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ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า   
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ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐาน 
 

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 1. ด้านกายภาพ 
  1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบลหัวหว้า (แผนที่ประกอบ) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ตําบลหัวหว๎า อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อครั้งแรกราว 200 ปี มาแล๎วมีผู๎คนอพยพมา
จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยสันนิษฐานวํามาจากเมืองหลวงพระบางบ๎าง มาจากเมือง
เวียงจันทน์บ๎าง โดยได๎รับอิทธิพลมาจากสมัยทวาราวดีเพราะพบรํองรอยเมืองโบราณและวัฒนธรรมที่บํงชี้ได๎วํา
มีความเจริญรุํงเรือง และมีลักษณะการตํอเนื่องของวัฒนธรรมจากชุมชนกํอนประวัติศาสตร์ พัฒนาการขึ้นมาสูํ
ชํวงทวาราวดี เมื่อมีการติดตํอกับอารยธรรมอินเดีย และเริ่มเสื่อมลงราวพุทธศตวรรษที่ 16 เมื่ออิทธิพลหรือ
วัฒนธรรมแบบขอมหรือเขมรโบราณจากประเทศกัมพูชา ที่มีคติความเชื่อทางศาสนาและรูปแบบศิลปกรรมที่
แตกตํางออกไปได๎เข๎ามาแทนที่ 
 โดยผู๎เฒําผู๎แกํได๎เลําวํามีเจ๎านายนายชั้นผู๎ใหญํ เป็นผู๎นําชุมชนในการอพยพผู๎คนมาตั้งรกรากถิ่นฐาน ณ 
บริเวณแหํงนี้และริเริ่มกํอตั้งเป็นหมูํบ๎านขึ้นมา และเรียกตนเองวํา “ชาวไทยพวน” มีภาษาพูดที่เป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัว (หมูํที่ 1,2,3,4,5,6,14,15) อาจมีบ๎างบางหมูํบ๎านในตําบลหัวหว๎าที่พูดอีกภาษาหนึ่งที่มีสําเนียง
คล๎ายกับภาษาท๎องถิ่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ  ทําให๎ตําบลหัวหว๎ามีการผสมกลมกลืนทาง
วัฒนธรรมด๎านภาษาท่ีมีความโดดเดํนทั้งสองภาษาได๎อยํางลงตัว อยํางนําสนใจ 
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 ปัจจุบันที่ทําการองค์การบริหารสํวนตําบลหัวหว๎า ตั้งอยูํ ณ เลขที่ 13 หมูํที่ 14 ตําบลหัวหว๎าและ
ตั้งอยูํหํางจากอําเภอศรีมหาโพธิ ระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร มีเนื้อที่รวม 98.5 ตารางกิโลเมตร หรือมี
พ้ืนที่ประมาณ 61,562 ไรํ มีประชากรประมาณ  10,209 คน มีจํานวนครัวเรือน ทั้งสิ้น  3,452 ครัวเรือน 
และแบํงเขตการปกครองออกเป็น 17 หมูํบ๎าน และมีสมาชิกองค์การบริหารสํวนตําบลหัวหว๎า หมูํบ๎านละ 2 
คน รวมทั้งสิ้นจํานวน 34 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชน 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุํม เหมาะแกํการเพาะปลูก การ 
เลี้ยงสัตว์ แตํเนื่องจากปัจจุบันได๎มีการเปลี่ยนแปลงทางด๎านความเจริญจากสังคมชนบทสูํสังคมเมือง 
(Modernization) เพราะเป็นที่ตั้งของสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ปราจีนบุรี ที่ครอบคลุมพ้ืนที่ของหมูํที่ 11, 12 
และ 13 ของตําบลหัวหว๎า ซึ่งมีอาณาเขตดังนี้ 

  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต าบลดงกระทงยาม 
ทิศใต้  ติดต่อกับ อ าเภอพนมสารคาม 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลหนองโพรง 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ าเภอศรีมโหสถ 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ มีลักษณะภูมิอากาศที่อบอุํน เย็นสบาย แบํงออกเป็น 3 ฤดูได๎แกํ  
ฤดูร๎อน (กุมภาพันธ์-มิถุนายน) ฤดูฝน (ชํวงเดือนกรกฎาคม-กันยายน) และฤดูหนาว (ตุลาคม-มกราคม) 
  1.4 ลักษณะของดิน มีลักษณะของดินเป็นดินเหนียวปนทราย 
  1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า เนื่องจากดินเป็นดินเหนียวปนทรายทําให๎แหลํงน้ําตามธรรมชาติ 
เชํน ห๎วย หนอง คลอง บึง ไมํสามารถอ๎ุมน้ําได๎ จึงเกิดปัญหาในชํวงฤดูแล๎ง ประชาชนประสบกับปัญหาการ
ขาดแคลนน้ําเพื่อการบริโภค-อุปโภค และเพ่ือการเกษตร 

2 .ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง ตําบลหัวหว๎า อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี แบํงเขตการปกครอง
ออกเป็น 17 หมูํบ๎าน ดังนี้ 
 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ขนาดพื้นที่ 
(ไร่) 

หมายเหตุ 

1 นายเสนํห์  พลไทร กํานันตําบลหัวหว๎า 4,184  
2 นายประเทือง  กีบาง ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 1 บ๎านหัวหว๎า 3,472  
3 นายรุํง  วงษ์อุดม ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 2 บ๎านเกาะสมอ 1,842  
4 นายอิทธิ์ณณัฏฐ์  แก๎วแสน ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 4 บ๎านหายโศก 3,213  
5 นายมานพ  งามวงษ์ ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 5 บ๎านหัวซา 4,696  
6 นางกรรณิการ์  ชาภูคํา ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 6 บ๎านหัวซา 6,998  
7 นายอํานาจ  ศรเพชร ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 7 บ๎านหนองกาน้ํา 3,715  
8 นายประเสริฐ  วิมล ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 8 บ๎านหนองหูช๎าง 1,416  
9 นายนิคม  น๎อยเสน ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 9 บ๎านหนอปรือน๎อย 9,192  

10 นายคารม  รินทา ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 10 บ๎านหนองนก 2,366  
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ล าดับ 

ที ่
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ขนาดพื้นที่ 

(ไร่) 
หมายเหตุ 

11 นางสุทิน  ปัตสะ ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 11 บ๎านหนองระเนตร 2,445  
12 นายประจวบ  นาแพง ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 12 บ๎านโคกอุดมดี 9,761  
13 นายสมพร  เธอจะโปะ ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 13 บ๎านคลองสมบูรณ์ 3,707  
14 นายไพบูลย์  จุระกรรณ์ ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 14 บ๎านดอนสับฟาก 1,824  
15 นายอรรถพล  บุญมา ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 15 บ๎านเกาะสมอ 446  
16 นางศศิวิมล  สุขทิศ ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 16 บ๎านสีเสียดไทรงาม 3,779  
17 นายทองดี แปนวงศ์ ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 17 บ๎านหนองไฮ 1,695  

 

 2.2 การเลือกตั้ง 
เนื่องจากแบํงเขตการปกครองออกเป็น 17 หมูํบ๎าน ทําให๎มีสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนตําบล   

หัวหว๎า หมูํบ๎านละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 34 คน และผู๎บริหารองค์การบริหารสํวนตําบลหัวหว๎า ดังนี้ 
ลําดับ 

ที ่
ชื่อ-สกุล ตําแหนํง วาระ 

การดํารงตําแหนํง 
หมาย
เหตุ 

1 นายอําไพ  กองมณี ประธานสภาตําบลหัวหว๎า 2540-2544  
2 นางเบญจวรรณ  กองมณี นายกองค์การบริหารสํวนตําบลหัวหว๎า 2544-2548  
3 นางเบญจวรรณ  กองมณี นายกองค์การบริหารสํวนตําบลหัวหว๎า 2548-2552  
4 ดาบตํารวจบํารุง  ซื่อตรง นายกองค์การบริหารสํวนตําบลหัวหว๎า 2552-2556  
5 นายสุรชัย  ทนสิงห์ นายกองค์การบริหารสํวนตําบลหัวหว๎า 2556-ปัจจุบัน  

 
3.ประชากร 

  3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
ในเขตพ้ืนที่ดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารสํวนตําบลหัวหว๎า มีจํานวนประชากรทั้งสิ้น  

จํานวน.........10,348...........คน แยกเป็นชาย........5,084..........คน หญิง......5,264..........คน มีความ
หนาแนํนเฉลี่ย......108.01......คน: ตารางกิโลเมตร สามารถแสดงยอดจํานวนประชากรได๎ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางแสดงจ านวนประชากรในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า 
 

หมูที่ 
 

ชื่อบ้าน จ านวนประชากร จ านวน 
ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

1 บ๎านหัวหว๎า 430 451 881 302 
2 บ๎านเกาะสมอ 306 308 614 209 
3 บ๎านเกาะสมอ 258 289 547 232 
4 บ๎านหายโศก 223 255 478 547 
5 บ๎านหัวซา 292 353 645 306 
6 บ๎านหัวซา 344 401 745 280 
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หมูที่ 
 

ชื่อบ้าน จ านวนประชากร จ านวน 
ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

7 บ๎านหนองกาน้ํา 432 456 888 231 
8 บ๎านหนองหูช๎าง 506 493 999 246 
9 บ๎านหนองปรือน๎อย 379 354 733 243 

10 บ๎านหนองนก 142 165 307 134 
11 บ๎านหนองระเนตร 207 197 404 184 
12 บ๎านโคกอุดมดี 459 447 906 578 
13 บ๎านคลองสมบูรณ ์ 293 296 589 247 
14 บ๎านดอนสับฟาก 202 227 429 139 
15 บ๎านเกาะสมอ 321 304 625 210 
16 บ๎านหนองสีเสียด 132 134 266 76 
17 บ๎านหนองไฮ 158 134 292 106 

รวมทั้งสิ้น 5,084 5,264 10,348 3,868 
 

ข๎อมูลจากทะเบียนราษฎร์ ณ เดือนมีนาคม 2562 
4. สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา 
  ด๎านการศึกษาประกอบด๎วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจํานวน 1 แหํง และโรงเรียนสังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา ปราจีนบุรี เขต 1 จํานวน 5 โรงเรียน มียอดจํานวนเด็กดังตํอไปนี้ 
 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านหัวซา ตั้งอยูํที่ ม.5 บ๎านหัวซา มีเด็กเล็กอายุ 2 ขวบครึ่ง-3 ขวบ จํานวน 
40 คน 
 2. โรงเรียนหัวซาวิทยา ตั้งอยูํที่ ม.6 บ๎านหัวซา (ระดับชั้นอนุบาล-ม.3) มีจํานวน 179 คน 
 3. โรงเรียนชุมชนบ๎านเกาะสมอ (สามัคคีวิทยา)  ตั้งอยูํที่ ม.2 บ๎านเกาะสมอ (ระดับชั้นอนุบาล-ป.6) 
มีจํานวน 184 คน 
 4. โรงเรียนบ๎านหนองปรือน๎อย ตั้งอยูํที่ ม.9 บ๎านหนองปรือน๎อย (ระดับชั้นอนุบาล -ป.6) มีจํานวน   
123 คน 
 5. โรงเรียนวัดหนองหูช๎าง ตั้งอยูํที่ ม.8 บ๎านหนองหูช๎าง (ระดับชั้นอนุบาล-ป.6) มีจํานวน  89  คน 
 6. โรงเรียนวัดเนินผาสุก ตั้งอยูํท่ี ม.7 บ๎านหนองกาน้ํา (ระดับชั้นอนุบาล-ป.6) มีจํานวน 64 คน 
 4.2 สาธารณสุข 
  ประกอบด๎วยสถานพยาบาล จํานวน 2 แหํง ได๎แกํ 

1. โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบลหัวหว๎า ตั้งอยูํที่ หมูํ 3 บ๎านเกาะสมอ 
รับผิดชอบหมูํบ๎านในพื้นที่ จํานวน 8 หมูํบ๎าน ประกอบด๎วย หมูํที่ 1,2,3,4,5,6,14 และ 15 
   2. โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพบ๎านหนองปรือน๎อย ตั้งอยูํที่ หมูํ 9 บ๎านหนองปรือ
น๎อย รับผิดชอบหมูํบ๎านในพื้นที่ จํานวน 9 หมูํบ๎าน ประกอบด๎วย หมูํที่ 7,8,9,10,11,12,13,16 และ 17 
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4.3 การสังคมสงเคราะห์ 
  องค์การบริหารสํวนตําบลหัวหว๎า มีการจัดการด๎านการสังคมสงเคราะห์ ดังนี้ 
   1. เบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ จํานวน 1,768   ราย แยกตามชํวงอายุได๎ดังนี้ 
    อายุ 60-69 ปี (600 บาท/เดือน)  จํานวน 960 ราย 
    อายุ 70-79 ปี (700 บาท/เดือน) จํานวน 514 ราย 
    อายุ 80-89 ปี (800 บาท/เดือน) จํานวน 249 ราย 
    อายุ 90 ปีขึ้นไป (1,000 บาท/เดือน) จํานวน   45 ราย 
   2. เบี้ยยังชีพผู๎พิการ (รายละ 800 บาท/เดือน)  จํานวน  360 ราย 
   3. เบี้ยยังชีพผู๎ปุวยเอดส์ (รายละ 500 บาท/เดือน) จํานวน    13 ราย 
**ที่มา : ข๎อมูลการจํายเงินเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ และผู๎ปุวยเอดส์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 

5.ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนสํง 
  ประกอบด๎วยถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนลูกรัง ทําให๎ประชาชนในตําบล
หัวหว๎า มีการคมนาคมขนสํงที่สะดวก และในอนาคตข๎างหน๎าจะดําเนินการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให๎
ครบแทนถนนลูกรังท่ียังคงมีอยูํบ๎าง และประชาชนยังใช๎ถนนสายหลักในการคมนาคมขนสํง คือ ถนนทางหลวง
ชนบท หมายเลข 3070 และถนนทางหลวงแผํนดิน หมายเลข 304  
 5.2 การไฟฟูา 
  -ประชาชนมีไฟฟูาใช๎ครบทุกหลังคาเรือน 
 5.3 การประปา 
  -การประปา ประกอบด๎วยจํานวน  14   แหํง (ครอบคลุมทุกหมูํบ๎าน) 
 
6. ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 การทํองเที่ยว/แหลํงทํองเที่ยว 
  -บํอน้ําโบราณบ๎านหัวซา หมูํ 5 
 6.2 อุตสาหกรรม 
  -สวนอุตสาหกรรมโรจนะปราจีนบุรี ตั้งอยูํที่ หมูํ 12 ตําบลหัวหว๎า อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัด
ปราจีนบุรี 
  
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 7.1 การนับถือศาสนา 
  ประชากรร๎อยละ 100 นับถือศาสนาพุทธ 
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 7.2 ประเพณีและงานประจําปี 
 

ล าดับ 
ที ่

ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ระยะเวลาจัดกิจกรรม กิจกรรมส าคัญ 

1 ประเพณีข้ึนใหม ํ 31 ธันวาคม-1 มกราคม กิจกรรมทําบุญสะเดาะเคราะห์ 
สวดมนต์ข๎ามปี และทําบุญตักบาตร 

