


บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 1/2564 

ขององคการบริหารสวนตำบลหัวหวา 
--------------------------------------- 

เหตุผลและความจำเปน 
 เหตุผลและความจำเปนในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 
1/2564  
 ตามท่ีองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาทองถ่ินในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในสวนรวมใหดีข้ึน ไดอนุมัติประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-
2565) เม่ือวันท่ี 15 กรกฎาคม 2562 ไปแลวนั้น 
 เนื่องจากการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ดังปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ของ
องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา ยังไมครอบคลุมและมีความจำเปนเรงดวนในการใหบริการสาธารณะแก
ประชาชนในพ้ืนท่ีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จึงมีความจำเปนตองเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแผน
โครงการ/กิจกรรมใหสอดคลองกับขอเท็จจริงและสถานการณปจจุบัน เพ่ือดำเนินการใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
ประชาชนโดยสวนรวม และเพ่ือตอบสนอง แกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
ดังนั้น เพ่ือใหถูกตองและเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และแกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2561  

“ขอ 22 เพ่ือประโยชนของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทำรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิม 
เติมพรอมเหตุผลและความจำเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

2)  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ี
เพ่ิมเติม  สำหรับองคการบริหารสวนตำบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมใหสภาองคการบริหารสวน
ตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ.2537  ดวย 

เม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมไดรับความเห็นชอบแลว  ใหสงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาว
ใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใช พรอมปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแต
วันท่ีผูบริหารทองถ่ินประกาศใช 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา  จึงไดจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2564 นี้ข้ึน เพ่ือใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับปญหาและความตองการของ
ประชาชน และเพ่ือใหทันตอสถานการณในปจจุบัน อีกท้ังใชเปนกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 ตอไป และหวังเปนอยางยิ่งวาการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.
2561-2565)   ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2564  ในครั้งนี้ จะเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนและองคกรเปนสำคัญ 
         
        กลุมงานนโยบายและแผน 
       สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา 
 
         
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ.2561 - 2565)  

เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2564 
 
 
 
 
 
 

องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา 
อำเภอศรมีหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบรุ ี

 



 
 

สารบญั 
 

เร่ือง           หนา 
 
-บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แบบ ผ.01         1 
-บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02     3 
-บัญชีครุภัณฑ  แบบ ผ.03         25 
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      บัญชีสรุปโครงการพัฒนา                                                                                             แบบ ผ.01 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2564 
องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

ยุทธศาสตร ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 5 ป 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
 โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
 โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
 โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
 โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ดานการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 
1.1แผนงานเคหะ 

และชุมชน 

- - - - - - - - 82 77,349,500 82 77,349,500 

รวม - - - - - - - - 82 77,349,500 82 77,349,500 
2)ยุทธศาสตรดาน
การเกษตร
เศรษฐกิจและการ
บริหาจัดการน้ำ 
2.1แผนงาน
การเกษตร 

- - -    - -   - - - -   - -    - 

รวม - - - - - - - - - - - - 
3)ดานสังคม 
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
3.1แผนงาน
การศึกษา 
3.2แผนงานศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 

 
- 

 
- 

- 
 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
 

- 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
 

- 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
 

- 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
 

- 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
 

     - 
  

- 

รวม - - - - - - - - - - - - 

**หมายเหตุ 
1. ยกเลิกแบบ ผ.07 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 5797 ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2559 
2. ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนำขอมูลเดิมท่ีมีอยูในแบบ ผ.07 ของแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) นำมาลงในแบบ ผ.01 
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    บัญชีสรุปโครงการพัฒนา                                                                                             แบบ ผ.01 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2564 

ยุทธศาสตร ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 5ป 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4) ดานสิ่งแวดลอม 
4.1 แผนงาน
สาธารณสุข 

- - - - - - - - - - - - 

รวม - - - - - - - - - - - - 
5) ดานสาธารณสุข 
5.1 แผนงาน
สาธารณสุข 

- - - - - - - - 1 118,000 1 118,000 

รวม - - - - - - - - 1 118,000 1 118,000 
6) ดานการบริหาร
จัดการ 
6.1 แผนงานบริหาร
ท่ัวไป 
6.2 แผนงาน
บริหารงานคลัง 
6.3 แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน 
6.4 แผนงานสราง
ความเขมแข็งของ
ชุมชน 
6.5 แผนงานศาสนา
ฯ 
6.6 แผนงานงบกลาง 

 
 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

            
 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

 
 
- 

 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 

- 

 
   - 

 
  - 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 

- 

 
 

5 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 

2,840,600 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 

5 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 

2,840,600 
 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

รวม - - -     - - - - - 5 2,840,600 5 2,840,600 
รวมทั้งสิ้น - - - - - - - - 88 80,308,100  88 80308,100 
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แบบ ผ.02 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2564 
สำหรับองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

ก ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี (5.พัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจสิติกส) 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (3. สงเสริมเศรษฐกิจและการทองเท่ียวชุมชน) 
 1. ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ขยายเขตไฟฟา
แรงต่ำ ม.1 

 

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใช 
 

จากแยกบานนายวีระวงศ ชิน
สรอย ถึงบานนายวิน  
นาสิงห ระยะทาง 700 ม. 

