉล่ีย

 0.15 เมตร

1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

-310-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

40 ก่อสร้าง/เสริมถนนแอสฟัลท์ จากบ้าน

นางกิมโหล-บ้านนางไข่  โพธ์ิศรี หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กว้าง 3 เมตร ยาว 200

 เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 

เมตร

324,000 324,000 324,000 324,000 324,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

41 ก่อสร้าง คสล.จากบ้านนายชูชาติ อิน

ใย -บ้านนายธีรพัท  อินใย หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

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-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

42 ลงลูกรังจากบ้านนางบุญชู  ปานมณี -

 นานายน้อย  มีดี ม.7

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กว้าง 2.80 เมตร ยาว 

300 เมตร หนา 0.10

เมตร หรือตามจ้านวน

ท่ีก้าหนด

65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

-311-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

43 ลงลูกรังหน้าบ้านนางจินดา  กันแย้ม  

ถึงหน้าบ้าน นายสมใจ  สมตัว ม.7

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กว้าง 2.80 เมตร ยาว 

1,800 เมตร หนา 0.10

 เมตร หรือตามจ้านวน

ท่ีก้าหนด

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

44 ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก

อนามัย (รพ.สต.) -ร.ร.วัดหลักแก้ว 

หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

คอนกรีตเดิม กว้าง 3 

เมตร ขยายผิวกว้างอีก 

1 เมตร  ยาว 160 

เมตร หนา 0.15 เมตร 

พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

-312-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

45 ซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านคัน

คลอง หมู่ท่ี 7 จากสะพานครูเมี ยน - 

บ้านนางสาวจรินทร์ แสงนาค

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 

2,300 เมตร หนาเฉล่ีย

 0.15 เมตร พร้อมลง

ลูกรังไหล่ทาง ข้างละ 

0.25 เมตร

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

46 ซ่อมสร้างถนน คสล.สายบ้านสายัณต์ 

ป้ันงาม ถึง หน้าบ้านนายทองใบ  ลาย

ประหยัด  หมู่ท่ี 7

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

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-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

-313-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

47 ก่อสร้างถนนดิน พร้อมลงลูกรัง    

จากนานางทองค้า  ขาวศิริ -นานาง

รัตนา  ป่ินวิเศษ พร้อมฝังท่อ  หมู่ท่ี 7

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

ฐานมีความกว้าง 4.00 

เมตร สูง 1.20 เมตร 

ผิวจราจร กว้าง 2.50 

เมตร ระยะทาง 300 

เมตร พร้อมฝังท่อ คสล.

 ขนาด 

เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 

เมตร จ้านวน 6 ท่อน 

และลงลูกรังผิวจราจร

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

48 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตจาก ร.ร.วัด

หลักแก้ว -บ้านบุญส่ง หมู่ท่ี 7

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

ผิวจราจร กว้าง 3.00 

เมตร ยาว 200 เมตร 

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 

พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

ข้างละ 0.25 เมตร

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

-314-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

49 ก่อสร้างถนนดินลูกรังจากศาลเจ้าพ่อ

ทองรากไทรเช่ือมต่อกับถนน คสล. 

หมู่ท่ี 7

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

ฐานมีความกว้าง 4.00 

เมตร สูง 1.00 เมตร 

ผิวจราจรกว้าง 2.50 

เมตร ยาว 60 เมตร 

พร้อมลงลูกรังผิวจราจร

 หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

50 ถมดินพร้อมลงลูกรังขยายถนนบริเวณ

บ้านนายละเอียด  อ่อนเลิศ จาก

ถนนลาดยาง -นานางรัตนา  ป่ินวิเศษ

 หมู่ท่ี 8

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

ฐานกว้าง 3.50 เมตร 

สูง 0.50 เมตร ความ

ยาว 50 เมตร ผิวกว้าง 

2.80 เมตร พร้อมลง

ลูกรังผิวจราจร

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

-315-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

51 เสริมผิวทางถนนแอสฟัลติกคอนกรีต 

บ้านหลักแก้ว - บ้านลานช้าง หมู่ท่ี 6-

หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวกรวดเร็ว

มากขึ น

พื นท่ีผิวจราจร กว้าง 6 

เมตร ไหล่ทาง กว้าง

ข้างละ 0.50 เมตร หนา

เฉล่ีย 0.05 เมตร 

ภายในระยะทาง 4.160

 กม.

    5,000,000      5,000,000    5,000,000      5,000,000     5,000,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

52 ซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ท่ี 1 ทางโค้ง

บ้านผู้ใหญ่บ้านนายวันชัย  แจ่มแจ้ง 

ถึง หมู่ท่ี 3 บ้านผู้ใหญ่ศักด์ิชาย  ศรีอ้่า

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวกรวดเร็ว

มากขึ น

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 

1,000 เมตร หนาเฉล่ีย

 0.15 เมตร

       600,000         600,000       600,000        600,000        600,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

53 ซ่อมสร้างถนน คสล.จากนานายจวน  

ตองอ่อน หมู่ท่ี 8 - บ้านนายบุญชอบ 

ทองมูล หมู่ท่ี  5

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวกรวดเร็ว

มากขึ น

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 

1,000 เมตร หนาเฉล่ีย

 0.15 เมตร

    1,500,000      1,500,000    1,500,000      1,500,000     1,500,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

-316-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

54 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ลาดยาง ถนนลูกรัง  ม.1-8

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวกรวดเร็ว

มากขึ น

ท้าการรื อถอน ชุดท่ี

ช้ารุด แตกร้าว เป็น

ทางต่างระดับ ในสาย

ทางต่างๆ ภายในต้าบล

 หมู่ท่ี 1-8

       500,000         500,000       500,000        500,000        500,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

55 ก่อสร้างถนนลงลูกรัง จากนานางสาว

กัญญา  ศรีงามฉ้่า ถึง ท่ีนานางน ้าวุ้น  

ผาสุกโก หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวกรวดเร็ว

มากขึ น

ผิวจราจรเดิมใช้เป็น

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-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

-317-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

56 ก่อสร้างถนนดิน และท้าคันกั นน ้า 

เรียบคันคลอง บริเวณ บ้านนางนิตย์  -

 บ้านนางส้าอางค์ แจ่มเพ็ญ หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวกรวดเร็ว

มากขึ น

ฐานเดิม 4 เมตร      

ผิวจราจรกว้าง 1.80 ถึง

 กว้าง 2.00 สูงเฉล่ีย 

0.50 เมตร ยาว 300 

เมตร

       250,000         250,000       250,000        250,000        250,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

-318-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

57 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

ทางผ่านหน้าบ้านนางสมพิศ  คล้าย

เจริญสุข ถึงร้านค้าชุมชน หมู่ท่ี 3 

บ้านลาดหญ้าไทร หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวกรวดเร็ว

มากขึ น

ผิวจราจรกว้าง 4.00 

เมตร ยาว 130 เมตร 

หนา 0.15 เมตร พร้อม

ลงไหล่ทางข้างละ 0.25 

เมตร

       260,000         260,000       260,000        260,000        260,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

58 ก่อสร้างสะพานเหล็กบริเวณบ้านนาง

ส้ารวย  - บ้านนางสมโภช  หมู่ท่ี 7

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก

รวดเร็วมากย่ิงขึ น

กว้าง 1 เมตร ยาว 30 

เมตร สูงจากพื นคลอง 

8 เมตร โครงเหล็กถัก

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-

มา สะดวก

ประชาชนสัญจร

ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

-319-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

59 ฝังท่อระบายน ้าพร้อมตอกเข็มกันดิน

ทรุดถนนสายบ้านนายระเบียบ  สุกใส

 แยกบ้านนายมนู  ค้าแก้ว หมู่ท่ี 1

เพ่ือป้องกันน ้าท่วมขัง 

เวลาฝนตกหรือน ้าท่วม

ท้าการฝังท่อสวมต่อ

จากของเดิม จ้านวน 4

 ท่อน ขนาด Ø 0.60 

เมตร พร้อมกดเข็มไม้

เบญจพรรณ น้าดินถม

กลบ และลงลูกรังผิว

จราจร จ้านวน 1 จุด

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 

ท่ีสามารถ

ระบายน ้าได้ดี

น ้าไม่ท่วมขัง กองช่าง

60 ติดตั งประตูปิด-เปิด ระบายน ้า 

บริเวณนานายณรงค์  พันธ์ดี หมู่ท่ี 1

เพ่ือให้ประชาชนมีน ้า

ใช้อย่างท่ัวถึง

บานประตู ปิด-เปิด 

ระบายน ้า ขนาด Ø 

0.80 เมตร พร้อมตอก

เข็ม เทแท่นคอนกรีต 

ยึดติดชุดบานประตู

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 80 

ท่ีสามารถ

ระบายน ้าได้ดี

น ้าไม่ท่วมขัง กองช่าง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

61 ติดตั งท่อระบายน ้า พร้อมประตู ปิด-

เปิด หน้าบ้านนายสน  นาคกุญชร หมู่

ท่ี ๓

เพ่ือต้องการให้

ประชาชนมีน ้าใช้

อย่างท่ัวถึง

ท่อขนาด Ø 0.60 เมตร

 พร้อมใส่ชุดบานประตู

 ปิด-เปิด จ้านวน 1 ชุด

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 100

 น ้าไม่ท่วม

ขังและ

สามารถ

ระบายน ้าได้ดี

น ้าไม่ท่วมขัง กองช่าง

62 ติดตั งท่อระบายน ้า พร้อมประตู ปิด-

เปิด บริเวณนานายอ้านวย  นาคกุญชร

 หมู่ท่ี ๓

เพ่ือต้องการให้

ประชาชนมีน ้าใช้

อย่างท่ัวถึง

ท่อขนาด Ø 0.60 เมตร

 พร้อมใส่ชุดบานประตู

 ปิด-เปิด จ้านวน 1 ชุด

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 100

 น ้าไม่ท่วม

ขังและ

สามารถ

ระบายน ้าได้ดี

น ้าไม่ท่วมขัง กองช่าง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

63 รื อเปล่ียนท่อเหนือบ้านนางสาวจิภา

ภัทร  อินใย  หมู่ท่ี 6

เพ่ือต้องการให้น ้า

ระบายได้สะดวก

ท่อขนาด Ø 0.80 เมตร

 พร้อมติดตั งบานประตู

 จ้านวน 1 ชุด

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ 100

 น ้าไม่ท่วม

ขังและ

สามารถ

ระบายน ้าได้ดี

น ้าไม่ท่วมขัง กองช่าง

64 ขุดดินฝังท่อข้ามถนน บริเวณบ้านนาง

จ้านง  วงเสง่ียม หมู่ท่ี 6

เพ่ือต้องการให้น ้า

ระบายได้สะดวก
ท่อขนาด Ø เมตร 

จ้านวน 1 ชุด

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 100

 น ้าไม่ท่วม

ขังและ

สามารถ

ระบายน ้าได้ดี

น ้าไม่ท่วมขัง กองช่าง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

65 ติดตั งบานประตูระบายน ้า ตรงหน้า

บ้านครูเมี ยน และหน้าบ้านนายจ้าลอง

  พานรอต หมู่ท่ี 7

เพ่ือต้องการให้มีการ 

เปิด ปิด ประตูระบาย

น ้าเป็นเวลา

ชุดบานประตูระบายน ้า

ท่อขนาด Ø 1 เมตร 

จ้านวน 2 ชุดๆละ 

35,000 บาท

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100

 น ้าไม่ท่วม

ขังและ

สามารถ

ระบายน ้าได้ดี

ประตูเปิด-ปิด 

สามารถระบาย

น ้าได้ดี

กองช่าง

66 ปรับระดับท่อระบายน ้า ตรงบ้านนาง

ประดับ  อุนทอ่อน หมู่ท่ี 7

เพ่ือต้องการให้น ้า

ระบายได้สะดวก
ท่อขนาด Ø 1.00 เมตร

 พร้อมติดตั งบานประตู

ระบายน ้า

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ 100

 น ้าไม่ท่วม

ขังและ

สามารถ

ระบายน ้าได้ดี

น ้าไม่ท่วมขัง กองช่าง

-323-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

67 ติดตั งบานประตูปิด-เปิด จ้านวน 2 จุด

 หมู่ท่ี 7

เพ่ือต้องการให้มีการ 

เปิด ปิด ประตูระบาย

น ้าเป็นเวลา

ติดตั งบานประตูปิด-เปิด

 ขนาด Ø 1.00 เมตร 

พร้อมเทแท่นยึดติด

บานประตู จ้านวน 2 จุด

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ 100

 น ้าไม่ท่วม

ขังและ

สามารถ

ระบายน ้าได้ดี

ประตูเปิด-ปิด 

สามารถระบาย

น ้าได้ดี

กองช่าง

-บริเวณบ้านนางน ้าวุ้น คล้ายวงษ์

-บริเวณบ้านกิมหลง แสงทอง

68 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย

บ้านนายบุญช่วย สมบูรณ์สวัสด์ิ -บ้าน

นายสมชาย ถนอมศิลป์ หมู่ท่ี 1

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

ผิวจราจรกว้างเฉล่ีย 

3.00 เมตร ยาว 169 

เมตร หนา 0.15 เมตร 

พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 

0.25 เมตร หรือตาม

สภาพพื นท่ี

258,000 258,000 258,000 258,000 258,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

-324-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

69 ก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กคลุมสนาม

ตรงศาลาประชาคม หมู่ท่ี 1

เพ่ือป้องกันแสงแดด

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-

มาสะดวก

ศาลาประชาคม

มีประชาชนมา

ใช้ประโยชน์

มากขึ น

กองช่าง

70 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ทางเข้าบ้านนางส้าอางค์ สวยสม  ม.1

เพ่ือต้องการประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก 

รวดเร็ว ปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน

ยา 200 เมตร กว้าง 3 

เมตร หนา 0.15 เมตร

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-

มาสะดวก

ศาลาประชาคม

มีประชาชนมา

ใช้ประโยชน์

มากขึ น

กองช่าง

71 เสริมดินลงลูกรังจากบ้านนางจ้าเนียร  

เปลื องทุกข์ -นานางสโรชา  พานทอง 

หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

ลงลูกรังผิวจราจรกว้าง

เฉล่ีย 2.20 เมตร ยาว 

370 เมตร    หนา 0.10

 เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

-325-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

72 ซ่อมแซมบานประตู เปิด-ปิด บริเวณ

ฝายประเสริฐอนุสรณ์ หมู่ท่ี 3

เพ่ือต้องการให้บาน

ประตู ใช้งานได้

ตามปกติ

อุปกรณ์ อะไหล่ ท่ีช้ารุด

เสียหาย และอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวข้อง

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-

มาสะดวก

บานประตูเปิด-

ปิดได้รับการ

ซ่อมแซมใช้งาน

ได้ตามปกติ

กองช่าง

73 ซ่อมแซมถนน คสล.คันคลอง

ชลประทานยางมณี  ฝ่ังตะวันตก หมู่ท่ี

 3

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

ลงหินคลุกปรับระดับท่ี

ทรุดตัวต่างระดับ กว้าง

เฉล่ีย 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-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

74 ก่อสร้างบานประตู่ปิด-เปิดน ้า หน้า

บ้านผู้ใหญ่ศักด์ิชาย  ศรีอ้่า ม.3

เพ่ือต้องการให้มีประตู

เปิด-ปิด ส้าหรับกัก

เก็บน ้า

เปล่ียนชุดบานประตู 

ปิด - เปิด พร้อม

อุปกรณ์    ขนาดท่อ

เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 

เมตร

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ้านวนของผู้

ได้รับความ

พึงพอใจต่อ

การมีน ้าท้า

การเกษตร

ประชาชนมีน ้า

ส้าหรับท้า

การเกษตร

กองช่าง

-326-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

75 ลงลูกรังจากสะพานปูน บ้าน ผญ.ชาติ 

(เก่า)-สะพานปูนคอตัน หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

ผิวจราจรกว้างเฉล่ีย 

2.80 เมตร ยาว 1,000

เมตร    หนา 0.10 เมตร

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

76 ซ่อมแซมถนนคสล.เสริมเหล็ก บริเวณ

 หน้าโรงเป็ด นายกสาทิตย์  แจ่มฟ้า 

หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

ซ่อมแซมผิวจราจรถนน

 คสล.โดยการรื อถนน 

คสล.เดิมแล้วเทพื น ผิว

จราจรกว้าง 3 เมตร 

ยาว 5 เมตร หนา 0.15 

เมตร

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

-327-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

77 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

จากบ้าน นางน ้าวุ้น ผาสุกโก ถึงบ้าน 

ผู้ช่วยเฉลียว  ม่วงอ่อน หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

เททับด้วยคอนกรีตเสริม

เหล็ก                   

ช่วงท่ี 1ผิวจราจรกว้าง

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 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

ช่วงท่ี 2 ผิวจราจรกว้าง

เฉล่ีย 3 เมตร ยาว 390

 เมตร หนา 0.15 เมตร

78 ซ่อมแซมถนนลูกรังหนองผักชี หมู่ท่ี 4 เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

ผิวจราจร กว้างเฉล่ีย 

2.20 เมตร ยาว 350 

เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 

เมตร (ซ่อมแซมเต็ม

พื นท่ี)

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

-328-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

79 ซ่อมแซมถนนลูกรัง จากบ้านนาย

จ้าลอง  นาคกุญชร หมู่ท่ี 5 เขตติดต่อ

ต้าบลห้วยคันแหลน

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

ผิวจราจรกว้างเฉล่ีย 

2.20 เมตร ยาว 300 

เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 

เมตร (ซ่อมแซมเต็ม

พื นท่ี)

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

80 ลงลูกรังจากสะพานปูนบ้านก้านัน

มนตรี -ถึงบ้านนางสุนันท์  ธารมัต ม.6

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

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-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

81 ซ่อมแซมถนนลาดยาง จากศาลาฟาก

กะสุด-บ้านครูละมัย  สังข์วิเศษ ม.6

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

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-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

-329-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

82 ซ่อมบานประตูปิด-เปิด จากศาลา-

คลองวัดกรด -บ้านายสมจิตร    ด้า

ประภา หมู่ท่ี 8

เพ่ือต้องการให้บาน

ประตู ใช้งานได้

ตามปกติ

เปล่ียนชุดบานประตูปิด

 - เปิด พร้อมอุปกรณ์

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ

ความพึง

พอใจของผู้

มารับบริการ

บานประตูเปิด-

ปิดได้รับการ

ซ่อมแซมใช้งาน

ได้ตามปกติ

กองช่าง

83 ซ่อมแซมถนน คสล.จากบ้านนาย

ปัญญา  ปรากฏผล -บ้านนายเผด็จ 

พงษ์ดี  หมู่ท่ี 8

เพ่ือซ่อมผิวจราจรท่ี

ช้ารุดให้ได้ใช้งานได้

ตามปกติ

ผิวจราจรกว้างเฉล่ีย 

3.00 เมตร ยาว 60 

เมตร    หนา 0.15 เมตร

92,000 92,000 92,000 92,000 92,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

84 เทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อจาก

เดิม) บริเวณนานายจวน -ถึงบ้านนาย

บุญชอบ ประมาณ 1 กิโลเมตร หมู่ท่ี 8

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

ผิวจราจรกว้างเฉล่ีย 

3.00 เมตร ยาว 1000 

เมตร หนา 0.15 เมตร  

เทเสริมเพ่ือให้สูงเท่า

ระดับท่ีท้าใหม่เพราะ

การสัญจรไม่คล่องตัว

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

-330-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

85 ซ่อมแซมถนน คสล.จากบ้านนาย

สมบัติ วุฒิอ่อน -บ้านนางพเยาว์  

ตันติกุลมานิต ม.8

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

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-

มาสะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มาสะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

86 ก่อสร้างสนามกีฬา/ลานออกก้าลังกาย เพ่ือก่อสร้างลานกีฬา/

ลานออก้าลังกาย

เทคอนกรีตเสริมเหล็ก 

กว้าง 15 เมตร ยาว 25

 เมตร

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80มี

สนามกีฬา

ได้มาตรฐาน

ประชาชนมี

สุขภาพร่างกาย

ท่ีแข็งแรง

กองช่าง

87 ก่อสร้างสนามเปตอง บริเวณข้างศาลา

ประชาคม หมู่ท่ี ๘

เพ่ือต้องการให้มี

สนามเปตอง ส้าหรับ

ใช้ในการเล่นกีฬาเป

ตอง

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 

16 เมตร ลงหินคลุกบด

อัดแน่น

10,000          10,000        10,000          10,000         10,000 ร้อยละ 80มี

สนามกีฬา

ได้มาตรฐาน

ประชาชนมี

สุขภาพร่างกาย

ท่ีแข็งแรง

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

88 ปรับปรุง/ก่อสร้าง ศูนย์การเรียนรู้

ชุมชน อ.วิเศษชัยชาญ หมู่ท่ี 4

เพ่ือปรับปรุงส่งเสริม

กระบวนการเรียนรู้ให้

ชุมชนมีความเข้มแข็ง 

พ่ึงตนเองได้

จ้านวน 1 แห่ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 

มีศูนย์การ

เรียนรู้เพ่ือ

พัฒนาทักษะ

เป็นศูนย์การ

เรียนรู้ท่ีทัตสมัย

ครบวงจร

กองช่าง

89 ปรับปรุง/ต่อเติมอาคารท่ีท้าการอบต.

หลักแก้ว

เพ่ือปรับปรุงหรือต่อ

เติมอาคารท่ีท้าการ

อบต. เช่น ติดตั ง

ลูกกรงเหล็กดัด รอบ

ชุด บานกระจก ฯลฯ

จ้านวน 1 แห่ง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ

ความพึง

พอใจต่อ

การมารับ

บริการท่ี

อบต.หลัก

แก้ว

ประชาชนมี

ความพึงพอใจ

ต่อกามารับ

บริการใน

สถานท่ี

กว้างขวาง

สะดวกสบาย

กองช่าง

-332-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

90 ก่อสร้างรั วล้อมอาคารส้านักงานอบต. เพ่ือต้องการให้อบต.มี

รั วส้าหรับกั นอาณาเขต

ความยาว 50 เมตร 

ความสูง 2.50 เมตร

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ

ความ

ปลอดภัยใน

ชีวิตและ

ทรัพย์สิน

ประชาชนและ

เจ้าหน้าท่ีมี

ความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

กองช่าง

91 ก่อสร้างลานคอนกรีตบริเวณด้านหน้า

อบต.หลักแก้ว

เพ่ือให้การติดต่อ

ราชการมีความสะดวก

รวดเร็วมากย่ิงขึ น

กว้าง 20.00 ม. ยาว 

40.00 ม. หนาเฉล่ีย 

0.15 ม.

408,000 408,000 408,000 408,000 408,000 ร้อยละ

ความพึง

พอใจต่อ

การมารับ

บริการท่ี

อบต.หลัก

แก้ว

มีสถานท่ี

ส้าหรับท้า

กิจกรรมของ

อบต.

กองช่าง

-333-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

92 ก่อสร้างโดมบริเวณอาคารส้านักงาน 

อบต.หลักแก้ว

เพ่ือต้องการใช้ส้าหรับ

ท้ากิจกรรมต่างๆ 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 ร้อยละมี

ความ

สะดวกสบาย

ต่อการมา

รับบริการ

ของ

ประชาชน

มีสถานท่ี

ส้าหรับท้า

กิจกรรมของ

อบต.