2 ประเพณีไทยพวน 
(บุญข๎าวหลาม) 

ขึ้น 14 -15 ค่ํา เดือน 3 การทําบุญตักบาตร (ข๎าวหลาม) 
ทอดผ๎าปุา 

3 อนุรักษ์สืบสานประเพณี 
สารทไทยพวน 

กันยายน กิจกรรมกวนกระยาสารท 

4 ประเพณีสงกรานต์ 14 เมษายน การทําบุญตักบาตร สรงน้ําพระ 
รดน้ําดําหัวผู๎สูงอายุ การแสดง 
และการละเลํนตํางๆ 

5 ประเพณีเข๎าพรรษา กรกฎาคม การทําบุญตักบาตร แหํเทียน  
เวียนเทียน 

6 ประเพณีออกพรรษา ตุลาคม 
(ข้ึน 15ค่ํา เดือน 11) 

การทําบุญตักบาตร 

7 ประเพณีลอยกระทง พฤศจิกายน 
(ข้ึน 15 ค่ํา เดือน 12) 

การจัดกิจกรรมรื่นเริง ลอยกระทง 

8 วันมาฆบูชา กุมภาพันธ์ จัดกิจกรรมพาเจ๎าหน๎าที่ ประชาชน 
ผู๎นําชุมชน รํวมให๎ทานถือศีล 
ปฏิบัติธรรม  

 
7.3 ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภาษาถ่ิน 
 -ภาษาลาว และภาษาพวน 
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

---------------- 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
  -วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

 ความม่ังคง 
   -การมีความม่ันคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ และ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงใน
ทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล๎อม และการเมือง 
   -ประเทศ  มีความมั่ นคงใน เอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ที่เข๎มแข็ง เป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็น
กลไกท่ีนําไปสูํการบริหารประเทศท่ีตํอเนื่อง และโปรํงใสตามหลักธรรมาภิบาล 
   -สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพ่ือพัฒนาประเทศ 
ชุมชน มีความเข๎มแข็ง ครอบครัว มีความอบอุํน 
   -ประชาชน มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได๎ที่มั่นคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต 
มีที่อยูํอาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
   -ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา 

 ความม่ังคั่ง 
   -ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง  ยกระดับเข๎าสูํกลุํม
ประเทศ รายได๎สูง ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรได๎รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอยํางเทํา
เทียมกันมากขึ้น 
   -เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร๎างรายได๎ทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ สร๎างฐานเศรษฐกิจและสังคมแหํงอนาคต และเป็นจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้ง
การคมนาคมขนสํง การผลิต การค๎า การลงทุน และการทําธุรกิจ มีบทบาทสําคัญในระดับภูมิภาคและระดับ
โลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค๎าอยํางมีพลัง 
   -ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร๎างการพัฒนาตํอเนื่อง ได๎แกํ ทุนมนุษย์ ทุนทาง
ปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

 ความย่ังยืน 
   -การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได๎ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให๎
เพ่ิมขึ้นอยํางตํอเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไมํใชํทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไมํสร๎าง
มลภาวะตํอสิ่งแวดล๎อม จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 
   -การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล๎องกับกฎระเบียบของ
ประชาคมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับรํวมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมมีคุณภาพดี
ขึ้น คนมีความรับผิดชอบตํอสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือประโยชน์สํวนรวม 
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   -มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให๎ความสําคัญกับการมีสํวนรํวมของประชาชน
ทุกภาคสํวน เพ่ือการพัฒนาในทุกระดับอยํางสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
   -ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคม ยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
  เพ่ือให๎บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล๎ว ด๎วยการ
พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” นําไปสูํการพัฒนาให๎คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบตํอการบรรลุ
ซึ่งผลประโยชน์แหํงชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร๎างรายได๎ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล๎ว และสร๎าง
ความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแขํงขันได๎ในระบบเศรษฐกิจ 
 

“ม่ังคั่ง” 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 

“ม่ันคง”                                                                                                     “ยั่งยืน” 
 
 
 
 
 

   
   
  
 
 
 
 
 

1 
ความมั่นคง 

3 
การพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพคน 
 

5 
การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม 
 

2 
การสร้าง

ความสามารถในการ
แข่งขัน 

 

6 
ปรับสมดุลและพัฒนา

ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
 

 

4 
การสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียม

กันทางสังคม 
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กรอบแนวทางที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
  1. ด้านความม่ันคง 
   (1) เสริมสร๎างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ และพัฒนาความมั่นคง ทางการเมือง ขจัด
คอร์รัปชั่น สร๎างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 
   (3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร๎อยภายใน ตลอดจนการ
บริหารจัดการความมั่นคงชายแดน และชายฝั่งทะเล 
   (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรํวมมือระหวํางประเทศทุกระดับ 
และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอํานาจ เพ่ือปูองกันและแก๎ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหมํ 
   (5) การพัฒนาเสริมสร๎างศักยภาพการผนึกกําลังปูองกันประเทศ การรักษาความ
สงบเรียบร๎อยภายในประเทศ สร๎างความรํวมมือกับประเทศเพ่ือนบ๎านและมิตรประเทศ 
   (6) การพัฒนาระบบการเตรียมความพร๎อมแหํงชาติและระบบบริหารจัดการภัย
พิบัติ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม 
   (7) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกที่เกี่ยวข๎องจากแนวดิ่งสูํแนวระนาบมาก
ขึ้น 
  2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ สํงเสริมการค๎า การลงทุน พัฒนาสูํชาติ
การค๎า 
   (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร๎างฐานการผลิตเข๎มแข็งยั่งยืน และ
สํงเสริมเกษตรกรรายยํอยสูํเกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
   (3) การพัฒนาผู๎ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู๎ประกอบการ 
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สูํสากล 
   (4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ 
   (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐาน ด๎านการขนสํงความมั่นคงและพลังงาน 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา 
   (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร๎างความเป็นหุ๎นสํวนการพัฒนากับ
นานาประเทศ สํงเสริมให๎ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 
  3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
   (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต 
   (2) การยกระดับการศึกษา และการเรียนรู๎ให๎มีคุณภาพเทําเทียมและทั่วถึง 
   (3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คํานิยมท่ีพึงประสงค ์
   (4) การสร๎างเสริมให๎คนมีสุขภาวะที่ดี 
   (5) การสร๎างความอยูํดีมีสุขของครอบครัวไทย 
  4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 

   (1) สร๎างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม 
   (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
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   (3) มีสภาพแวดล๎อมและนวัตกรรมที่เอ้ือตํอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
   (4) สร๎างความเข๎มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข๎มแข็ง
ของชุมชน 
   (5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให๎เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

  5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   (1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปูองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
   (2) วางระบบบริหารจัดการน้ําให๎มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุํมน้ํา เน๎นการปรับระบบ
การบริหารจัดการอุทกภัยอยํางบูรณาการ 
   (3) การพัฒนาและใช๎พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
   (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
   (5) การรํวมลดปัญหาโลกร๎อนและปรับตัวให๎พร๎อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
   (6) การใช๎เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล๎อม 

  6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
   (1) การปรับปรุงโครงสร๎าง บทบาท ภารกิจของหนํวยงานภาครัฐ ให๎มีขนาดที่
เหมาะสม 
   (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
   (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
   (4) การตํอต๎านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตํางๆ 
   (6) ให๎ทันสมัยเป็นธรรมและเป็นสากล 
   (7) พัฒนาระบบการให๎บริการประชาชนของหนํวยงานภาครัฐ 
   (8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได๎และรายจํายของภาครัฐ 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
  กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
  จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตํางๆที่ประเทศกําลังประสบอยูํ ทําให๎
การกําหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความตํอเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ
กรอบหลักการของการวางแผนที่น๎อมนําและประยุกต์ใช๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาอยํางมีสํวนรํวม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต๎องให๎ความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาที่มุํงสูํการเปลี่ยนผํานประเทศ
ไทย จากประเทศที่มีรายได๎ปานกลางไปสูํประเทศท่ีมีรายได๎สูง มีความมั่นคงและยั่งยืน สังคมอยูํรํวมกันอยํางมี
ความสุข และนําไปสูํการบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน”ของประเทศ 
  การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ เป็นการก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์
ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ คสช.ได้จัดท าขึ้น 
  ประเทศไทยเป็นประเทศรายได๎สูงที่มีการกระจายรายได๎อยํางเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด๎าน
การขนสํงและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสูํความเป็นชาติการค๎าและบริการ เป็นแหลํงผลิตสินค๎าเกษตรอินทรีย์และ
เกษตรปลอดภัย แหลํงอุตสาหกรรมสร๎างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 
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เป้าหมาย 
  1.2.3.1 การหลุดพ๎นจากกับดักประเทศรายได๎ปานกลางสูํรายได๎สูง 
   (1) เศรษฐกิจขยายตัวไมํต่ํากวําร๎อยละ 5.0 
   (2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศตํอหัว (GDP Per Capita) และรายได๎ประชาชาติ
ตํอหัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพ่ิมขึ้นเป็น 317,051 บาท (9,325 
ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา) ตํอคนตํอปี 
   (3) ผลิตภาพการเพ่ิมข้ึนไมํต่ํากวําเฉลี่ยร๎อยละ 2.5 ตํอปี 
   (4) การลงทุนรวมขยายตัวไมํต่ํากวําเฉลี่ยร๎อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุน
ภาครัฐไมํต่ํากวําร๎อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไมํต่ํากวําเฉลี่ยร๎อยละ 7.5 ในขณะที่
ปริมาณการสํงออกขยายตัวเฉลี่ยไมํต่ํากวําร๎อยละ 4.0 ตํอปี) 
  1.2.3.2 การพัฒนาศักยภาพคนให๎สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร๎าง
สังคมสูงวัยอยํางมีคุณภาพ 
   (1) ประชาชนชํวงวัยมีความมั่นคงทางด๎านเศรษฐกิจและสังคม และมีคุณภาพชีวิต  
ที่ด ี
   (2) การศึกษาและการเรียนรู๎ได๎รับการพัฒนาคุณภาพ 
   (3) สถาบันทางสังคมมีความเข๎มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือตํอการพัฒนาคน 
  1.2.3.3 การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
   (1) การกระจายรายได๎มีความเทําเทียมกันมากขึ้น 
   (2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยํางทั่วถึง 
  1.2.3.4 การสร๎างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
   (1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร๎างความสมดุลระหวํางการอนุรักษ์และ
การใช๎ประโยชน์อยํางยั่งยืนและเป็นธรรม 
   (2) ขับเคลื่อนประเทศสูํเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
   (3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   (4)  เ พ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร๎ างธรร มาภิบาลในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
   (5) มีการบริหารจัดการน้ําให๎สมดุลระหวํางการอุปสงค์และอุปทานของน้ํา 
  1.2.3.5 การบริหารราชการแผํนดินที่มีประสิทธิภาพ 
   (1) การบริหารงานภาครัฐที่โปรํงใสเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสํวนรํวม 
   (2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
   (3) มีการกระจายอํานาจที่เหมาะสม 

แนวทางการพัฒนา 
 1. การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
  1.1 การสํงเสริมด๎านการวิจัยและพัฒนา 
  1.2 การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
  1.3 การสํงเสริมผู๎ประกอบการที่เข๎มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
  1.4 การลงทุนด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
  1.5 การปรับโครงสร๎างการผลิต 
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 2. การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูปเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
  2.1 การพัฒนาศักยภาพคนในทุกชํวงวัยให๎สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
  2.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู๎ให๎มีคุณภาพ เทําเทียมและท่ัวถึง โดย 
   (1) ปฏิรูประบบการบริหารจัดการทางการศึกษา 
   (2) ปฏิรูประบบการคลังด๎านการศึกษา 
   (3) พัฒนาคุณภาพครู (ตั้งแตํกระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกคนให๎ได๎คน
ดีคนเกํง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน๎นผลลัพธ์จากตัวผู๎เรียน) 
   (4) ปฏิรูประบบการเรียนรู๎ 
  2.3 การพัฒนาด๎านสุขภาพ 
  2.4 การสร๎างสภาพแวดล๎อมและนวัตกรรมที่เอ้ือตํอการดํารงชีพในสังคมสูงวัย 
 3. การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
  3.1 การยกระดับรายได๎และสร๎างโอกาสในการประกอบอาชีพ 
  3.2 การจัดบริการทางสังคมให๎ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน๎นการสร๎างภูมิค๎ุมกัน 
  3.3 การสร๎างความเสมอภาคในการเข๎าถึงทรัพยากร 
  3.4 การเข๎าถึงกระบวนการยุติธรรมอยํางเสมอภาค 
 4. การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
  4.1 การลงทุนด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกของเมือง 
  4.2 การพัฒนาด๎านการขนสํงและโลจิสติกส์เชื่อมโยงเพ่ือนบ๎าน 
  4.3 การสํงเสริมการลงทุน การค๎าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
 5. การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  5.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว 
  5.2 การสํงเสริมการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
  5.3 การสํงเสริมการผลิต การลงทุน และการสร๎างงานสีเขียว 
  5.4 การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อม 
  5.5 การพัฒนาความรํวมมือด๎านสิ่งแวดล๎อมระหวํางประเทศ 
  5.6 การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด๎านภัยพิบัติ 
 6. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
  6.1 การสร๎างความโปรํงใส 
  6.2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
  6.3 การสร๎างรูปแบบการพัฒนาองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ให๎เหมาะสม 
  6.4 การสร๎างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 

ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
  คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 เห็นชอบทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 -2564)  ตามที่สํานักงานฯ เสนอ โดยมี
ความเห็นเพิ่มเติมวํา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 ต๎องมีความสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี และมีการแปลงยุทธศาสตร์ชาติดังกลําวเป็นแผนงาน/โครงการ ในชํวง 5 ปี โดยระบุ            
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แผนปฏิบัติการ และกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จที่เป็นรูปธรรม รวมทั้งให๎มีการประเมินผลของการดําเนินงาน
ทุกรอบ 1 ปี และ 5 ปี 

 1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
   

1) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกให๎เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีความ 
                    ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน 

แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาโครงขํายความเชื่อมโยงด๎านการคมนาคมขนสํงหลักให๎เอ้ือประโยชน์ตํอการพัฒนา

อุตสาหกรรมและเมืองในอนาคต ได๎แกํ สนามบินอํูตะเภา รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ทําเรือแหลม
ฉบังระยะ 3 ทําเรือมาบตาพุตระยะ 3 ทําเรือสัตหีบ รถไฟทางคูํเชื่อม 3 ทําเรือ และทางหลวงพิเศษระหวําง
เมือง ชํวงพัทยา-มาบตาพุด 

2) สํงเสริมการพัฒนากลุํมอุตสาหกรรมที่ใช๎เทคโนโลยีขั้นสูงและอุตสาหกรรมแหํงอนาคตในพ้ืนที่
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เชํน จัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ประชาสัมพันธ์และชักจูงนักลงทุน
ที่มีศักยภาพและเหมาะสม เป็นต๎น 

3) พัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยีเพ่ือผลิตกําลังคนให๎ตรงกับความต๎องการของ
อุตสาหกรรมเปูาหมาย และกํอให๎เกิดการวิจัย สร๎างนวัตกรรม และการพัฒนาเทคโนโลยีในการตํอยอดและ
ขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่อยํางยั่งยืน อาทิ EEC of Digital Park (EECd) และ EEC of Innovation (EECi)  

4) พัฒนาแหลํงทํองเที่ยวชายทะเลนานาชาติในจังหวัดชลบุรี-ระยอง ให๎เป็นฐานการกระจายรายได๎
และการสร๎างงานให๎แกํชุมชน 

5) พัฒนาสภาพแวดล๎อมเมืองสําคัญของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํ เอ้ือตํอการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
และสังคมอยํางมีสมดุล 



 
 

15 
 

ฉะเชิงเทรา : พัฒนาเป็นเมืองที่อยูํอาศัยชั้นดีที่ทันสมัย รองรับการขยายตัวของกรุงเทพฯ  
และการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  

พัทยา : พัฒนาเป็นเมืองทํองเที่ยวเชิงธุรกิจ สุขภาพ และนันทนาการ ศูนย์ประชุมและ 
ศูนย์แสดงสินค๎านานาชาติชั้นน๎าของอาเซียน และศูนย์การให๎บริการด๎านการแพทย์ระดับนานาชาติ (Medical 
Tourism)  

อํูตะเภา : พัฒนาเป็นศูนย์ธุรกิจการบินและโลจิสติกส์อาเซียน 
ระยอง : พัฒนาเป็นเมืองแหํงการศึกษาและวิทยาศาสตร์ เมืองนานาชาติที่มีธุรกิจทันสมัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาภาคตะวันออกให๎เป็นแหลํงผลิตอาหารที่มีคุณภาพและได๎มาตรฐานสากล 
แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาการผลิตและการค๎าผลไม๎ภาคตะวันออก ให๎เป็นศูนย์ผลไม๎เมืองร๎อนแหํงเอเชียโดยปรับปรุง

ประสิทธิภาพการผลิตควบคูํไปกับการรักษาคุณภาพสินค๎า ตั้งแตํขั้นตอนการผลิตการบรรจุหีบหํอ การแปรรูป 
และการจัดจําหนําย 

2) สํงเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ ได๎แกํ สุกรและไกํในจังหวัดชลบุรีและฉะเชิงเทราให๎ผลผลิตมีคุณภาพและ
ได๎มาตรฐานความปลอดภัย สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎บริโภค ทั้งในประเทศและตํางประเทศ โดย
สํงเสริมให๎เกษตรกรมีความรู๎ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและพันธุ์ที่เหมาะสม รวมทั้ง
ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการตลาดให๎มีประสิทธิภาพ 

3) พัฒนาพ้ืนที่ที่มีศักยภาพด๎านประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําบริเวณชายฝั่งอําวไทยได๎แกํ ชลบุรี 
ระยอง จันทบุรี และตราด ให๎คงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรชายฝั่งทะเลอยํางยั่งยืนตํอไปโดยเรํงรัดการ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และการจัดการใช๎ประโยชน์ทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล๎อมให๎เป็นระบบเหมาะสม ควบคูํไป
กับการสํงเสริมและพัฒนาอาชีพ เชํน การสํงเสริมการวิจัยและถํายทอดเทคโนโลยีการจัดการและวิธีการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเพี่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร๎างมูลคําเพ่ิม การสํงเสริมและพัฒนาการประมงพ้ืนบ๎าน 
รวมทัง้การสํงเสริมและพัฒนาธุรกิจการประมง เป็นต๎น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับปรุงมาตรฐานสินค๎าและธุรกิจบริการด๎านการทํองเที่ยว 
แนวทางการพัฒนา 
1) ฟ้ืนฟูและปรับปรุงการพัฒนาการทํองเที่ยวในจังหวัดนครนายก ฉะเชิงเทราจันทบุรี   และตราด 

ให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการทํองเที่ยวโดยชุมชนโดยฟ้ืนฟูแหลํงทํองเที่ยว 
พร๎อมทั้งปรับปรุงสิ่งอ๎านวยความสะดวก กิจกรรมการทํองเที่ยว สินค๎า และบริการด๎านการทํองเที่ยวให๎ได๎
มาตรฐานสากล 

2) ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์การทํองเที่ยวในจังหวัดปราจีนบุรีและสระแก๎ว ให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยวอารยธรรม
ขอม โดยฟ้ืนฟูบูรณะโบราณสถานและสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม รวมทั้งปรับปรุงและอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมและ
ควบคุมการใช๎ที่ดินอยํางเหมาะสม เพ่ือให๎เกิดการพัฒนาอยํางยั่งยืนตํอไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนให๎เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ๎านให๎ 
                    เจริญเติบโตอยํางยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอรัญประเทศ จังหวัดสระแก๎ว ให๎เป็นประตูและ

ศูนย์กลางทางการค๎า การทํองเที่ยว และการลงทุน เชื่อมโยงกับประเทศกัมพูชาและเวียดนามโดยจัดระเบียบ
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การใช๎ประโยชน์ที่ดินให๎เหมาะสม พัฒนาเชื่อมโยงโครงขํายคมนาคมขนสํงให๎มีประสิทธิภาพและอํานวยความ
สะดวกบริเวณจุดผํานแดน 

2) พัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนหาดเล็ก อําเภอคลองใหญํ จังหวัดตราดให๎เป็นศูนย์กลาง
ธุรกิจการค๎าชายแดนและการทํองเที่ยว เชื่อมโยงกับจังหวัดเกาะกง กัมพูชา โดยจัดระเบี ยบการใช๎ประโยชน์
ที่ดิน ปรับปรุงเส๎นทางคมนาคมและระบบ Logistics รวมถึงยกระดับมาตรฐานการให๎บริการและอํานวยความ
สะดวกบริเวณจุดผํานแดน 

3) พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนบ๎านแหลมและบ๎านผักกาด อําเภอโปุงน้ําร๎อนจังหวัดจันทบุรี ให๎เป็น
ศูนย์กลางการค๎าชายแดนเชื่อมโยงกับจังหวัดพระตะบองและไพลินของกัมพูชา โดยปรับปรุงและพัฒนาระบบ
บริการพ้ืนฐานเพ่ืออ๎านวยความสะดวกในการลงทุน ตลอดจนพัฒนาจุดตรวจชายแดนเพ่ือให๎บริการได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพและได๎มาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 แก๎ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและจัดระบบการบริหารจัดการมลพิษให๎มีประสิทธิภาพ 
                    เพ่ิมข้ึน 

แนวทางการพัฒนา 
1) บริหารจัดการน้ําเพ่ือบรรเทาภาวะฝนแล๎งและน้ําทํวมจันทบุรีและตราดโดยปรับปรุงและ

บํารุงรักษาแหลํงน้ําเดิม จัดสรรน้ํา และพัฒนาแหลํงน้ําเพิ่มเติม รองรับความต๎องการใช๎น้ําที่เพ่ิมข้ึนจากการ 
         
ขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและชุมชนได๎อยํางพอเพียงและมีเสถียรภาพ รวมทั้งสํงเสริมการทําแหลํง
เก็บกักน้ําขนาดเล็กกระจายในพ้ืนที่การเกษตรเพ่ือแก๎ไขปัญหาภัยแล๎ง 

2) ฟ้ืนฟูปุาต๎นน้ําให๎เกิดความสมดุลตํอระบบนิเวศ โดยปลูกปุาเพ่ิมเติม และเพ่ิมมาตรการเฝูาระวัง
ติดตามการบุกรุกปุา โดยสนับสนุนสิทธิและบทบาทของชุมชน ให๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการบริหารจัดการพ้ืนที่ปุา
ของชุมชนไมํให๎เสื่อมโทรมลง 

3) คุ๎มครองและฟ้ืนฟูปุาชายเลน ปะการัง หญ๎าทะเล และปูองการกัดเซาะชายฝั่งโดยเฉพาะจังหวัดที่
มีพ้ืนที่กัดเซาะรุนแรง ได๎แกํ จันทบุรีและฉะเชิงเทรา โดยการกําหนดพ้ืนที่ และหลักเกณฑ์การใช๎ประโยชน์ 
ภายใต๎กระบวนการมีสํวนรํวมของชุมชนท๎องถิ่น หรือข๎อตกลงรํวมกันของภาคีพัฒนา ในการจัดการฟ้ืนฟูปุา
ชายเลน การเฝูาระวังการลักลอบจับสัตว์น้ํา การคุ๎มครองปะการัง หญ๎าทะเล พ้ืนที่จับสัตว์น้ําพ้ืนที่เพาะเลี้ยง 
และการท๎าประมงชายฝั่ง เพ่ือปูองกันการกัดเซาะชายฝั่ง และไมํให๎ทรัพยากรชายฝั่งเสื่อมโทรมลงไปอีก 

4) ดําเนินการตามมาตรการจัดการมลพิษทางอากาศ ได๎แกํ สารอินทรีย์ระเหยงํายและฝุุนละออง
ขนาดเล็กในจังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา โดยกําหนดมาตรการควบคุม และมาตรการจูงใจในการ
ปูองกัน และควบคุมการปลํอยมลพิษทางอากาศในเขตชุมชน และเขตอุตสาหกรรมให๎อยูํในเกณฑ์มาตรฐาน 
เพ่ือให๎ชุมชน และอุตสาหกรรมสามารถอยูํรํวมกันได๎อยํางเกื้อกูลกันและสันติสุข 

5) ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบบ๎าบัดน้ําเสียชุมชน ในจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางการค๎า การ
ทํองเที่ยว และพ้ืนที่อุตสาหกรรม รวมทั้งการจัดการน้ําทิ้งจากครัวเรือนและโรงงานให๎เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน เพื่อควบคุมและบรรเทาปัญหาน้ําเสีย โดยเฉพาะ ในบริเวณแมํน้ําสายหลักที่อยูํในเกณฑ์เสื่อมโทรม
อยํางตํอเนื่อง ได๎แกํ แมํน้ําระยองตอนบน ตอนลําง และแมํน้ําพังราดตอนบน 

6) พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการรวบรวม ขนย๎าย และการกําจัดขยะจังหวัดชลบุรีและระยองให๎มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น โดยใช๎มาตรการคัดแยกขยะและบริหารการจัดเก็บตามประเภทการคัดแยกขยะให๎เป็น
ระบบ สํวนของเสียอันตรายที่มีแนวโน๎มเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ บริเวณพ้ืนที่อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี และระยอง 
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สนับสนุนให๎ภาคเอกชนที่มีศักยภาพเข๎ามามีสํวนรํวมในการแก๎ปัญหาและการลงทุนกําจัดให๎เป็นระบบและได๎
มาตรฐานการกําจัด 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสูํภูมิภาคอยํางทั่วถึงมากขึ้น 
2. เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหมํให๎สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขันและการพัฒนา

ในพ้ืนที่อยํางยั่งยืน 
2. เพ่ือพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองนําอยูํสําหรับคนทุกกลุํมในสังคม โดยมีความ

ปลอดภัย การจัดการสิ่งแวดล๎อมเมืองมีมาตรฐาน บริการสาธารณะมีคุณภาพ และมีระบบขนสํงสาธารณะใน
เขตเมืองอยํางทั่วถึง 

3. เพือ่ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม และสร๎างความสมดุลของระบบนิเวศ 
เป้าหมาย และตัวชี้วัด 

1. สัดสํวนคนจนภาคตะวันออกลดลง 
2. สัมประสิทธิ์การกระจายรายได๎ลดลง 
3. มูลคําการลงทุนภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพ่ิมข้ึน 
4. จํานวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได๎รับการพัฒนาเป็นเมืองนําอยูํเพ่ิมขึ้น 
5. จํานวนพื้นที่ปุาไม๎และปุาชายเลนเพิ่มขึ้น 
6. สัดสํวนพื้นที่ชลประทานและพ้ืนที่รับประโยชน์ของระบบชลประทานเพิ่มข้ึน 
7. การเข๎าถึงระบบประปาเพ่ิมข้ึน 
8. คุณภาพอากาศอยูํในเกณฑ์มาตรฐาน 
9. ร๎อยละของปริมาณขยะที่ได๎รับการกําจัดอยํางถูกต๎องตามหลักวิชาการเพ่ิมข้ึน 

ปัญหาและประเด็นท้าทาย 
1. ปัญหาสิ่งแวดล๎อมในเมืองอุตสาหกรรม เชํน มลพิษทางอากาศ ขยะ น้ําเสีย ฯลฯ 
2. ปัญหาปริมาณน้ําไมํเพียงพอตํอความต๎องการ 
3. ภาวะขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรและทักษะแรงงานภาคอุตสาหกรรมอยูํในเกณฑ์ต่ําไมํสอดรับ

กับการพัฒนาของภาค 
4. ปัญหาโครงสร๎างพื้นฐานไมํเพียงพอตํอการขยายตัวของเมืองที่เกิดขึ้น 
5. การผลิตด๎านเกษตรและอุตสาหกรรม สํวนใหญํยังขาดการน๎านวัตกรรมมาสร๎างมูลคําเพ่ิม และยัง

ใช๎แรงงานเข๎มข๎น 
6. การทํองเที่ยวกระจุกตัวในบางจังหวัด แหลํงทํองเที่ยวรอบนอกไมํเป็นที่รู๎จักและขาดความพร๎อมจึง

ไมํสามารถดึงดูดนักทํองเที่ยวให๎พักค๎างในพ้ืนที 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 (1) พัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศให๎มีการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง เพ่ือรักษาเสถียรภาพการ
พัฒนาอุตสาหกรรม  เกษตร การบริการ การลงทุนให๎มีความม่ันคงและเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขัน
ของประเทศ  เชํน สํงเสริมการพัฒนาพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม  สํงเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยํอม  
พัฒนาการเกษตร  ฟื้นฟูการบริหารจัดการแหลํงทํองเที่ยว  พัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์ 
 (2) พัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให๎มีคุณภาพ  มีธรรมาภิบาล เพ่ือพร๎อมรับการ
เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก ควบคูํกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให๎ดีขึ้น เชํน สํงเสริมการเรียนการ
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สอนนอกระบบ  การอาชีวศึกษา  สํงเสริมการวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
สํงเสริมบทบาทของครอบครัว ชุมชน และภาคประชาสังคมในการสร๎างวัฒนธรรมในการดูแลสุขภาพ 
 (3) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎มีความสมดุลตํอระบบนิเวศเพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ  โดยเรํงแก๎ไขปัญหาการกัด เซาะชายฝั่งทะเล  ปูองกัน
ปัญหาสิ่งแวดล๎อม  ฟ้ืนฟูคุณภาพน้ําแมํน้ําเจ๎าพระยา  สํงเสริมการมีสํวนรํวมของภาคีการพัฒนาอนุรักษ์และ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 (4) เสริมสร๎างศักยภาพการพัฒนาเมืองและพ้ืนที่ชายแดนตามแนวเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ๎านทั้ง
แนวเหนือ-ใต ๎และแนวตะวันออก-ตะวันตก  เพื่อเป็นประตูการค๎าเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ๎านและนานาชาติ 
 (5) บริหารจัดการพัฒนาพ้ืนที่เมืองและชนบทอยํางมีสํวนรํวมและเกื้อกูลกัน เพ่ือให๎มีการจัดระเบียบ
รูปแบบการพัฒนาเมืองและชุมชนได๎สอดคล๎องกับการพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานและความต๎องการของชุมชน 

ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
 กลุํมจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ประกอบด๎วย สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรีและ
สระแก๎ว   เน๎นการสร๎ างมูลคําการผลิตให๎สู งขึ้น   การปูองกันการขยายตัวของ พ้ืนที่ ชุมชนและ         
อุตสาหกรรมเพ่ือไมํให๎บุกรุกพ้ืนที่เกษตรที่อุดมสมบูรณ์  เพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานด๎านความปลอดภัย 
ของสินค๎าเกษตร  ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ของกลุํมอุตสาหกรรมสูํสากล  ขยายเครือขํายอุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดยํอม  สํงเสริมการวิจัยและพัฒนารวมทั้งการออกแบบนวัตกรรม      เพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบโลจิสติกส์ให๎สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง(ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก๎ว และ
สมุทรปราการ) 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
วิสัยทัศน์  
“เส๎นทางการค๎าการลงทุนแหํงอินโดจีน ฐานการผลิตอุตสาหกรรมและนวัตกรรมเกษตรแปรรูป

ระดับประเทศ แหลํงผลิตสินค๎าเกษตรปลอดภัย แหลํงทํองเที่ยวธรรมชาติ สุขภาพและวัฒนธรรมแหลํง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมที่สมบูรณ์” 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ๎านเป็นศูนย์กลางการค๎า

การลงทุนภาคตะวันออกของอินโดจีนและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒนาคุณภาพแหลํงทํองเที่ยว สินค๎า และบริการด๎านการทํองเที่ยวให๎ได๎มาตรฐาน

เพ่ือสนับสนุนการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตร สุขภาพและวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาปัจจัยการผลิต ระบบการตลาด และโครงสร๎างพ้ืนฐานทางการเกษตรให๎

สอดคล๎องกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือให๎สินค๎าเกษตรได๎มาตรฐานสากลเชื่อมโยงตลาดรองรับการค๎าเสรี 
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 สํงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป พลังงานทดแทน และยกระดับ

มาตรฐานฝีมือแรงงาน สร๎างบรรยากาศที่เอ้ือตํอการลงทุน เพ่ือรองรับอุตสาหกรรม New S-curve  
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา และปกปูองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางมีสํวน

รํวม เพื่อประโยชน์ตํอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยํางยั่งยืน 
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กลยุทธ์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ๎านเป็นศูนย์กลางการค๎า

การลงทุนภาคตะวันออกของอินโดจีนและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
1. โครงสร๎างพื้นฐานทางการค๎า การลงทุน 

1.1 การเชื่อมโยงเส๎นทางคมนาคมขนสํงตามแนวชายแดนสูํประเทศเพ่ือนบ๎าน 
1.2 การพัฒนาดํานการค๎าและระบบ One stop service  
1.3 การพัฒนาเครือขํายสื่อสาร ฐานข๎อมูล และระบบสารสนเทศ 
1.4 การพัฒนากฎหมาย ข๎อตกลงที่เอ้ือตํอการค๎า การลงทุน 
1.5 การวางแผนและการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและนิคมอุตสาหกรรม 

2. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
2.1 สํงเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ๎าน 
2.2 สํงเสริมการขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจการค๎า การลงทุน ภายใต๎ 
     ประโยชน์รํวมกันของกรอบความรํวมมือ 
2.3 การใช๎ประโยชน์ทางภาษีจากข๎อตกลงตํางๆ 
2.4 การเสริมสร๎างโอกาสและจัดหาแหลํงทุนเพ่ือการค๎าระหวํางประเทศ 
2.5 การกําหนดกลไกในการบริหารและกํากับดูแลการพัฒนาด๎านการค๎าชายแดน 

3. พัฒนาความพร๎อมและสร๎างขีดความสามารถของผู๎ประกอบการ 
3.1 การสร๎างผู๎ประกอบการธุรกิจบริการเพ่ือการค๎าระหวํางประเทศ 
3.2 พัฒนาศูนย์ข๎อมูลทางด๎านการค๎าและการลงทุน 
3.3 การพัฒนาขีดทักษะความสามารถของผู๎ประกอบการ โดยเฉพาะด๎าน 
     ภาษาอังกฤษ 
3.4 การยกระดับความพร๎อมด๎านเทคโนโลยี (Technology Readiness)  
3.5 การสํงเสริม พัฒนาการรวมกลุํมผู๎ประกอบการค๎าเพ่ือการค๎าระหวํางประเทศ 
3.6 สร๎างและขยายเครือขํายการค๎า การลงทุนทั้งในและตํางประเทศ 

4. การบริหารจัดการสินค๎า (Logistics)  
4.1 การจัดตั้งศูนย์กระจายสินค๎า 
4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพและระบบการขนสํงและกระจายสินค๎า 
4.3 อัตราการสูญเสียระหวํางขนสํง 
4.4 การลดต๎นทุนในการบริหารจัดการและเก็บรักษาสินค๎าคงคลัง 
4.5 การจัดการงานด๎านศุลกากร (สํงออก/นําเข๎า) 

5. พัฒนาด๎านการตลาดและชํองทางการจัดจําหนําย 
5.1 การสํงเสริมการนํา IT มาเพ่ิมชํองทางการจําหนําย สินค๎า/บริการ 
5.2 การสํงเสริมการจัดกิจกรรมการค๎าระหวํางประเทศ (Trade Show)  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพแหลํงทํองเที่ยว สินค๎า และบริการด๎านการทํองเที่ยวให๎ได๎มาตรฐาน 
                   เพ่ือสนับสนุนการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตร สุขภาพและวัฒนธรรม 

1. วางยุทธศาสตร์/แผนการทํองเที่ยว 
1.1 การวางแผนและกําหนดตําแหนํงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning)  
1.2 การกําหนดนักทํองเที่ยวกลุํมเปูาหมาย 
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2. พัฒนาระบบบริหารจัดการการทํองเที่ยว 
2.1 การรวบรวม วิจัยและจัดทําข๎อมูลสารสนเทศเพ่ือการทํองเที่ยว 
2.2 การกําหนดขีดความสามารถในการรองรับนักทํองเที่ยว (Carrying Capacity)  
2.3 สร๎างความเชื่อม่ันด๎านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2.4 การสร๎างการมีสํวนรํวมของชุมชน 

3. พัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์และบุคลากร 
3.1 พัฒนามาตรฐานมัคคุเทศก์/ผู๎นําเที่ยว 
3.2 พัฒนาศักยภาพแรงงานวิชาชีพและบุคลากรด๎านการทํองเที่ยว 
3.3 สํงเสริมการรวมกลุํมผู๎ประกอบการทํองเที่ยว 

4. พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานด๎านทํองเที่ยว/ทรัพยากร 
4.1 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล๎อมเพ่ือการทํองเที่ยวที่ยั่งยืน 
4.2 การพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค และโครงสร๎างพ้ืนฐานที่ 
     เกี่ยวข๎อง 
4.3 ยกระดับคุณภาพสิ่งอํานวยความสะดวกในสถานที่ทํองเที่ยว 

5. พัฒนาแหลํงและกิจกรรมทํองเที่ยว 
5.1 พัฒนาเส๎นทางแหลํงทํองเที่ยว หรือกิจกรรมทํองเที่ยวรูปแบบใหมํๆ ให๎ 
     สอดคล๎องกับความสนใจ 
5.2 จัดมาตรฐานแหลํงทํองเที่ยว 

6. พัฒนาธุรกิจบริการการทํองเที่ยว 
6.1 การรับรองมาตรฐานที่พักและโรงแรม 
6.2 พัฒนามาตรฐานธุรกิจบริการที่เก่ียวเนื่องกับการทํองเที่ยว อาทิ ร๎านอาหาร 
     ร๎านกาแฟ 
6.3 พัฒนามาตรฐานสินค๎าของฝากและของที่ระลึก 
6.4 พัฒนามาตรฐานธุรกิจนําเที่ยว 

7. พัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์ 
7.1 ประชาสัมพันธ์สร๎างภาพลักษณ์ 
7.2 การตลาดเชิงรุก ผํานสื่อสมัยใหมํ (Social Network)  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาปัจจัยการผลิต ระบบการตลาด และโครงสร๎างพื้นฐานทางการเกษตรให๎ 
                   สอดคล๎องกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือให๎สินค๎าเกษตรได๎มาตรฐานสากลเชื่อมโยงตลาด 
          รองรับการค๎าเสรี 

1. การวิจัยพัฒนา (R&D) – การพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานและการพัฒนาเกษตรกร 
1.1 การวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช/พันธุ์สัตว์ 
1.2 การวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
1.3 การวิเคราะห์สินค๎าและความต๎องการของตลาด (Intelligence)  
1.4 การจัดตั้งศูนย์ข๎อมูลเชิงลึกเกษตร 
1.5 การบริหารจัดการน้ํา 
1.6 การบริหารจัดการการใช๎ดิน (Zoning)  
1.7 การเตรียมพ้ืนที่เพาะปลูก ปรับปรุงดิน 
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1.8 การรวมกลุํมเกษตรกรสหกรณ์ 
1.9 การสร๎างองค์ความรู๎และขีดความสามารถให๎เกษตรกร 

2. การเพ่ิมผลผลิตพัฒนาคุณภาพและลดต๎นทุน 
2.1 การผลิตที่ดีและเหมาะสม (GAP)  
2.2 การเพ่ิมผลิตภาพสินค๎าเกษตร (กสิกรรม ปศุสัตว์ และประมง) 
2.3 การรับรองมาตรฐานและตรวจสอบความปลอดภัยสินค๎า 
2.4 การสํงเสริมการปลูกพืชพลังงาน และพืชทางเลือก 

3. การแปรรูปและสร๎างมูลคําเพ่ิม 
3.1 มาตรฐานการผลิตเกษตรอุตสาหกรรม (GMP/HACCP)  
3.2 การทําบรรจุภัณฑ์ 
3.3 การทําตราสินค๎า (Branding) และตรารับรองคุณภาพ (Quality Mark)  

4. การขนสํงและจัดการบริหารสินค๎า (Logistics)  
4.1 การขนสํงและกระจายสินค๎า 
4.2 การบริหารจัดการคลังสินค๎า 
4.3 ระบบห๎องเย็น 

5. การพัฒนาระบบการตลาด 
5.1 การบริหารจัดการสินค๎าเกษตร 
5.2 พัฒนาตลาดกลางสินค๎า 
5.3 พัฒนาระบบค๎าปลีก ค๎าสํง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  สํงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป พลังงานทดแทน และยกระดับ 
                    มาตรฐานฝีมือแรงงาน สร๎างบรรยากาศที่เอ้ือตํอการลงทุน เพื่อรองรับอุตสาหกรรม  
                    New S-curve  

1. การวิจัยพัฒนา (R&D) และออกแบบผลิตภัณฑ์ 
1.1 การวิจัยและพัฒนา (R&D) เทคโนโลยีในการผลิตสินค๎า 
1.2 การออกแบบผลิตภัณฑ์ (เชื่อมโยงนักออกแบบอุตสาหกรรมเข๎าสูํระบบ 
     อุตสาหกรรม) 

2. การสนับสนุนปัจจัยแวดล๎อมท่ีเอ้ือตํอการผลิต 
2.1 พัฒนาฐานข๎อมูลการผลิตและการบริโภค 
2.2 พัฒนาฐานข๎อมูลตลาดและปริมาณการสํงออก 
2.3 เงินลงทุนและการเข๎าถึงแหลํงเงินทุน 
2.4 พัฒนาฐานข๎อมูลแหลํงวัตถุดิบในพ้ืนที่ และพ้ืนที่ใกล๎เคียง 
2.5 พัฒนาฐานข๎อมูลสาธารณูปโภค 
2.6 สร๎างความรู๎ความเข๎าใจตํอภาคประชาชนในทางด๎านอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ฯ 

3. การเพ่ิมขีดความสามารถผู๎ประกอบการ 
3.1 การพัฒนาขีดความสามารถของผู๎ประกอบการ 
3.2 การสํงเสริมพัฒนาการรวมกลุํมและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม 
3.3 สร๎างและขยายเครือขํายการผลิต 
3.4 การสร๎างความปลอดภัยในการทํางาน 
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4. การเพ่ิมศักยภาพและทักษะฝีมือแรงงาน 
4.1 การพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
4.2 สร๎างมาตรฐานการรับรองฝีมือแรงงาน (Skill Certification)  

5. การเพ่ิมผลผลิตพัฒนาคุณภาพและลดต๎นทุนการผลิต 
5.1 การบริหารจัดการแหลํงวัตถุดิบ 
5.2 การพัฒนาและควบคุมมาตรฐานกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม 
5.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต (Total Productivity) ได๎แกํการลดอัตราการ 
     สูญเสียในระบบผลิตการลดการใช๎พลังงาน 
5.4 การผลิตที่คํานึงถึงสิ่งแวดล๎อม (Green Production)  

6. การสร๎างมูลคําเพ่ิมในผลิตภัณฑ์ 
6.1 การนําผลวิจัยและพัฒนา (R&D) เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาสํงเสริมการ 
     พัฒนาอุตสาหกรรมและสร๎างมูลคําเพ่ิม 
6.2 การใช๎เทคโนโลยีและภูมิปัญญาสร๎างมูลคํา 
6.3 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
6.4 การสร๎างตราสินค๎าและตรารับรองคุณภาพ (Quality Mark)  

7. การบริหารจัดการสินค๎า (Logistics)  
7.1 การพัฒนาระบบโครงสร๎างพ้ืนฐานทางด๎านการขนสํง 
7.2 การจัดตั้งศูนย์กระจายสินค๎า 
7.3 การพัฒนาประสิทธิภาพและระบบการขนสํงและกระจายสินค๎า 
7.4 การลดต๎นทุนในการบริหารจัดการและเก็บรักษาสินค๎าคงคลัง 
7.5 การสร๎างองค์ความรู๎ทางด๎านการบริหารจัดการทรัพยากร (ERP) ให๎กับ 
     ผู๎ประกอบการ 

8. การพัฒนาระบบการตลาด 
8.1 การจําหนํายสินค๎า ทั้งในและตํางประเทศ (ปริมาณการสํงออก) 
8.2 การทําการตลาดกับผู๎บริโภค (Consumer Marketing)  
8.3 การศึกษาความเป็นไปได๎ของตลาดโลก เพ่ือสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมภายใน 
     กลุํมภาคลกลางตอนกลาง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา และปกปูองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางมีสํวน 
                   รํวม เพื่อประโยชน์ตํอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยํางยั่งยืน 

1. ปูองกันและแก๎ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและภัยพิบัติ 
1.1 ปูองกันและแก๎ไขปัญหาการตัดไม๎ทําลายปุา 
1.2 ปูองกันการพังทลายของดิน 
1.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการปูองกันดูแลปุาไม๎ 
1.4 พัฒนาแผนงานปูองกันและรับมือภัยพิบัติ 

2. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
2.1 ฟ้ืนฟูและปรับปรุงคุณภาพดิน โดยเฉพาะในพ้ืนที่เกษตรกรรม 
2.2 ฟ้ืนฟูสภาพปุา/ระบบนิเวศน์ 
2.3 การพัฒนา/ฟ้ืนฟูแหลํงน้ํา 
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2.4 สํงเสริมเกษตรและภาคีเครือขํายในชุมชนรํวมกันอนุรักษ์ดิน 
2.5 เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในชุมชน 

3. สํงเสริมและสนับสนุนให๎เกิดความรํวมมืออนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
3.1 เผยแพรํองค์ความรู๎/สร๎างจิตสํานึก ด๎านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให๎ 
     ชุมชนในพ้ืนที่ 
3.2 สํงเสริมให๎เกิดการจัดทําแผนการจัดการมลพิษ 
3.3 สํงเสริมเกษตรและภาคีเครือขํายในชุมชนรํวมกันอนุรักษ์ดินอนุรักษ์ปุา 
3.4 สร๎างความมีสํวนรํวมของประชาชนในการดูแลพื้นที่สีเขียว จัดทําระบบบริหาร 
     จัดการพ้ืนทีส่ีเขียวในชุมชน 

4. พัฒนาการจัดจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการใช๎ประโยชน์อยํางยั่งยืน 
 
4.1 พัฒนาระบบโครงสร๎างการทํางานเชิงบูรณาการของหนํวยงานและชุมชนที่ 
     เกี่ยวข๎อง 
4.2 พัฒนาระบบฐานข๎อมูลสารสนเทศและองค์ความรู๎ เพ่ือการบริหารจัดการ 
     ทรัพยากรธรรมชาติ 
4.3 สํงเสริมให๎เกิดการจัดทําแผนงานการบริหารและการใช๎ทรัพยากรอยํางยั่งยืน 

แผนพัฒนาจังหวัด 
วิสัยทัศน์ (Vision) จังหวัดปราจีนบุรี 
“ปราจีนบุรีเมืองนําอยูํ คูํแหลํงทํองเที่ยวและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัยแพทย์ 

แผนไทย และสมุนไพรสูํสากล” 
พันธกิจ (Mission)  

(1) ปฏิบัติภารกิจตามกฎหมายให๎บรรลุผลและสนองนโยบายของรัฐบาลในทุกมิติ 
โดยยึด ความต๎องการและความจําเป็นของประชาชนเป็นหลัก 

(2) สํงเสริมให๎มีการพัฒนาด๎านการค๎า การลงทุนการอุตสาหกรรม การเกษตร 
การดําเนินการด๎านสังคมและการศึกษาให๎เกิดความเทําเทียม การจัดการสิ่งแวดล๎อมและระบบการคมนาคม
เพ่ือความเป็นเมืองนําอยูํ 

(3) สํงเสริมและรักษาคุณภาพการทํองเที่ยวเชิงนิเวศและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศให๎ 
เกิดผลอยํางยั่งยืน 

(4) พัฒนาความสามารถในด๎านการเกษตรกรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(5) สํงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแพทย์แผนไทยและสมุนไพรให๎มี 

มาตรฐานสากล 
เป้าประสงค์รวม (Goal) จังหวัดปราจีนบุรี 

จังหวัดเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และฐานการผลิตสินค๎าเกษตร 
ปลอดภัยเป็นแหลํงอารยธรรมสมัยทวาราวดีและการทํองเที่ยวเชิงนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อมอุดม
สมบูรณ์ชุมชนสังคมเข๎มแข็ง เป็นศูนย์กลางการแพทย์แผนไทย และพัฒนาสมุนไพรสูํสากล 

ประเด็นยุทธศาสตร์(Strategic Issue)  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด๎านเกษตรกรรม และบริหารจัดการน้ําอยํางบูรณาการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาด๎านการค๎าและอุตสาหกรรม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการบริหารจัดการงานด๎านสังคม การศึกษาให๎มี 
คุณภาพ มีมาตรฐาน เพื่อสร๎างภูมิคุ๎มกันและสํงเสริมโอกาสทางสังคมบนฐานแหํงความพอเพียง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาด๎านทํองเที่ยว 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาเมืองนําอยูํสิ่งแวดล๎อมและโลจิสติกส์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาด๎านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 

กลยุทธ์ของประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด๎านเกษตรกรรม และบริหารจัดการน้ําอยํางบูรณาการ 

1. สํงเสริมขบวนการผลิตและการตลาดสินค๎าเกษตรไปสูํการตลาดสินค๎า 
    เกษตรปลอดภัย 
2. สํงเสริมการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสินค๎าเกษตร (Zoning) 
3. น๎อมนําแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในการพัฒนา 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพการลดต๎นทุนการผลิต 
5. พัฒนาตลาดกลางการเกษตร 
6. พัฒนาและจัดหาแหลํงน้ําให๎เพียงพอในพ้ืนที่เกษตรกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาด๎านการค๎าและอุตสาหกรรม 
1. สร๎างความสามารถทางการแขํงขันและโอกาสทางการค๎าให๎กับ 
    ผู๎ประกอบการ 
2. การสร๎างความเป็นธรรมทางการค๎าและการค๎ุมครองผู๎บริโภค 
3. สํงเสริมให๎อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตด๎านการเกษตร ใช๎วัตถุดิบ 
    ภายในพ้ืนที่จังหวัดเพ่ิมขึ้น 
4. สํงเสริมภาคอุตสาหกรรมให๎มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 
    ผลิตที่เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล๎อม 
5. พัฒนาเครือขํายเฝูาระวังและจัดการผลกระทบสิ่งแวดล๎อมโดยการมี 
    สํวนรวํมของท๎องถิ่นและชุมชน 
6. สํงเสริมและถํายทอดนวัตกรรมทางด๎านพลังงาน 
7. สํงเสริมการพัฒนานวัตกรรมทางด๎านอุตสาหกรรมวิสาหกิจชุมชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการบริหารจัดการงานด๎านสังคม การศึกษาให๎มี 
          คุณภาพมีมาตรฐานเพ่ือสร๎างภูมิคุ๎มกันและสํงเสริมโอกาส ทางสังคมบนฐาน 
แหํงความพอเพียง 

1. ผลักดันให๎องค์กรสวัสดิการสังคมเข๎าสูํการรับรองมาตรฐาน 
2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร เครือขําย อาสาสมัคร และภาคประชาชน 
3. บูรณาการความรํวมมือระหวํางหนํวยงานภาคประชารัฐในการบริการ 
    ด๎านเด็กเยาวชน คนพิการและผู๎สูงอายุ 
4. จัดทํามาตรฐานกลางในการประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ 
    สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนจังหวัด 
5. เสริมสร๎างคุณธรรม จริยธรรม และความจงรักภักดีตํอสถาบันชาติ 
    ศาสนาพระมหากษัตริย์ 
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6. สํงเสริมให๎มีการจัดการศึกษา   สอดคล๎องความต๎องการกับ
ตลาดแรงงานในพ้ืนที่ 
7. พัฒนาระบบเครือขํายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ 
    การศึกษาและการบริหารจัดการที่ทันสมัย 
8. จ๎างงานเรํงดํวนและพัฒนาทักษะฝีมือเพ่ือบรรเทาความเดือดร๎อนด๎าน 
    อาชีพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาด๎านทํองเที่ยว 
1. พัฒนาคุณภาพแหลํงทํองเที่ยว สินค๎า บริการ การตลาด ประชาสัมพันธ์ 

และปัจจัยสนับสนุนการทํองเที่ยว รวมทั้งสร๎างความปลอดภัยทางการ         
ทํองเที่ยว 

2. ฟ้ืนฟูประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ๎านดั่งเดิมที่เป็นเอกลักษณ์ประจําท๎องถิ่น 
3. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์OTOP ตามแนวคิดเศรษฐกิจ 
    สร๎างสรรค ์
4. น๎อมนําแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
    ระดับชุมชน 
5. พัฒนาเป็นศูนย์กลางการศึกษาดูงานด๎านสุขภาพและแพทย์แผนไทย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาเมืองนําอยูํสิ่งแวดล๎อมและโลจิสติกส์ 

1. สํงเสริมและสนับสนุนให๎มีการปรับปรุงพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงของการเกิด 
    อุบัติภัย/อุบัติเหตุของจังหวัด 
2. สํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนที่มีสํวนเกี่ยวข๎องเข๎ามามีบทบาทในการเฝูาระวัง 
    การเกิดอุบัติภัย/อุบัติเหตุของจังหวัด 
3. กํากับดูแลความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยของอาคารขนาดใหญํ 
4. สนับสนุนการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในรูปประชารัฐแบบ 
    บูรณาการ 
5. สนับสนุนการแก๎ไขความเสี่ยงจากสาธารณภัย และภัยพิบัติแบบใช๎ 
    โครงสร๎างและไมํใช๎โครงสร๎าง 
6. สนับสนุนการปลูกฝังวัฒนธรรมลดความเสี่ยงภัยด๎วยตนเองแบบมีสํวนรํวม 
7. สนับสนุนการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย และภัยพิบัติในรูป 
    ประชารัฐแบบบูรณาการ 
8. สํงเสริมให๎มีการกํากับดูแลผู๎ขับขี่รถสาธารณะอยํางมีประสิทธิภาพและ 

        ตํอเนื่อง 
9. สํงเสริมให๎ประชาชนมีสํวนรํวมและเฝูาระวังด๎านยาเสพติด 
10. สํงเสริมให๎เยาวชนได๎มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ 
11. สํงเสริมการปลูกปุาในพ้ืนที่สาธารณะและศาสนสถาน 
12. พัฒนาและปรับปรุงแหลํงน้ําต๎นทุนเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค 

          ตลอดจนสามารถปูองกันและบรรเทาปัญหาน้ําทํวม น้ําแล๎งน้ําเค็มหนุน 
13. สํงเสริมให๎มีการปูองกันการพังทลายของตลิ่ง 
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14. สํงเสริมและสนับสนุนให๎ชุมชนมีระบบการกําจัดน้ําเสีย 
15. สํงเสริมให๎มีเครือขํายเฝูาระวังการปลํอยน้ําเสียลงสูํแหลํงน้ํา 
16. สํงเสริมให๎มีองค์ความรู๎บริหารจัดการขยะ 
17. สํงเสริมให๎ประชาชนได๎กําหนดทิศทางการใช๎ประโยชน์ที่ดินในชุมชน 
     ที่เป็นถิ่นที่อยูํ 
18. สํงเสริมการสร๎างจิตสํานึกและตระหนักในการจัดการ 

               ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมของจังหวัด 
19. สํงเสริมให๎มีเครือขํายประชาชนเฝูาระวังการบุกรุกพ้ืนที่ 

         สาธารณประโยชน ์
20. สํงเสริมการบริหารจัดการพลังงานอยํางมีสํวนรํวม 
21. สํงเสริมและสนับสนุนให๎มีความสะดวกในการเข๎าถึงทุกพ้ืนที่อยําง 
     เทําเทียมกัน 
22. สํงเสริมขีดความสามารถในการแขํงขันอันเป็นการกระตุ๎นเศรษฐกิจ 
     ในจังหวัดปราจีนบุร ี
23. สํงเสริมให๎มีการรวมกลุํมโรงงานอุตสาหกรรม 
 24. ปรับปรุงถนนให๎มีคุณภาพดี  สามารถใช๎งานได๎โดยสะดวกและ                   

ปลอดภัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาด๎านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 
1. พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพร 
2. สนับสนุนการจัดตั้งตลาดกลางสมุนไพร 
3. สํงเสริมขยายชํองทางการใช๎ประโยชน์การเพ่ิมมูลคําสมุนไพร 
4. สนับสนุนการจัดบริการการแพทย์แผนไทยครบวงจร 
5. บูรณาการการแพทย์พ้ืนบ๎านภูมิปัญญาท๎องถิ่น การแพทย์แผนไทย 
   รํวมกับการแพทย์แผนปัจจุบัน 
6. สํงเสริมการใช๎ยาสมุนไพร แทนยาแผนปัจจุบัน 
7. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด๎านการแพทย์แผนไทยอยํางตํอเนื่อง 
8. สํงเสริมการเผยแพรํผลงานการวิจัย 
 

แผนพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี  (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน ปี 2563 

เป้าหมายการพัฒนาของจังหวัดปราจีนบุรี 

 -เมืองอุตสาหกรรมสีเขียว ทํองเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย เมืองสมุนไพรต๎นแบบ 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 

เป้าหมาย 
การพัฒนา 

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
รวม 4 ปี 

ข้อมูล 
ค่าฐาน 

เป้าหมายรายป ี เป้าหมาย
รวม 

(ปี 61-64) 
2561 2562 2563 2564 

1. เมือง
อุตสาหกรรม 
สีเขียว 

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของมูลคําการ 
ลงทุน
ภาคอุตสาหกรรม 

292,142 
ล๎านบาท 

(ปี 2560) 

ร๎อยละ1.5 
296,252 
(ล๎านบาท) 

ร๎อยละ1.5 
300,972 
(ล๎านบาท) 

ร๎อยละ 1.5 
305,486 
(ล๎านบาท) 

ร๎อยละ1.5 
310,069 
(ล๎านบาท) 

ร๎อยละ 6 
310,069 
(ล๎านบาท) 

จํานวนสถาน
ประกอบการที่
พัฒนาเป็น
อุตสาหกรรมสีเขียว
ในระดับที่สูงขึ้น 

330 ราย 
ปี 2560 

20 ราย 
(350 ราย) 

20 ราย 
(370 ราย) 

20 ราย 
(390 ราย) 

20 ราย 
(410 ราย) 

80 ราย 
(410 ราย) 

2. เมือง
ทํองเที่ยว 
เชิงนิเวศ 

ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของรายได๎จากการ
ทํองเที่ยว 

3,804 
ล๎านบาท 

(ปี 2559) 

ร๎อยละ 5 
4,194 

(ล๎านบาท) 

ร๎อยละ 5.5 
4,425 

(ล๎านบาท) 

ร๎อยละ 5.5 
4,668 

(ล๎านบาท) 

ร๎อยละ 5.5 
4,925 

(ล๎านบาท) 

ร๎อยละ 21.5 
4,925 

(ล๎านบาท) 
ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของจํานวน
นักทํองเที่ยว 

1,399,924 
คน 

(ปี 2559) 

ร๎อยละ 5 
1.540 
ล๎านคน 

ร๎อยละ 5 
1.617 
ล๎านคน 

ร๎อยละ 5 
1.698 
ล๎านคน 

ร๎อยละ 5 
1.783 
ล๎านคน 

ร๎อยละ 20 
1.783 
ล๎านคน 

 
3. เมืองเกษตร 
ปลอดภัย 

 
อัตราการขยายตัว
ของผลิตภณัฑม์วล
รวมของจังหวัด 
(GPP) ด๎าน
การเกษตร 

 
6,903 
ล๎านบาท 

(ปี 2558) 

 
ร๎อยละ 3 
7,543 

(ล๎านบาท) 

 
ร๎อยละ 3 
7,769 

(ล๎านบาท) 

 
ร๎อยละ 3 
8,002 

(ล๎านบาท) 

 
ร๎อยละ 3 
8,242 

(ล๎านบาท) 