 
 

 
 

  700,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนมีไฟฟาใช 
 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

 

2 กอสรางถนน
แอสฟลติก ม.1 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากซอย 2 บานหัวหวา ถึงบาน
นางมณฑล สงิหทอง กวาง 4 ม.
ยาว 800 ม. 

    960,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

3 กอสรางราง
ระบายน้ำ ม.1 

เพ่ือปองกันปญหา
น้ำทวมขัง 

จากบานนายวัลลภ หีบทอง ถึง
นางพล กลิ่นศิริ ระยะทาง 80 ม. 

    210,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

4 กอสรางถนน
แอสฟลติก ม.1 
 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากบานนายประสิทธ์ิ งามวงษ 
ถึงบานนายยอย อาสา กวาง 4 
ม.ยาว 300 ม. 

   
 

 360,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

5 กอสรางถนน
แอสฟลติก ม.1 
 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากบานนายประมาณ โชติแสง 
ถึงนายทองเมี้ยน งามวงษ กวาง 
6 ม.ยาว 1,000 ม. 

    1,800,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

6 กอสรางถนน
ลูกรัง ม.1 
 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากบานนางจิต สิงหทอง ถึงท่ี
นายประดิษฐ กวาง 4 ม.ยาว 
300 ม. 

   
 

 360,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 
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แบบ ผ.02 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2564 
สำหรับองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

ก ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี (5.พัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจสิติกส) 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (3. สงเสริมเศรษฐกิจและการทองเท่ียวชุมชน) 
 1. ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.2 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากบานนายจงกล วงษอุดม 
ถึงท่ีนานายสมปอง บุญมา 
กวาง 4 ม.ยาว 106 ม. 

    256,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

8 ปรับปรุงศาลา
เอนกประสงค
ตลาดนัดโนน
เตาปูน ม.2 

เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการดำเนิน
กิจกรรมตางๆ 

ศาลาเอนกประสงคตลาดนัด
โนนเตาปูน ม.2 

    310,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการดำเนิน
กิจกรรม 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

9 ปรับปรุงราง
ระบายน้ำ ม.2 

เพ่ือปองกันปญหา
น้ำทวมขัง 

จากบานนางละมูล งามวงษ 
ถึงบานนายถนอม เสือเจริญ 
ยาว 150 ม.  

     120,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและบรรเทา
ปญหาน้ำทวมขัง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

10 ขยายถนน 
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.2 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากบานนางณัฐธินี ซื่อตรง 
ถึงบานนายถิรศักดิ์ ชัยสิทธิ
พร 

    240,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

11 กอสรางราง
ระบายน้ำ ม.2 

เพ่ือปองกันปญหา
น้ำทวมขัง 

จากบานนายถนอม เสือ
เจริญ - นางสำเนียง กลับชัย 
ยาว 200 ม 

    120,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางและบรรเทา
ปญหาน้ำทวมขัง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

 



๕ 
 

 
แบบ ผ.02 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2564 
สำหรับองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

ก ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี (5.พัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจสิติกส) 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (3. สงเสริมเศรษฐกิจและการทองเท่ียวชุมชน) 
 1. ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 ปรับปรุงถนน
ลูกรัง และ
กอสรางถนน 
คสล. ม.3 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากบานนางเซ็ง เอ้ือเฟอ 
ถึงรานคาชุมชน พรอมไฟ
รายทาง กวาง 3 ม.ยาว 
200 ม. 

    180,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

13 กอสรางถนน 
คสล.ม.3 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากถนน ทล.3070 ถึง
บานนายเน่ือง สีทุม กวาง 
3 ม.ยาว 1,500 ม. 

    2,700,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

14 วางระบบทอ
ประปา ม.3 

เพ่ือใหประชาชนมี
น้ำอุปโภค บรโิภค
ท่ีเพียงพอ 

จากบานนายอรณุ ทนสิงห 
ถึง รพ.สต.หัวหวา ทอ
ขนาด 6 น้ิว ระยะทาง 
3,000 ม. 

    510,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนมีน้ำ
อุปโภค บริโภคท่ี
เพียงพอ 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

15 กอสรางถนน 
คสล.ม.3 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากศาลากำนันบุญ ถึง
นางสายลม กลับชัย 
(ฟารมสุกร) กวาง 4 ม.
ยาว 500 ม. 