กองช่าง

93 ปรับปรุงท่ีท้าการอบต.หลักแก้ว (หลัง

เก่า)

เพ่ือปรับปรุงส้าหรับ

ใช้ประโยชน์เป็นศาลา

ประชาคม หมู่ท่ี 7

ทาสี ท้าความสะอาด        100,000 100,000       100,000 100,000 100,000 ร้อยละ

ความ

ปลอดภัยใน

ชีวิตและ

มีสถานท่ี

ส้าหรับท้า

กิจกรรมของ

อบต.

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

94 สร้างซุ้มทางเข้า อบต. เพ่ือจัดสร้างซุ้ม

ทางเข้าอบต.ให้มี

ความสวยงาม

กว้าง 9.00 เมตร สูง

จากต่อม่อ 6.50 เมตร 

เป็นโครงเหล็กถัก 

พร้อมป้ายเขต อบต.

หลักแก้ว

       200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ

ความพึง

พอใจของ

ประชาชน

ท่ีมาขอรับ

บริการ

มีทางเข้าอบต.ท่ี

สวยงาม

กองช่าง

95 จัดซื อท่ีดิน เพ่ือต้องการจัดซื อท่ีดิน

เพ่ือส้าหรับขยายท่ีท้า

การอบต.หลักแก้ว 

เพ่ิมเติม

จ้านวน 5 ไร่ 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ร้อยละ

ความพึง

พอใจของ

ประชาชน

ท่ีมาขอรับ

บริการ

มีพื นท่ี

กว้างขวาง

ส้าหรับท้า

กิจกรรมต่างๆ

ของอบต.

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

96 ก่อสร้างและต่อเติมโรงจอดรถของ

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

เพ่ือต้องการให้โรง

จอดรถสามารถ

ป้องกันแสงแดดให้กับ

รถท่ีมาจอดได้

ความยาว 15 เมตร 

แบ่งเป็น 3 ช่วง คือ 

โครงเหล็กดัด ความสูง

เฉล่ีย 4.00-4.50 เมตร 

เช่ือมต่อกับโรงจอดรถ

เดิม

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ

ความพึง

พอใจของ

ประชาชน

ท่ีมาขอรับ

บริการ

มีพื นท่ีส้าหรับ

จอดรถผู้มา

ติดต่อขอรับ

บริการ

กองช่าง

97 ก่อสร้างส้านักงานกองช่าง/กองคลัง เพ่ีอต้องการใช้เป็นท่ี

ปฏิบัติราชการและเก็บ

เอกสารส้าคัญทาง

ราชการ

กว้าง 5 เมตร ยาว 15 

เมตร 2  ชั น

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

-336-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

98 ก่อสร้างโดม หมู่ท่ี 1,2 และ 7 เพ่ือใช้ส้าหรับท้า

กิจกรรมในร่มต่างๆ

ภายในหมู่บ้านและ

องค์การบริหารส่วน

ต้าบลหลักแก้ว

ความกว้าง 8 เมตร 

ความยาว 20 เมตร

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละ

ความพึง

พอใจต่อมี

สถานท่ีท้า

กิจกรรมต่างๆ

มีสถานท่ี

ส้าหรับท้า

กิจกรรมต่างๆ

กองช่าง

99 โครงการเช่าอสังหาริมทรัพย์ท่ีดิน เพ่ือเป็นท่ีส้าหรับ

ติดตั งหม้อแปลงไฟฟ้า

ใช้กับระบบประปา

หมู่ท่ี 1-8 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ

ความพึง

พอใจต่อ

การ

ปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพ

มีหม้อแปลง

ไฟฟ้าส้าหรับใช้

กับระบบ

ประปาท้าให้มี

ประสิทธิภาพ

มากขึ น

กองช่าง

-337-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

100 ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นท่ีเก็บ

เรือพร้อมชั นวางเรือ

เพ่ือเป็นท่ีเก็บรักษา

เรือให้อยู่ในสภาพ

พร้อมใช้งานและ

บ้ารุงรักษา

หมู่ท่ี 6 410,000 410,000 410,000 410,000 410,000 ร้อยละ 100

มีท่ีส้าหรับ

เก็บเรือ

มีท่ีส้าหรับท้า

การเก็บเรือ

กองช่าง

101 โครงการจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน

ก่อสร้าง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้าง

ออกแบบจ้างควบคุม

งานท่ีจ่ายให้แก่

เอกชนหรือนิติบุคคล

จ้านวน 1 โครงการ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมี

คุณภาพ

ชีวิตประจ้าวั

นท่ีดีขึ นมี

ความ

สะดวกสบาย

ประชาชนได้ใช้

ประโยชน์ของ

โครงการท่ีมี

คุณภาพมีอายุ

การใช้งานได้

ยาวนาน

กองช่าง

-338-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

102 ซ่อมแซมบานประตู ปิด-เปิดน ้า 

บริเวณศาลาบ้าน นายกิมเลี ยง  ตันติ

กุลมานิตร  หมู่ท่ี 8

เพ่ือต้องการซ่อมแซม

บานประตู ปิด-เปิด 

ให้อยู่ในสภาพใช้งาน

ได้ปกติ

ใส่ชุดบานประตู ปิด-

เปิด พร้อมอุปกรณ์ 

จ้านวน 1 ชุด ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 

เมตร

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนของ

ประชาชนท่ี

ใช้ประตู 

เปิด-ปิด

มีอุปกรณ์ใช้

งานมี

ประสิทธิภาพได้ดี

กองช่าง

103 เสริมดินลูกรัง สายบ้าน-คันคลอง ข้าง

บ้านนายธงชัย  แจ่มฟ้า ม.8 -นาง

กิมหลง แสงทอง หมู่ท่ี 7

เพ่ือให้ประชาชน

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 จ้านวนของ

ประชาชนท่ี

ใช้ถนนใน

การสัญจร

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก

ปลอดภัย

กองช่าง

104 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

จากโรงเป็ดอาจารย์มานพ  หอมร่ืน -

บ้านนางน ้าตาล  สุกใส ม.1

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไปมา สะดวก 

ปลอดภัยมากขึ น

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 จ้านวนของ

ประชาชนท่ี

ใช้ถนนใน

การสัญจร

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก

ปลอดภัย

กองช่าง

-339-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

105 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

จากสะพานวัดคลองพูล - แยกหลัง

บ้านผู้ใหญ่ธีรพันธ์  ชโลธร ร ม.1

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไปมา สะดวก 

ปลอดภัยมากขึ น

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 จ้านวนของ

ประชาชนท่ี

ใช้ถนนใน

การสัญจร

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก

ปลอดภัย

กองช่าง

106   เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไปมา สะดวก 

ปลอดภัยมากขึ น

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 จ้านวนของ

ประชาชนท่ี

ใช้ถนนใน

การสัญจร

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก

ปลอดภัย

กองช่าง

-340-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

107 ติดตั งประตูระบายน ้าตรงบริเวณศาลา

ประชาคม หมู่ท่ี 1

เพ่ือควบคุมการไหล

ของน ้า

ท้าการประกอบติดตั ง 

ชุดบานประตู ปิด - เปิด

 ระบายน ้า พร้อมชุด

อุปกรณ์ ขนาดØ ขนาด

 0.60 เมตร จ้านวน 1 

ชุด

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 จ้านวนของ

ผู้ใช้ประตู

ระบายน ้า

สามารถควบคุม

การไหลของน ้า

ได้

กองช่าง

108 ปรับปรุงบริเวณสนามศาลาประชาคม

 หมู่ท่ี 1

เพ่ือต้องการให้มีรั ว 

เป็นสัดส่วน

ซ่อมแซมรั วเหล็ก สูง 

0.80 เมตร ความยาว 

60 เมตร

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 บริเวณ

ศาลามีรั ว 

สวยงาม 

เป็นสัดส่วน

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก

ปลอดภัย

กองช่าง

-341-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

109 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตทางเข้าหมู่บ้าน

 สายกลุ่มบ้าน นายบุญส่ง  แสงทอง 

ม.1

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไปมา สะดวก 

ปลอดภัยมากขึ น

กว้าง 3.00 เมตร ความ

ยาวเฉล่ีย 200 เมตร   

 หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 

พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 

0.25 เมตร

306,000 306,000 306,000 306,000 306,000 จ้านวนของ

ประชาชนท่ี

ใช้ถนนใน

การสัญจร

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก

ปลอดภัย

กองช่าง

110 ซ่อมแซมถนนคอนกรีต จากบริเวณ

บ้านนายบุญยืน  กุลสวัสด์ิ - ถึงบ้าน

นายสมนึก ลาภเกสร หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไปมา สะดวก 

ปลอดภัยมากขึ น

กว้าง 3.00 เมตร ความ

ยาวเฉล่ีย 650 เมตร 

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 

พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 

0.25 เมตร

994,500 994,500 994,500 994,500 994,500 จ้านวนของ

ประชาชนท่ี

ใช้ถนนใน

การสัญจร

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก

ปลอดภัย

กองช่าง

-342-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

111 ซ่อมสร้างคสล.จากสะพานนายแผน  

พ้นภัย - บ้านนายอานนท์  แย้มเกษม 

ม.2

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไปมา สะดวก 

ปลอดภัยมากขึ น

กว้าง 3.00 เมตร ความ

ยาวเฉล่ีย 250 เมตร 

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 

พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 

0.25 เมตร

382,500 382,500 382,500 382,500 382,500 จ้านวนของ

ประชาชนท่ี

ใช้ถนนใน

การสัญจร

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก

ปลอดภัย

กองช่าง

112 ซ่อมแซมสนามฟุตบอลหน้าโรงเรียน

วัดลานช้าง ม.2

เพื อต้องการให้สนาม

อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี

กว้าง 30 เมตร ยาว 50

 เมตร ท้าการลงทราย

ปลูกหญ้า พร้อม

อุปกรณ์ สนามประตู 

ตะข่าย

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวนของ

ผู้ใช้สนาม

ฟุตบอลหน้า

โรงเรียนวัด

ช้าง

มีสนามส้าหรับ

ใช้งานในตาม

มาตรฐาน

กองช่าง

-343-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

113 เสริมถนนดินจากบ้านนายสมชัย  ศรี

อ้่า - บ้านนางส้าอางค์ - แจ่มเพ็ญ ม.3

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไปมา สะดวก 

ปลอดภัยมากขึ น

ผิวจราจรเดิม ใช้เป็น

ฐานกว้าง 5.00 เมตร 

สูงเฉล่ีย 1.00 เมตร ผิว

จราจร มีความกว้าง 

3.00 เมตร ระยะทาง

ยาวเฉล่ีย 900 เมตร

       500,000         500,000       500,000        500,000        500,000 จ้านวนของ

ประชาชนท่ี

ใช้ถนนใน

การสัญจร

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก

ปลอดภัย

กองช่าง

114 ซ่อมแซมอุปกรณ์บานปิด-เปิด ฝาย

ประเสริฐอนุสรณ์ หมู่ท่ี 3

เพ่ือต้องการซ่อมแซม

บ้านปิด - เปิด ฝาย

ประเสริฐอนุสรณ์

ปรับปรุงจัดซื อ ชุด

อุปกรณ์ ปิด เปิด บาน 

1 x 1 เมตร สลักเกลียว

 ยึดประตูพร้อม มือ

หมุน พร้อมอุปกรณ์ 

อ่ืนๆ หรือส่วนท่ีจ้าเป็น

       100,000         100,000       100,000        100,000        100,000 จ้านวนของ

ผู้ใช้บาน 

ปิด-เปิด 

ฝาย

ประเสริฐ

อนุสรณ์

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก

ปลอดภัย

กองช่าง

-344-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

115 ก่อสร้างคสล.จากสะพานหน้าวัด-บ้าน

นายวันชัย  บุญประเสริฐ หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไปมา สะดวก 

ปลอดภัยมากขึ น

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 จ้านวนของ

ประชาชนท่ี

ใช้ถนนใน

การสัญจร

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก

ปลอดภัย

กองช่าง

116 ซ่อมสร้างถนนคสล. สะพาน ม.๕ 

ติดต่อห้วยคันแหลน -บ้านนายไพศาล 

 หุ่นแก้ว ม.5

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไปมา สะดวก 

ปลอดภัยมากขึ น

กว้าง 3.00 เมตร ความ

ยาวเฉล่ีย 500 เมตร 

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 

พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 

0.25 เมตร

       765,000         765,000       765,000        765,000        765,000 จ้านวนของ

ประชาชนท่ี

ใช้ถนนใน

การสัญจร

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก

ปลอดภัย

กองช่าง

-345-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

117 ก่อสร้างรั วสนามประจ้าหมู่บ้าน 

พร้อมอุปกรณ์ ม.5

เพ่ือต้องการป้องกัน

ส่ิงรบกวนภายนอก

เข้ามาในบริเวณสนาม

ประจ้าหมู่บ้าน

รั วเหล็กสูง 0.80 เมตร 

ความยาว 50 เมตร 

พร้อมอุปกรณ์กีฬา เสา

ตะกร้อ โครงหลังคา 

แมคเทลชีล พร้อม

อุปกรณ์ยึดติด

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 จ้านวนของ

ผู้ใช้สนาม

ประจ้า

หมู่บ้าน

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก

ปลอดภัย

กองช่าง

118 ซ่อมสร้างถนนคสล. ปากทางเข้าบ้าน

นางกิมโหล  พ่ึงอ้อ -บ้านนายสงวน  

ป้ันทอง   ม.6

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไปมา สะดวก 

ปลอดภัยมากขึ น

กว้าง 3.00 เมตร ความ

ยาวเฉล่ีย 200 เมตร 

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 

พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 

0.25 เมตร

306,000 306,000 306,000 306,000 306,000 จ้านวนของ

ประชาชนท่ี

ใช้ถนนใน

การสัญจร

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก

ปลอดภัย

กองช่าง

-346-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

119 ซ่อมสร้างคสล.ตั งแต่ช่วงบ้าน นาย

เช่ือม  อินใย  ถึงบ้านนางพิม  - อินทร์

ใย ม.6

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไปมา สะดวก 

ปลอดภัยมากขึ น

กว้าง 4.00 เมตร ความ

ยาวเฉล่ีย 100 เมตร 

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 

พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 

0.25 เมตร

204,000 204,000 204,000 204,000 204,000 จ้านวนของ

ประชาชนท่ี

ใช้ถนนใน

การสัญจร

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก

ปลอดภัย

กองช่าง

120 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เส้นบ้านนายจ้าลอง พานรอต ถึง 

สะพานปูนครูเมี ยน ม.7

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไปมา สะดวก 

ปลอดภัยมากขึ น

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 

350 เมตร หนาเฉล่ีย 

0.15 เมตร พร้อมลง

ลูกรังไหล่ทาง 0.25 

เมตร

714,000 714,000 714,000 714,000 714,000 จ้านวนของ

ประชาชนท่ี

ใช้ถนนใน

การสัญจร

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก

ปลอดภัย

กองช่าง

-347-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

121 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรเดิม 

ปูทับด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต เส้น

บ้านนายจ้าลอง พานลอต ถึง สะพาน

ปูนครูเมี ยน ม.7

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไปมา สะดวก 

ปลอดภัยมากขึ น

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 

350 เมตร หนาเฉล่ีย 

0.05 เมตร

560,000 560,000 560,000 560,000 560,000 จ้านวนของ

ประชาชนท่ี

ใช้ถนนใน

การสัญจร

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก

ปลอดภัย

กองช่าง

122 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ซอยต้นสะตือ -ถึงบ้านนายสุเทพ  

ลายประหยัด ม.7

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไปมา สะดวก 

ปลอดภัยมากขึ น

กว้าง 3.00 เมตร ความ

ยาว 200 เมตร หนา

เฉล่ีย 0.15 เมตร 

พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 

0.25 เมตร

288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 จ้านวนของ

ประชาชนท่ี

ใช้ถนนใน

การสัญจร

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก

ปลอดภัย

กองช่าง

-348-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

123 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรเดิม 

ปูทับด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต ซอยต้น

สะตือ -ถึงบ้านนายสุเทพ  ลาย

ประหยัด ม.7

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไปมา สะดวก 

ปลอดภัยมากขึ น

กว้าง 3.00 เมตร ความ

ยาว 200 เมตร หนา

เฉล่ีย 0.05 เมตร

240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 จ้านวนของ

ประชาชนท่ี

ใช้ถนนใน

การสัญจร

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก

ปลอดภัย

กองช่าง

124 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ซอยต้นสะตือ  ถึงแยกขวาบ้านนาง

ละเอียด  นาคกุญชร และแยกซ้าย

บ้านนายถ่ัว ประสพโชค หมู่ท่ี 7

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไปมา สะดวก 

ปลอดภัยมากขึ น

กว้าง 3.00 เมตร ความ

ยาว 300 เมตร หนา

เฉล่ีย 0.15 เมตร 

พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 

0.25 เมตร

432,000 432,000 432,000 432,000 432,000 จ้านวนของ

ประชาชนท่ี

ใช้ถนนใน

การสัญจร

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก

ปลอดภัย

กองช่าง

-349-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

125 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรเดิมปู

ทับด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต ซอยต้น

สะตือ ถึงแยกขวาบ้านนางละเอียด  

นาคกุญชร และแยกช้ายบ้านนายถ่ัง 

ประสพโชค หมู่ท่ี 7

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไปมา สะดวก 

ปลอดภัยมากขึ น

กว้าง 3.00 เมตร ความ

ยาว 300 เมตร หนา

เฉล่ีย 0.15 เมตร 

พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 

0.25 เมตร

360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 จ้านวนของ

ประชาชนท่ี

ใช้ถนนใน

การสัญจร

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก

ปลอดภัย

กองช่าง

126 ดาดคอนกรีต จากบ้านนายเอนก  ปิติ

คาม ถึงบ้านนายส้าเริง  นามก่ิง ม.7

เพ่ือต้องการให้น ้าไหล

สะดวก

ปากบนกว้าง 3.00 

เมตร ก้นกว้าง 0.80 

เมตร ยาว 70 เมตร 

หนาเฉล่ีย 0.08 เมตร

107,100 107,100 107,100 107,100 107,100 จ้านวนของ

ผู้ใช้ดาด

คอนกรีต

มีน ้าส้าหรับท้า

การเกษตร

เพียงพอ

กองช่าง

127 ดาดคอนกรีตจากอบต.หลักแก้วเก่า 

ถึงบ้าน นางสุชาดา  ขาวศิริ ม.7

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไปมา สะดวก 

ปลอดภัยมากขึ น

ปากบนกว้าง 3.50 

เมตร ก้น กว้าง1 เมตร 

สูง 1.50 เมตร หนา 

0.08 เมตร ความยาว 

300 เมตร

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ้านวนของ

ประชาชนท่ี

ใช้ถนนใน

การสัญจร

มีน ้าส้าหรับท้า

การเกษตร

เพียงพอ

กองช่าง

-350-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

128 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

จากบ้านนายจ้าลอง  สุขนวล ถึงต้น

โพธ์ิ ม.7

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไปมา สะดวก 

ปลอดภัยมากขึ น

กว้าง 3.00 เมตร ความ

ยาว  300 เมตร หนา

เฉล่ีย 0.15 เมตร 

พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 

0.25 เมตร

432,000 432,000 432,000 432,000 432,000 จ้านวนของ

ประชาชนท่ี

ใช้ถนนใน

การสัญจร

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก

ปลอดภัย

กองช่าง

129 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรเดิมปู

ทับด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต จากบ้าน

นายจ้าลอง สุขนวล ถึงต้นโพธ์ิ หมู่ท่ี 7

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไปมา สะดวก 

ปลอดภัยมากขึ น

กว้าง 3.00 เมตร ความ

ยาว  300 เมตร หนา

เฉล่ีย 0.05 เมตร

360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 จ้านวนของ

ประชาชนท่ี

ใช้ถนนใน

การสัญจร

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก

ปลอดภัย

กองช่าง

-351-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

130 ซ่อมสร้างถนนคอกกรีตจากบ้านนาง

พยงค์  สาลีผล-บ้านนายสวอง  สาลีผล

  ม.8

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไปมา สะดวก 

ปลอดภัยมากขึ น

กว้าง 3.00 เมตร ความ

ยาวเฉล่ีย 100 เมตร 

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 

พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 

0.25 เมตร

153,000 153,000 153,000 153,000 153,000 จ้านวนของ

ประชาชนท่ี

ใช้ถนนใน

การสัญจร

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก

ปลอดภัย

กองช่าง

131 ซ่อมสร้างถนนลาดยางหน้าบ้านผู้ใหญ่

เต็ม  แสงร่ืน - บริเวณตู้น ้าด่ืม ม.8

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไปมา สะดวก 

ปลอดภัยมากขึ น

กว้าง 3.00 เมตร ความ

ยาวเฉล่ีย 37 เมตร 

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 

พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 

0.25 เมตร

56,610 56,610 56,610 56,610 56,610 จ้านวนของ

ประชาชนท่ี

ใช้ถนนใน

การสัญจร

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก

ปลอดภัย

กองช่าง

-352-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

132 ซ่อมสร้างถนนจากศาลาริมทาง ถึง 

หน้าบ้าน นางสังเวียน  อินทร์สุวรรณ 

ม.8

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไปมา สะดวก 

ปลอดภัยมากขึ น

กว้าง 4.00 เมตร ความ

ยาวเฉล่ีย 120 เมตร 

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 

พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 

0.25 เมตร

244,800 244,800 244,800 244,800 244,800 จ้านวนของ

ประชาชนท่ี

ใช้ถนนใน

การสัญจร

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก

ปลอดภัย

กองช่าง

133 ดาดคอนกรีตคูนา จากท่อตายุ้ย -นา

นายสุรินทร์  พิณเสนาะ ม.4

เพือให้น ้าไหลผ่านได้

สะดวกย่ิงขึ น

ปากบนกว้าง 3.00 

เมตร ยาว 70 เมตร 

ก้นกว้าง 0.80 เมตร 

หนาเฉล่ีย 0.08 เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวนของ

ผู้ใช้ดาด

คอนกรีต

มีน ้าส้าหรับท้า

การเกษตร

เพียงพอ

กองช่าง

134 ก่อสร้าง คสล.จากบ้านครูชะเอม  

ปรากฏผล ถึงบ้านนายเผด็จ  พงษ์ดี 

ม.8

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไปมา สะดวก 

ปลอดภัยมากขึ น

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 จ้านวนของ

ประชาชนท่ี

ใช้ถนนใน

การสัญจร

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก

ปลอดภัย

กองช่าง

-353-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

135 กั นห้องส้าหรับปฏิบัติงานของอบต. เพ่ือใช้ในการ

ปฏิบัติงานให้สะดวก

รวดเร็ว เพ่ิมมากย่ิงขึ น

ใช้ผนังอลูมิเนียม 

ส้าเร็จรูป จ้านวน 6 

ช่อง กว้างช่องละ 

120x200 เมตร ความ

สูง 160 เมตร

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 จ้านวนของ

ผู้ใช้พื นท่ี

ส้าหรับ

ปฏิบัติงาน

ของอบต.