 
ร๎อยละ 12 

8,242 
(ล๎านบาท) 

ร๎อยละทีเ่พิ่มของ
จํานวนแปลง/
ฟาร์ม 

940 ราย ร๎อยละ 5 
987 ราย 

ร๎อยละ 5 
1,036 

ราย 

ร๎อยละ 5 
1,088 

ราย 

ร๎อยละ 5 
1,142 

ราย 

ร๎อยละ20 
1,142 ราย 

4. เมืองสมุนไพร ร๎อยละทีเ่พิ่มขึ้น
ของมูลคําการ
จําหนําย 
ผลิตภณัฑ์สมุนไพร
เพิ่มขึ้น 

350 
ล๎านบาท 

(ปี 2560) 

ร๎อยละ 15 
421 

(ล๎านบาท) 

ร๎อยละ 15 
463 

(ล๎านบาท) 

ร๎อยละ 15 
532 

(ล๎านบาท) 

ร๎อยละ 15 
612  

(ล๎านบาท) 

ร๎อยละ 60 
612 

(ล๎านบาท) 

จํานวนสถาน
บริการ 
สาธารณสุข ซึ่งจดั 
บริการแพทย์แผน
ไทยครบวงจร 

28 แหํง 
(ปี 2560) 

40 แหํง 
 

45 แหํง 
 

50 แหํง 55 แหํง 
 

55 แหํง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 

พัฒนาด๎านการเกษตร และ
บริหารจดัการน้ําอยํางบูรณา
การ 

พัฒนาด๎านการค๎าและ
อุตสาหกรรม 

ยกระดับการบรหิารจดัการงาน
ด๎านสังคม การศึกษาให๎มี
คุณภาพมีมาตรฐาน เพื่อสร๎าง
ภูมิคุ๎มกันและสํงเสริมโอกาส
ทางสังคมบนฐานแหํงความ
พอเพียง 

พัฒนาด๎านทํองเที่ยว พัฒนาเมืองนําอยูํ สิ่งแวดล๎อม
และโลจิสติกส์ 

พัฒนาด๎านการแพทย์แผนไทย
และสมุนไพร 

เปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์
1. การเกษตรปลอดภยั 
2. ชํองทางการจําหนํายจาก
ผู๎ผลิตถึงผู๎บริโภคเพิ่มขึ้น 
3. ระบบชลประทาน
ครอบคลมุทุกพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 

เปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์
1. ผูผ๎ลติ ผู๎ค๎า และผู๎บริโภค
ได๎รับประโยชน์จากโอกาสทาง 
การค๎าและกระจายความเจรญิ 
ทางเศรษฐกิจ 
2. ผู๎ประกอบการไดร๎ับการ
พัฒนาเข๎าสูํอุตสาหกรรมเชิง 
นิเวศ 
3. วิสาหกิจชุมชนได๎รับการ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ ์
ชุมชน 
 
 

เปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์
1. การบริหารจดัการงานด๎าน
สังคมมีคณุภาพและมาตรฐาน 
2. การดาํเนินงานตํอ
กลุํมเปูาหมายไดร๎ับการพัฒนา 
ศักยภาพ 
3. คุณภาพชีวิต สุขภาพกาย
และใจท่ีดีครอบครัวอบอํุน 
และชุมชนเข๎มแข็ง 
4. คุณภาพการศึกษาของ
นักเรียน นักศึกษาในจังหวัด 
ปราจีนบุรไีดม๎าตรฐาน 

เปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์
1. คุณภาพแหลํงทํองเที่ยว 
สินค๎าบริการ ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ได๎มาตรฐานมีศักยภาพ ดึงดูด 
เพิ่มจํานวนนักทํองเที่ยวและ
รายได๎เข๎าจังหวัดอยํางตํอเนื่อง 

เปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์
1. ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 
2. จังหวัดปราจีนบุรีม ี
ทรัพยากรธรรมชาติทีส่มบูรณ ์
3. จังหวัดปราจีนบุรีมรีะบบ 
โลจสิติกส์ที่ไดม๎าตรฐาน 

เปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์
1. มีแหลํงปลูกพืชสมุนไพรตาม
มาตรฐาน GAP/เกษตรอินทรยี ์
2. กระบวนการผลิตและแปร
รูป 
สมุนไพรใช๎เป็นอาหาร ยา 
อาหารเสริม อาหารสตัว ์
3. มีการใช๎สมุนไพรในระบบ 
บริการสุขภาพ 
4. มีการวิจยัและพัฒนา
บุคลากรด๎านการแพทย์แผน
ไทย 
5. ผลิตภณัฑส์มุนไพรมี
ศักยภาพ 
ในการแขํงขันจากการตลาดทั้ง
ในและตํางประเทศ 
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ตัวช้ีวัด 
1. จํานวนแปลง/ฟาร์มทีไ่ด๎รบั
ใบรับรองมาตรฐาน GAP 
(ไกํเนื้อ/กุ๎ง/ปลา) เพิ่มขึ้นไมํ
น๎อยกวํา 5 แปลง/ฟาร์ม/ป ี
2. ร๎อยละของมูลคาํผลผลิตที่
ได ๎
มาตรฐานเพิ่มขึ้น (ร๎อยละ 5/
ปี) 
3. ร๎อยละของอาหารสด 
ปราศจากสารปนเปื้อน  
(ร๎อยละ95/ปี) 
4. ร๎อยละผลผลิตของพืช
เศรษฐกิจท่ีเพิ่มขึ้น 
(ทุเรียน,สม๎โอ) ร๎อยละ 5/ป ี
5. จํานวนนวัตกรรมใหมดํ๎าน
การเกษตรที่เพิ่มขึ้น  
(ปีละ2นวตักรรม) 
 
 

ตัวช้ีวัด 
1.ร๎อยละของมูลคําสินคา๎และ
บริการที่ได๎รับการสํงเสรมิ
เพิ่มขึ้น 
2. ผู๎ประกอบการ
กลุํมเปูาหมายสร๎างรายได๎
เพิ่มขึ้น 
3. ร๎อยละความพึงพอใจของ 
ผู๎รับบริการการอํานวยความ
สะดวกทางการคา๎ (ไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 80 
4. จํานวนครั้งของการจัด
ประชุมเพื่อสํงเสรมิให ๎
อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลติ 
ด๎านการเกษตรใช๎วัตถุดิบ
ภายในพื้นที่จังหวัดเพิ่มขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
1. ร๎อยละองค์กรสวัสดิการ
สังคมของจังหวัดผํานการ
รับรองมาตรฐานการจัด
สวัสดิการสังคมองค์กร (มสก.) 
2. ร๎อยละของบุคลากร 
เครือขํายอาสาสมัครและภาค
ประชาชนท่ีได๎รบัการพัฒนา
ศักยภาพ 
3. ร๎อยละของเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและสถานรับ
เลี้ยงเด็กไดร๎ับการคุ๎มครองและ
พัฒนา 
4. ร๎อยละของเด็ก เยาวชน 
นักเรียน นักศึกษา ประชาชน 
และเครือขํายทุกภาคสํวนได๎รับ
การพัฒนา 

ตัวช้ีวัด 
1. สัดสํวนท่ีเพิ่มขึ้นของรายได๎
จากการทํองเที่ยวไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 15 ตํอป ี
2. สัดสํวนท่ีเพิ่มขึ้นของรายได ๎
จากการจําหนํายสินค๎า OTOP 
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 5 ตํอปี 
3. สัดสํวนท่ีเพิ่มขึ้นของรายได๎
จากสินค๎าและบริการดา๎น
สุขภาพไมํน๎อยกวําร๎อยละ 15 
4. จํ านวนสิ่ งอํ านวยความ
สะดวกเพื่อการทํองเที่ยวได๎รับ
การปรับปรุงพัฒนาเพิ่มมากข้ึน 
(2 แหํง/ปี) 

ตัวช้ีวัด 
1.ร๎อยละของความสูญเสียใน
ชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง 
(ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 3 ของปีท่ี
ผํานมา) 
2. ร๎อยละของอาคารขนาดใหญ ํ
ได๎รับการตรวจสอบระบบความ
ปลอดภัย (ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
10) 
3. ร๎อยละของหมูํบ๎าน/ชุมชน 
ได๎รับการแก๎ไขความเสี่ยงจาก 
สาธารณภัยและภัยพิบัติ 
4. ร๎อยละของประชาชนใน
ชุมชน/หมูํบ๎าน/สถานศึกษา/
อปท.ได๎รับปลูกฝังวัฒนธรรม 
ลดความเสี่ยงภัยด๎วยตนเอง 

ตัวช้ีวัด 
1.จํานวนพ้ืนท่ีปลูกสมุนไพร
ตามมาตรฐาน GPA/เกษตร
อินทรีย์ 
2.จํานวนตลาดกลางสมุนไพร 
(1แหํง) 
3.จํานวนผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตและ
แปรรูปจากสมุนไพรเพิ่มขึ้น 
(อยํางน๎อย2ผลิตภณัฑ/์ปี)
(อาหาร ยา อาหารเสริม 
อาหารสตัว์) 
4.ร๎อยละของสถานบริการ 
สาธารณสุขจัดบริการแพทย์ 
แผนไทยครบวงจร (ร๎อยละ50) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 

กลยุทธ ์
1. สํงเสริมขบวนการผลิตและ
การตลาดสินค๎าเกษตรไปสูํ
การตลาดสินค๎าเกษตรปลอดภัย 
2. สํงเสริมการบรหิารจดัการ
เขตเศรษฐกจิสินค๎าเกษตร 
(Zoning) 
3. น๎อมนําแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช๎ในการพัฒนา 
4. เพิ่มประสิทธิภาพการลด
ต๎นทุนการผลิต 
5. พัฒนาตลาดกลางการเกษตร 
6. พัฒนาและจัดหาแหลํงน้ําให๎
เพียงพอในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 

 
 

 

กลยุทธ ์
1. สร๎างความสามารถทางการ
แขํงขันและโอกาสทางการค๎า
ให๎กับผู๎ประกอบการ 
2. การสร๎างความเป็นธรรม 
ทางการค๎าและการคุ๎มครอง
ผู๎บริโภค 
3. สํงเสริมให๎อุตสาหกรรม 
แปรรูปผลผลติด๎านการเกษตร 
ใช๎วัตถุดิบภายในพื้นที่จังหวัด
เพิ่มขึ้น 
4. สํงเสริมภาคอุตสาหกรรม 
ให๎มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ 
กระบวนการผลติที่เป็นมติร 
กับสังคมและสิ่งแวดล๎อม 
5. พัฒนาเครือขํายเฝูาระวัง 
และจัดการผลกระทบ
สิ่งแวดล๎อมโดยการมสีํวนรํวม
ของทอ๎งถิ่นและชุมชน 

กลยุทธ ์
1. ผลักดันให๎องค์กรสวัสดิการ 
สังคมเข๎าสูํการรับรองมาตรฐาน 
2. พัฒนาสมรรถะบคุลากร 
เครือขํายอาสาสมัคร และภาค
ประชาชน 
3. บูรณาการความรํวมมือ 
ระหวํางหนํวยงาน ภาคประชา
รัฐในการบริการด๎านเด็ก 
เยาวชน คนพิการ และผู๎สูงอาย ุ
4.จัดทํามาตรฐานกลางในการ
ประเมินมาตรฐานในการ
ประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
และสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน
จังหวัด 
5.เสริมสร๎างคณุธรรม จรยิธรรม 
และความจงรักภักดตีํอสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์

กลยุทธ ์
1 . พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ แ ห ลํ ง
ทํ อ ง เ ที่ ย ว  สิ น ค๎ า  บ ริ ก า ร 
การตลาด ประชาสัมพันธ์ 
แ ล ะ ปั จ จั ย ส นั บ สุ น น ก า ร
ทํองเที่ยว รวมทั้งสร๎างความ
ปลอดภัยทางการทํองเที่ยว 
2. ฟ้ืนฟูประเพณีวัฒนธรรม 
พื้นบ๎านดั้งเดิมที่เป็นเอกลักษณ์ 
ประจําท๎องถิ่น 
3. ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ์ OTOP ตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร๎างสรรค์ 
4. น๎อมนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใ ช๎ ในการพัฒนา
เศรษฐกิจระดับชุมชน 
5 . พั ฒ น า เ ป็ น ศู น ย์ ก ล า ง
การศึกษาดูงานด๎านสุขภาพและ
แพทย์แผนไทย 

กลยุทธ์ 
1. สํงเสริมและสนับสนุนให๎มี
การปรับปรุงพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยง
ของการเกิดอุบัติภัย/อุบัติเหตุ
ของจังหวัด 
2. สํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนที่มี
สํวนเกี่ยวข๎องเข๎ามามีบทบาทใน
การเฝูาระวังการเกิดอุบัติภัย/
อุบัติเหตุของจังหวัด 
3.กํากับดูแลความมั่นคงแข็งแรง
และความปลอดภัยของอาคาร
ขนาดใหญํ 
4. สนับสนุนการวิเคราะห์และ
ประเมินความเสี่ยงในรูประชารัฐ
แบบบูรณาการ 
5. สนับสนุนการแก๎ ไขความ
เสี่ยงจากสาธารณภัย และภัย
พิบัติ แบบใช๎โครงสร๎างและไมํใช๎
โครงสร๎าง 
 

กลยุทธ์ 
1 . พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ วั ต ถุ ดิ บ
สมุนไพร 
2.สนับสนุนการจัดตั้ งตลาด
กลางสมุนไพร 
3.สํงเสริมขยายชํองทางการใช๎ 
ป ร ะ โ ย ช น์  ก า ร เ พิ่ ม มู ล คํ า
สมุนไพร 
4 .สนับสนุ นก า รจั ดบริ ก า ร
การแพทย์แผนไทยครบวงจร 
5.บูรณาการการแพทย์พ้ืนบ๎าน 
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น การแพทย์
แผนไทยรํวมกับการแพทย์แผน
ปัจจุบัน 
6.สํงเสริมการใช๎ยาสมุนไพร 
แทนยาแผนปัจจุบัน 
7.พัฒนาศักยภาพบุคลากรด๎าน
การแพทย์แผนไทยอยํางตํอเนื่อง 
8.สํงเสริมการเผยแพรํผลงาน
การวิจัย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 

 6. สํงเสริมและถํายทอด
นวัตกรรมทางดา๎นพลังงาน 
7. สํงเสริมการพัฒนา
นวัตกรรม 
ทางด๎านอุตสาหกรรมวสิาหกิจ
ชุมชน 