    1,200,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

16 กอสรางถนน 
คสล.ม.3 
พรอมวางทอ
คอนกรีต 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากบานนางแกว สุขหอม 
ถึงนายหอมจันทร สมอชัย 
กวาง 4 ม.ยาว 600 ม. 

    1,440,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

 



๖ 
 

 
แบบ ผ.02 

 
บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2564 
สำหรับองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

ก ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี (5.พัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจสิติกส) 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (3. สงเสริมเศรษฐกิจและการทองเท่ียวชุมชน) 
 1. ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 วางระบบทอ
น้ำ 
ประปา ม.4 

เพ่ือให
ประชาชนมีน้ำ
อุปโภค 
บริโภคท่ี
เพียงพอ 

จำนวน 11 จดุ (1).จากจดุปลายน้ำ ถึงทางแยกเขาวัดหลวงตาม
หาบัว ระยะทาง 1,600 ม. (2).จากทางแยกเขาวัด ถึงวัดหลวง
ตามหาบัว ทอขนาด 4 น้ิว ระยะทาง 150 ม.(3).จากแยกท่ีนายสุ
วิทย(วิเศษ) ถึงบานนายสุเทพ ทอขนาด 2 น้ิว ยาว 2 ขาง 
ระยะทาง 200 ม.(4) จากแยกท่ีนางทองติ๋ม ถึงบานนายอุดม ทอ
ขนาด 4 น้ิว ระยะทาง 150 ม.(5).จากแยกท่ีนายช้ืน ถึงท่ีนายสุ
วัต ทอขนาด 2 น้ิว ยาว 2 ขาง ระยะทาง 500 ม.(6).จากท่ีนาย
เสนห ถึงบานนางเสาวนีย ทอขนาด 4 น้ิว ระยะทาง 200 ม.
(7).จากบานนางทับทิม ถึงบานนายจงกล ม.2 ทอขนาด 4 น้ิว 
ระยะทาง 250 ม.(8).จากแยกสวนสุขภาพบานหายโศก ถึงเขต 
ม.5 บานหัวซา ทอขนาด 4 น้ิว 2 ขาง ระยะทาง 700 ม.
(9).จากแยกบานนางไข บานนางสุรีย ถึงแยกบานนายหนุม 2 ขาง 
ทอขนาด 4 น้ิว ระยะทาง 300 ม.(10).จากแยกบานนายหนุม 
ถึงบานนายมนตรี ทอขนาด 2 น้ิว ระยะทาง 150 ม.(11).จาก
แยกบานนายสุวรรณ ถึงท่ีบานนายบุญเลิศ บานหายโศก 2 ขาง 
ทอขนาด 2 น้ิว ระยะทาง 700 ม. 
 

    1,000,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม
ต่ำกวารอย
ละ 60 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกใน
การใชน้ำ
อุปโภค 
บริโภค 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

 
 
 



๗ 
 

 
แบบ ผ.02 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2564 
สำหรับองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

ก ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี (5.พัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจสิติกส) 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (3. สงเสริมเศรษฐกิจและการทองเท่ียวชุมชน) 
 1. ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ม.4 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

ชวงท่ี 1 ขยายถนน คสล.
จากแยกบานนายออด ถึงท่ี
นานางทองติ๋ม  กวาง 2 ม.
ยาว 80 ม.พรอมวางทอ
ขนาด 80 ซม.จำนวน 3 
ทอน ชวงท่ี 2 กอสราง คส
ล.กวาง 6 ม.ยาว 100 

    456,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

19 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ม.4 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากท่ีนายสุวัตร ถึงบานนาย
สุพล กวาง 4 ม.ยาว 100 
ม. 

    200,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

20 ติดตั้งไฟสองสวาง
รายทาง ม.4 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

ติดตั้งไฟสองสวางรายทาง
ภายในหมูบาน 
 
 

    9,600,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 
 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

21 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ม.4 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 
 

จากบานนายหนุม ถึงบาน
นายพล กวาง 4 ม.ยาว 
250 ม. 

   
 
 

 
 
 

600,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

 



๘ 
 

 
แบบ ผ.02 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2564 
สำหรับองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

ก ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี (5.พัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจสิติกส) 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (3. สงเสริมเศรษฐกิจและการทองเท่ียวชุมชน) 
 1. ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 เสรมิถนนแอส
ฟลติก พรอม
รางระบายน้ำ 
ม.5 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก
มีความปลอดภัย 
 

 ชวงท่ี 1 แอสฟลติกจากบาน
นายเจิ้ม ภผูา ถึงนางศิริพร พัน
ทำ ชวงท่ี 2 กอสรางรางระบาย
น้ำจากนายเจิม้ ภูผา ถึงสวน
นายสมคดิ ทาหอม รวมกวาง 
4.50 ม.ยาว 160 ม. 