การปฏิบัติงาน

มีความสะดวก

รวดเร็วมากขึ น

ส้านักปลัด

136 ปรับปรุงสนามฟุตบอลตามแบบ

มาตรฐาน

เพ่ือให้มีสนามฟุตบอล

ตามแบบมาตรฐาน

กว้าง 40 เมตร ความ

ยาวเฉล่ีย 60 เมตร 

พร้อมอุปกรณ์

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 จ้านวนของ

ผู้ใช้สนาม

ฟุตบอล

สนามฟุตบอล

ได้มาตรฐาน

กองช่าง

137 ลงลูกรังไหล่ทางถนน คสล. หมู่ท่ี 1 

จากบ้านนายจ้ารัส แพทอง - บ้านนาง

น ้าตาล สุกใส ม.1

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไปมา สะดวก 

ปลอดภัยมากขึ น

ลงลูกรังไหล่ทาง 

ระยะทาง 2,100 เมตร

230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 ร้อยละ100 

เดินทางสะดวก

 ปลอดภัย

ประชาชนสัญจร

 ไป-มา สะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

-354-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

138 ลงลูกรังไหล่ทางถนนคสล.ข้างบ้าน

ผู้ใหญ่ธีรพันธ์  ชโลธร ม.1

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไปมา สะดวก 

ปลอดภัยมากขึ น

ลงลูกรังไหล่ทาง

ระยะทาง ยาว 73 เมตร

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 ร้อยละ100 

เดินทางสะดวก

 ปลอดภัย

ประชาชนสัญจร

 ไป-มา สะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

139 ปรับปรุงพื นสนามคอนกรีตข้างศาลา

ประชาคม ม.1

เพ่ือต้องการปรับปรุง

พื นสนามคอนกรีตให้

อยู่ในสภาพใช้งานได้

ตามปกติ

เทลานคอนกรีต หนา 

0.15 เมตร

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 100 

สภาพการใช้

งานสะดวกดี

ย่ิงขึ น

มีท่ีส้าหรับท้า

การประชุมได้

อย่างมี

ประสิทธิภาพ

กองช่าง

140 ซ่อมแซมคอนกรีตจากบ้านนางสาวอุไร

 ค้าบันเทิง - บ้านนายประเสริฐ ไพร

สัณฑ์  หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไปมา สะดวก 

ปลอดภัยมากขึ น

ผิวจราจร กว้าง 3.00 

เมตร ยาว 345 เมตร 

ลูกรังไหล่ทาง ข้างละ 

0.25 เมตร หรือตาม

ปริมาณท่ีก้าหนด

517,500 517,500 517,500 517,500 517,500 ร้อยละ100 

เดินทางสะดวก

 ปลอดภัย

ประชาชนสัญจร

 ไป-มา สะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

-355-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

141 ซ่อมแซมถนน คสล.ม.4-ม.5 หน้าบ้าน

นายไพโรจน์  แสงทอง ระยะทาง 50 

เมตร หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไปมา สะดวก 

ปลอดภัยมากขึ น

ผิวจราจรกว้าง 3.00 

เมตร ลูกรังไหล่ทาง 

ข้างละ 0.25 เมตร 

หรือตามปริมาณท่ี

ก้าหนด

75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 ร้อยละ100 

เดินทางสะดวก

 ปลอดภัย

ประชาชนสัญจร

 ไป-มา สะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

142 ลงลูกรังจากบ้านนายสุเทพ  พิณเสนาะ

 - เขตติดต่อห้วยคันแหลน  หมู่ท่ี  5

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไปมา สะดวก 

ปลอดภัยมากขึ น

ผิวจราจร กว้าง 3.00 

เมตร ยาว 50 เมตร 

ลูกรังไหล่ทาง ข้างละ 

0.25 เมตร หรือตาม

ปริมาณท่ีก้าหนด

53,000 53,000 53,000 53,000 53,000 ร้อยละ100 

เดินทางสะดวก

 ปลอดภัย

ประชาชนสัญจร

 ไป-มา สะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

143 ขยายถนนขุดดิน ฝังท่อ เทลูกรัง 

บริเวณบ้านนางไข่  โพธ์ิศรี ม.6

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไปมา สะดวก 

ปลอดภัยมากขึ น

ขยายถนนจาก 3 เมตร 

เป็น 5 เมตร พร้อมกด

เข็มและวางแผ่นกันดิน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ100 

เดินทางสะดวก

 ปลอดภัย

ประชาชนสัญจร

 ไป-มา สะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

-356-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

144 ลงลูกรังจากหน้าบ้าน นายบุญช่วย  

บัวอุไร ม.6

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไปมา สะดวก 

ปลอดภัยมากขึ น

ลงลูกรังซ่อมแซมผิว

จราจร จ้านวน 10 ลบ.

ม.

4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 ร้อยละ100 

เดินทางสะดวก

 ปลอดภัย

ประชาชนสัญจร

 ไป-มา สะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

145 ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายสมยศ 

 ค้าแก้ว ม.6 -บ้าน นายสุนทร  ป้อม

ศรี ม.3

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไปมา สะดวก 

ปลอดภัยมากขึ น

ผิวจราจร กว้าง 3.00 

เมตร ยาว 1,200 เมตร

 ลูกรังไหล่ทาง ข้างละ 

0.25 เมตร หรือตาม

ปริมาณท่ีก้าหนด

1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 ร้อยละ100 

เดินทางสะดวก

 ปลอดภัย

ประชาชนสัญจร

 ไป-มา สะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

146 ก่อสร้างคสล.ทางเข้าประปา หมู่ท่ี 7 เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไปมา สะดวก 

ปลอดภัยมากขึ น

ผิวจราจร กว้าง 3.00 

เมตร ยาว 60 เมตร ลง

ลูกรังไหล่ทาง ข้างละ 

0.25 เมตร หรือตาม

ปริมาณท่ีก้าหนด

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ร้อยละ100 

เดินทางสะดวก

 ปลอดภัย

ประชาชนสัญจร

 ไป-มา สะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

-357-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

147 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงระบบเสียง

ไร้สายภายในเขตพื นท่ี อบต.หลักแก้ว

เพ่ือใช้ในการ

ประชาสัมพันธ์ผลการ

ปฏิบัติงานของอบต.

และข่าวสารของทาง

ราชการให้ประชาชน

ได้รับทราบ

จ้านวน 1 โครงการ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนรับรู้

ข้อมูลข่าวสาร

ขององค์การ่บ

ริหารส่วน

ต้าบลหลักแก้ว

 ได้ร้อยละ 80

ประชาชนทราบ

ผลการ

ปฏิบัติงานของ

อบต.และรับรู้

ข่าวสารของทาง

ราชการ

กองช่าง

148 โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารศาลา

ประชาคมหลังเก่า โดยยกระดับความ

สูงและเปล่ียนกระเบื องหลังคา ม.1

เพ่ือต้องการปรับปรุง

หลังคาอาคารศาลา

ประชาคมหลังเก่าให้

อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้

ปกติ

อาคารมีความกว้าง 

5.40 เมตร ยาว 5.80 

เมตร ยกระดับหลังคา

ขึ นสูงวอีก 1.50 เมตร 

พร้อมเปล่ียนกระเบื อง

ท่ีมุงหลังคาใหม่

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 ร้อยละ 100มี

อาคารใช้

ส้าหรับท้าการ

ประชุมหมู่บ้าน

อาคารศาลา

ประชาคมหลัง

เก่าได้รับการ

ปรับปรุง

กองช่าง

-358-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

149 โครงการเสริมผิวทางแอสฟัสต์

คอนกรีต สายหน้าวัดลานช้าง ถึง

ทางเข้ากลุ่มบ้านนายจรูญ แตงอ่อน  

หมู่ท่ี 2

เพ่ือต้องการให้

ประชาชน เดินทาง

สัญจร ไป-มา สะดวก 

รวดเร็ว ปลอดภัย

กว้าง 3 เมตร ยาว

ประมาณ 1,800 เมตร 

ปูยางหนา 0.05 เมตร 

หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 

5,400 ตารางเมตร

2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา 

สะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มา สะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

150 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจร

คอนกรีตเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

สายกลุ่มเข้าบ้านนายวิรัต  ม่วงอ่อน 

หมู่ท่ี 2

เพ่ือต้องการให้

ประชาชน เดินทาง

สัญจร ไป-มา สะดวก 

รวดเร็ว ปลอดภัย

 กว้าง 3 เมตร ยาว

ประมาณ 1,500 เมตร 

ความหนาเฉล่ีย 0.05 

เมตร หรือมีพื นท่ีไม่

น้อยกว่า 4,500 เมตร

1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา 

สะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มา สะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

151 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลอง

คอนกรีตเสริมเหล็กคลอง ร.2 ข 

สุพรรณ 4 (หน้าวัดใหม่ทางข้าม) ม.3

เพ่ือต้องการให้

ประชาชน เดินทาง

สัญจร ไป-มา สะดวก 

รวดเร็ว ปลอดภัย

ความกว้าง 6 เมตร ยาว

 18 เมตร

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา 

สะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มา สะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

-359-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

152 โครงการก่อสร้างสะพานโครงสร้าง

เหล็กบริเวณ บ้านคลองขวาง ข้าม

กลุ่มนายเฉลียว  ม่วงอ่อน หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้ประชาชน

สัญจรไป-มา สะดวก 

รวดเร็ว มากขึ น

กว้าง 1.20 เมตร ยาว 

12 เมตร

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา 

สะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มา สะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

153 โครงการเทคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ

ท่ีพักสายตรวจ หมู่ท่ี 4 ต.หลักแก้ว

เพ่ือให้ท่ีพักสายตรวจ 

มีพื นท่ีส้าหรับบริการ

ประชาชน

พื นท่ีคอนกรีตเสริม

เหล็กไม่น้อยกว่า 

230.84 ตารางเมตร 

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

111,000 111,000 111,000 111,000 111,000 ร้อยละมีท่ีพัก

สายตรวจ

ส้าหรับบริการ

ประชาชน

ประชาชนรู้สึก

ปลอดภัย

กองช่าง

-360-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

154 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก สายจากบ้านนายสุรพงษ์  

แสงอิศราภิรักษ์ ถึงบ้านนางบุญเสริม 

 พยัคฆเรือง หมู่ท่ี 4

เพ่ือต้องการให้

ประชาชน เดินทาง

สัญจร ไป-มา สะดวก 

รวดเร็ว ปลอดภัย

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 

600 เมตร หนา 0.15 

เมตร มีพื นท่ีคอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 1,800 

ตารางเมตร พร้อมลง

ลูกรังไหล่ทางข้างละ 

0.25 เมตร ตามสภาพ

พื นท่ีหรือให้ครบตาม

จ้านวนท่ีก้าหนด

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา 

สะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มา สะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

-361-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

155 โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เส้นบ้านหนองจอกจากถนนลาดยาง

คลอง 1 ขวา ชันสูตร ถึงบ้านนายนเรศ

  อังกีรัตน์ ม.4

เพ่ือต้องการให้

ประชาชน เดินทาง

สัญจร ไป-มา สะดวก 

รวดเร็ว ปลอดภัย

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 

800 เมตร หนา 0.15 

เมตร มีพื นท่ีคอนกรีต

ไม่น้อยกว่า 2,400 

ตารางเมตร พร้อมลง

ลูกรังไหล่ทางข้างละ 

0.25 เมตร หรือตาม

สภาพพื นท่ีหรือให้ครบ

ตามจ้านวนท่ีก้าหนด

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา 

สะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มา สะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

-362-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

156 โครงการก่อสร้างขยายถนนดินหน้าวัด

คลองส้าโรงพร้อมฝังท่อ ม.4

เพ่ือต้องการให้

ประชาชน เดินทาง

สัญจร ไป-มา สะดวก 

รวดเร็ว ปลอดภัย

ถมเสริมดินให้มีฐาน 

กว้าง 3.5 เมตร ผิว

จราจร กว้าง 3 เมตร มี

ความสูง 1.20 เมตร 

พร้อมลงลูกรังผิวจราจร

 หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 

มีความยาว 80 เมตร 

พร้อมฝังท่อขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 

เมตร จ้านวน 5 ท่อน

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา 

สะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มา สะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

-363-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

157 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ปากทางเข้าวัดคลองส้าโรง ม.4

เพ่ือต้องการให้

ประชาชน เดินทาง

สัญจร ไป-มา สะดวก 

รวดเร็ว ปลอดภัย

กว้าง 2 เมตร ยาว 80 

เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 

เมตร หรือมีพื นท่ี

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 

120 ตารางเมตร 

พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

ข้างเดียว 0.25 เมตร 

หรือตามสภาพพื นท่ี

ตามจ้านวนท่ีก้าหนด

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา 

สะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มา สะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

-364-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

158 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก จากบ้าน นายจ้าลอง  นาค

กุญชร เข้ากลุ่มบ้านนายบุญเลิศ  

เหรียญทอง ม.5

เพ่ือต้องการให้

ประชาชน เดินทาง

สัญจร ไป-มา สะดวก 

รวดเร็ว ปลอดภัย

กว้าง 2.50 เมตร ยาว 

100 เมตร ความหนา

เฉล่ีย 0.15 เมตร หรือ

มีพื นท่ีคอนกรีตไม่น้อย

กว่า 250 เมตร พร้อม

ลูกรังไหล่ทาง ข้างละ 

0.25 เมตร

125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา 

สะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มา สะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

159 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจร

คอนกรีตเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

จากบ้านนายทวี  คล้ายวงษ์ เข้ากลุ่ม

บ้านนายส้าเริง นามก่ิง ม.7

เพ่ือต้องการให้

ประชาชน เดินทาง

สัญจร ไป-มา สะดวก 

รวดเร็ว ปลอดภัย

กว้าง 3 เมตร ยาว

ประมาณ 300 เมตร มี

ความหนาเฉล่ีย 0.05 

เมตร หรือมีพื นท่ีไม่

น้อยกว่า 900 ตาราง

เมตร

1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา 

สะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มา สะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

-365-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

160 โครงการก่อสร้างติดตั งบานประตู ปิด-

เปิด ระบายน ้าบริเวณบ้านนาย

จักรกฤษณ์  แสงนาค (บ้านเหนือ) หมู่

ท่ี 7

เพ่ือควบคุมการไหล

เข้า-ไหลออกของน ้า

ให้มีปริมาณท่ีเพียงพอ

มีขนาดท่อคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 

เมตร พร้อมท้าแท่น

ติดตั งบานประตูและ

อุปกรณ์อ่ืนๆ

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา 

สะดวก

ปริมาณน ้า

เพียงพอส้าหรับ

ท้าการเกษตร

กองช่าง

161 โครงการเสริมผิวจราจร แอสฟัลติกท์

คอนกรีต จากกลุ่มร้านก๋วยเต๋ียว นาย

สรายุทธ  ขาวศิริ ถึงกลุ่มบ้านนาย

มนตรี  เดชฤดี ม.7

เพ่ือต้องการให้

ประชาชน เดินทาง

สัญจร ไป-มา สะดวก 

รวดเร็ว ปลอดภัย

กว้าง 3 เมตร ยาว 

1,000 เมตร มีความ

หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร 

พื นท่ีไม่น้อยกว่า 3,000

 ตารางเมตร

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา 

สะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มา สะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

-366-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

162 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลง

ลูกรังจากบ้านนางม่วยซิน อ่องอร่าม 

ถึงเข้ากลุ่มบ้าน นางสมใจ  ไหลพ่ึงทอง

 ม.7

เพ่ือต้องการให้

ประชาชน เดินทาง

สัญจร ไป-มา สะดวก 

รวดเร็ว ปลอดภัย

ฐานกว้าง 4.00 เมตร 

ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร

 สูง 0.50 เมตร พร้อม

ลงลูกรังผิวจราจร หนา

เฉล่ีย 0.15 เมตร 

ระยะทางความยาว 

400 เมตร

190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา 

สะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มา สะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

163 โครงการก่อสร้างเสริมถนนดินพร้อม

ลงลูกรังผิวจราจร เข้ากลุ่มนานายม

นตรี  เดชฤดี ม.7

เพ่ือต้องการให้

ประชาชน เดินทาง

สัญจร ไป-มา สะดวก 

รวดเร็ว ปลอดภัย

ฐานกว้าง 3 เมตร ผิว

จราจร กว้าง 2.50 

เมตร สูง 2.50 เมตร 

พร้อมลงลูกรังผิวจราจร

 0.15 เมตร ระยะทาง 

200 เมตร

93,000 93,000 93,000 93,000 93,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา 

สะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มา สะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

-367-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

164 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลง

ลูกรังผิวจราจร จากบ้าน นางทองค้า 

ขาวศิริ เข้ากลุ่มบ้านนางวนิดา จง

ไมตรีพร ม.7

เพ่ือต้องการให้

ประชาชน เดินทาง

สัญจร ไป-มา สะดวก 

รวดเร็ว ปลอดภัย

ฐานกว้าง 3 เมตร ผิว

จราจร 2.50 เมตร สูง 

0.50 เมตร พร้อมลง

ลูกรังผิวจราจร ความ

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 

ระยะทาง 300 เมตร

140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา 

สะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มา สะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

-368-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

165 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริม

เหล็ก สายบ้านนางอารมย์  อยู่ม่ัน ถึง

หน้าศาลเจ้าพ่อทองรากไทร ม.7

เพ่ือต้องการให้

ประชาชน เดินทาง

สัญจร ไป-มา สะดวก 

รวดเร็ว ปลอดภัย

กว้าง 3 เมตร ยาว 80 

เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 

เมตร หรือมีพื นท่ี

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 

240 ตารางเมตร 

พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 

2 ข้าง 0.25 เมตรหรือ

ตามจ้านวนท่ีก้าหนด

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา 

สะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มา สะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

-369-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

166 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กบริเวณศาลาประชาคม หมู่ท่ี 8 

ต้าบลหลักแก้ว อ้าเภอวิเศษชัยชาญ 

จังหวัดอ่างทอง

เพ่ือต้องการให้

ประชาชน เดินทาง

สัญจร ไป-มา สะดวก 

รวดเร็ว ปลอดภัย

กว้าง 3 เมตรยาว  35 

เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 

เมตร หรือมีพื นท่ี

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 

105 ตารางเมตร 

พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 

2 ข้าง ข้างละ 0.25 

เมตร หรือตามจ้านวน

ท่ีก้าหนด

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา 

สะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มา สะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

-370-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

167 ซ่อมสร้างถนนคสล.จากบ้านนาย

ละเอียด อ่อนเลิศ สุดปลายทาง ท่ี

บ้านนายบุญส่ง  สวยสม หมู่ท่ี 8

เพ่ือต้องการให้

ประชาชน เดินทาง

สัญจร ไป-มา สะดวก 

รวดเร็ว ปลอดภัย

กว้าง 2.50 เมตร ยาว 

68 เมตร ความหนา

เฉล่ีย 0.15 เมตร หรือ

มีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 170

 ตารางเมตร พร้อมลง

ลูกรังไหล่ทาง ข้างละ 

0.25 เมตร หรือตาม

สภาพพื นท่ีหรือให้

ลูกรังครบตามจ้านวนท่ี

ก้าหนด

85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา 

สะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มา สะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

-371-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

168 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บ้านวัดกรด จากลานท่ีออก

ก้าลังกาย รอบบ่อสาธารณะไปถึงบ้าน

นายอภิบาล  บุญญาภิรมย์ ม.8

เพ่ือต้องการให้

ประชาชน เดินทาง

สัญจร ไป-มา สะดวก 

รวดเร็ว ปลอดภัย

กว้าง 3 เมตร ยาว 400

 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 

เมตร หรือมีพื นท่ี

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 

4,200 ตารางเมตร 

หรือตามจ้านวนท่ี

ก้าหนด

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา 

สะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มา สะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

169 โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์

คอนกรีตสายเข้ากลุ่มบ้านดอนหัวหมู 

หมู่ท่ี 8

เพ่ือต้องการให้

ประชาชน เดินทาง

สัญจร ไป-มา สะดวก 

รวดเร็ว ปลอดภัย

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 

282 เมตร ปูยางหนา  

0.05 เมตร มีพื นท่ีไม่

น้อยกว่า 846 ตาราง

เมตร

335,000 335,000 335,000 335,000 335,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา 

สะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มา สะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

-372-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

170 โครงการก่อสร้างผนังกันดินสไลด์ 

เคล่ือนตัวบริเวณคันคลองคูคาง ม.4 

จากหน้าบ้านายอร่าม  พุทธคุณ ถึงโรง

เป็ดนายสาทิตย์  แจ่มฟ้า เช่ือมต่อ ม.7

เพ่ือป้องกันการสไลด์

ของดิน

มีความยาว 400 เมตร 

ปักเข็มไม้ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ ว 

ยาว 3.00 เมตร สลับ

ฟันปลา จ้านวน 3 แถว

 ยึดด้วยเหล็ก RB 

เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม.