6.สํงเสรมิให๎มีการจัดการศึกษา 
สอดคล๎องกับความต๎องการกับ
ตลาดแรงงานในพ้ืนท่ี 

 6 . ส นั บ ส นุ น ก า ร ป ลู ก ฝั ง
วัฒนธรรมลดความเสี่ยงภัยด๎วย
ตนเองแบบมีสํวนรํวม 
7.สนับสนุนการจัดการความ
เสี่ยงจากสาธารณภัย และภัย
พิบัติในรูปประชารัฐแบบ 
บูรณาการ 
8.สํงเสริมให๎มีการกํากับดูแล 
ผู๎ ขั บขี่ ร ถสาธารณะอยํ า งมี
ประสิทธิภาพและตํอเนื่อง 
9.สํงเสริมให๎ประชาชนมีสํวน
รํวมและเฝูาระวังต๎านยาเสพติด 
10.สํงเสริมให๎ เยาวชนได๎มี
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ 
11.สํงเสริมการปลูกปุาในพ้ืนท่ี 
สาธารณะและศาสนาสถาน 
12.พัฒนาและปรับปรุงแหลํง
น้ําต๎นทุนเพื่อการเกษตร และ
อุป โภค -บริ โ ภค  ตลอดจน
สามารถปูองกันและบรรเทา
ปัญหาน้ําทํวม น้ําแล๎งน้ําเค็ม
หนุน 
13.สํงเสริมให๎มีการปูองกันการ
พังทลายของตลิ่ง 
14.สํงเสริมและสนับสนุนให๎
ชุมชนมีระบบการกําจัดน้ําเสีย 
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1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
  วิสัยทัศน์ “ยกระดับคุณภาพชีวิต  รักษ์สิ่งแวดล๎อม  พร๎อมพัฒนาทุนสังคมสํงเสริมแหลํงเศรษฐกิจชุมชน  
พัฒนาคนสูํพลเมืองให๎เข๎มแข็ง ด๎วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี” 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 สํงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด๎านคุณภาพสิ่งแวดล๎อม 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 สํงเสริมเศรษฐกิจและชุมชนการทํองเที่ยวชุมชน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคนให๎เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม 
  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
   กลยุทธ์ 
   1. พัฒนาโครงขํายโครงสร๎างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

2. พัฒนาคุณภาพชีวิต และสํงเสริมการเข๎าถึงบริการสาธารณสุข 
3. รณรงค์ ปูองกัน แก๎ไขปัญหายาเสพติด และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

   4. พัฒนาเครือขํายแลกเปลี่ยนเรียนรู๎วิถีวัฒนธรรม ประเพณี และสํงเสริมสังคมแหํง 
      การเรียนรู๎ 

5. สํงเสริมความเข๎มแข็งของสถาบันครอบครัว 
6. นํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช๎ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 สํงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด๎านคุณภาพสิ่งแวดล๎อม 
   กลยุทธ์ 

1. สํงเสริมการมีสํวนรํวมและกระตุ๎นจิตสํานึกใสํใจสิ่งแวดล๎อม 
2. สนับสนุนเครือขํายและสํงเสริมกิจกรรมเฝูาระวังแก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อม 
3. สํงเสริมการลดใช๎สารเคมีและสํงเสริมการใช๎ปุ๋ยชีวภาพในภาคเกษตร 
4. สํงเสริมการบริหารจัดการขยะครัวเรือน และรณรงค์การเลือกใช๎ผลิตภัณฑ์เป็น 
   มิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
5. รณรงค์เฝูาระวังปัญหาสิ่งแวดล๎อมและสร๎างความตระหนักการบังคับใช๎ 
   กฎหมายสิ่งแวดล๎อมของท๎องถิ่น 
6. ประสานและพัฒนาการจัดทําระบบชลประทานขนาดเล็กเพ่ือแก๎ไขปัญหา 
   สิ่งแวดล๎อม 
7. สํงเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว และกิจกรรมรํวมระหวํางโรงงานอุตสาหกรรมกับ 
   ชุมชน 
8. นํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช๎ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 สํงเสริมเศรษฐกิจและชุมชนการทํองเที่ยวชุมชน 
   กลยุทธ์ 
   1. สํงเสริมกิจกรรม และประชาสัมพันธ์แหลํงทํองเที่ยว 

2. สํงเสริมการกระตุ๎นเศรษฐกิจ และพัฒนากลไกการตลาดสําหรับสินค๎าทาง 
   การเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
3. สํงเสริมความเข๎มแข็งกลุํมอาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. นํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช๎ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคนให๎เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม 
   กลยุทธ์ 
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   1. สํงเสริมการมีสํวนรํวมในการจัดทําข๎อมูลและแผนงานในการพัฒนาคน 
   2. เสริมสร๎างคุณธรรม จริยธรรมและการปกครองระบอบประชาธิปไตยตาม 

   หลักธรรมาภิบาล 
3. สํงเสริมภาคพลเมืองและประชาสังคม ให๎มีสํวนรํวมในการติดตามประเมินผล 
   และการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ของชุมชนในทุกระดับ 

   4. นํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช๎ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.1  วิสัยทัศน์ 
  “การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี ภายใต๎วิถีชีวิตแบบพอเพียง” 
 2.2  ยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้าน 
   ยุทธศาสตร์ที่  1 ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
   ยุทธศาสตร์ที่  2 ด๎านเกษตรกรรม เศรษฐกิจและการบริหารจัดการน้ํา 
   ยุทธศาสตร์ที่  3 ด๎านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   ยุทธศาสตร์ที่  4 ด๎านพัฒนาสิ่งแวดล๎อม 
   ยุทธศาสตร์ที่  5 ด๎านสาธารณสุข 
   ยุทธศาสตร์ที่  6 ด๎านการบริหารจัดการ 

 2.3  เป้าประสงค์ 

  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
- เพ่ือพัฒนาตําบลให๎มีระบบโครงสร๎างพ้ืนฐานที่ได๎มาตรฐาน  และปลอดภัย 

ยุทธศาสตร์ที่  2  ด๎านเกษตรกรรม เศรษฐกิจและการบริหารจัดการน้ํา 
- เพ่ือพัฒนาด๎านเกษตรกรรม  และบริหารจัดการน้ําอยํางบูรณาการ 

ยุทธศาสตร์ที่  3  ด๎านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
- เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในด๎านการศึกษา  การอนุรักษ์วัฒนธรรมและบํารุง

ศาสนา 
ยุทธศาสตร์ที่  4  ด๎านพัฒนาสิ่งแวดล๎อม 

- เพ่ือสํงเสริมเศรษฐกิจ  สํงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติบนคุณภาพชีวิตที่ดีและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 

ยุทธศาสตร์ที่  5  ด๎านสาธารณสุข 
- สํงเสริมพัฒนาด๎านคุณภาพชีวิต สังคมและสาธารณสุข และการสังคมสงเคราะห์ 

ยุทธศาสตร์ที่  6  ด๎านการบริหารจัดการ 
- เพ่ือให๎เกิดการบริหารจัดการที่ดีในองค์การบริหารสํวนตําบลหัวหว๎า  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  

และการมีสํวนรํวมของประชาชน 
2.4  ตัวช้ีวัด 

  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
เชิงปริมาณ :  ร๎อยละของงานด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐานที่อยูํในความรับผิดชอบของ 
 องค์การบริหารสํวนตําบลหัวหว๎า  ได๎รับการพัฒนาเพ่ิมข้ึน 
เชิงคุณภาพ :  ความพึงพอใจของผู๎ใช๎เส๎นทาง  หรือผู๎ใช๎แหลํงน้ําที่ได๎รับการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่  2  ด๎านเกษตรกรรม เศรษฐกิจและการบริหารจัดการน้ํา 
เชิงปริมาณ :  ร๎อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของจํานวน  (จํานวนแปลง/ฟาร์ม/สถานประกอบการ) 
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เชิงคุณภาพ :  ระดบัคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจของประชาชนมีหนี้ครัวเรือนที่ต่ําลง 
ยุทธศาสตร์ที่  3  ด๎านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 เชิงปริมาณ :  ร๎อยละของประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 เชิงคุณภาพ :  ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได๎รับสิ่งจําเป็นขั้นพื้นฐานด๎านคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
ยุทธศาสตร์ที่  4  ด๎านพัฒนาสิ่งแวดล๎อม 

เชิงปริมาณ :  จํานวนครั้งที่มีการจัดกิจกรรม  ร๎อยละของกิจกรรมด๎านการบริหารจัดการ         
ทรัพยากรธรรมชาติที่เพ่ิมข้ึน 

เชิงคุณภาพ :  ระดับความสําเร็จในการสํงเสริมสนับสนุนของโครงการหรือกิจกรรม  ประชาชนให๎
ความสนใจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมมากขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่  5  ด๎านสาธารณสุข 
เชิงปริมาณ :  ร๎อยละของประชาชนที่ได๎รับการดูแลด๎านสาธารณสุขเข๎ารํวมกิจกรรม  มีสุขภาพ

และคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
เชิงคุณภาพ :  ประชาชนในตําบลหัวหว๎าได๎รับการบริการด๎านสาธารณสุข  และมีสุขภาพที่ดีข้ึน 

(คําเฉลี่ยอายุสูงขึ้น/โรคน๎อยลง) 
ยุทธศาสตร์ที่  6  ด๎านการบริหารจัดการ 

   เชิงปริมาณ :  ร๎อยละความสําเร็จในการจัดกิจกรรม 
   เชิงคุณภาพ :  ความพึงพอใจของประชาชนและบุคลากรในหนํวยงาน 
 ๒.๕  ค่าเป้าหมาย  
  ยุทธศาสตร์ที่  1  ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 

- ร๎อยละของงานด๎านโครงสร๎างพื้นฐานที่อยูํในความรับผิดชอบขององค์การบริหารสํวนตําบล 
หัวหว๎าได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น 

- ร้อยละของจ านวนแหล่งน้ าที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า
ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่  2  ด๎านเกษตรกรรม เศรษฐกิจและการบริหารจัดการน้ํา 
- ร้อยละของพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ าเพิ่มขึ้น 
- ร้อยละของประชาชนมีหนี้ครัวเรือนต่ าลง 
- ร้อยละของประชาชนมีจ านวนการขยาย (แปลง/ฟาร์ม/สถานประกอบการ) 

ยุทธศาสตร์ที่  3  ด๎านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
- ร้อยละของประชาชนมีการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการเข้าถึงด้านการศึกษา 
- จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปะ โบราณสถาน จารีตประเพณี 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่  4  ด๎านพัฒนาสิ่งแวดล๎อม 

- ร๎อยละของผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม  มีความรู๎ความเข๎าใจด๎านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล๎อมมากข้ึน 

- ร๎อยละของผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม 
ยุทธศาสตร์ที่  5  ด๎านสาธารณสุข 

- ร๎อยละของประชาชนได๎รับการบริการด๎านสาธารณสุขเพ่ิมข้ึน 
- ร๎อยละของประชาชนมีสุขภาพที่ดีข้ึน (ภาวะความเสี่ยงของโรคน๎อยลง) 
- ร้อยละของประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
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ยุทธศาสตร์ที่  6  ด๎านการบริหารจัดการ 
- ร๎อยละของบุคลากร  ได๎รับการสํงเสริมและพัฒนาความรู๎ความสามารถ 
- ร๎อยละของจํานวนพัสดุที่จัดหาตามแผนงาน  หรือแผนการจัดซื้อจัดจ๎าง 
- การเพ่ิมขึ้นของประชาชนผู๎ไปใช๎สิทธิ์เลือกตั้ง  หรือจํานวนกิจกรรมที่สํงเสริมการมีสํวนรํวม

ของประชาชน 
๒.๖  กลยุทธ์     
 ยุทธศาสตร์ที่  1  ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 

- กํอสร๎าง ปรับปรุง ซํอมแซม บ ารุงรักษาและพฒันาเส้นทางคมนาคม สาธารณปูโภค 
สาธารณปูการให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง 

- พัฒนาแหล่งน้ า  ค ู คลอง  เพื่อการอปุโภคบริโภคการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่  2  ด๎านเกษตรกรรม เศรษฐกิจและการบริหารจัดการน้ํา 

- พัฒนาด้านเกษตรกรรม  และบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ 
- พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานการเกษตร 
- เสริมสร้างเกษตรวิถีตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และความเข้มแข็งทาง

การเกษตรในชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่  3  ด๎านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

- ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

- ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
- ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา  อนุรักษ์ฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณี  และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่  4  ด๎านพัฒนาสิ่งแวดล๎อม 

- อนุรักษ์ฟ้ืนฟูสร๎างจิตสํานึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
- การบริหารจัดการด๎านขยะมูลฝอย 
- สํงเสริมการมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล๎อมในพ้ืนที่ 
- สํงเสริมการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่  ให๎ได๎มาตรฐานปลอดภัยตํอสิ่งแวดล๎อม  อยูํ

รํวมกับชุมชนได๎ 
-  

ยุทธศาสตร์ที่  5  ด๎านสาธารณสุข 
- พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตด๎านการสาธารณสุข  และการสังคมสงเคราะห์ 
- พัฒนาด๎านการบริการสาธารณสุข 
- สํงเสริมให๎ประชาชนมีสุขภาพรํางกายแข็งแรง 

ยุทธศาสตร์ที่  6  ด๎านการบริหารจัดการ 
- พัฒนาบุคลากรและการบริหารงานขององค์การบริหารสํวนตําบลหัวหว๎าให๎มีประสิทธิภาพ 
- ปรับปรุง  พัฒนา  จัดหา  เครื่องมือเครื่องใช๎เทคโนโลยีที่ทันสมัย  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน 
- สํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชน 
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- จัดระบบปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  และชํวยเหลือประชาชนในด๎านความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

๒.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์   
 ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เพ่ือพัฒนาตําบลหัวหว๎าให๎เป็นตําบลนําอยูํ กํอสร๎าง ปรับปรุงถนน สะพาน ทํอระบายน้ํา ฯลฯ ให๎
ได๎มาตรฐาน รวดเร็ว ปลอดภัย พัฒนาแหลํงน้ํา เพ่ือการบริโภคอุปโภคการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม 
เพ่ือให๎ประชาชนเข๎าถึงบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ 

  ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านเกษตรกรรม เศรษฐกิจและการบริหารจัดการน้ า 
เพ่ือพัฒนาด๎านเกษตรกรรม  และบริหารจัดการน้ําอยํางบูรณาการ  รวมทั้งพัฒนาพ้ืนฐานปัจจัย

ด๎านการเกษตร  เสริมสร๎างเกษตรวิถีตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และความเข๎มแข็งทาง
การเกษตรในชุมชน 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
เพ่ือสํงเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษา การเรียนรู๎ด๎านวิชาการ บุคลากร วัสดุการเรียนการสอนทั้ง

ในระบบ นอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย สํงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนให๎มีสุขภาวะที่
สมบูรณ์ในด๎านรํางกาย จิตใจ และสติปัญญา รวมทั้งการทํานุบํารุงศาสนา บํารุงรักษาศิลปะ โบราณสถาน 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงาม เพ่ือสร๎างสังคมท่ีสงบสุขและพึงปรารถนารํวมกัน 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ด้านพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
สํงเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ  สํงเสริมการมีสํวนรํวมในการบริหาร

จัดการสิ่งแวดล๎อมในพ้ืนที่  รวมทั้งสํงเสริมการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่  ให๎ได๎มาตรฐาน
ปลอดภัยตํอสิ่งแวดล๎อม  และอยูํรํวมกับชุมชนได๎ 

  ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านสาธารณสุข 
เพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตเด็ก คนชรา คนพิการ ผู๎ด๎อยโอกาส หรือประชาชนให๎ได๎รับ