   
 

 

    
 

 

216,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

23 ปรับปรุง
ซอมแซมระบบ
ประปา ม.5 

เพ่ือใหประชาชนมี
น้ำอุปโภค บรโิภค
ท่ีเพียงพอ 

ระบบประปา ม.5   
 

  500,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
ใชน้ำอุปโภค บริโภค 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

24 กอสรางราง
ระบายน้ำ ม.5 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก
ไมมีน้ำทวมขัง 
 

จากบานนางถ่ัว ตันแพง ถึงบาน
นายสมคดิ ทาหอม กวาง 3 ม.
ยาว 200 ม.พรอมเสริมถนน
แอสฟลติก 

    310,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

25 กอสรางถนน 
คสล. ม.5  

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก
มีความปลอดภัย 

จากขางสระน้ำโบราณ ถึงบาน
นายเฉลมิ ตรีกลาง กวาง 4 ม.
ยาว 150 ม. 

  
 

  560,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

26 กอสรางถนน 
คสล.ม.5 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก
มีความปลอดภัย 

จากบานนายธานี หมวดดี – ท่ี
นางไพบูลย งามวงษ กวาง 4 ม.
ยาว 232 ม. หนา 0.15 ม. 

    360,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

 



๙ 
 

 
แบบ ผ.02 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2564 
สำหรับองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

ก ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี (5.พัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจสิติกส) 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (3. สงเสริมเศรษฐกิจและการทองเท่ียวชุมชน) 
 1. ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

27 กอสรางถนน
แอสฟลติก 
คสล. ม.5 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก
มีความปลอดภัย 

 จากวัดปาหนองใหญ ถึง
เขตติดตอตำบลโคกปบ 

   
 

 

 
 

420,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

28 ปรับปรุงถนน
ลูกรัง ม.6 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก
มีความปลอดภัย 

จากท่ีนายริ้ว ยะโสวงษ 
แยกวัดปาพระธาตุโพธ์ิ
ทอง กวาง 4 ม.ยาว 
1,500 ม. 

  
 

  1,800,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

29 ขยายเขตไฟฟา
แรงต่ำ ม.6 

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง
ท่ัวถึง 

จากท่ีนายริ้ว ยะโสวงษ ถึง
บานนายเสรี มะลุใส ยาว 
250 ม. 

    250,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
ใชไฟฟา 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

30 ขยายเขตไฟฟา
แรงต่ำ ม.6 

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง
ท่ัวถึง 

จากบานนางสมโอ เดช
สอน ถึงบานนาง
กนกวรรณ คำพอง 
ระยะทาง 200 ม. 
 

    200,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
ใชไฟฟา 
 
 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

 
 
 

 

 
 
 



๑๐ 
 

 
แบบ ผ.02 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2564 
สำหรับองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

ก ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี (5.พัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจสิติกส) 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (3. สงเสริมเศรษฐกิจและการทองเท่ียวชุมชน) 
 1. ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

31 ถมสระน้ำสา
ธารณประ 
โยชน ม.7 

เพ่ือใหประชาชนมี
พ้ืนท่ี
สาธารณประโยชน 
 

สระน้ำสาธารณประโยชน 
ม.7 
 

  
 

  610,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนมีพ้ืนท่ีทำ
กิจกรรม
สาธารณประโยชน 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

32 ขยายเขตไฟฟา
แรงต่ำม.7 

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง
ท่ัวถึง 

จากนายบุญเทียม นาสี ถึง
ท่ีนานางสุวรรณา แสง
สุวิมล ระยะทาง 100 ม. 
 

    100,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
ใชไฟฟา 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

33 ขยายถนน
ลูกรัง ม.7 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก
มีความปลอดภัย 

จากบานนายสงคราม 
วงษสา ถึงบานนายทอง
หลอ ครูสอน กวาง 2 ม.
ยาว 250 ม. 
 

    150,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

 
 
 

 
 
 



๑๑ 
 

 
        บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                 แบบ ผ.02  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2564 

สำหรับองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี (5.พัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจสิติกส) 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (3. สงเสริมเศรษฐกิจและการทองเท่ียวชุมชน) 
 1. ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

34 กอสรางระบบ
ประปา ม.8 

เพ่ือใหประชาชนมีน้ำ
อุปโภค บริโภคเพียงพอ 

บานหนองหวา ม.8   
 

  310,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
ใชน้ำอุปโภค บริโภค 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

35 ขยายเขตไฟฟา
แรงต่ำ ม.8 

เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟา
ใชอยางท่ัวถึง 

จากบานนายสวัสดิ์ บุญ
เปยม ถึงบานนางปอน 

    200,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
ใชไฟฟา 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

36 ปรับปรุงระบบ
เสียงตามสาย ม.
8 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

ปรับปรุงเสียงตามสาย
ภายในหมูบาน ม.8 
 

    100,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
รับฟงขาวสาร 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

37 ขยายถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.8 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

จากบานนางกงหลา 
กลมกลอม ถึงบานนาง
ตุกตา กวาง 4 ม.ยาว 
500 ม. 