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 สามารถกัก

เก็บน ้าได้

มากขึ นไม่ตื น

เขิน

ผนังกันดินมี

ความแข็งแรง

กองช่าง

171 โครงการขยายสะพานหน้าวัดคลอง

ส้าโรง ม.4

เพือต้องการขยาย

สะพานให้มีความกว้าง

เพ่ิมขึ น

กว้างเพ่ิมอีก 3.00 เมตร

 ยาว 15 เมตร ตอกเข็ม

เทพื น พร้อมราวสะพาน

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา 

สะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มา สะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

172 เสริมถนนดินลงลูกรังคันคลอง ร.2 ข 

สุพรรณ 4จากสะพานปูน วัดใหม่ทาง

ข้าม ม.3-ม.7 ต.หลักแก้ว

เพ่ือประชาชนสัญจร 

ไปมาสะดวก และเพ่ือ

เดินทางไปท้า

การเกษตร

มีความกว้างผิวจราจร

เดิมเป็นฐาน กว้าง 3.00

 เมตร ถมดินเสริมสูง 

0.05 เมตร ผิวจราจร

บน กว้าง 2.50 เมตร 

พร้อมลงลูกรังผิว

จราจรหนาเฉล่ีย 0.10 

เมตร ความยาว 1,500 

เมตร

   350,000.00    350,000.00   350,000.00    350,000.00   350,000.00 ร้อยละ 80 

ประชาชน

สัญจร ไป-มา 

สะดวก

ประชาชนสัญจร

 ไป-มา สะดวก 

รวดเร็วมากขึ น

กองช่าง

173 โครงการฝังท่อระบายน ้า พีวีซี พร้อม

ใส่ท่อพัก จ้านวน 2 สายทาง ดังนี 

เพ่ือต้องการระบายน ้า

ท่ีมีการกักขังอยู่

ร้อยละ 100 

สามารถ

ระบายน ้าได้ดี

มีการระบายน ้า

ได้ดี

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

-สายทางจากกลุ่มบ้านนายสมพร  

ปลอดโปร่ง ไปถึงกลุ่มบ้านนายถ่ัว  

ประสพโชค หมู่ท่ี 7

ระยะทางประมาณ 70 

เมตร ใส่ท่อพักขนาด * 

0.60 x 0.60 เมตร 

จ้านวน 4 ใบ และเดิน

ท่อพีวีซี ขนาด ™ 12 นิ ว 

(ซอยต้นสะตือ)

   100,000.00    100,000.00   100,000.00    100,000.00   100,000.00

-จากกลุ่มบ้านนางสมหวัง  คล้ายพงษ์ดี

 ถึงกลุ่มบ้าน นายจ้าลอง  พานรอต 

หมู่ท่ี 7

ระยะทางประมาณ 100

 เมตร ใสท่อพัก ขนาด

 * 0.60x0.60 เมตร 

จ้านวน 6 ใบ และเดิน

ท่อพีวีซี ขนาด ™ 12 นิ ว 

(บ้านเหนือ)

   150,000.00    150,000.00   150,000.00    150,000.00   150,000.00
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

         รายละเอียดโครงการพัฒนา          

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

174 โครงการฝังท่อระบายน ้า พีวีซี พร้อม

ใส่ท่อพักภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 7

เพ่ือต้องการระบายน ้า

ท่ีมีการกักขังอยู่

ระบายน ้าทิ งลงคลอง

ระยะทางประมาณ 300

 เมตร ใส่ท่อพักขนาด

  0.60 x0.60 เมตร 

จ้านวน 10 ใบ และ

เดินท่อพีวีซี ขนาด 

 12 นิ ว (รอบหมู่บ้าน)

   350,000.00    350,000.00   350,000.00    350,000.00   350,000.00 ร้อยละ 100 

สามาถระบาย

น ้าได้ดี

มีการระบายน ้า

ได้ดี

กองช่าง

102,164,510 101,564,510 101,564,510 101,564,510 101,564,510จ านวน 174 โครงการ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

1 ส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน

เพ่ือส้ารวจข้อมูลภูมิปัญญา

ท้องถ่ินสร้างเป็นองค์ความรู้

เผยแพร่ให้แก่คนในท้องถ่ิน

จ้านวน 1 ครั ง 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 100 ท่ี

ร่วมกันสืบสาน

วัฒนธรรมไทย

ให้สืบต่อไป

สืบทอดภูมิปัญญา

ท้องถ่ินให้มีการต่อ

ขยายความคิดเป็น

จุดเด่นของท้องถ่ิน

ต่อไป

กอง

การศึกษาฯ

2 พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวหลวงพ่อ

ขาว หมู่ท่ี ๖

เพ่ือต้องการให้เป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวของชาวต้าบลหลักแก้ว

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

แหล่งท่องเท่ียว

มีแหล่งท่องเท่ียวและ

ได้สักการะหลวงพ่อ

ขาว

กอง

การศึกษาฯ

3 โครงการอบรมศีล ๕ พัฒนาชีวิต เพ่ือต้องการให้ทุกคนมีศีล ๕ 

พัฒนาชีวิตให้เป็นสุข

จ้านวน 100 

คน

5,000 5,000         5,000         5,000 5,000 จ้านวนของ

ประชาชนท่ีมี

ศีล ๕

สามารถน้าศีล ๕ มา

ใช้ในชีวิตประจ้าวันได้

กอง

การศึกษาฯ

4 ปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอลตาม

แบบมาตราฐาน

เพ่ือต้องการให้มีสนามกีฬา

ส้าหรับใช้ในการแข่งขันกีฬาใน

ต้าบลหลักแก้ว

สนามกีฬาใน

ต้าบลหลัก

แก้วทุกแห่ง

900,000 900,000     900,000     900,000 900,000 จ้านวนของ

สนามกีฬาท่ีได้

มาตรฐาน

มีสนามกีฬาตามแบบ

มาตรฐาน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

5 โครงการส่งเสริมดนตรีไทย (ขิม) เพ่ือต้องการส่งเสริมดนตรีไทย 

เช่น ขิม

จ้านวน  50 

คน

     50,000       50,000       50,000       50,000       50,000 จ้านวนของ

เยาวชน หรือ

ประชาชนท่ี

เข้าร่วม

โครงการ

ดนตรีไทยได้รับการ

อนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลาน

 เยาวชน และ

ประชาชน

กอง

การศึกษาฯ

(ผอ.วัด

คลองส้าโรง)

6 โครงการประเพณีสงกรานต์ เพ่ือรักษาประเพณี

วัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่

ต่อไป

จ้านวน 1 

โครงการ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ

ประชาชนให้

ความส้าญกับการ

รักษาประเพณี

ประชาชนมีสวน

ร่วมในการรักษา

ประเพณี

วัฒนธรรมอันดีงาม

กอง

การศึกษาฯ

7 โครงการงานร้าลึกวีรชนแขวง

เมืองวิเศษชัยชาญ

เพ่ือเชิดชูเกียรติวีรชนแขวง

เมือง วิเศษไชยชาญ

จ้านวน 1

โครงการ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ

ประชาชนมีส่วน

ร่วมในการเชิดชู

เกียรติวีรชน

ประชาชนมีส่วน

ร่วมในการเชิดชู

เกียรติวีรชน

กอง

การศึกษาฯ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

8 โครงการประเพณีลอยกระทง เพ่ือรักษาประเพณี

วัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่

ต่อไป

จ้านวน 1

โครงการ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ

ประชาชนให้

ความส้าญกับการ

รักษาประเพณี

ประชาชนมีสวน

ร่วมในการรักษา

ประเพณี

วัฒนธรรมอันดีงาม

กอง

การศึกษาฯ

9 โครงการวันธรรมสวนะ เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมทาง

พุทธศาสนา

จ้านวน 1

โครงการ

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ

ประชาชนเยาวชน

 ให้ความส้าคัญ

กับพุทธศาสนา

ประชาชน เยาวชน

ให้ความส้าคัญกับ

กิจกรรมทางพุทธ

ศาสนา

กอง

การศึกษา
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

10 โครงการวันมาฆบูชาและวัน

เข้าพรรษา

เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมทาง

พุทธศาสนา

จ้านวน 1 

โครงการ

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ

ประชาชนเยาวชน

 ให้ความส้าคัญ

กับพุทธศาสนา

ประชาชน เยาวชน

ให้ความส้าคัญกับ

กิจกรรมทางพุทธ

ศาสนา

กอง

การศึกษาฯ

11 โครงการส่งเสริมสนับสนุน

ประเพณีวันสาร์ทไทย

เพ่ือรักษาประเพณีวันสารท

ไทยให้คงอยู่

จ้านวน  1 

โครงการ

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละของ

ประชาชนให้

ความส้าญกับการ

รักษาประเพณี

ประชาชนมีสวน

ร่วมในการรักษา

ประเพณี

วัฒนธรรมอันดีงาม

กอง

การศึกษาฯ

12 โครงการแข่งขันกีฬาภายใน

ต้าบลหลักแก้ว

เพ่ือจัดการแข่งขันกีฬาต้าบล

หลักแก้ว หมู่ท่ี 1-8

จ้านวน 1 

โครงการ

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละของ

ประชาชนใน

ต้าบลเกิดความรัก

 ความสามัคคี

หมู่บ้านมีความรัก

สามัคคีกัน

กอง

การศึกษาฯ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

13 จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ

แข่งขันกับหน่วยงานต่างๆ

เพ่ือต้องการให้นักกีฬามี

ความสามัคคีและได้ออก

ก้าลังกายสุขภาพแข็งแรง

นักกีฬา

ต้าบลหลัก

แก้ว

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 

นักกีฬาเข้าร่วม

การแข่งขันมี

ความสามัคคี

มีค่าใช้จ่ายส้าหรับ

นักกีฬา

กอง

การศึกษาฯ

14 จัดซื ออุปกรณ์กีฬา เพ่ือจัดซื ออุปกรณ์กีฬาประจ้า

หมู่บ้าน เช่น ฟุตซอล ตะกร้อ เน็ต

 ตาข่าย วอลเลย์ แป้นบาส

หมู่ท่ี 1-8      20,000       20,000       20,000       20,000       20,000 ร้อยละ 80 

ของประชาชน

สุขภาพแข็งแรง

ประชาชนมีสุขภาพ

ร่างกายท่ีแข็งแรง
กอง

การศึกษาฯ

15 โครงการส่งเสริมนันทนาการเด็ก

และเยาวชน

ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของ

ผู้เรียนให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เต็ม

ตามศักยภาพ

กิจกรรม 

นันทนาการ

และมอบ

รางวัล

     10,000       10,000       10,000       10,000       10,000 ผู้เรียนเข้าร่วม

กิจกรรม

นันทนาการ

ผู้เรียนมี พัฒนาการ

เรียนรู้ท่ีดี

กงอากร

ศึกษา/ศพด.
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

16 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็ก

ปฐมวัยท้องถ่ินไทย ผ่านการเล่น 

(สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา)

เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ 4 ด้าน 

ให้กับเด็กปฐมวัย

เด็กปฐมวัยใน

ต้าบล

   170,000     170,000     170,000     170,000     170,000 เด็กปฐมวัยใน

ต้าบลหลักแก้ว

เด็กปฐมวัยได้รับการ

เรียนรู้ผ่านการเล่น

กอง

การศึกษา

 1,840,000 1,840,000 1,840,000 1,840,000รวมจ านวน 16  โครงการ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(

บาท)

2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) รับผิดชอบ

1 โครงการเย่ียมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ

 และผู้ป่วยเรื อรัง แบบบูรณาการ

เพ่ือต้องการให้ผู้สูงอายุ ผู้

พิการ และผู้ป่วยเรื อรัง มี

คุณภาพชีวิตท่ีดี

จ้านวน 1 ครัวเรือน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตท่ี

ดีขึ น

ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีขึ น

ส้านักงานปลัดฯ

2 โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรม

ผู้สูงอายุ

เพ่ือต้องการให้ชมรม

ผู้สูงอายุมีกิจกรรมท่ีมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี

จ้านวน 1 โครงการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตท่ี

ดีขึ น

ผู้สูงอายุมีกิจกรรมและ

มีคุณภาพชีวิตคท่ีดี

ส้านักงานปลัดฯ

3 โครงการจัดกิจกรรมส้าหรับเด็ก

และเยาวชนในพื นท่ีต้าบล

เพ่ือจัดกิจกรรมส้าหรับเด็ก

เยาวชนในต้าบล

จ้านวน 1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ท่ี

เด็กมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีขึ น

เด็กเยาวชนมีความคิด 

ชีวิตท่ีดีขึ น

ส้านักปลัด

4 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากลุ่ม

สตรี

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน

พัฒนากลุ่มสตรีในด้านอาชีพ

จ้านวน 1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 

กลุ่มตรีมี

ศักยภาพเพ่ิมขึ น

กลุ่มสตรีมีการพัฒนา

ศักยภาพเพ่ิมขึ น

ส้านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

ผ 02
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(

บาท)

2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

ผ 02

5 โครงการด้านการพัฒนาสตรีและ

ครอบครัว

เพ่ือจัดโครงการ/กิจกรรมท่ี

เก่ียวข้องกับงานด้านการ

พัฒนาสตรีและครอบครัว

กลุ่มสตรี เด็ก 

เยาวชน และ

ครอบครัว

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 80 

สตรี เด็ก

เยาวชน มี

ความรัก ความ

อบอุ่น

สตรี เด็ก เยาวชน และ

ครอบครัวมีความ

อบอุ่นรัก สามัคคีกัน

ส้านักงานปลัดฯ

6 โครงการฝึกอบรมอาชีพ เพ่ือต้องการฝึกอาชีพ

ส้าหรับคนว่างงาน

คนว่างงาน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ

ความพึงพอใจ

ต่อการมีอาชีพ

ครอบครัวอบอุ่น ส้านักงานปลัดฯ

7 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา

เสพติด

เพ่ือจัดกิจกรรมต่างๆใน

ด้านการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด เช่น การ

อบรมให้ความรู้ สร้างความ

เข้าใจ การบ้าบัดฟ้ืนฟู การ

ส่งเสริมอาชีพผู้ผ่านการ

บ้าบัดแล้ว ฯลฯ

เด็ก เยาวชน ใน

ต้าบลกลุ่มเส่ียง

รวมถึงผู้ติดยาเสพ

ติดในต้าบล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 

ของประชาชน

มีผู้ติดยาเสพ

ติดลดลง

ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีขึ น

ส้านักปลัด
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(

บาท)

2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

ผ 02

8 โครงการสายตรวจชุมชนเฝ้าระวัง

เสพติด

เพ่ือจัดสายตรวจชุมชน

ภายในต้าบลหลักแก้วใน

การด้าเนินการเก่ียวกับยา

เสพติด

จ้านวน 1 โครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 

ของประชาชน

มีผู้ติดยาเสพ

ติดลดลง

ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีขึ น

ส้านักปลัด

9 ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนา

ครอบครัวต้าบลหลักแก้ว

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการ

ด้าเนินงานของศูนย์พัฒนาฯ

จ้านวน 1 ครั ง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 

ของครอบครัว

ท่ีอบอุ่น

ศูนย์พัฒนาครอบครัว

ต้าบลหลักแก้วมีการ

บริหารท่ีดี

ส้านักงานปลัดฯ

10 โครงการอันเน่ืองมาจาก

พระราชด้าริ

เพ่ือด้าเนินงานตาม

โครงการพระราชด้าริฯ

จ้านวน 1 โครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 

ของประชาชน

ท่ีด้าเนินงาน

ตาม

พระราชด้าริ

ประชาชนได้

ด้าเนินงานตาม

พระราชด้าริ

ส้านักงานปลัดฯ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(

บาท)

2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

ผ 02

11 โครงการป้องกันเยาวชนตั งครรภ์

ไม่พร้อมก่อนวัยอันควร

เพ่ือจัดกิจกรรมฝึกอบรม

เยาวชนให้มีความรู้ในการ

ป้องกันท้องไม่พร้อม

เยาวชนในต้าบล 

80 คน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 

สามารถ

ป้องกันการ

ท้องก่อนวัย

อันควร

เด็กเยาวชนในต้าบล มี

คุณภาพชีวิตท่ีดี

ส้านักปลัด

12 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู้สูงอายุต้าบลหลักแก้ว

เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีในด้านร่างกายและ

จิตใจ

ผู้สูงอายุ ในจ้านวน

 ๘ หมู่บ้าน ของ

ต้าบลหลักแก้ว

    60,000 60,000 60,000 60,000      60,000 จ้านวนของ

ผู้สูงอายุท่ี

เข้าร่วม

โครงการ

1.ผู้สูงอายุมีความรู้ 

ความเข้าใจ 

ปรับเปล่ียนพฤติกรรม

ในการดูแลสุขภาพ

อนามัยของตนเอง ทั ง

ด้านโภชนาการ การ

ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

ร่างกายและจิตใจ

ส้านักปลัด

-386-



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(

บาท)

2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

ผ 02

13 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์

ต่อต้านการทุจริต

เพ่ือต้องการให้ เจ้าหน้าที 

พนักงาน ประชาชน ไม่ทุจริต

จ้านวน 50 คน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวของ เจ้า

หน้าที 

พนักงาน 

ประชาชน

ต่อต้านการ

ทุจริต

เจ้าหน้าท่ี พนักงาน 

ประชาชนไม่ทุจริต

ส้านักงานปลัดฯ

14 โครงการเสริมสร้างจิตส้านึกและ

ค่านิยมให้กับเจ้าหน้าท่ีของรัฐยึด

หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ

หน้าท่ี

เพ่ือต้องการให้เจ้าหน้าท่ี

ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาล

ในการปฏิบัติหน้าท่ี

จ้านวน 50 คน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ้านวนของ

เจ้าหน้าท่ีรัฐ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐมี

จิตส้านึกยึดหลักธรร

มาภิบาล

ส้านักงานปลัดฯ

15 โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์

ในครอบครัว

เพ่ือต้องการกระชับ

ความสัมพันธ์

จ้านวน 50 คน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ครอบครัวมี

ความสัมพันธ์ท่ี

ดีต่อกัน

ครอบครัวมีสัมพันธ์ท่ีดี

ต่อกัน

ส้านักงานปลัดฯ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(

บาท)

2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

ผ 02

16 โครงการแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

เพ่ือต้องการแก้ไขและ

พัฒนาชีวิตประชาชน เช่น 

การพัฒนาชีวิตผู้ป่วยด้อย

โอกาส และครอบครัวผู้มี

รายได้น้อยและผู้ไร้ท่ีพ่ึงพึง 

การด้าเนินการป้องกันและ

ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  

การป้องกันและบรรเทา

ความเดือดร้อนของ

ประชาชนท่ีเกิดจากสา

ธารณภัยต่างๆ และอ่ืน ฯลฯ

จ้านวน 50 คน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวน

ครอบครัวมี

การพัฒนาชีวิต

ผู้ป่วยด้อย

โอกาส

ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีขึ น

ส้านักงานปลัดฯ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(

บาท)

2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

ผ 02

17 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ

สร้างความปรองดองและ

สมานฉันท์ของคนในชาติ

เพ่ือต้องการต้องการให้คน

ในชาติสมานฉันท์ ปรองดอง

 สามัคคีรักใครกลมเกลียวกัน

จ้านวน 50 คน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวนของ

ประชาชนท่ี

เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนมีความ

ปรองดองสมานฉันท์

ส้านักงานปลัดฯ

18 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ

ด้าเนินงานตามหลักปรัชญาของ

เศรษกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน 

ระดับชุมชน และระดับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

เพ่ือต้องการส่งเสิม

สนับสนุนการด้าเนินงาน

ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

จ้านวน 50 คน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ้านวนของ

ประชาชนท่ี

ต้องการ

ส่งเสริม

สนับสนุนการ

ด้าเนินงาน

ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีขึ น

ส้านักงานปลัดฯ

19 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรี

ต้าบลหลักแก้ว

เพ่ือพัฒนาศักยภาพสตรี

ต้าบลหลักแก้ว

กลุ่มสตรีและกลุ่ม

อาชีพ จ้านวน 50 

คน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนของ

สตรีต้าบลหลัก

แก้ว

ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีขึ น

ส้านักงานปลัดฯ

-389-



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(

บาท)

2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

ผ 02

20 โครงการพัฒนาอาสาสมัครดูแล

ผู้สูงอายุและผู้พิการ

เพือต้องการฟ้ืนฟู

สมรรถภาพผู้สูงอายุและผู้

พิการ

ผู้สูงอายุ จ้านวน 

80 คน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนของ

ผู้สูงอายุและผู้

พิการท่ี

ต้องการฟ้ืนฟู

สมรรถภาพ

ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีขึ น

ส้านักงานปลัดฯ

21 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา

อาชีพให้แก่ประชาชนและผู้

มีรายได้น้อย

ประชาชนและผู้มี

รายได้น้อย จ้านวน

 50 คน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวนของ

ประชาชนและ

ผู้มีรายได้น้อย

ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีขึ น

ส้านักงานปลัดฯ

22 โครงการต่อยอดการถักประเป๋า

เชือกร่ม

เพ่ือพัฒนากลุ่มอาชีพอาชีพ

ให้มีรายได้เสริม

จ้านวน 25 คน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนของ

กลุ่มอาชีพ
ส้านักงานปลัดฯ

23 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา

 คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

เพ่ือคุณภาพชีวิตของ

คนชราและผู้ด้อยโอกาสให้

มีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ น

จ้านวน 50 คน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ้านวนของ

ประชาชนท่ี

ได้รับการ

พัฒนาความ

เป็นอยู่ท่ีดีขึ น

ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีขึ น

ส้านักงานปลัดฯ

-390-



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(

บาท)

2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

ผ 02

24 โครงการจัดหาส่งเสริมการฝึก

อาชีพ ผู้มีรายได้น้อย

เพ่ือต้องการจัดหาส่งเสริม

การฝึกอาชีพ ผู้มีรายได้น้อย

จ้านวน 50 คน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ้านวน

ผู้เข้าร่วมฝึก

อาชีพ ผู้มี

รายได้น้อย

ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีขึ น

ส้านักงานปลัดฯ

25 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ

ด้าเนินงานตามหลักปรัชญาของ

เศรษกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน 

ระดับชุมชน และระดับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

เพ่ือต้องการส่งเสริม

สนับสนุนการด้าเนินงาน

ตามหลักเศรษฐกิจฯ

จ้านวน 50 คน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ้านวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการ

ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีขึ น

ส้านักงานปลัดฯ

26 โครงการท้าความสะอาดหมู่บ้าน 

เมืองสะอาดน่าอยู่อย่างย่ังยืน

เพ่ือต้องการให้หมู่บ้านใน

ต้าบลหลักแก้วสะอาดน่าอยู่

ประชาชนในต้าบล

หลักแก้ว

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการท้า

ความสะอาด

หมู่บ้านในต้าบลหลัก

แก้วสะอาด น่าอยู่

ส้านักงานปลัดฯ

รวม 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000จ านวน  26  โครงการ

-391-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(

บาท)

2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) รับผิดชอบ

1 เพ่ิมดวงไฟแสงสว่างทางจากวัด

คลองพูล -บ้านนางบุญธรรม พันธ์ดี

เพ่ือต้องการให้มีไฟ

ส่องสว่าง และ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ตั งเสาพาด

สาย มีระยะทางประมาณ 800 เมตร

240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิต

ท่ีดี

ประชาชน

ได้รับแสงสว่าง

เดินทาง

ปลอดภัย

กองช่าง

2 ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ท่ี 1-8 เพ่ือต้องการให้

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

อย่างท่ัวถึง

ท้าการปักเสาพาดสายพร้อมหม้อ

แปลง เสาจ้านวน 67 ต้น

800,000    800,000  800,000   800,000    800,000    ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิต

ท่ีดี

ประชาชน

ได้รับแสงสว่าง

เดินทาง

ปลอดภัย

กองช่าง

3 ขยายเขตไฟฟ้า ด้วยระบบโซล่าเซลล์

 หรือติดตั งหม้อแปลง เคร่ืองวัดและ

อุปกรณ์ไฟฟ้า และอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 

หมู่ท่ี 1-8

เพ่ือต้องการให้

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

อย่างท่ัวถึง

ท้าการปักเสาพาดสายพร้อมหม้อ

แปลง เสาจ้านวน 67 ต้น

250,000    250,000  250,000   250,000    250,000    ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิต

ท่ีดี

ประชาชน

ได้รับแสงสว่าง

เดินทาง

ปลอดภัย

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

ผ 02
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(

บาท)

2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

ผ 02

29 ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะริมทาง ด้วย

ระบบโซล่าเซลล์  หรือติดตั งหม้อ

แปลง เคร่ืองวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า 

และอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง หมู่ท่ี 1-8

เพ่ือต้องการให้

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

ในพื นท่ีต้าบลหลักแก้ว 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิต

ท่ีดี

ประชาชนมี

ความปลอภัย

ในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

กองช่าง

4 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ จากศาลา

ประชาคม - ประตูระบายน ้า หมู่ท่ี 1

 ด้วยระบบโซล่าเซลล์  หรือติดติดตั ง

หม้อแปลง เคร่ืองวัดและอุปกรณ์

ไฟฟ้า และอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

เพ่ือต้องการให้

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

อย่างท่ัวถึง

ท้าการปักเสาพาดสาย พร้อมหม้อ

แปลงไฟฟ้า ระยะทาง 2,500 เมตร 

เสา จ้านวน 62 ต้น และติดตั งโคมไฟ

สาธารณะ แบบโซล่าเซลล์

744,000 744,000 744,000 744,000 744,000 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิต

ท่ีดี

ประชาชนมี

ความปลอภัย

ในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

กองช่าง

5 ไฟทางสาธารณะบริเวณบ้านนาย

ณรงค์  แพทอง   หมู่ท่ี 1

เพ่ือต้องการให้

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

อย่างท่ัวถึง

ชุดโคมไฟทางเด่ียวพร้อมอุปกรณ์ ชุด

ละ 1,000 บาท

2,000 2,000        2,000        2,000        2,000 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิต

ประชาชนมี

ความปลอภัย

ในชีวิตและ

กองช่าง

49 เพ่ิมไฟสาธารณะบ้านใต้วัด ม.1 เพ่ือให้มีไฟส่องสว่าง

ส้าหรับการเดินทาง ไป

 มา

ชุดโคมไฟทางเด่ียว พร้อมอุปกรณ์ 

ชุดละ 1,000 บาท

      14,000     14,000      14,000       14,000      14,000 จ้านวนของดวง

ไฟท่ีส่องสว่าง
มีไฟส่องสว่าง

ส้าหรับสัญจร 

ไป มา

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(

บาท)

2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

ผ 02

6 ติดตั งดวงไฟส่องสว่าง ด้วยระบบโซ

ล่าเซลล์ ตั งแต่หมู่ท่ี 1 ถึงเขตติดต่อ 

หมู่ท่ี 6 หรือติดตั งหม้อแปลง 

เคร่ืองวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า และ

อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

เพ่ือต้องการให้

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

อย่างท่ัวถึง

ระยะทาง 2,500 เมตร 500,000 500,000    500,000     500,000     500,000 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิต

ท่ีดี

ประชาชนมี

ความปลอภัย

ในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

กองช่าง

7 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณบ้าน

นายจรูญ หมู่ท่ี 2 ด้วยระบบโซล่า

เซลล์ หรือติดตั งหม้อแปลง เคร่ืองวัด

และอุปกรณ์ไฟฟ้า และอ่ืนๆท่ี

เก่ียวข้อง

เพ่ือต้องการให้

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

อย่างท่ัวถึง

ท้าการปักเสาพาดสายพร้อมติดตั ง

หม้อแปลงไฟฟ้า ระยะทาง 300 เมตร

 เสาจ้านวน 7 ต้น พร้อมติดตั งโคมไฟ

สาธารณะ

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิต

ท่ีดี

ประชาชนมี

ความปลอภัย

ในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(

บาท)

2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

ผ 02

8 ขยายเขตไฟฟ้าสายกลุ่มบ้านนาง

ทิพย์สุคนธ์  แย้มเกษม หมู่ท่ี 2 ด้วย

ระบบโซล่าเซลล์ หรือติดตั งหม้อ

แปลง เคร่ืองวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า 

และอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

เพ่ือต้องการให้

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

อย่างท่ัวถึง

ปักเสาพาดสาย ระยะทาง 400 เมตร 

เสาไฟ จ้านวน 10 ต้น พร้อมไฟ

สาธารณะริมทาง 5 จุด

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิต

ท่ีดี

ประชาชนมี

ความปลอภัย

ในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

กองช่าง

9 ขยายไฟฟ้าสาธารณะจากบ้านนาง

ส้าเนา  มหาวัง ถึงบ้านนายส้าเริง  

ศึกษา หมู่ท่ี 2 ด้วยระบบโซล่าเซลล์ 

 ติดตั งหม้อแปลง เคร่ืองวัดและ

อุปกรณ์ไฟฟ้า และอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

เพ่ือต้องการให้

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

อย่างท่ัวถึง

ท้าการปักเสาพาดสายพร้อมติดตั ง

หม้อแปลงไฟฟ้า ระยะทาง 200 เมตร

 เสาจ้านวน 5 ต้น พร้อมติดตั งโคม

ไฟฟ้าสาธารณะ

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิต

ท่ีดี

ประชาชนมี

ความปลอภัย

ในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(

บาท)

2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

ผ 02

10 ติดตั งไฟฟ้าสาธารณะสายคลองมณี 

จากบริเวณหน้าวัด-บ้านนายบรรจง 

หมูท่ี 3ด้วยระบบโซล่าเซลล์ หรือ

ติดตั งหม้อแปลง เคร่ืองวัดและ

อุปกรณ์ไฟฟ้า และอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

เพ่ือต้องการให้

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

อย่างท่ัวถึง

ท้าการปักเสาพาดสายพร้อมติดตั ง

หม้อแปลงไฟฟ้า ระยะทาง250 เมตร 

เสาจ้านวน 6 ต้น พร้อมติดตั งโคมไฟ

สาธารณะแบบโซล่าเซลล์

72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิต

ท่ีดี

ประชาชนมี

ความปลอภัย

ในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

กองช่าง

11 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ วัดใหม่ทาง

ข้ามบ้านคลองคต หมู่ท่ี 3 แบบโซล่า

เซลล์ หรือติดตั งหม้อแปลง เคร่ืองวัด

และอุปกรณ์ไฟฟ้า และอ่ืนๆท่ี

เก่ียวข้อง

เพ่ือต้องการให้

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

อย่างท่ัวถึง

ท้าการปักเสาพาดสายพร้อมติดตั ง

หม้อแปลงไฟฟ้าระยะทาง 1,000 

เมตร เสา จ้านวน 25 ต้น พร้อม

ติดตั งโคมไฟฟ้าสาธารณะ แบบโซล่า

เซลล์

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิต

ท่ีดี

ประชาชนมี

ความปลอภัย

ในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

กองช่าง

-396-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(

บาท)

2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

ผ 02

12 ขยายระบบไฟฟ้าสาธารณะจาก

สะพานวัดคลองส้าโรง  หมู่ท่ี 4 ด้วย

ระบบโซล่าเซลล์   ทางเข้าบ้าน นาย

นะเรศ  อังกีรัตน์ หรือติดตั งหม้อ

แปลง เคร่ืองวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า 

และอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

เพ่ือต้องการให้

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

อย่างท่ัวถึง

ท้าการปักเสาพาดสายพร้อมติดตั ง

หม้อแปลงไฟฟ้า ระยะทาง 1,200 

เมตร เสาจ้านวน 30 ต้น พร้อมติดตั ง

โคมไฟฟ้สาธารณะ

    360,000   360,000    360,000     360,000     360,000 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิต

ท่ีดี

ประชาชนมี

ความปลอภัย

ในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

กองช่าง

13 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะจากสะพาน

ปูนหนองหล่ม เขตติดต่อลานช้าง

(บริเวณหน้าบ้านนางน ้าวุ้น  ผาสุกโก)

 หมู่ท่ี 4 ด้วยระบบหรือติดตั งหม้อ

แปลง เคร่ืองวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า 

และอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

เพ่ือต้องการให้

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

อย่างท่ัวถึง

ท้าการปักเสาพาดสายพร้อมติดตั ง

หม้อแปลงไฟฟ้า ระยะทาง 1,500 

เมตร เสาจ้านวน 77 ต้น พร้อมติดตั ง

โคมไฟฟ้สาธารณะ

444,000 444,000 444,000 444,000 444,000 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิต

ท่ีดี

ประชาชนมี

ความปลอภัย

ในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

กองช่าง

-397-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(

บาท)

2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

ผ 02

14 ขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านนางยุพิน  - 

ทางโค้ง บ้านนางโสภา หมู่ท่ี 4

เพ่ือต้องการให้

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

อย่างท่ัวถึง

มีการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ แล้ว

ให้ด้าเนินการติดตั งโคมไฟสาธารณะ 

จ้านวน 2 ชุด

        3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิต

ท่ีดี

ประชาชนมี

ความปลอภัย

ในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

กองช่าง

15 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอยหนอง

ผักชี ด้วยระบบโซล่าเซลล์ หรือ

ติดตั งหม้อแปลงไฟฟ้า และอ่ืนๆท่ี

เก่ียวข้อง หมู่ท่ี 4

เพ่ือต้องการให้

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

อย่างท่ัวถึง

ท้าการปักเสาพาดสายพร้อมติดตั ง

ไฟฟ้าระยะทาง 800 เมตร เสาจ้านวน

 20 ต้น พร้อมติดตั งโคมไฟฟ้า

สาธารณะ

    240,000 240,000    240,000 240,000 240,000 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิต

ท่ีดี

ประชาชนมี

ความปลอภัย

ในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

กองช่าง

16 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ท่ี 4 

ด้วยระบบโซล่าเซลล์ หรือติดตั งหม้อ

แปลง เคร่ืองวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า 

และอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

เพ่ือต้องการให้

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

อย่างท่ัวถึง

ท้าการปักเสาพาดสายพร้อมติดตั ง

ไฟฟ้า ระยะทาง 500 เมตร เสา

จ้านวน 12 ต้น พร้อมติดตั งโคม

ไฟฟ้าสาธารณะ

144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิต

ท่ีดี

ประชาชนมี

ความปลอภัย

ในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

กองช่าง

-398-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(

บาท)

2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

ผ 02

17 ขยายเขตไฟฟ้าทางสาธารณะและ

ซ่อมแซมของเดิมสายคลองส้าโรง-

โพธ์ิม่วงพันธ์ ด้วยระบบโซล่าเซลล์ 

(ในเขต หมู่ท่ี 5) หรือติดตั งหม้อแปลง

 เคร่ืองวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า และ

อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

เพ่ือต้องการให้

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

อย่างท่ัวถึง

ท้าการปักเสาสายพร้อมติดตั งหม้อ

แปลงไฟฟ้าระยะทาง 1,500 เมตร 

เสา จ้านวน 37 ต้น พร้อมติดตั งโคม

ไฟฟ้าสาธารณะ แบบโซล่าเซลล์

444,000 444,000 444,000 444,000 444,000 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิต

ท่ีดี

ประชาชนมี

ความปลอภัย

ในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

กองช่าง

18 ขยายเขตไฟฟ้า ม.6 (จากบ้านนาย

มณเฑียร - นางน ้าวล  บุญโชค) ด้วย

ระบบโซล่าเซลล์ หรือติดตั งหม้อ

แปลง เคร่ืองวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า 

และอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

เพ่ือต้องการให้

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

อย่างท่ัวถึง

ท้าการปักเสาพาดสาย พร้อมติดตั ง

ไฟทางสาธารณะ ยาวประมาณ 100 

เมตร

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิต

ท่ีดี

ประชาชนมี

ความปลอภัย

ในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

กองช่าง

-399-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(

บาท)

2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

ผ 02

19 ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ท่ี 6จากบ้านนาง

ไข่  โพธ์ิศรี ถึงบ้านนายวิรัตน์ ช้างเชื อ

 ด้วยระบบโซล่าเซลล์ หรือติดตั ง

หม้อแปลง เคร่ืองวัดและอุปกรณ์

ไฟฟ้า และอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

เพ่ือต้องการให้

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

อย่างท่ัวถึง

ท้าการปักเสาสายพร้อมติดตั งหม้อ

แปลงไฟฟ้า ระยะทาง 400 เมตร เสา

จ้านวน 10 ต้น พร้อมติดตั งโคม

ไฟฟ้าสาธารณะ

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิต

ท่ีดี

ประชาชนมี

ความปลอภัย

ในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

กองช่าง

20 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบ้านนาย

ธงชัย  สวนตะโก - บ้านนายวันชัย  

แจ่มฟ้า  ด้วยระบบโซล่าเซลล์ หมู่ท่ี 

6 ติดตั งหม้อแปลง เคร่ืองวัดและ

อุปกรณ์ไฟฟ้า และอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

เพ่ือต้องการให้

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

อย่างท่ัวถึง

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 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิต

ท่ีดี

ประชาชนมี

ความปลอภัย

ในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

กองช่าง

-400-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(

บาท)

2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

ผ 02

21 ขยายเขตไฟฟ้าเข้าประปาหมู่บ้าน 

พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า ด้วยระบบโซ

ล่าเซลล์  หรือติดตั งหม้อแปลง 

เคร่ืองวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า และ

อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

เพ่ือต้องการให้

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

อย่างท่ัวถึง

ปักเสาพาดสายพร้อมติดตั งหม้อแปลง

ไฟฟ้าก้าลังส่ง สูง 1 ชุด ระยะทาง 

100 เมตร

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิต

ท่ีดี

ประชาชนมี

ความปลอภัย

ในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

กองช่าง

22 ขอไฟทางจากสะพานปูน -ถึงวัดหลัก

แก้ว ด้วยระบบโซล่าเซลล์  หรือ

ติดตั งหม้อแปลง เคร่ืองวัดและ

อุปกรณ์ไฟฟ้า และอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

เพ่ือต้องการให้

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

อย่างท่ัวถึง

หมู่ท่ี 7 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิต

ท่ีดี

ประชาชนมี

ความปลอภัย

ในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

กองช่าง

-401-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(

บาท)

2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

ผ 02

23 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะจากบ้าน

นางสุชาดา ขาวศิริ ถึงหน้าบ้านนาย

ทองใบ  ลายประหยัด หมู่ท่ี 7 ด้วย

ระบบโซล่าเซลล์  ติดตั งหม้อแปลง 

เคร่ืองวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า และ

อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

เพ่ือต้องการให้

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

อย่างท่ัวถึง

ปักเสาพาดาสายพร้อมติดตั งโคมไฟ

ทางสาธารณะ ระยะทางยาว 300 

เมตร

84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิต

ท่ีดี

ประชาชนมี

ความปลอภัย

ในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

กองช่าง

24 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ จาก

สะพานบ้านครูเมี ยน - บ้านนางสาว

จรินทร์ หมู่ท่ี 7 ด้วยระบบโซล่าเซลล์ 

 หรือติดตั งหม้อแปลงไฟฟ้า และ

อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง  ติดตั งหม้อแปลง 

เคร่ืองวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า และ

อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

เพ่ือต้องการให้

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

อย่างท่ัวถึง

ท้าการปักเสาพาดสายพร้อมติดตั ง

หม้อแปลงไฟฟ้า ระยะทาง 1,500 

เมตร

456,000 456,000 456,000 456,000 456,000 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิต

ท่ีดี

ประชาชนมี

ความปลอภัย

ในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

กองช่าง

-402-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(

บาท)

2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

ผ 02

25 ขอไฟทางจากชายคลอง - ถึงบ้าน

นายถ่ัว  เอกสมบัติ หมู่ท่ี 7 ด้วย

ระบบโซล่าเซลล์  หรือติดตั งหม้อ

แปลง เคร่ืองวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า 

และอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

เพ่ือต้องการให้

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

อย่างท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ความยาว 

100 เมตร

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิต

ท่ีดี

ประชาชนมี

ความปลอภัย

ในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

กองช่าง

26 ขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านนางพเยาว์  -

 ประปาหมู่บ้าน พร้อมหม้อแปลง

ด้วยระบบโซล่าเซลล์ หรือติดตั งหม้อ

แปลง เคร่ืองวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า 

และอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง   หมู่ท่ี 8

เพ่ือต้องการให้

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

อย่างท่ัวถึง

ปักเสาพาดสายพร้อมติดตั งหม้อแปลง

ไฟฟ้าระยะทาง 200 เมตร เสาจ้านวน

 5 ต้น พร้อมติดตั งโคมไฟฟ้าและ

หม้อแปลงไฟฟ้า ระบบประหา 1 จุด

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิต

ท่ีดี

ประชาชนมี

ความปลอภัย

ในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

กองช่าง

-403-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(

บาท)

2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

ผ 02

27 ขยายเขตไฟฟ้า จากลาน คสล.

เอนกประสงค์ถึงบ้านนายอภิบาล 

ปุญนา  หมู่ท่ี 8 ด้วยระบบโซล่าเซลล์

 หรือติดตั งหม้อแปลง เคร่ืองวัดและ

อุปกรณ์ไฟฟ้า และอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

เพ่ือต้องการให้

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

อย่างท่ัวถึง

หมู่ท่ี 8 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิต

ท่ีดี

ประชาชนมี

ความปลอภัย

ในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

กองช่าง

28 ขยายเขตไฟฟ้า จ้านวน 2 จุด  จาก

บ้านนายทวี พงษ์ดี ถึงบ้านนายเผด็จ 

 พงษ์ดี หมู่ท่ี 8 ด้วยระบบโซล่าเซลล์

 หรือติดตั งหม้อแปลง เคร่ืองวัดและ

อุปกรณ์ไฟฟ้า และอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

เพ่ือต้องการให้

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

อย่างท่ัวถึง

ท้าการปักเสาพาดสายพร้อมติดตั ง

หม้อแปลงไฟฟ้า ระยะทาง 120 เมตร

 เสาจ้านวน 3 ต้น พร้อมติดตั งโคม

ไฟฟ้าสาธารณะ

36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิต

ท่ีดี

ประชาชนมี

ความปลอภัย

ในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

กองช่าง

-404-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(

บาท)

2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

ผ 02

30 ติดตั งป้ายสัญญาณไฟกระพริบทาง

แยกภายในต้าบลหลักแก้ว

เพ่ือป้องกันชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชน

จ้านวน 8 จุด 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิต

ท่ีดี

ประชาชนมี

ความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

กองช่าง

31 ติดตั งสปอร์ตไลท้ส่องสว่างพร้อมเสา

ปูนพร้อมอุปกรณ์ติดตั ง

เพ่ือติดตั งสปอร์ตไล้ท์

ส่องสว่างพร้อมเสาปูน

และอุปกรณ์ติดตั ง 

บริเวณสนามฟุตบอล

และสนาบาสเกตบอล

 หน้าศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก

จ้านวน 1 แห่ง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิต

ท่ีดี

ประชาชนมี

ความปลอภัย

ในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

กองช่าง

-405-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(

บาท)

2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

ผ 02

32 เจาะบ่อบาดาล หมู่ท่ี 1,2,3,4,5,6,7,8 เพ่ือให้ประชาชนมีน ้า

ใช้อย่างเพียงพอและ

ท่ัวไป

ความลึกไม่น้อยกว่า 150 เมตร 

พร้อมสวมท่อกรองน ้าและติดตั ง

ซัมเมอร์ส ขนาด 3 แรง

3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิต

ท่ีดี

ประชาชนมี

ความปลอภัย

ในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

กองช่าง

33 ซ่อมแซมระบบประปา หมู่ท่ี 1-8 เพ่ือต้องการซ่อมแซม

ประปาท่ีช้ารุด

หมู่ท่ี 1-8 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิต

ท่ีดี

ประปาอยู่ใน

สภาพท่ีใช้งาน

ได้

กองช่าง

34 ซ่อมแซมศาลาท่ีพักริมทาง บริเวณท่ี

พักสายตรวจ หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้ประชาชนมีท่ี

ส้าหรับพักริมทาง

หมู่ท่ี 4       50,000 50,000      50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิต

ท่ีดี

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตท่ี

ดีขึ น

กองช่าง

-406-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(

บาท)

2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

ผ 02

35 เทคอนกรีตท่ีพักสายตรวจ หมู่ท่ี 4 เพ่ือให้ท่ีพักสายตรวจ

มีพื นท่ีส้าหรับบริการ

ประชาชน

กว้าง 10.00 เมตร ยาว 105 เมตร 

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

      81,000 81,000      81,000 81,000 81,000 ร้อยละ 100 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิต

ท่ีดี

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตท่ี

ดีขึ น

กองช่าง

36 ก่อสร้างศาลาท่ีพักริมทาง บริเวณ

หน้าบ้านนางน ้าวุ้น  ผาสุกโก (บ้าน

คลองขวาง) หมู่ท่ี 4

เพ่ือต้องการให้

ประชาชนมีท่ีส้าหรับ

พักริมทาง

อาคารกว้าง 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

คุณภาพชีวิต

ท่ีดี

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตท่ี

ดีขึ น

กองช่าง

48 โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวแบบ

เสียงตามสาย หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้ประชาชนใน

ต้าบลหลักแก้วได้รับ

ข่าวสาร  ความรู้อย่าง

ท่ัวถึง

โครงเหล็ก สูง 12 เมตร ฐานกว้าง 

0.45 เมตร

14,500 14,500 14,500 14,500 14,500 จ้านวนผู้ท่ี

ได้รับข้อมูล

ข่าวสารท่ัวถึง

ประชาชนใน

ต้าบลหลักแก้ว

ได้รับข้อมูล

ข่าวสารท่ัวถึง

กัน

กองช่าง

-407-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(

บาท)

2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

ผ 02

37 ถมเสริมคันดิน บริเวณศาลาริมทาง 

หมู่ท่ี 5

เพ่ือต้องการถมดินให้

สามารถใช้งานได้

กว้าง 20 เมตร ความยาว 60 เมตร 

ความสูงเฉล่ีย 0.60 เมตร

    100,000   100,000    100,000     100,000     100,000 ร้อยละ 100 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิต

ท่ีดี

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตท่ี

ดีขึ น

กองช่าง

38 โครงการถมดิน หลังบ้านผู้ช่วย

ไพฑูรย์  โพธ์ิศรี หมู่ท่ี 7

เพ่ือต้องการท้าลาน

เอนกประสงค์

กว้าง 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

คุณภาพชีวิต

ท่ีดี

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตท่ี

ดีขึ น

กองช่าง

39 ไฟทางสาธารณะโดยใช้ระบบโซล่า

เซลล์ หมู่ท่ี 1-8

เพ่ือต้องการให้ไฟ

สว่างตลอดเส้นทาง

หมู่ท่ี 1-8 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 100 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิต

ท่ีดี

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตท่ี

ดีขึ น

กองช่าง

-408-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(

บาท)

2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

ผ 02

40 ติดตั งป้ัมอินเวอร์เตอร์พร้อมแผงโซล่า

เซลล์เพ่ือใช้กับระบบประปา หมู่บ้าน

ขนาดใหญ่ หรือ ติดตั งหม้อแปลง 

เคร่ืองวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า และ

อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง  หมู่ท่ี 1-8

เพ่ือต้องการเปล่ียน

พลังงานดวงอาทิตย์ให้

เป็นพลังงานไฟฟ้า

หมู่ท่ี 1-8 4,000,000 4,000,000  4,000,000  4,000,000  4,000,000 ร้อยละ 100 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิต

ท่ีดี

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตท่ี

ดีขึ น

กองช่าง

41 ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือใช้ส้าหรับประปา

หมู่บ้าน หมูท่ี 1-8

เพ่ือต้องการขยายเขต

ไฟฟ้าส้าหรับประปา

หมู่บ้าน

หมูท่ี 1-8 1,000,000 1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000 ร้อยละ 100 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิต

ท่ีดี

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตท่ี

ดีขึ น

กองช่าง

42 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ จาก

สะพานหลักแก้ว นายสมคิด ขาวศิริ -

 บ้านนายมนตรี  เดชฤดี  หมู่ท่ี 7

เพ่ือต้องการขยายเขต

ไฟฟ้า ให้ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง

หมู่ท่ี 7 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 ร้อยละ 100 

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิต

ท่ีดี

ประชาชนมึ

คุณภาพชีวิตท่ี

ดีขึ น

กองช่าง

-409-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(

บาท)

2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

ผ 02

43 เพ่ิมเสาเหล็กย้ายไฟออกมาท่ีถนน 

ประมาณ ๗ จุด จากวัดคลองพูล - 

ถึงบ้านนางบุญธรรม ค้าดี หมู่ท่ี 1

เพือต้องการเพ่ิมเสา

เหล็กและย้ายไฟ

ออกมาท่ีถนน 

ประมาณ ๗ จุด

จัดซื อเสาปูน สายไฟ พร้อมอุปกรณ์

อ่ืน ระยะทางประมาณ 1,500 เมตร 

37 ต้น

185,000 185,000 185,000 185,000 185,000 จ้านวนของ

ประชาคนท่ีมี

คุณภาพชีวิต

ท่ีดีขึ น

ประชาชนมี

ความปลอภัย

ในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

กองช่าง

44 ติดตั งไฟสาธารณะจากส่ีแยกคลอง

ส้าโรง -เขตติดต่อ หมู่ท่ี 2 ด้วยระบบ 

 โซล่าเซลล์   หรือติดตั งหม้อแปลง 

เคร่ืองวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า และ

อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

เพ่ือต้องการให้มีไฟฟ้า

ส่องสว่าง

ระยะทางประมาณ 2,600 เมตร ปัก

เสาพาดสาย พร้อมติดตั งโคมไฟ

สาธารณะ จ้านวน 65 ต้น

780,000 780,000 780,000 780,000 780,000 จ้านวนของ

ประชาคนท่ีมี

คุณภาพชีวิต

ท่ีดีขึ น

ประชาชนมี

ความปลอภัย

ในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

กองช่าง

45 ติดตั งไฟสาธารณะจากสะพานปูน-

บ้านนายทองใบ  ลายประหยัด หมู่ท่ี

 7

เพ่ือต้องการให้มีไฟฟ้า

ส่องสว่าง

ระยะทางประมาณ 450 เมตร ท้า

การปักเสาพาดสาย พร้อมติดตั ง โคม

ไฟสาธารณะ จ้านวน 11 ต้น

132,000 132,000 132,000 132,000 132,000 จ้านวนของ

ประชาคนท่ีมี

คุณภาพชีวิต

ท่ีดีขึ น

ประชาชนมี

ความปลอภัย

ในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

กองช่าง

-410-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(

บาท)

2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

ผ 02

46 ติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ บ้านนางสุภา

พร  สายบุตร ม.8

เพ่ือต้องการให้มีไฟฟ้า

ส่องสว่าง

ขยายเขตปักเสาพาดสาย พร้อม

อุปกรณ์ 1 ต้น

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 จ้านวนของ

ประชาคนท่ีมี

คุณภาพชีวิต

ท่ีดีขึ น

ประชาชนมี

ความปลอภัย

ในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

กองช่าง

47 ติดตั งไฟทางบ้านนางมาเรียม   ชู

เอ่ียม ม.8

เพ่ือต้องการให้มีไฟฟ้า

ส่องสว่าง

ขยายเขตปักเสาพาดสาย พร้อม

อุปกรณ์ 1 ต้น

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 จ้านวนของ

ประชาคนท่ีมี

คุณภาพชีวิต

ท่ีดีขึ น

ประชาชนมี

ความปลอภัย

ในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

กองช่าง

50 ขยายเขตไฟฟ้า ช่วงบ้านนางไข่ 

โพธ์ิศรี ถึงบ้านนายธงชัย  สวน

ตะโก ม.6

เพ่ือต้องการให้

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

อย่างท่ัวถึง

ท้าการปักเสาพาดสาย พร้อมติดตั ง

โคมไฟสาธารณะ ระยะทาง 500 

เมตร เสาจ้านวน 12 ต้น

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ้านวนของ

ประชาชนท่ีใช้

ไฟฟ้า

ประชาชน

สัญจรไปมา

สะดวกปลอดภัย

กองช่าง

-411-



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

1.6 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี วัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(

บาท)

2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา ผลลัพธ์ท่ีคาด

ว่าจะได้รับ

ผ 02

51 อุดหนุนการไฟฟ้าอ้าเภอวิเศษ

ชัยชาญ จ.อ่างทอง เพ่ือขยาย

เขตไฟฟ้า หมู่ท่ี 1-8

เพ่ือต้องการอุดหนุน

งบประมาณเพ่ือขยาย

เขตไฟฟ้า หมู่ท่ี 1-8

ให้กับการไฟฟ้าอ้าเภอ

วิเศษชัยชาญ จ.

อ่างทอง

ท้าการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือท้าการปัก

เสาพาดสาย เพ่ือท้าการขยายเขต

ไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดตั งโคมส่อง

สว่าง และหม้อแปลงขยายเขตเพ่ือ

จ่ายกระแสไฟ หมู่ท่ี 1-8

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จ้านวนของ

ประชาชนท่ีมี

ไฟฟ้า

ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้ทุก

ครัวเรือน

กองช่าง

21,541,500 21,541,500 21,541,500 21,541,500 21,541,500จ านวน 51  โครงการ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

1.4 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่ 

หน้าบ้านน่ามอง

เพ่ือให้ประชาชนตระหนัก

ถึงการพัฒนาหมุ่บ้าน/

ชุมชนให้เป็นระเบียบ

อย่างย่ังยืน

หมู่บ้าน/ชุมชนใน

เขตองค์การ

บริหารส่วน

ต้าบลหลักแก้ว

     100,000 100,000 100,000 100,000      100,000 จ้านวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการ

ประชาชน

ตระหนักถึงการ

พัฒนาหมู่บ้าน/

ชุมชนให้เป็น

ระเบียบอย่าง

ย่ังยืน

กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

2 โครงการสุขภาพดี วิถีหมู่บ้าน/

ชุมชน

เพ่ือให้ประชาชนมีโอกาส

เข้าถึงสุขภาพอย่างย่ังยืน

หมู่บ้าน/ชุมชนใน

เขตองค์การ

บริหารส่วน

ต้าบลหลักแก้ว

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000     จ้านวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการ

ประชาชนได้รับ

โอกาสด้าน

สุขภาพ

กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)

รวม 2 โครงการ

ผ 02
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 5  ด้านการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการก้าจัดขยะส่ิงปฏิกูล

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

1.4 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

1 การบริหารจัดการขยะมูลฝอย

ชุมชน "จังหวัดสะอาด" จังหวัด

อ่างทอง ระดับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน และระดับหมู่บ้าน    

  1.1 ลดปริมาณขยะมูลฝอย

หมู่บ้าน/ชุมชนท่ีเข้าสู่ระบบการ

ก้าจัดท่ีปลายทางให้ได้ร้อยละ 5 %

1.ลดการใช้ขยะของหมู่บ้าน/

ชุมชนแต่ละวัน      2.ลด

ปริมาณขยะในการเข้าสู่

ระบบก้าจัดท่ีปลายทาง      

 3.เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในหมู่บ้าน/

ชุมชนในการก้าจัดขยะ

ส่วนราชการ

,สถานศึกษา 

ศาสนาสถาน, 

ภาคเอกชน, 

สถาน

ประกอบการ 

หมู่บ้าน/ชุมชนใน

เขตอบต.หลักแก้ว

      200,000 200,000 200,000 200,000      200,000 จ้านวนของ

ผู้เข้าร่วม

โครงการ

ต้าบลหลักแก้ว

เป็นเมืองน่าอยู่

กอง

สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 5  ด้านการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการก้าจัดขยะส่ิงปฏิกูล

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

1.4 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

1.2 ส่วนาราชการ สถานศึกษา 

ศาสนสถาน ภาคเอกชน และ

สถานประกอบการ จัดโครงการ

ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยหรือ

การน้าขยะไปใช้ประโยชน์

เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ

ระหว่างรัฐ ประชาชน และ

เอกชน ในการตระหนักถึง

ปัญหาขยะล้นเมือง เพ่ือลด

ปริมาณการเพ่ิมขยะใน

สถานท่ีราชการ                

   หมู่บ้านชุมชน และพื นท่ี

สาธารณะ ให้เกิดการน้าขยะ

รีไซเคิลมาใช้ใหม่              

2.เพ่ือสนับสนุนให้ประชาชน

เกิดรายได้ในครัวเรือนเพ่ือ

ขึ นจากการคัดแยกขยะ       

 3.ส่งเสริมและสนับสนุนให้มี

การจัดการระบบการคัดแยก

ขยะ และรีไซเคิล

ร้อยละ ๑๐๐ จ้านวนของ

ผู้เข้าร่วม

โครงการ

ปัญหาด้านขยะ

ลดน้อยลง

กอง

สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 5  ด้านการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการก้าจัดขยะส่ิงปฏิกูล

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

1.4 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

1.3 โครงการหมู่บ้าน/ชุมชน

ต้นแบบ การลดและคัดแยกขยะ

มูลฝอย

1.สร้างต้นแบบหมู่/บ้าน

ชุมชนในการลดและคัดแยก

ขยะเพ่ือเป็นตัวอย่างให้กับ

หมู่บ้าน ชุมชน     2.เพ่ือ

สร้างแรงจูงใจให้กับหมู่บ้าน/

ชุมชนในการลดและคัดแยก

หมู่บ้าน/ชุมชน 

ร้อยละ 40

จ้านวนของ

ผู้เข้าร่วม

โครงการ

กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 5  ด้านการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการก้าจัดขยะส่ิงปฏิกูล

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

1.4 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

1.4 จัดตั ง"จุดรวมขยะอันตราย" 1.สร้างจิตส้านึกในการรักษา

สุขภาพแวดล้อมในหมู่บ้าน

ชุมชน                          

2.ลดความเส่ียงการเกิดโรคท่ี

เกิดขยะอันตราย เช่น โรค

ทางเดินหายใจ โรคผิวหนังฯ

3.ลดการแพร่เชื อและการ

แพร่กระจายของสารเคมี

หมู่บ้านชุมชน 

ต้าบลหลักแก้ว 

ร้อยละ 100

จ้านวนของ

ผู้เข้าร่วม

โครงการ

กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 5  ด้านการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการก้าจัดขยะส่ิงปฏิกูล

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

1.4 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

1.5 โครงการก้าจัดกาก

อุตสาหกรรมท่ีเป็นอันตรายและ

มูลฝอยติดเชื อ ได้รับการก้าจัด

อย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการ

1.ลดความเส่ียงการเกิดโรคท่ี

เกิดจากขยะอันตราย เช่น 

โรคทางเดินหายใจ ผิวหนัง2.

ลดการกระจายของเชื อโรค

และการแพร่กระจายของ

สารเคมี                    3.

ป้องกันการร่ัวของกาก

อุตสาหกรรม

สถานพยาบาล

โรงงาน

อุตสาหกรรม/

หมู่บ้าน ร้อยละ 

100

จ้านวนของ

ผู้เข้าร่วม

โครงการ

ลดปริมาณขยะ

อันตราย

กอง

สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

2 โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

"ประเทศไทยไร้ขยะ" ตาม

แนวทางประชารัฐ การคัดแยก

ขยะภายใต้หลัก 3 RS

เพ่ือลดปริมาณจ้านวนขยะ

ในหมู่บ้าน

ประชาชนในหมู่ท่ี

 1-8

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 จ้านวนของ

ขยะท่ีลดลง

มีปริมาณขยะท่ี

ลดลง สะอาด 

น่าอยู่

กอง

สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 5  ด้านการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการก้าจัดขยะส่ิงปฏิกูล

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

1.4 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

3 โครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้

ประโยชน์ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ

เพ่ือต้องการให้เกษตรกรมี

ปุ๋ยชีวภาพใช้ในราคาถูก

เกษตรกร จ้านวน

 30 คน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 

ของ

ครัวเรือนท่ีมี

ความรู้ด้าน

การเกษตร

เพ่ิมขึ น

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี

สาธารณสุขฯ

4 จัดให้มีสวนหย่อมสวนสาธารณะ

สวนสุขภาพ

เพ่ือจัดสร้างสวนหย่อมหรือ

สวนสาธารณะ สวนสุขภาพ

จ้านวน 3 ครั ง 100,000       100,000 100,000     100,000      100,000 ร้อยละ 80 

ท่ีมีความร่ม

ร่ืนสวยงาม

ประชาชนมี

สุขภาพร่างกาย

ท่ีแข็งแรง

กองสาธารณสุข

5 โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะ

มูลฝอย ในเขตองค์การบริหาร

ส่วนต้าบลหลักแก้ว

เพ่ือปลูกจิตส้านึกในการลด

ปริมาณขยะในหมู่บ้าน/ชุมชน

หมู่บ้าน/ชุมชนใน

เขตองค์การ

บริหารส่วน

ต้าบลหลักแก้ว

      150,000 150,000 150,000 150,000      150,000 จ้านวน

หมู่บ้านท่ี

เข้าร่วม

โครงการ

หมู่บ้าน/ชุมชนมี

จิตส้านึกในการ

ลดปริมาณขยะ

กอง

สาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

580,000 580,000 580,000 580,000     580,000จ านวน 5 โครงการ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการอนามัย 

1.4 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการส่งเสริมสุขภาพ

พลานามัยของประชาชน

เพ่ือจัดกิจกรรมด้าน

สุขภาพ เช่น การออก

ตรวจรักษา การออก

ก้าลังกาย ฯลฯ

กลุ่มเป้าหมาย

จ้านวน 100 คน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 

มีสุขภาพ

พลานามัย

แข็งแรง

ประชาชนมี

สุขภาพร่างกาย

ท่ีแข็งแรง

กองสาธารณสุข

2 โครงการติดตั งตู้น ้าหยอดเหรียญ

ภายในต้าบลหลักแก้ว

เพ่ือให้ประชาชนมีน ้า

สะอาดส้าหรับบริโภค

ประชาชนใน

พื นท่ีต้าบลหลัก

แก้ว

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ 80 

สุขภาพ

พลานามัย

แข็งแรง

ประชาชนมีน ้า

ด่ืมท่ีถูก

สุขลักษณะ

กองสาธารณสุข

3 โครงการฉุกเฉินน้าผู้ป่วยไปรักษา เพ่ือเป็นค่าจ้างเหมาน้า

ผู้ป่วยไปรักษาใน

สถานพยาบาล

ผู้ป่วยต้าบลหลัก

แก้ว

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 100

 สามารถน้า

ผู้ป่วยส่ง รพ.

ได้ทันท่วงที

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี

กองสาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570) ผ 02
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการอนามัย 

1.4 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570) ผ 02

4 โครงการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์

รวม

เพ่ือต้องการส่งเสริม

สุขภาพประชาชน

ประชาชน 

จ้านวน 100 คน

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

สุขภาพ

แข็งแรง

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี

กองสาธารณสุข

5 โครงการส่งบุคลากรเข้ารับการ

อบรมและพัฒนาศักยภาพหน่วย

กู้ชีพกู้ภัย

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในส่ง

บุคลากรเข้ารับการอบรม

 พัฒนาศักยภาพและการ

อบรมบุคลากรหน่วยกู้ชีพ

กู้ภัย

บุคลากรหน่วยกู้

ชีพกู้ภัย

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 

บุคลากรมี

ประสิทธิภาพ

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี

กองสาธารณสุข

6 โครงการป้องกันและระงับโรค

ระบาดของโรคติดต่อ

เพ่ือป้องกันและระงับโรค

ระบาดของโรคติดต่อ เช่น

 โรคไข้เลือดออก โรค

ทุกครัวเรือนใน

ต้าบลหลักแก้ว

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100

 ของ

ครัวเรือน ท่ี

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี

กองสาธารณสุข
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการอนามัย 

1.4 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570) ผ 02

7 โครงการพ่นหมอกควันป้องกัน

ไข้เลือดออก ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี

 1-8

เพ่ือป้องกันโรค

ไข้เลือดออกให้ประชาชน

ในต้าบลหลักแก้ว

ทุกครัวเรือนใน

ต้าบลหลักแก้ว

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100

 ของ

ครัวเรือน ท่ี

มีความ

ปลอดภัยต่อ

โรค

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี

กองสาธารณสุข

8 โครงการค้นหาผู้ป่วย 

โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

เพ่ือค้นหาผู้ป่วย

โรคเบาหวานและความ

ดันฯ

ทุกครัวเรือนใน

ต้าบลหลักแก้ว

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 100

 ของผู้ป่วย

มีอัตรลดลง

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี

กองสาธารณสุข

9 โครงการค้นหาเซลล์มะเร็งปาก

มดลูก

เพ่ือตรวจค้นหา

เซลล์มะเร็งปากมดลูก

สตรีกลุ่มเส่ียงใน

ต้าบลหลักแก้ว

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100

 ของผู้ป่วย

มีอัตรลดลง

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี

กองสาธารณสุข
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการอนามัย 

1.4 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570) ผ 02

10 โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ

และการก้าจัดขยะอย่างถูกวิธี

เพ่ือจัดกิจกรรมรณรงค์

การคัดแยกขยะและ

ก้าจัดขยะน้ากลับมาใช้ใหม่

ผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรม จ้านวน

 80 คน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100

 ของ คร.ท่ี

ก้าจัดขยะ

ถูก

สุขลักษณะ

ประชาชนรู้จัก

คัดแยกขยะท่ีน้า

กลับมาใช้ได้อีก

กองสาธารณสุขฯ

11 จัดซื อถังขยะ หมู่ท่ี 1-8 เพ่ือต้องการจัดซื อถังขยะ

ส้าหรับทิ งขยะท่ีไม่ต้องการ

ถังขยะพลาสติด 

ขนาดบรรจุ 200

 ลิตร มีฝาปิด 

แบบมีล้อเล่ือน 

จ้านวน 20 ใบ

170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 ร้อยละ 80 

มีถังส้าหรับ

ทิ งขยะ

มีการก้าจัดขยะ

ท่ีถูกสุขลักษณะ

และมีความ

สะอาดเรียบร้อย

กองสาธารณสุขฯ

12 โครงการสวัสดิการสังคมจากขยะ

รีไซเคิล

เพ่ือต้องการใช้ประโยชน์

ของขยะมารีไซเคิล

จ้านวน 1 

โครงการ

28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 ร้อยละ 100

 อัตราของ

ขยะลดลง

ได้ประโยชน์

จากขยะรีไซเคิล

กองสาธารณสุขฯ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการอนามัย 

1.4 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570) ผ 02

13 โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ เพ่ือต้องการใช้ประโยชน์

จากขยะมูลฝอย

จ้านวน 1 

โครงการ

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ร้อยละ 100

 มีการคัด

แยกขยะ

อย่างถูกวิธี

ได้รับประโยชน์

จากขยะมูลฝอย

กองสาธารณสุขฯ

14 จ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะ เพ่ือต้องการใช้จ่าย

เก่ียวกับขยะมูลฝอย

ต้าบลหลักแก้ว 300,000      300,000      300,000      300,000 300,000 รัอยละ 100

 มีการ

จัดเก็บขยะ

ขยะมูลฝอยมี

การเก็บขยะ

ภายในหมู่บ้าน

กองสาธารณสุขฯ

15 โครงการส่งบุคลากรเข้ารับการ

อบรมและพัฒนาศักยภาพหน่วย

กู้ชีพกู้ภัย

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในส่ง

บุคลากรเข้ารับการอบรม

 พัฒนาศักยภาพและการ

อบรมบุคลากรหน่วยกู้ชีพ

กู้ภัย

บุคลากรหน่วยกู้

ชีพกู้ภัย

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 

บุคลากรมี

ประสิทธิภาพ

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี

กองสาธารณสุข
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการอนามัย 

1.4 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570) ผ 02

16 โครงการจัดตั งหน่วยกู้ชีพกู้ภัย

หน่ึงต้าบลหน่ึงทีมกู้ชีพกู้ภัย

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการ

ด้าเนินงานจัดตั งศูนย์กู้ชีพ

 กู้ภัย ต้าบลหลักแก้ว

จ้านวน 1 ศูนย์ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 

ได้รับความ

ช่วยเหลือ 

รวด เร็ว

ประชาชนได้รับ

ความช่วยเหลือ

ในเหตุการณ์

ต่างๆ

กองสาธารณสุขฯ

17 โครงการรณรงค์และป้องกันโรค

ไข้เลือดออก

เพ่ือป้องกันการแพร่

ระบาดของไข้หวัดนก

รณรงค์ป้องกัน

ให้ความรู้แก่

ประชาชนใน

พื นท่ีต้าบลหลัก

แก้ว

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ

การแพร่

ระบาดของ

โรคลดลง

สามารถควบคุม

การแพร่ระบาด

ของโรคไข้หวัด

นก

กองสาธารณสุขฯ

18 โครงการส้ารวจข้อมูลจ้านวนสัตว์

และขึ นทะเบียนสัตว์

เพ่ือส้ารวจข้อมูล จ้านวน

สัตว์ ปีละ 2 ครั ง และขึ น

ทะเบียนสัตว์

สุนัข-แมว ท่ีอยู่

ในพื นท่ีต้าบล

หลักแก้ว

54,430 54,430 54,430 54,430 54,430 ส้ารวจ

ข้อมูลสัตว์

และขึ น

ทะเบียน

สามารถรู้

จ้านวน

ประชากรสุนัข-

แมว ทั งท่ีมี

เจ้าของและไม่มี

กองสาธารณสุขฯ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการอนามัย 

1.4 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570) ผ 02

19 โครงการบริหารจัดการระบบ

แพทย์ฉุกเฉินท้องถ่ินตาม

หลักเกณฑ์ให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินเป็นผู้ด้าเนินงานและ

บริหารจัดการระบบการแพทย์

ฉุกเฉินในระดับท้องถ่ิน พ.ศ.2560

เพ่ือดูแลประชาชนท่ี

เจ็บป่วยฉุกเฉินได้รับ

บริการระบบแพทย์ฉุกเฉิน

ประชาชนต้าบล

หลักแก้วได้รับ

บริการอย่างท่ัวถึง

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ้านวนของผู้

ได้รับการ

ดูแลกรณี

ฉุกเฉิน

สามารถ

ช่วยเหลือชีวิตผู้

เจ็บป่วยกรณี

ฉุกเฉิน

กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

20 เคร่ืองออกก้าลังกายกลางแจ้ง 

หมู่ท่ี 5

เพ่ือต้องการให้ประชาชน

มีสุขภาพ พลานามัยท่ี

แข็งแรง

เคร่ืองออกก้าลัง

กาย

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวนของ

ผู้ท่ีได้รับ

ความพึง

พอใจในด้าน

สุขภาพ

ประชาชนมี

สุขภาพ

พลานามัย

แข็งแรง สมบูรณ์

กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการอนามัย 

1.4 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570) ผ 02

21 โครงการการก้าจัดขยะมูลฝอย 

ส่ิงปฏิกูล และน ้าเสีย

เพ่ือควบคุมและก้าจัด

ภาวะมลพิษท่ีมีผลต่อ

สุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ

 และคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน

จ้านวน 100 คน      100,000 100,000 100,000 100,000      100,000 จ้านวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการฯ

ประชาชนได้รับ

การก้าจัดภาวะ

มลพิษท่ีมีผลต่อ

สุขภาพ

กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

22 โครงการรักษาความสะอาดและ

ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื นท่ี

เพ่ือต้องการจัดบริการ

หรือปรับปรุงห้องสุขา

สาธารณะในแหล่ง

ท่องเท่ียว

จ้านวน 50 คน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการฯ

ห้องสุขาสา

ธารณสะอาด 

เป็นระเบียบ

กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

23 โครงการรณรงค์และป้องกัน

เก่ียวกับแหล่งเพาะพันธ์ ลูกน ้า 

ยุงลาย ก้าจัดหนู และพาหะน้าโรค

เพ่ือไม่ให้มีผู้ป่วยด้วยโรค

ไข้เลือดออกในหมู่บ้าน/

ชุมชน

หมู่บ้าน/ชุมชนใน

เขตองค์การ

บริหารส่วน

ต้าบลหลักแก้ว

     100,000 100,000 100,000 100,000      100,000 จ้านวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการ

ไม่ให้มีผู้ป่วยด้วย

โรคไข้เลือดออก

ในหมู่บ้าน/ชุมชน

กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

-427-



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการอนามัย 

1.4 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2566-2570) ผ 02

24 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษ

สุนัขบ้า

เพ่ือไม่ให้มีสุนัขท่ีได้รับ

เชื อพิษสุนัขบ้า และ

ปลอดผู้รับเชื อ

หมู่บ้าน/ชุมชนใน

เขตองค์การ

บริหารส่วน

ต้าบลหลักแก้ว

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการ

ไมให้มีสุนัขท่ี

ได้รับเชื อพิษ

สุนัขบ้าและ

ปลอดผู้รับเชื อ

กองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม

25 โครงการอบรมผู้ประกอบการ

และสัมผัสอาหาร

เพ่ือจัดกิจกรรม

ร้านอาหาร แผงลอยขาย

อาหาร

ค่าจัดกิจกรรม 

ร้านอาหารแผง

ลอยอาหารใน 

หมู่ท่ี 1-8 ต้าบล

หลักแก้ว

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 95 

ร้านค้าและ

แผงลอย 

สะอาด ถูก

หลัก อนามัย

ร้านค้าแผงลอย 

สะอาด ถูก

สุขลักษณะได้

มาตรฐาน 

สะอาดถูกหลัก

อนามัย

กองสาธารณสุข

1,524,430  1,524,430 1,524,430 1,524,430 1,524,430  จ านวน 25  โครงการ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.3 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

1 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 

ส่ือการเรียนการสอน

เพ่ือจัดหาส่ือการเรียนการ

สอนท่ีเป็นวัสดุ อุปกรณ์ 

ครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงาน

ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กในต้าบล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 ท่ีมี

วัสดุอุปกรณ์

เพ่ิมขึ น

นักเรียนมีส่ือการ

เรียนการสอนท่ี

ครบถ้วน

กอง

การศึกษาฯ

2 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษ

เพ่ือจัดให้มีการสอนวิชา

ภาษาอังกฤษให้นักเรียนใน

ต้าบล

ร.ร.จ้านวน 4 แห่ง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ท่ี

สามารถอ่านออก

เขียนได้

นักเรียนมีความรู้

ภาษาอังกฤษ 

สามารถพูด อ่าน 

เขียนได้

กอง

การศึกษาฯ

3 โครงการศึกษาดูงานของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน

ของเด็กเล็ก

จ้านวน 4 แห่ง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 60 ท่ีมี

เด็กมีความรู้

ทันสมัย

เด็กเล็กมีความรู้

ใหม่ๆเพ่ิมขึ น

กอง

การศึกษาฯ

4 มอบทุนการศึกษา ส้าหรับเด็ก

นักเรียน นักศึกษา และ

ผู้ด้อยโอกาส

เพ่ือมอบทุนการศึกษาเด็ก 

เยาวชน ในต้าบล

เด็กเยาวชนใน

ต้าบลท่ีเรียนดี 

แต่ยากจน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 60 ท่ี

เด็มีทุนในการ

เรียน

เด็กเยาวชน มี

การศึกษาท่ีสูงขึ น

กอง

การศึกษาฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.3 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

5 อาหารเสริมนม ศพด. เพ่ือจัดอาหารเสริม(นม) 

ส้าหรับนักเรียนในศพด.