    1,200,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

38 ติดตั้งไฟรายทาง
ก่ิงเดี่ยว ม.8 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

จากบานนางบรรทม 
บุญลน ถึงบานนาง
จันทร ระยะทาง 
1,500 ม. 

    1,000,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

 
 

 



๑๒ 
 

 
แบบ ผ.02 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2564 
สำหรับองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

ก ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี (5.พัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจสิติกส) 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (3. สงเสริมเศรษฐกิจและการทองเท่ียวชุมชน) 
 1. ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

39 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.9 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

จากบานนายปรีชา วุฒิ
แสง ถึงบานนายสน 
จันทรอากร กวาง 4 ม. 
ยาว 400 ม. 

    960,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
ต่ำกวารอยละ 60 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

40 กอสรางถนน 
คสล. ม.9 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

จากบานนายไวพจน ปน
จอย ถึงบานนางแกว 
สุภาพูน กวาง 4 ม. ยาว 
400 ม. 

    960,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
ต่ำกวารอยละ 60 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

41 กอสรางถนน
แอสฟลติกคอ
นกรีต ม.9 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

จากบานนางอรนุช เภา
เนือง ถึงบานนาง
สังเวียน กวาง 6 ม.ยาว 
700 ม. 

    1,260,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
ต่ำกวารอยละ 60 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

42 กอสรางถนน 
คสล. ม.9 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

จากถนน 3039 ถึง
บานนายกิตติ สิงหทน 
กวาง 6 ม. ยาว 30 ม. 
 

    108,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
ต่ำกวารอยละ 60 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

 
 
 
 



๑๓ 
 

 
แบบ ผ.02 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2564 
สำหรับองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

ก ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี (5.พัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจสิติกส) 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (3. สงเสริมเศรษฐกิจและการทองเท่ียวชุมชน) 
 1. ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

43 ปรับปรุงภูมิทัศน 
ม.10 

เพ่ือใหประชาชนมี
พ้ืนท่ี
สาธารณประโยชน 

บริเวณสระน้ำหนองเสือ
ตาย ม.10 

  
 

  410,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
พ้ืนท่ี
สาธารณประโยชน
ในการทำกิจกรรม 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

44 กอสรางถนน
ลูกรัง ม.10 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก
มีความปลอดภัย 

จากถนน รพช. ถึงบาน
นางลวย วงษเสนา กวาง 
5 ม. ยาว 160 

    240,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

45 กอสรางถนน
แอสฟลติก ม.
10 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก
มีความปลอดภัย 

จากบานนายทรงศักดิ์ 
อุปถัมภ ถึงศาลา
ประชาคม กวาง 3 ม.ยาว 
200 ม. 

    180,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนมีน้ำ
อุปโภค - บริโภคท่ี
เพียงพอ 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

46 กอสรางถนน
ลูกรัง ม.10 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก
มีความปลอดภัย 

จากถนนสี่เลน ถึงสวน
กิตติ กวาง 5 ม. ยาว 
300 ม. 

    450,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

47 ติดตั้งไฟสอง
สวางรายทาง ม.
10 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก
มีความปลอดภัย 

จากบานนายคารม รินทา 
ถึงบานนางทองจุน วงษ
เสนา ระยะทาง 150 ม. 
 

    150,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

 
 



๑๔ 
 

 
แบบ ผ.02 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2564 
สำหรับองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

ก ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี (5.พัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจสิติกส) 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (3. สงเสริมเศรษฐกิจและการทองเท่ียวชุมชน) 
 1. ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

48 กอสรางถนน คสล.
ม.10 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

จากถนน รพช. ถึงท่ี
สาธารณะหมูบาน หนอง
เสือตาย กวาง 4 ม.ยาว 
650 ม. 

    1,560,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

49 กอสรางถนน คสล.
ม.10 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

จากถนน รพช. ถึงท่ีนาง
สมคิด บุญเรือง กวาง 4 ม. 
ยาว 500 ม. 

  
 

  1,200,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

50 ติดตั้งถังแชมเปญ 
ม.11 

เพ่ือใหประชาชนมีน้ำ
อุปโภค - บริโภคอยาง
ท่ัวถึง 

ติดตั้งถังแชมเปญ และขุด
เจาะบอบาดาลพรอม
ซัมเมิชส ม.11 

  
 

  180,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนมีน้ำ
อุปโภค - บริโภคท่ี
เพียงพอ 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

51 ปรับปรุงถนนลูกรัง 
ม.11  

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

จากรอยตอ คสล.ซอย 1 
ถึงหลังโรงเรียน(บานนาง
ประภาวัลย สรอยสิงหคำ) 
กวาง 6 ม.ยาว 500 ม. 

    900,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

 
 
 
 

 
 



๑๕ 
 

 
 

แบบ ผ.02 
บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2564 
สำหรับองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

ก ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี (5.พัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจสิติกส) 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (3. สงเสริมเศรษฐกิจและการทองเท่ียวชุมชน) 
 1. ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

52 กอสรางถนน คสล. 
ม.12 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

จากถนนอุตสาหกรรมโรจ
นะ ถึงถนน ปจ 3079 
กวาง 6 ม. ยาว 1,000 ม. 

  
 

  3,600,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

53 กอสรางถนน คสล. 
ม.12 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

จากถนนอุตสาหกรรมโรจ
นะ ถึงโรงเหล็ก กวาง 7 ม.
ยาว 600 ม. 

    2,520,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

54 กอสรางถนน คสล. 
ม.12 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

จากบานนายวีระ จงกล ถึง
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 
กวาง 4 ม.ยาว 600 ม. 

    1,440,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

 
 

แบบ ผ.02 
บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2564 
สำหรับองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

ก ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี (5.พัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจสิติกส) 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (3. สงเสริมเศรษฐกิจและการทองเท่ียวชุมชน) 
 1. ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

55 ขยายถนน 
คสล. ม.13 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

จากบานนายประเสริฐ 
พุทธา ถึงรอยตอ ม.11 
กวาง 1 ม.ยาว 600 ม. 

  
 

  360,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

56 ติดตั้งไฟราย
ทางก่ิงเดี่ยว 
ม.13 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

จากบานนายสมาน พุทธา 
ถึงถนนสี่เลน ระยะทาง 
2,000 ม. 

    2,000,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

57 กอสรางถนน
ลูกรัง ม.13 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

จากถนนหลัก ถึงนายสมคิด 
บิณทะ กวาง 5 ม. ยาว 
250 ม. 

    375,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

58 กอสรางลาน
ตากพืชผล
ทางการ
เกษตร ม.14 

เพ่ือใหประชาชนมี
ลานตากพืชผล
ทางการเกษตร 

บริเวณลานสาธารณะ ม.14 
กวาง 40 ม.ยาว 150 ม. 

  
 

  1,100,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การตากพืชผล
ทางการเกษตร 
 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

59 กอสรางถนน 
คสล. ม.14 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

จากบานนายรังสรรค แกวศรี 
ถึงนายเหล็ง จุระกรรณ 
กวาง 4 ม.ยาว 60 ม. 

    144,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 



๑๗ 
 

 
 

แบบ ผ.02 
บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2564 
สำหรับองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

ก ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี (5.พัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจสิติกส) 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (3. สงเสริมเศรษฐกิจและการทองเท่ียวชุมชน) 
 1. ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

60 กอสรางถนน
ลูกรัง ม.14 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก
มีความปลอดภัย 

จากนางอุไร นาดี ถึงท่ีนายสุ
วิทย นาดี กวาง 4 ม.ยาว 80 
ม. 

    96,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

61 ขยายเขตไฟฟา
แรงต่ำ ม.14 

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

จากบานนายจันทร ขุนเภา ถึง
ถนนสี่เลน ระยะทาง 531 ม. 

    531,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การใชไฟฟา 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

62 กอสรางถนน
ลูกรัง ม.14 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก
มีความปลอดภัย 

จากท่ี น.ส.วงเดือน พาพรหม 
ถึงท่ีนายประจักษ  
จุระกรรณ กวาง 4 ม. 

    180,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

63 ขยายเขตไฟฟา
แรงต่ำ ม.14 

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

จากบานนางนวลละออ ดวงดี 
ถึงนางแรมจันทร วงษเสนา 
ระยะทาง 300 ม. 

    300,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การใชไฟฟา 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

64 ติดตั้งไฟสองสวาง
รายทาง ม.14 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก
มีความปลอดภัย 

ชวงท่ี 1 จากท่ีนางวันทอง 
ทนสิงห ถึงนายสุวิทย ค้ำชู 
ระยะทาง 200 ม.ชวงท่ี 2 
จากนายสำรวม สมอพันธ ถึง
บานนางเบญจมาศ รัตนกาน
ตรง ระยะทาง 400 ม. 

  
 

  410,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

 



๑๘ 
 

 
 

แบบ ผ.02 
บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี /2564 
สำหรับองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

ก ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี (5.พัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจสิติกส) 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (3. สงเสริมเศรษฐกิจและการทองเท่ียวชุมชน) 
 1. ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

65 ปรับปรุงและขยาย
ศาลา
เอนกประสงค ม.
15 

เพ่ือใหประชาชนมีศาลา
เอนกประสงคในการทำ
กิจกรรมตางๆ 

ศาลาเอนกประสงค(โดม) 
ม.15 กวาง 22 ม. 
ยาว 35 ม. 