อาหารเสริมนม 

จ้านวน 260 

วันๆละ 7.82

บาท/คน

218,960    218,960      218,960    218,960    218,960    ร้อยละ 80 ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กมี

อาหารส้าหรับ

ถูกหลัก

โภชนาการ

เด็กเล็กมี

พลานามัยท่ี

สมบูรณ์ แข็งแรง

กอง

การศึกษาฯ

6 อาหารกลางวัน ศพด. เพ่ือจัดหาอาหารกลางวัน ใน

ศพด.

จัดหาอาหาร

กลางวัน จ้านวน 

260 วันๆละ 21 

บาท /คน

588,000 588,000 588,000 588,000 588,000 ร้อยละ 80 ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กมี

อาหารส้าหรับ

ถูกหลัก

โภชนาการ

เด็กเล็กมี

พลานามัยท่ี

สมบูรณ์ แข็งแรง

กอง

การศึกษาฯ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.3 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

7 อุดหนุนอาหารกลางเด็กอนุบาล

และประถมศึกษา ร.ร.สพฐ.

เพ่ืออุดหนุนงบประมาณ

ส้าหรับอาหารกลางวัน

ค่าอาหารกลางวัน

เด็กอนุบาล-ป.6 

ในอัตราคนละ 21

 บาท/วัน ให้กับ 

ร.ร ในต้าบล

1,856,400 1,856,400 1,856,400 1,856,400 1,856,400 ร้อยละ 70 ท่ี

เด็กนักเรียนมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี

ขึ น

เด็กอนุบาลและ

ประถมศึกษาได้รับ

สารอาหารครบ 5 

หมู่

กอง

การศึกษาฯ

8 อุดหนุนอาหารเสริมนม (นม) 

เด็กอนุบาลและประถมศึกษา

เพ่ืออุดหนุนงบประมาณ

ส้าหรับอาหารเสริม (นม)

ค่าอาหารเสริมนม

เด็กอนุบาล - ป.6

 ในอัตราคนละ 

7.82 บาท/คน 

จ้านวน 260 วัน 

ให้กับ ร.ร.ในต้าบล

691,288 691,288 691,288 691,288 691,288 ร้อยละ 70 ท่ี

เด็กนักเรียนมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี

ขึ น

เด็กอนุบาลและ

ประถมศึกษามี

สุขภาพร่างกาย

แข็งแรง

กอง

การศึกษาฯ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.3 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

9 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม

อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซม 

อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เด็กนักเรียนมี

อาคารเรียนท่ี

ปลอดภัย

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 70 ท่ี

เด็กนักเรียนมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี

ขึ น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ได้มาตรฐานและ

ระบบการเรียน 

การสอนมี

ประสิทธิภาพมาก

ย่ิงขึ น

กอง

การศึกษาฯ

10 จัดซื อเคร่ืองเล่นเสริมพัฒนาการ

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ต้องการให้เด็กมีทักษะ และ

พัฒนาการท่ีดีขึ น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ท่ี

เด็กนักเรียนมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี

ขึ น

เด็กมีพัฒนาการ

และทักษะท่ีดี มี

คุณภาพ

กอง

การศึกษาฯ

11 โครงการวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือจัดกิจกรรมวันเด็ก

แห่งชาติประจ้าปี

จ้านวนเด็กท่ีเข้า

ร่วมโครงการ 

500 คน

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 80 ท่ี

เด็กมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีขึ น

เด็กเยาวชนมี

ความคิด ชีวิตท่ีดีขึ น

กอง

การศึกษาฯ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.3 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

12 ประกันคุณภาพผู้เรียน เพ่ือเตรียมความพร้อมการ

ประเมินฯ

บุคลากรในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละบุคลากร

ในศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก

บุคลากรมี

ประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

กอง

การศึกษาฯ

13 ค่าหนังสือเรียนส้าหรับเด็ก เพ่ือจ่ายค่าหนังสือเรียน

ให้กับเด็กนักเรียน อายุ 

3-5 ปี จ้านวน 200 บาท/

คน/ปี

นักเรียน อายุ 

3-5ปี ในศพด.

อัตราคนละ 

200 บาท/

คน/ปี

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 ร้อยละของ

นักเรียนใน 

ศพด.

นักเรียนได้รับ

ค่าใช้จ่ายเป้นค่า

หนังสือเรียน

กอง

การศึกษาฯ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.3 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

14 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียนเด็ก

อายุ 3 – 5 ปี ในศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กองค์การบริหารส่วน

ต้าบลหลักแก้ว

เพ่ือจ่ายค่าเคร่ืองแบบ

นักเรียน ให้กับเด็ก

นักเรียน อายุ 3 ปีในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก

นักเรียน อายุ 

3-5ปี ในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก

 อัตราคนละ 

300 บาท/

คน/ปี

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 ร้อยละของ

นักเรียนใน 

ศพด.ท่ีมีอายุ 3 -

5 ปีได้รับค่า

เคร่ืองแบบ

นักเรียน

นักเรียนได้รับ

ค่าใช้จ่ายเป็นค่า

เคร่ืองแบบ

นักเรียน

กอง

การศึกษาฯ

15 ค่าอุปกรณ์การเรียนเด็ก

อายุ3 – 5 ปี ในศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กองค์การบริหารส่วน

ต้าบลหลักแก้ว

เพ่ือจ่ายค่าอุปกรณ์การ

เรียน 3 – 5 ปี ในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กองค์การ

บริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

นักเรียน อายุ 

3-5ปี ในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก

 อัตราคนละ 

200 บาท/

คน/ปี

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 ร้อยละของ

นักเรียนใน 

ศพด.ท่ีมีอายุ 3 -

5 ปีได้รับค่า

อุปกรณ์การ

เรียนของนักเรียน

นักเรียนได้รับ

ค่าใช้จ่ายเป็นค่า

อุปกรณ์การ

เรียนของนักเรีย

กอง

การศึกษาฯ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.3 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

16 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เด็กอายุ 3 – 5 ปี ในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กองค์การ

บริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

เพ่ือจ่ายค่ากิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน ให้กับเด็ก

นักเรียน อายุ 3 ปีในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก

นักเรียน อายุ 

3-5ปีในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก

 อัตราคนละ 

430 บาท/

คน/ปี

17,200 17,200 17,200 17,200 17,200 ร้อยละของ

นักเรียนใน 

ศพด.ท่ีมีอายุ 3 -

5 ปีได้รับค่า

กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน

นักเรียนได้รับ

ค่าใช้จ่ายเป็นค่า

กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน

กอง

การศึกษาฯ

17 โครงการน้อมน้าแนวทาง

หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใช้ในกิจการท่ี

หลากหลาย

เพ่ือน้าหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน

กิจกรรท่ีหลากหลาย

จ้านวน 1 

โครงการ

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 ร้อยละของ

นักเรียนในศพด.

เกิดการเรียนรู้

กิจกรรม 

เศรษฐกิจ 

พอเพียง

นักเรียนในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก

ได้รับการพัฒนา

ตามวัย

กอง

การศึกษา 

(ศพด.)
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.3 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

18 อบรมการเงินการบัญชีของ

บุคลากร

เพ่ือต้องการให้บุลากรใน

ส่วนการศึกษามี

พัฒนาการ และความรู้

ด้านการบัญชี

บุคลากร

ทางการศึกษา

- - - - - ร้อละได้เพ่ิม

ทักษะด้าน

การบัญชี

มีความรู้ 

ความสามารถ

ทางการบัญชี

กอง

การศึกษา

19 โครงการกิจกรรมทาง

การศึกษาเผยแพร่ผลการ

ปฏิบัติงานของผู้เรียน

เพ่ือแสดงผลงานนักเรียน

และกิจกรรมของผู้เรียน

จ้านวน 1 

โครงการ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของผล

งานักเรียนได้

เผยแพร่

ผู้เรียนได้

แสดงผลงาน

กิจกรรมตลอดปี

การศึกษาท่ีผ่าน

มา

กอง

การศึกษา/

ศพด.

20 โครงการสร้างความสัมพันธ์

กับชุมชนผู้ปกครองและภาคี

 เครือข่าย

เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ 

กับชุมชน ผู้ปกครอง และ

ภาคีเครือข่าย

จ้านวน 1 

โครงการ

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 ร้อยละของ

ความสัมพันธ์

กับชุมชน

ผู้ปกครอง

เกิด

ความสัมพันธ์อัน

ดีกับผู้ปกครอง

กอง

การศึกษา/

ศพด.
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.3 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

21 โครงการวันแม่แห่งชาติ จัดกิจกรรมเพ่ือให้ผู้เรียน

ได้แสดงความรักและ

เคารพต่อมารดา

จ้านวน 1 

โครงการ

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 ร้อยละของ

ผู้เรียนเข้าร่วม

กิจกรรมแสดง

ความรักต่อ

มารดา

ผู้เรียนแสดง

ความรักต่อ

มารดา

กอง

การศึกษา/

ศพด.

22 โครงการส่งเสริมสุขภาพ

และการพัฒนา IQ EQ เด็ก

วัย 2-3 ปี

เพ่ือพัฒนาผู้เรียนอายุ 2-3

 ปี ให้ได้รับการส่งเสริม

พัฒนาการทั งด้านร่างกาย

 อารมณ์ สังคม และ

สติปัญญา ในเชิงรุก โดย

การบูรณาการร่วมกับทุก

ภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง

จ้านวน 1 

โครงการ

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 ร้อยละผู้เรียน

ท้ากิจกรรม

ร่วมกันจาก

ประสบการณ์

ผู้เรียนท้า

กิจกรรมส่งท้ายปี

เก่าต้อนรับปี

ใหม่ร่วมกัน

กอง

การศึกษา/

ศพด.
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.3 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

23 โครงการป้องกันเด็กจมน ้า เพ่ือให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ การ

ว่ายน ้าและการช่วยเหลือ

ตนเองในน ้าเบื องต้น

ร้อยละ 80 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของ

ผู้เรียนท่ีว่ายน ้า

ช่วยเหลือ

ตนเองได้

ผู้เรียนว่ายน ้า

และช่วยเหลือ

ตนเอง

กอง

การศึกษา/

ศพด.

24 โครงการวันไหว้ครู เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ 

ปฏิบัติตามหน้าท่ี เคารพ 

และเทิดทูลสถาบันชาติ 

ศาสนาและพระมหากษัตริย์

 ครูอาจารย์

จัดกิจกรรมวัน

ไหว้ครู

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมวนไหว้

ครู

ผู้เรียนมีการ

แสดงความรัก 

เคารพต่อครู

อาจารย์

กอง

การศึกษา/

ศพด.
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.3 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

25 โครงการส่งเสริมกิจกรรม

ประชาธิปไตย เทิดทูลสถาบัน

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ 

ปฏิบัติตามหน้าท่ี เคารพ 

และเทิดทูลสถาบันชาติ 

ศาสนาและพระมหากษัตริย์

ร้อยละ 100 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 ร้อยละของ

ผู้เรียนท่ีปฏิบัติ

หน้าท่ีตาม

กิจกรรมเคารพ 

เทิดทูลสถาบัน

ชาติศาสนา

พระมหากษัตริย์

ผู้เรียนเคารพ 

เทิดทูลสถาบัน

ชาติศาสนา

พระมหากษัตริย์

กอง

การศึกษาฯ/

ศพด.

26 โครงการพัฒนาศักยภาพครู เพ่ือให้ครูผู้ดูแลเด็กได้เข้า

รับการพัฒนาศักยภาพ

ตนเองอย่างต่อเน่ือง

ตลอดเวลา

8  คน 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 จ้านวนครูผู้ดูแล

เด็กท่ีเข้ารับ

การพัฒนา

ศักยภาพ

ครูผู้ดูแลเด็กน้า

ความรู้ท่ีได้รับมา

ปรับใช้ในงานท่ี

ปฏิบัติ

กอง

การศึกษา/

ศพด.
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.3 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

27 โครงการส่งเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์กับชุมชน

เพ่ือประชาสัมพันธ์แจ้ง 

ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมภาน

ในศูนย์พันาเด็กเล็ก ให้

ชุมชนได้รับการทราบการ

ด้าเนินงาน

จัดท้าเอกสาร 

ส่ิงพิมพ์ แจ้ง

ข่าวสาร การ

ด้าเนินงานและ

กิจกรรม

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 เอกสารข้อมูล

ข่าวสารการ

ด้าเนินงานและ

กิจกรรภายใน

ศูนย์พัฒนา เด็ก

เล็ก อาทิแผ่น

พับ ส่ือส่ิงพิมพ์

 ฯลฯ

ชุมชนได้รับ

ข่าวสารและ

กิจกรรมภายใน

ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กอย่างต่อเน่ือง

กอง

การศึกษา/

ศพด.

28 โครงการเย่ียมบ้านประสาน

สัมพันธ์เด็กและผู้ปกครอง

เพ่ือทราบข้อมูลพื นฐาน

และปัญหาของผู้เรียนใน

การช่วยเหลือ ส่งเสริม 

สนับสนุนพัฒนาการการ

ด้านต่างๆ

ร้อยละ 80 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 ร้อยละของ

ผู้เรียนได้รับการ

เย่ียมบ้าน

รับทราบข้อมูล

พื นฐานและ

ปัญหาของผู้เรียน

กอง

การศึกษาฯ/

ศพด.
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.3 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

29 โครงการประชุมผู้ปกครอง เพ่ือสร้าทัศนคติและความ

เข้าใจให้กับผู้ปกครองใน

การจัดการศึกษา การจัด

กิจกรรมโครงการงานต่างๆ

 ท่ีเก่ียวข้องระหว่างศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กและผู้ปกครอง

จัดปฐมนิเทศ

ประชุม

ผู้ปกครอง 

อย่างน้อย ปีละ

 2 ครั ง

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 จ้านวน

ผู้ปกครองท่ีเข้า

รับการประชุม

ผู้ปกครองรับ

ความรู้ความ

เข้าใจแนวทาง

การบริหารจัด

การศึกษาศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก

และให้ความ

ร่วมมือระหว่าง

ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กและผู้ปกครอง
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.3 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

30 โครงการส่งเสริมการ

ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน

เพ่ือส้ารวจข้อมูลภูมิปัญญา

ท้องถ่ินสร้างเป็นองค์ความรู้

เผยแพร่ให้คนในท้องถ่ิน

จ้านวน 1 ครั ง 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 100ท่ี

ร่วมกันสืบสาน

วัฒนธรรมไทย

ให้สืบต่อไป

สืบทอดภูมิ

ปัญญาท้องถ่ินให้

มีต่อขยาย

ความคิดให้เป็น

จุดเด่นของ

ท้องถ่ินความคิด

ให้เป็นจุดเด่น

ของท้องถ่ิน

กอง

การศึกษา

31 โครงการพัฒนาแหล่งว

ท่องเท่ียวหลวงพ่อขาว หมู่ท่ี ๖

เพ่ือต้องการให้เป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวของชาวต้าบล

หลักแก้ว

1 โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 มี

แหล่งท่องเท่ียว

มีแหล่งท่องเท่ียว 

และได้สักการะ

หลวงพ่อขาว

กอง

การศึกษา
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.3 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

32 โครงการอบรมศีล ๕ พัฒนา

ชีวิต

เพ่ือต้องการให้ทุกคนมีศีล 

๕ พัฒนาชีวิมให้เป็นสุข

จ้านวน 50 คน 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ้านวน

ประชาชนมี

ส่วนร่วมในการ

รักษา ศีล ๕

สามารถน้าศีล ๕

มาใช้ใน

ชีวิตประจ้าวันได้

กอง

การศึกษา

33 อุดหนุนโครงการจัดงานร้าลึก

วีรชนแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ

เพ่ือสนับสนุนการจัด

กิจกรรมร้าลึกวีรชนฯของ

อ้าเภอวิเศษชัยชาญ

งานวีรชนแขวง

เมืองวิเศษไชย

ชาญของอ้าเภอ

วิเศษชัยชาญ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละความ

พึงพอใจในการ

จัดกิจกรรม

ประชาชนในอ.

วิเศษชัยชาญได้มี

ส่วนร่วมในงาน

ร้าลึกวีรชนฯ

กอง

การศึกษา

34 อุดหนุนโรงเรียนเพ่ือจ้างครู

ช่วยสอนในโรงเรียนวัดหลัก

แก้ว

เพ่ืออุดหนุนค่าจ้างครูให้กับ

โรงเรียนวัดหลักแก้ว

จ้างครูโรงเรียน

วัดหลักแก้ว

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 นักเรียนได้รับ

ความรู้และมี

ประสิทธิภาพ

นักเรียนมีครูครบ

ทุกห้องเรียน

กอง

การศึกษา

4,635,848 4,635,848 4,635,848 4,635,848 4,635,848รวม 34 โครงการ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) ท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการรณรงค์การใช้รถใช้ถนน

สวมหมวกนิรภัย 100%

เพ่ือจัดกิจกรรม

รณรงค์การใช้รถใช้

ถนนสวมหมวกนิรภัย

จ้านวน 1 ครั ง       10,000      10,000      10,000       10,000      10,000 ร้อยละ 80 

ของ

ครัวเรือนท่ีมี

ความ

ปลอดภัยใน

ชีวิต

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

ส้านักงานปลัดฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

-444-



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) ท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

2 โครงการปกป้องสถาบันของชาติ เพ่ือจัดกิจกรรมเฉลิม

พระเกียรติในหลวง

และพระราชินีนาถ

จ้านวน 2 ครั ง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 

ของ

ประชาชนท่ี

แสดงออก

ถึงความ

จงรักภักดี

ต่อสถาบัน

พระ

มหากษัคริย์

ได้แสดงออกถึง

ความจงรักภักดีต่อ

สถาบัน

พระมหากษัตริย์

ส้านักงานปลัดฯ

3 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนนในช่วงเทศกาลส้าคัญ

เพ่ือตั งจุดปฏิบัติการ

อ้านวยความสะดวก

ให้ประชาชน

เทศกาล

สงกรานต์และปี

ใหม่

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 80 

อุบัติเหตุลด

น้อยลง

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน

ส้านักงานปลัด
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) ท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

4 โครงการรวมพลังแผ่นดินป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต

เพ่ือจัดกิจกรรม

รณรงค์รวมพลัง

แผ่นดินป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต

จ้านวน 1 ครั ง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 100

 ของการ

ปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพ

องค์กรมีความ

โปร่งใสตรวจสอบได้

ส้านักงานปลัด

5 โครงการเผยแพร่ประชาธิปไตย เพ่ือต้องการให้

ประชาชนเข้าใจใน

ระบบประชาธิปไตย

ประชาชนใน

ต้าบลหลักแก้ว

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 

มีความเข้าใจ

ในระบบ

ประชาธิปไตย

ประชาชนเข้าใจใน

บทบาทหน้าท่ีของ

ประชาธิปไตย

ส้านักงานปลัด
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) ท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

6 โครงการพัฒนาศักยภาพ 

ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เพ่ือต้องการให้

เจ้าหน้าท่ีด้านป้องกัน

มีความรู้ 

ความสามารถในการ

บรรเทาสาธารณภัย

พนักงาน 

เจ้าหน้าท่ี จ้านวน

 20 คน

    100,000    100,000     100,000      100,000     100,000 ร้อยละ 100

 การ

ปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพ

ผู้เข้ารับการอบรม

มีความสามารถ

ด้านป้องกันและ

บรรเทาสาธารณ

ภัยเพ่ิมมากขึ น

ส้านักงานปลัด
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง และเป็นสุข

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi) ท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)
ผ 02

7 โครงการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด

เพ่ือจัดกิจกรรมต่างๆ

ในด้านการป้องกัน

และแก้ไขปัญหายา

เสพติด เช่น การ

อบรมให้ความรู้ สร้าง

ความเข้าใจ การ

บ้าบัดฟ้ืนฟู การ

ส่งเสริมอาชีพผู้ผ่าน

การบ้าบัดแล้ว ฯลฯ

จ้านวน 100 คน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100

 ของจ้านวน

ผู้ติดยาเสพ

ติดลง

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ น

ส้านักปลัด

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000จ านวน 7  โครงการ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การบริหารจัดการท่ีดี

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการท่ีดี

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi)

คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการแผนท่ีภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สิน

เพ่ือดูแล ปรับปรุง 

แก้ไข เพ่ิมเติม เก่ียวกับ

ระบบแผนท่ีภาษีและ

ทะเบียนทรัพย์สิน

จ้านวน 1 ครั ง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 100 

ไม่มีผู้ค้าง

ช้าระภาษี

การจัดเก็บรายได้

ของอบต.หลักแก้ว มี

ประสิทธิ ภาพ

กองคลัง

2 โครงการประชาสัมพันธ์การเสีย

ภาษี ประจ้าปี

เพ่ือจัดกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์การเสีย

ภาษีประจ้าปี

จ้านวน 1 ครั ง 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 100 

ไม่มีผู้ค้าง

ช้าระภาษี

ประชาชนรับทราบ

ถึงก้าหนดช้าระภาษี

กองคลัง

3 โครงการจัดเก็บภาษี อบต.เคล่ือนท่ี เพ่ือออกบริการจัดเก็บ

ภาษีเคล่ือนท่ีอ้านวย

ความสะดวกให้กับ

ประชาชน

หมูท่ี 1-8 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 100 

ไม่มีผู้ค้าง

ช้าระภาษี

ประชาชนได้รับ

ความพึงพอใจต่อการ

รับบริการ

กองคลัง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การบริหารจัดการท่ีดี

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการท่ีดี

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi)

คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

4 ค่าปรับปรุงและเช่าพื นท่ีเว็บไซต์ 

อบต.