  
 

  610,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
ต่ำกวารอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
ทำกิจกรรมตางๆ 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

66 กอสรางลาน คสล.
ม.15 

เพ่ือใหประชาชนมีลาน
สาธารณะในการทำ
กิจกรรมตางๆ 

กอสรางลาน คสล.ศาลา
เอนกประสงค ม.15 รอบ
สวนสุขภาพ 

    681,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
ต่ำกวารอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
ทำกิจกรรมตางๆ 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

67 กอสรางถนน คสล. 
ม.15 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

จากบานนายดง ประคอง 
ถึงบานนางสมบูรณ วัฒน
สาคร กวาง 3.5 ม.ยาว 
18 ม. 

    41,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
ต่ำกวารอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

68 กอสรางถนนแอส
ฟลติก ม.15 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

จากบานนางอุดม นา
คลอง ถึงสะพานสสุาน
นิมิตธรรม กวาง 6 ม.ยาว 
450 ม. 

    810,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
ต่ำกวารอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองชาง 
 อบต.หัวหวา 



๑๙ 
 

69 กอสรางราง
ระบายน้ำ ม.15 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวกและ
ปองกันปญหาน้ำทวมขัง 

จากบานหมอเตว ถึงบาน
นางพา สุขหอม ระยะทาง 
30 ม. 

    120,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
ต่ำกวารอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

 
แบบ ผ.02 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2564 
สำหรับองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

ก ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี (5.พัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจสิติกส) 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (3. สงเสริมเศรษฐกิจและการทองเท่ียวชุมชน) 
 1. ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

  2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

70 กอสรางถนนลูกรง 
พรอมวางทอ
ระบายน้ำ ม.15 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

จากบานนางเอ็นดู  
สังอรดี ถึงคลองสวน
สุขภาพ กวาง 5 ม. ยาว 
350 ม. 

  
 

  525,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

71 ยายถังแชมเปญ ม.
16 

เพ่ือใหประชาชนมี
น้ำอุปโภค – บริโภค 
อยางท่ัวถึง 

จากท่ีนางแกละ วางขาว 
ไปท่ีสาธารณประโยชน 
(ติดเขตนางวรรณ) 

  
 

  120,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การใชน้ำอุปโภค - 
บริโภค 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

72 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.16 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

จากบานนางวารี บุญสุข 
ถึงนางจุฑามณี งามวงษ 
กวาง 3.5 ม.ยาว 185 
ม. 

    388,500 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

73 กอสรางหอ
กระจายขาว 
 ม.16 

เพ่ือใหประชาชน
ไดรับรูขาวสารอยาง
ท่ัวถึง 

บริเวณท่ี
สาธารณประโยชน (ติด
เขตนางวรรณ) 

    100,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การรับรูขาวสาร 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 



๒๐ 
 

74 ซอมแซมหอ
กระจายขาว 
ม.16 

เพ่ือใหประชาชน
ไดรับรูขาวสารอยาง
ท่ัวถึง 

ซอมแซมหอกระจายขาว  
ม.16 (หนองขาหยอง) 

    20,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การรับรูขาวสาร 

กองชาง 
อบต.หัว
หวา 

 
 

แบบ ผ.02 
บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2564 
สำหรับองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

ก ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี (5.พัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจสิติกส) 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (3. สงเสริมเศรษฐกิจและการทองเท่ียวชุมชน) 
 1. ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

75 ติดตั้งไฟรายทาง
ก่ิงเดี่ยว ม.16 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

จากสามแยกสนามกีฬา ถึงสระ
น้ำโรจนะ ระยะทาง 300 ม. 

    320,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

76 ขยายเขตไฟฟา
แรงต่ำ ม.16 

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

จากบานนางสมคดิ ชินโน ถึง
บานนายเจรญิ นาดี ระยะทาง 
1,000 ม. 

    1,000,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การใชไฟฟา 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

77 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.17 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

พรอมวางทอระบายน้ำ จาก
บานนางหรั่ง ถึงบานนายสุรพล 
อินทรพรหม กวาง 5 ม.ยาว 
150 ม. 

  
 

  450,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

78 กอสรางถนน
ลูกรัง ม.17 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

จากบานนางลั่นทม ถึงสุดซอย 
กวาง 4.5 ม.ยาว 120 ม. 
พรอมไหลทางขางละ 0.20 ม. 

    162,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 



๒๑ 
 

79 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.17 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

จากบานนางระเบียบ ถึงถนนสี่
เลน กวาง 5 ม.ยาว 150 ม. 

    450,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัว
หวา 

 
 
 

 
แบบ ผ.02 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2564 
สำหรับองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

ก ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี (5.พัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจสิติกส) 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (3. สงเสริมเศรษฐกิจและการทองเท่ียวชุมชน) 
 1. ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

80 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.17 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

จากถนนสี่เลน ถึงบาน
นายชำนาญ กวาง 5 ม.
ยาว 70 ม. 