เพ่ือปรับปรุงเวปไซต์ 

อบต.หลักแก้ว

เวปไซต์ อบต.หลัก

แก้ว

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 

ของการ

ปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพ

ประชาชนได้รับทราบ

ข้อมูล ข่าวสารท่ี

ทันสมัย

ส้านักงานปลัด

5 จัดท้าวารสารอบต. เพ่ือจัดท้าวารสาร

ประชาสัมพันธ์ 

ข่าวสารต่างๆ รวมถึง

ผลการด้าเนินงานใน

รอบปีท่ีผ่านมา

จ้านวน 100 เล่ม 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ 100 

ของการ

ปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพ

ประชาชนได้รับทราบ

ข้อมูล ข่าวสารท่ี

ทันสมัย

ส้านักงานปลัด

6 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การ

เลือกตั ง

เพ่ือจัดการเลือกตั งใน

กรณีต่างๆหรือรณรงค์

ประชาสัมพันธ์การ

เลือกตั ง

หมูท่ี 1-8 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 

ของการ

ปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพ

การเลือกตั งมีความ

โปร่งใส บริสุทธ์ิ 

ยุติธรรม

ส้านักงานปลัด
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การบริหารจัดการท่ีดี

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการท่ีดี

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi)

คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

7 โครงการประชุมประชาคม

หมู่บ้าน/ต้าบล

เพ่ือรับฟังปัญหา ความ

ต้องการของประชาชน

เพ่ือจัดท้าแผนพัฒนา

ท้องถ่ินส่ีปี

ผู้เข้าร่วมประชาคม 

ร้อยละ 60%

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 

ของการ

ปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพ

สามารถแก้ไขปัญหา

และตอบสนองความ

ต้องการของ

ประชาชนได้อย่าง

แท้จริง

ส้านักงานปลัด

8 โครงการจ้างท่ีปรึกษาประเมินการ

ปฏิบัติงานขององค์กรและแผนงาน

เพ่ือการประเมินการ

ปฏิบัติงานของหน่วยงาน

การปรับปรุงการ

ปฏิบัติงานตาม

ค้าแนะน้าของท่ี

ปรึกษา

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 100 

ของการ

ปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพ

ได้รับทราบถึงความ

พึงพอใจของ

ประชาชนและ

หน่วยงาน

ส้านักงานปลัด

9 โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร

 สมาชิก อบต.พนักงานส่วนต้าบล

 พนักงานจ้าง และผู้น้าชุมชนใน

การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

เพ่ือจัดกิจกรรม 

ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน

พัฒนาศักยภาพ

บุคลากรในการ

ปฏิบัติงาน

จ้านวน 1 ครั ง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 100 

ของการ

ปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพและ

ประชาชนเกิดความ

พึงพอใจต่อการับ

บริการ

ส้านักงานปลัด
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การบริหารจัดการท่ีดี

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการท่ีดี

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi)

คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

10 โครงการเสริมสร้างจิตส้านึกและ

ค่านิยมให้กับเจ้าหน้าท่ีของรัฐยึด

หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ

หน้าท่ี

เพ่ือจัดกิจกรรม 

จิตส้านึก ค่านิยม 

คุณธรรม จริยธรรม

ให้แก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ

จ้านวน 1 ครั ง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 100 

ของการ

ปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพ

องค์กรมีการยึดหลัก

ธรรมาภิบาลในการ

ปฏิบัติหน้าท่ี

ส้านักงานปลัด

11 โครงการส่งเสริมความรู้ความ

เข้าใจในการจัดการสาธารณภัย

เพ่ือจัดฝึกอบรมสร้าง

ความรู้ความเข้าใจใน

การจัดการสาธารณะ

และเตรียมความพร้อม

เม่ือเกิดเหตุสาธารณภัย

จ้านวน 1 ครั ง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 

ท่ี

ผู้ประสบภัยท่ี

ได้รับการ

ช่วยเหลือ

ประชาชนได้รับ

ความพึงพอใจ

ส้านักงานปลัด
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การบริหารจัดการท่ีดี

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการท่ีดี

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi)

คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

12 โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร.

ต้าบลหลักแก้ว

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ 

อปพร.ให้มีความพร้อม

และมีความรู้

ความสามารถ เช่น การ

ฝึกทบทวน การจัดหา

ชุดเคร่ืองแบบ การ

ฝึกอบรมให้ความรู้ใน

ด้านต่างๆ

อปพร.ต้าบลหลักแก้ว 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 

อปพร.มี

ประสิทธิภาพ

มากขึ น

อปพร.มีศักยภาพใน

การปฏิบัติหน้าท่ีมาก

ขึ น

ส้านักงานปลัด

13 โครงการให้ความรู้ในการป้องกัน

สาธารณภัย

เพ่ือต้องการให้

ประชาชนมีความรู้ด้าน

การป้องกันสาธารณภัย

จ้านวน 1 โครงการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 100 

อปพร.มี

ประสิทธิภาพ

มากขึ น

ประชาชนมีความรู้

ความสามารถ

ช่วยเหลือตนเองใน

เบื องต้นได้

ส้านักงานปลัด
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การบริหารจัดการท่ีดี

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการท่ีดี

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi)

คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

14 โครงการซักซ้อมการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

เพ่ือต้องการให้มีการ

เตรียมพร้อมในการ

ด้านสาธารณภัยต่างๆ

จ้านวน 1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 มี

ความพร้อม

ด้านสาธารณ

ภัย

มีการเตรียมความ

พร้อมก่อนเกิดภัย

ส้านักงานปลัด

15 โครงการให้ความรู้เร่ืองการจราจร เพ่ือต้องการให้

ประชาชนมีความรู้เร่ือง

การจราจร

จ้านวน 1 โครงการ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 80 

ประชาชนมี

ความรู้

เก่ียวกับ

จราจรมากขึ น

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยและมีความรู้

เร่ืองการจราจร

ส้านักงานปลัด

16 โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา

วชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร

เพ่ือแสดงออกถึงความ

จงรักภักดีและเทิดทูน

สถาบันพระมหากษัตริย์

ไทย

ประชาชน จ้านวน 

100 คน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ

ประชาชนท่ี

เข้าร่วมงาน

ในครั งนี 

ประชาชนมีความรัก

ความสามัคคีและ

จงรักภักดีต่อสถาบัน

พระมหากษัตริย์

ส้านักปลัด
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การบริหารจัดการท่ีดี

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการท่ีดี

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi)

คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

17 โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจ้าพระสิริกิต์ิ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช

ชนนีพันปีหลวง

เพ่ือแสดงออกถึงความ

จงรักภักดีและเทิดทูน

สถาบันพระมหากษัตริย์

ไทย

ประชาชน จ้านวน 

100 คน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ

ประชาชนท่ี

เข้าร่วมงาน

ในครั งนี 

ประชาชนมีความรัก

ความสามัคคีและ

จงรักภักดีต่อสถาบัน

พระมหากษัตริย์

ส้านักปลัด

18 โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิ

เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช พรมนาถบพิตร

เพ่ือแสดงออกถึงความ

จงรักภักดีและเทิดทูน

สถาบันพระมหากษัตริย์

ไทย

ประชาชน จ้านวน 

100 คน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ

ประชาชนท่ี

เข้าร่วมงาน

ในครั งนี 

ประชาชนมีความรัก

ความสามัคคีและ

จงรักภักดีต่อสถาบัน

พระมหากษัตริย์

ส้านักปลัด

19 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

เพ่ือแสดงออกถึงความ

จงรักภักดีและเทิดทูน

สถาบันพระมหากษัตริย์

ไทย

ประชาชน จ้านวน 

100 คน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ

ประชาชนท่ี

เข้าร่วมงาน

ในครั งนี 

ประชาชนมีความรัก

ความสามัคคีและ

จงรักภักดีต่อสถาบัน

พระมหากษัตริย์

ส้านักปลัด
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การบริหารจัดการท่ีดี

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการท่ีดี

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi)

คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

20 โครงการจ้างเหมาประเมินความ

พึงพอใจของประชาชน

เพ่ือต้องการทราบถึง

ความพึงพอใจของ

ประชาชน

ประชาชนในเขต

ต้าบลหลักแก้ว

30,000       30,000       30,000       30,000 30,000 จ้านวนของ

ประชาชนท่ี

ได้รับความพึง

พอใจ

การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพและ

ประชาชนเกิดความ

พึงพอใจต่อการรับ

บริการ

ส้านักปลัด

21 โครงการลดขั นตอนและระยะเวลา

การปฏิบัติราชการ

เพ่ือต้องการลดเวลา

การปฏิบัติงาน

ประชาชนในเขต

ต้าบลหลักแก้ว

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ้านวนของ

ประชาชนท่ี

ได้รับความพึง

พอใจ

การปฏิบัติงานมี

ความรวดเร็วมากขึ น

ส้านักปลัด

22 โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและ

จริยธรรมในการปฏิบัติราชการ

และให้บริการประชาชนดีเด่น

เพ่ือยกย่องคนดีมี

คุณธรรม

พนักงานส่วนต้าบล 

พนักงานจ้าง

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ้านวนของ 

พนักงานส่วน

ต้าบล พนักงาน

จ้าง

พนักงานได้รับการยก

ย่องเชิดชูคุณธรรม

ส้านักปลัด
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การบริหารจัดการท่ีดี

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการท่ีดี

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi)

คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

23 กิจกรรมเครือข่ายวินัย เพ่ือเพ่ิมความรู้ด้าน

วินัยพนักงานส่วน

ท้องถ่ิน

พนักงานส่วนต้าบล 

พนักงานจ้าง

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ้านวนของ

พนักงานส่วน

ต้าบล พนักงาน

จ้าง

พนักงานส่วนท้องถ่ิน

มีความรู้ด้านวินัย

ส้านักปลัด

24 โครงการจัดตั งศูนย์ด้ารงธรรม

อบต.หลักแก้ว

เพ่ือต้องการให้

ประชาชนได้รับความ

ยุติธรรมทุกด้าน

ประชาชนในเขต

ต้าบลหลักแก้ว

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จ้านวนของ

ประชาชนท่ี

ได้รับความพึง

พอใจ

ประชาชนได้รับความ

ยุติธรรม

ส้านักปลัด

25 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ

ด้าเนินการจัดท้าระบบบัญชี

คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน (E-laas)

เพ่ือเป็นการเตรียม

ความพร้อมในการ

ปฏิบัติงานด้าน E-Laas

พนักงานส่วนต้าบล 

พนักงานจ้าง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนของ

พนักงานส่วน

ต้าบล พนักงาน

จ้าง ท่ีได้เตรียม

ความพร้อมใน

การปฏิบัติงาน

พนักงานส่วนต้าบลมี

ความพร้อมในการ

ปฏิบัติงาน

ส้านักปลัด

-457-



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การบริหารจัดการท่ีดี

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการท่ีดี

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi)

คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

26 โครงการจัดงานรัฐพิธีและวัน

ส้าคัญของชาติ

เพ่ือเป็นการจัดงานรัฐ

พิธีและวันส้าคัญของชาติ

ประชาชนในเขต

ต้าบลหลักแก้ว

   100,000     100,000     100,000     100,000     100,000 จ้านวนของ

ประชาชนท่ีเข้า

ร่วมงาน

ประชาชนได้

แสดงออกถึง

ความส้าคัญของการ

จัดงานรัฐพิธี

ส้านักปลัด

27 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเคร่ือง

ขยายเสียงและอุปกรณ์อ่ืนๆ ม.6

เพ่ือเป็นการซ่อมแซม

ปรับปรุงให้ใช้งานได้

ตามปกติ

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

ได้รับข้อมูล

ข่าวสาร

ระบเสียงตามสายใช้

งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและ

ประชาชนได้รับข้อมูล

 ข่าวสารอย่างท่ัวถึง

ส้านักปลัด

28 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเคร่ือง

ขยายเสียงและอุปกรณ์อ่ืนๆ ม.7

เพ่ือเป็นการซ่อมแซม

ปรับปรุงให้ใช้งานได้

ตามปกติ

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

ได้รับข้อมูล

ข่าวสาร

ระบเสียงตามสายใช้

งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและ

ประชาชนได้รับข้อมูล

ส้านักปลัด
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การบริหารจัดการท่ีดี

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการท่ีดี

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi)

คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

29 อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง เพ่ือต้องการช่วยเหลือ

กิจกรรมของเหล่า

กาชาดจังหวัดอ่างทอง

เหล่ากาชาดจังหวัด

อ่างทอง

      5,000        5,000        5,000         5,000         5,000 ร้อยละความ

พึงพอใจต่อ

กิจกรรมของ

เหล่ากาชาด

มีการบริการ

สาธารณะประโยชน์

ต่อกิจกรรมของเหล่า

กาชาด

30 อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี 3 

มิถุนายน  งานรัฐพิธี 28 

กรกฏาคม   งานรัฐพิธี 12 

สิงหาคม และงานรัฐพิธี 13 ตุลาคม

เพ่ือต้องการอุดหนุน

อ้าเภอวิเศษชัยชาญ จ.

อ่างทอง ในวันรัฐพิธี

และงานพิธีส้าคัญ

อ้าเภอวิเศษชัยชาญ      10,000       10,000       10,000       10,000       10,000 ร้อยละของ

องค์กรท่ีมี

ความรักต่อ

สถาบันของ

ชาติ

ประชาชนทราบซึ ง

และรักสถาบันของ

ชาติ

ส้านักปลัด
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การบริหารจัดการท่ีดี

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการท่ีดี

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi)

คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

31 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์

ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ

ประชาชนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน

1.เพ่ือให้มีสถานท่ีกลาง

ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือ

ช่วยเหลือประชาชน

ตามอ้านาจหน้าท่ีของ

องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ

 ๑๙

ศูนย์ปฏิบัติการร่วม

ในการช่วยเหลือ

ประชาชนของอปท.

ในพื นท่ีอ้าเภอวิเศษ

ชัยชาญ จ้านวน 1 

แห่ง

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละของ

ความพึงพอใจ

ต่อศูนย์

ปฏิบัติการร่วม

ในการ

ช่วยเหลือ

ประชาชน

ศูนย์ปฏิบัติการร่วม

ในการช่วยเหลือ

ประชาชนมีประสิ 

ทธิภาพ

ส้านักปลัด

32 ซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ท่ีดิน

และส่ิงก่อสร้าง

เพ่ือต้องการใช้ส้าหรับ

ซ่อมแซมทรัพย์สินครุ

ภัณฑท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

ซ่อมแซมทรัพย์สิน 

ครุภัณฑ์ท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 90 ของ

การซ่อมแซม

ทรัพย์สิน

ครุภัณฑ์ท่ีดิน

และส่ิงก่อสร้าง

ทรัพย์สินครุภัณฑ์

ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

มีสภาพใช้งานได้ดี

ส้านักปลัด

-460-



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การบริหารจัดการท่ีดี

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการท่ีดี

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi)

คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

33 โครงการฝึกอบรม หลักสูตรจัดตั ง

ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 

องค์การบริหารส่วนต้าบลหลักแก้ว

ส่งเสริมความรู้ด้านการ

จัดการสาธารณภัย

เบื องต้นให้กับชุด

ปฏิบัติการจิตอาสาภัย

พิบัติ

ฝึกอบรม ชุด

ปฏิบัติการจิตอาสา

ภัยพิบัติ เป้าหมาย 

57 คน

93,000 93,000 93,000 93,000 93,000 ร้อยละ 100 

ผ่านการฝึกอบรม
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

สามารถปฏิบัติหน้าท่ี

ด้านการป้องกันสา

ธารณภัยได้

ส้านักปลัด

34 โครงการประชุมชี แจงและรับฟัง

ความคิดเห็นของประชาชนในการ

ยกฐานะอบต.หลักแก้ว เป็น

เทศบาลต้าบลหลักแก้ว

เพ่ือต้องการประชุม

ชี แจงและรับฟังความ

คิดเห็นของประชาชน

ในการยกฐานะอบต.

หลักแก้ว เป็นเทศบาล

ต้าบลหลักแก้ว

ประชาชนในต้าบล

หลักแก้ว

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 

ประชาชนได้มี

ส่วนร่วมในการ

ยกฐานะเทศ่บาล

ประชาชนมีส่วนร่วม

ในการยกฐานะ

เทศบาล

ส้านักปลัด
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 การบริหารจัดการท่ีดี

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการท่ีดี

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ี หน่วยงาน

(ผลผลิตของ

โครงการ)

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (kpi)

คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

ผ 02

35 โครงการแจกถุงยังชีพ เพ่ือต้องการแจกถุงยัง

ชีพให้กับผู้ประสบภัย 

ครัวเรือนละ 1 ถุง

ถุงยังชีพ 1 ถุง/

ครัวเรือน

1,766,000 1,766,000 1,766,000 1,766,000 1,766,000 ร้อยละ 100 

ประชาชนทุก

ครัวเรือนได้รับ

ถุงยังชีพ

ประชาชนมีอาหาร

ส้าหรับบริโภคยาม

เดือดร้อน

ส้านักปลัด

3,374,000 3,374,000 3,374,000 3,374,000 3,374,000 รวม 35  โครงการ
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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 านวนโครงการ งบประมาณ 

(บาท)

โครงการก่อสร้างถนน คสล.

เส้นทางจากบ้าน นางส้าอางค์ 

โคกครุฑ ม.5 ถึงคอนกรีตเดิม ม.

8 ต.หลักแก้ว

              1     1,440,000                1    1,440,000                1     1,440,000                1         1,440,000                   1         1,440,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล.

เส้นทางจากบ้าน นายบุญกอง 

ค้าวงษ์ ม.5 ถึงคอนกรีตเดิม ม.1

 ต.ห้วยคันแหลน

              1       864,000                1       864,000                1       864,000                1            864,000                   1            864,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล.

เส้นทางจากบ้านนายประยงค์ 

นิลพัฒน์ ม.5 ถึงคลองทิ งน ้าเขต

ไผ่วง ม.3 ต.ไผ่วง

              1 1,440,000                1 1,440,000                1 1,440,000                1 1,440,000                   1 1,440,000

ไฟฟ้าสาธารณะริมทาง ม.5               1 800,000                1 800,000                1 800,000                1 800,000                   1 800,000

เดินแนวต่อประปาใหม่ หมู่ท่ี ๗               1       200,000                1       200,000                1       200,000                1            200,000                   1            200,000

รวม 5             4,744,000   5              4,744,000   5               4,744,000   5               4,744,000       5                  4,744,000       

ปี 2570

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

โครงการพัฒนา ท่ีน ามาจาก

แผนพัฒนาหมู่บ้านและ

แผนพัฒนาชุมชน

แบบผ.01/1
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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)

1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 35      3,374,000 35       3,374,000 35      3,374,000 35     3,374,000 35       3,374,000 175    16,870,000

รวม 35     3,374,000 35      3,374,000 35     3,374,000 35     3,374,000        35      3,374,000 175   16,870,000

1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 7         250,000 7         250,000 7        250,000 7        250,000 7         250,000 28      1,250,000

1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 26      1,400,000 26       1,400,000 26      1,400,000 26     1,400,000 26       1,400,000 130      7,000,000

1.12 แผนงานงบกลาง 2      2,000,000 2       2,000,000 2      2,000,000 2     2,000,000 2       2,000,000 10    10,000,000

รวม 35     3,650,000 35      3,650,000 35     3,650,000 35     3,650,000        35      3,650,000 168   18,250,000

1.6 แผนงานเคหะชุมชน 51 21,541,500 51 21,541,500 51 21,541,500 51 21,541,500 51 21,541,500 255 107,707,500

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา 172 101,564,510 172 101,564,510 172 101,564,510 172 101,564,510 172 101,564,510 860 507,822,550

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา  (เกิน

ศักยภาพ)

17 37,681,500 17 37,681,500 17 37,681,500 17 37,681,500 17 37,681,500 85 188,407,500

รวม 240 160,787,510 240 160,787,510 240 160,787,510 240 160,787,510 240 160,787,510 1,200 803,937,550

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินปี พ.ศ.(2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

ยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ.2566 ปี พ.ศ.2567 ปี พ.ศ.2568 ปี พ.ศ.2569 รวม 5 ปีปี พ.ศ.2570

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการท่ีดี

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ผ 0 1
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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.(2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลหลักแก้ว

ยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ.2566 ปี พ.ศ.2567 ปี พ.ศ.2568 ปี พ.ศ.2569 รวม 5 ปีปี พ.ศ.2570

ผ 0 1

1.3 แผนงานการศึกษา 34      4,635,848 34       4,635,848 34      4,635,848 34     4,635,848 34       4,635,848 170    23,179,240

1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

16      1,840,000 16       1,840,000 16      1,840,000 16     1,840,000 16       1,840,000 80      9,200,000

รวม 50     6,475,848 50      6,475,848 50     6,475,848 50     6,475,848 50      6,475,848 250   32,379,240

1.4 แผนงานสาธารณสุข 25      1,524,430 25       1,524,430 25      1,524,430 25     1,524,430 25       1,524,430 125      6,097,720

รวม 25     1,524,430 25      1,524,430 25     1,524,430 25     1,524,430 25      1,524,430 125     6,097,720

1.10 แผนงานการเกษตร 68    61,938,000 68     61,938,000 68    61,938,000 68    61,938,000 68     61,938,000 340   309,690,000

  5         580,000 5         580,000 5        580,000 5        580,000 5         580,000 25      2,900,000

รวม 5        580,000 5         580,000 5       580,000 5       580,000         5        580,000 25     2,900,000

6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

- -  - -  - - -  - -  - -

- -  - -  - - -  - -  - -

รวม -  - -  - - -  - -  - -

รวมท้ังส้ิน 390 176,391,788 390 176,391,788 390 176,391,788 390 176,391,788 390 176,391,788 1,943 880,434,510

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

4) ยุทธศาสตร์การด้านสาธารณสุขและการอนามัย

5) ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
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