    210,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

81 วางทอระบาย
น้ำ ม.17 
 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวกและ
ปองกันปญหาน้ำทวม
ขัง 

วางทอระบายน้ำ ม.17
ขนาด 60 ซม.จากนาง
ทองยศ เถ่ือนแดง ถึง
ถนนลูกรังในหมูบาน 
จำนวน 3 จุด 

    120,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

 
 
 
 
 
 



๒๒ 
 

 
 
 
 
 

 
 

แบบ ผ.02 
บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2564 
สำหรับองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

ก ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี (5.พัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจสิติกส) 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (3. สงเสริมเศรษฐกิจและการทองเท่ียวชุมชน) 
 1. ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

82 กอสรางถนน
แอสฟลติกส 

เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการเดินทาง 

จากหนา อบต.หัวหวา 
บริเวณชางสามเศยีร ถึงถนน 
ทล.304 กวาง 8 ม.ยาว 
12,000 ม. 

  
 

  28,800,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กรมทางหลวง
ชนบท 
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แบบ ผ.02 
บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2564 
สำหรับองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 ยกระดบัการบริหารจัดการงานดานสังคม การศึกษาใหมีคณุภาพ มีมาตรฐาน เพ่ือสรางภูมคิุมกันและสงเสรมิโอกาสทางสังคมบนฐานแหงความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสงัคม และชุมชนใหเขมแข็ง 

ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานสาธารณสุข 
-แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจดัซื้อ
เครื่องพนหมอก
ควัน 

เพ่ือรณรงค/ปองกัน
โรคไขเลือดออก 

จัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน
จำนวน 2 เครื่อง 

    118,000 ประชาชนปลอดภัย
จากโรคไขเลือดออก 
รอยละ 80 

ประชาชนปลอดภัย 
จากโรคไขเลือดออก 

กอง
สาธารณสุข 
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แบบ ผ.02 
บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2564 
สำหรับองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

ก ยุทธศาสตรจังหวัด - 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด - 
 1. ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการบริหารจดัการ 
  -แผนงานบริหารท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการติดตั้ง
กลองวงจรปด
ภายในอาคาร 
อบต.หัวหวา 

เพ่ือปองกัน
ทรัพยสินสญูหาย
และรักษาความ
ปลอดภัย 

ติดตั้งกลองวงจรปด
บริเวณอาคารสำนักงาน 
อบต.หัวหวา 

    200,000 กลองวงจรปด อบต.หัวหวา มี
ความปลอดภัย 

สำนักปลดั 
อบต.หัวหวา 

2 จัดซื้อรถบรรทุก
(ดีเซล) ขนาด 3 
ตัน 6 ลอ 

เพ่ือใชในงาน
ราชการ 

ขนาด 3 ตัน 6 ลอ 
ปริมาตรกระบอกสูบ ไมต่ำ
กวา 3,000 ซซีี หรือ
กำลังเครื่องยนตสูงสดุไม
ต่ำกวา 80 กิโลวัตต  

   
 

1,075,000 รถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด 3 ตัน 6 ลอ 

อบต.หัวหวา มี
รถบรรทุก (ดีเซล) 
เพ่ือใชในงาน
ราชการ  

สำนักปลดั 
อบต.หัวหวา 

3 จัดซื้อ
รถจักรยานยนต   

เพ่ือใชในงาน
ราชการ 

รถจักรยานยนต ขนาด 
110 ซีซ ี
แบบเกียรธรรมดา จำนวน 
2 คัน  

   
 

88,800 รถจักรยานยนต ขนาด 
110 ซีซี แบบเกียร
ธรรมดา จำนวน 2 
คัน  

อบต.หัวหวา มี
รถจักรยานยนต  
เพ่ือใชในงาน
ราชการ 

กองชาง  
อบต.หัวหวา 
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แบบ ผ.03 
 

บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2564 

องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณ หนวยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 บริหารงาน
ท่ัวไป 

งบลงทุน ครุภณัฑ
การเกษตร 

รถฟารมแทรกเตอร ชนิดขับเคลื่อน 
4 ลอ ขนาด 85 แรงมา พรอม
อุปกรณตอพวง 1.ใบมีดดันดิน 2.ผา
นพรวน 3.เครื่องตัดหญาไหลทาง 
 

- - - - 1,450,000  
สำนักปลัด 

 

2 บริหารงาน
ท่ัวไป 

งบลงทุน ครุภัณฑงาน
บานงานครัว 

เครื่องทำน้ำเย็นแบบตอทอ ขนาด 1 
กอก จำนวน 2 เครื่อง 
 

- - - - 26,800 สำนักปลัด 
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