บริการสวัสดิการพื้นฐานตํางๆอยํางทั่วถึงและมีความครอบคลุม สํงเสริมสถาบันครอบครัวให๎มีความอบอํุน 
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พัฒนาชุมชนให๎มีความเข๎มแข็งเพ่ือแก๎ไขปัญหาด๎านสังคมและยาเสพ
ติด 

  ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านการบริหารจัดการ 
เพ่ือพัฒนาบุคลากรให๎มีทักษะ ความรู๎ความสามารถในการปฏิบัติงาน จัดหาพัสดุให๎เหมาะสม

เพียงพอตํอความจําเป็น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบเครือขํายข๎อมูลที่ทันสมัย คุ๎มคําและ
ประหยัด สนับสนุนประชาชนให๎มีสํวนรํวมในการพัฒนาและตรวจสอบภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล สํงเสริม
สนับสนุนการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย โดยการมีสํวนรํวมของประชาชน ให๎บริการหรือให๎ความ
ชํวยเหลือด๎านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
อบต.หัวหว้า 

ยุทธศาสตร ์
ของจังหวัดปราจีนบุร ี

นโยบายมหภาค 
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์แผนพัฒนา

เศรษฐกิจฯ ฉบับท่ี 12 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

1. ด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน 
 

-พัฒนาด๎านการค๎าและ
อุตสาหกรรม 

-พัฒนาปัจจัยการผลิต 
ระบบการตลาด  และ
โครงสร๎างพื้นฐานทาง
การเกษตรให๎สอดคล๎อง
กับสภาพพื้นที่  เพื่อ ให๎
สิ น ค๎ า เ ก ษ ต ร ไ ด๎
มาตรฐานสากล เช่ือมโยง
ตลาด รองรับการค๎าเสรี 

-กา ร พัฒน า โ ค ร ง ส ร๎ า ง
พื้นฐาน 
และระบบโลจิสติกส์ 
-การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เ ท ค โ น โ ล ยี  วิ จั ย  แ ล ะ
นวัตกรรม 
 

-สร๎างความสามารถในการ
แขํงขัน 

 
 

2. ด๎านเกษตรกรรม 
เศรษฐกิจและการ
บริหารจดัการน้ํา 

-พัฒนาด๎านเกษตรกรรม 
และบรหิารจดัการน้ํา
อยํางบูรณาการ 

-พัฒนาปัจจัยการผลิต 
ระบบการตลาด  และ
โครงสร๎างพื้นฐานทาง
การเกษตรให๎สอดคล๎อง
กับสภาพพื้นที่  เพื่อ ให๎
สิ น ค๎ า เ ก ษ ต ร ไ ด๎
มาตรฐานสากลเช่ือมโยง
ตลาดรองรับการค๎าเสรี 

-การสร๎างความเข๎มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแขํงขันได๎
อยํางยั่งยืน 

-ความมั่นคง 
-สร๎างโอกาสความเสมอภาค
และเทําเทียมกันทางสังคม 

3. ด๎านสังคม 
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

-ย ก ร ะ ดั บ ก า ร บ ริ ห า ร
จั ด กา ร ง านด๎ า นสั งคม 
การศึกษาให๎มีคุณภาพ 
มี ม า ต ร ฐ า น เ พื่ อ ส ร๎ า ง
ภูมิคุ๎มกันและ 
สํงเสริมโอกาสทางสังคม
บนพ้ืนฐานความพอเพียง 

-พัฒนาคุณภาพแหลํ ง
ทํองเที่ ยว สินค๎ า  และ
บริการ ด๎านการทํองเที่ยว
ใ ห๎ ไ ด๎ ม า ต ร ฐ า น เ พื่ อ
สนับสนุนการทํองเที่ยว
เชิงนิเวศและวัฒนธรรม 
 

-การเสริมสร๎างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์
-การสร๎างความเป็นธรรม
ลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
-การเสริมสร๎างความมั่นคง
แหํ งชาติ เพื่ อการพัฒนา
ประเทศสูํความมั่งคั่งและ
ยั่งยืน 

-ความมั่นคง 
-พั ฒ น า แ ล ะ เ ส ริ ม ส ร๎ า ง
ศักยภาพคน 
-การสร๎างโอกาสความเสมอ
ภาคและเทําเทียมกันทาง
สังคม 

4. ด๎านพัฒนา
สิ่งแวดล๎อม 

-การพัฒนาเมืองนํ าอยูํ 
สิ่งแวดล๎อม 
และโลจิสติกส์ 

-การรักษาความมั่นคง
ของฐาน 
ทรัพยากร และการสร๎าง
สมดุล 
ระหวํางการอนุรักษ์กับ
การใช๎ประโยชน์อยําง
ยั่งยืน 
-การเพิ่มศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ 

-การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อมเพื่อการพัฒนา
อยํางยั่งยืน 
 
 
 
 
 

-สร๎างความเจริญเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม 

5. ด๎านสาธารณสุข -พัฒนาด๎ านการแพทย์
แผนไทยและสมุนไพร 

-การยกระดับคณุภาพ
บริการดา๎นสาธารณสุข
และสุขภาพของ
ประชาชน 

-การเสริมสร๎างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์
 

-ความมั่นคง 
-พั ฒ น า แ ล ะ เ ส ริ ม ส ร๎ า ง
ศักยภาพคน 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์
อบต.หัวหว้า 

ยุทธศาสตร ์
ของจังหวัดปราจีนบุร ี

นโยบายมหภาค 
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์แผนพัฒนา

เศรษฐกิจฯ ฉบับท่ี 12 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

6. ด๎านการบริหาร
จัดการ 

-ยกระดับการบริ ห าร
จัดการงานด๎ านสั งคม 
การศึกษาให๎มีคุณภาพ 
มีม าตรฐาน เพื่ อส ร๎ า ง
ภูมิคุ๎มกันและ 
สํงเสริมโอกาสทางสังคม
บนพ้ืนฐานความพอเพียง 

-พัฒนาระบบโลจิสติกส์
แ ล ะความ สั มพั น ธ์ กั บ
ประเทศเพื่อนบ๎าน เพื่อ
เป็นศูนย์กลางการค๎า การ
ลงทุนภาคตะวันออกของ
อิ น โ ดจี น  และ รอ ง รั บ
ป ร ะ ช า ค ม เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
อาเซียน 

-การเพิ่มประสิทธิภาพ
กา รบริ ห า ร จั ด ก า ร ใน
ภาครัฐและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย 
 

-สร๎างความสามารถในการ
แขํงขัน 
-พัฒนาและเสริ มสร๎ า ง
ศักยภาพคน 
-ความมั่นคง 
-ก า ร ป รั บ ส ม ดุ ล แ ล ะ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
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แผนผังยุทธศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ 

ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค์ 

 
“การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี ภายใต้วิถีชีวิตแบบพอเพียง” 

 

ด๎าน 
โครงสร๎างพื้นฐาน 

ด๎านเกษตรกรรม 
เศรษฐกิจและบรหิาร

จัดการน้ํา 

ด๎านสังคม 
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

ด๎าน 
พัฒนาสิ่งแวดล๎อม 

ด๎าน 
สาธารณสุข 

ด๎าน 
บริหารจดัการ 

เพื่อใหไ๎ด๎
มาตรฐาน 

 

เพื่อสํงเสริมอาชีพ รายได ๎
ภายใต๎ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อพัฒนาคนให๎เป็น
พลเมืองที่ดีของสังคม 

เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล๎อม 

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
ของประชาชน 

เพื่อให๎เกิดการบริหาร
จัดการที่ดภีายใต๎
รูปแบบประชารัฐ 

-กํอสร๎าง/ปรับปรุง/
ซํอมแซม สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการใหไ๎ด๎
มาตรฐานและครอบคลมุ
ทุกหมูํบ๎าน 

-สํงเสรมิการพัฒนาอาชีพ 
เพื่อเพ่ิมรายได๎ให๎กับ
ประชาชน 
-สํงเสรมิการทําเกษตร
แบบผสมผสาน 

-สํงเสรมิทํานุบํารุงด๎านวัฒนธรรม 
ประเพณี และศาสนา 
-สํงเสรมิการปูองกันปัญหา 
ยาเสพตดิ 
-พัฒนาคุณภาพด๎านการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

-สํงเสรมิรณรงค์ให๎ประชาชน 
มีจิตสาํนึกด๎านการอนุรักษ ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

-สํงเสรมิสถาบันครอบครัว
และพัฒนาชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
-สํงเสรมิและพัฒนางานด๎าน
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 

-พัฒนาบุคลากรและการ
บริหารงานขององค์การ
บริหารสํวนตําบลหัวหว๎า 
-สํงเสรมิการมีสํวนรํวมของ
ประชาชน 
-พัฒนาระบบเทคโนโลย ี
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3.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

“ศักยภาพ” หมายถึง ลักษณะด๎านใดด๎านหนึ่ง ที่มีคุณคําหรือความได๎เปรียบเสียเปรียบที่จะเป็นปัจจัยสํงเสริมตํอ
การพัฒนา การวิเคราะห์สภาพแวดล๎อม (SWOT Analysis) เป็นการประเมินสถานการณ์ตํางๆตามสภาพแวดล๎อมโดย
วิเคราะห์ถึงจุดแข็งหรือจุดเดํนซึ่งเกิดจากปัจจัยภายใน จุดอํอนหรือจุดด๎อย ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายใน โอกาสที่เกิดขึ้นจาก
ปัจจัยภายนอกและอุปสรรคที่สํงผลกระทบจากปัจจัยภายนอก 

จุดแข็ง/จุดเด่น 
1. มีโครงสร๎างพ้ืนฐานด๎านการคมนาคมสํงผลตํอพ้ืนที่ความเจริญทางอุตสาหกรรม 
2. ผู๎บริหารท๎องถิ่นมีความมํุงมั่นที่จะพัฒนาท๎องถิ่น 
3. มีการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอยํางตํอเนื่อง ทั้งด๎านความรู๎ความสามารถและการเสริมสร๎าง

ประสบการณ ์
จุดอ่อน/จุดด้อย 

1. ขาดแหลํงน้ําขนาดกลาง เพื่อเป็นต๎นทุนในด๎านการเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและการทํองเที่ยว 
2. กลุํมผลิตภัณฑ์ชุมชนองค์กรเกษตรยังไมํเข๎มแข็งในการบริหารจัดการและศักยภาพในการดําเนิน

กิจกรรมรํวมกัน 
  โอกาส 

1. รัฐบาลมีนโยบายสํงเสริม สนับสนุนการพัฒนาด๎านเศรษฐกิจเพื่อรองรับตํอการเปลี่ยนแปลงประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

2. จังหวัดปราจีนบุรีมีนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวและ SME 
3. มีแนวโน๎มการขยายตัวของเศรษฐกิจเนื่องจากมีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นในตําบล 

  อุปสรรค 
1. กระแสความเป็นสังคมอุตสาหกรรมและสังคมเมืองมีมากข้ึน สถาบันครอบครัวอํอนแอ วัฒนธรรม

โครงสร๎างครอบครัวเริ่มเปลี่ยนแปลงไป 
2. ปัญหาภัยสังคมและภัยจากยาเสพติด 
3. ปัญหาภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
4. เกิดการอพยพของแรงงานทั้งไทย และแรงงานตํางชาติเข๎ามาประกอบอาชีพมากข้ึน 

จากการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล๎อมจุดแข็ง จุดอํอน โอกาส และอุปสรรคข๎างต๎น วิเคราะห์ปัจจัยแนวทางการกําหนด
ยุทธศาสตร์ได๎   6  ยุทธศาสตร์ และได๎วิสัยทัศน์การพัฒนา พันธกิจการพัฒนา ขององค์การบริหารสํวนตําบลหัวหว๎า ได๎
ดังนี้ 

  วิสัยทัศน์ (Vision) 
   “การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี ภายใต๎วิถีชีวิตแบบพอเพียง” 

พันธกิจ (Mission) 
   1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการและโครงสร๎างพ้ืนฐานให๎ได๎มาตรฐานและทั่วถึง 

 2. พัฒนาด๎านเกษตรกรรม  และบริหารจัดการน้ําอยํางบูรณาการ  รวมทั้งพัฒนาพื้นฐานปัจจัยด๎าน
การเกษตร  เสริมสร๎างเกษตรวิถีตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. สํงเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทํานุบํารุงศาสนา บํารุงรักษาศิลปะ โบราณสถาน จารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงาม 

4. สํงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล๎อม 
5. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตเด็ก คนชรา คนพิการ ผู๎ด๎อยโอกาส หรือประชาชนให๎ได๎รับบริการ

สวัสดิการพื้นฐานตํางๆอยํางท่ัวถึงและมีความครอบคลุม 
   6. สํงเสริมการพัฒนาด๎านการเมืองและการบริหาร 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้าน 
   ยุทธศาสตร์ที่  1 ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
   ยุทธศาสตร์ที่  2 ด๎านเกษตรกรรม เศรษฐกิจและการบริหารจัดการน้ํา 
   ยุทธศาสตร์ที่  3 ด๎านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   ยุทธศาสตร์ที่  4 ด๎านพัฒนาสิ่งแวดล๎อม 
   ยุทธศาสตร์ที่  5 ด๎านสาธารณสุข 
   ยุทธศาสตร์ที่  6 ด๎านการบริหารจัดการ 

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
  -บริบทภายนอก 
   1. ความเหลื่อมล้ า 

   เป็นปัญหาสําคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ําด๎านรายได๎ โอกาส การเข๎าถึงบริการภาครัฐ 
จนกระทั่งนําไปสูํความขัดแย๎งในสังคมและเป็นอุปสรรคตํอการพัฒนาประเทศที่ลดทอนความเข๎มแข็งทางเศรษฐกิจและ
ความมั่นคงทางสังคม อาทิ คนยากจนยังขาดโอกาสการเข๎าถึงบริการทางด๎านสาธารณสุขที่มีความเทําเทียมกัน การแยํงชิง
ทรัพยากร การรับรู๎ข๎อมูลขําวสาร ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

   2. ความเป็นเมือง 
   การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทไปสูํความเป็นเมืองของตําบลหัวหว๎า มีแนวโน๎มเพ่ิมขึ้นเพ่ือลดความ
แออัดของเมืองหลวงและเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสูํพ้ืนที่นั้นๆจึงจําเป็นที่จะต๎องมีการลงทุนโครงสร๎าง
พ้ืนฐาน การจัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของเมือง การใช๎ประโยชน์ของทรัพยากรท๎องถิ่น ทั้งปัจจัยการ
ผลิตและแรงงานไปสูํภาคการค๎า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหมํๆ ที่จะชํวยลดผลกระทบตํอ
สิ่งแวดล๎อม ซึ่งจะสํงผลตํอการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท๎องถิ่น การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร 
รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพ่ิมขึ้นของประชากรและแรงงานในพ้ืนที่อาจ
สํงผลตํอการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท๎องถิ่น อยํางไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาด
ใหญํขึ้นเพ่ือตอบสนองความต๎องการคนในเมืองที่มากขึ้น จะสํงผลให๎เกิดการประหยัดในภาคครัวเรือน การขนสํงมีต๎นทุน
ต่ําลงและการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ๎มคํามากขึ้น นอกจากนี้ความต๎องการแรงงานที่มากขึ้นจะมีสํวนเอ้ือ
หรือทําให๎จําเป็นต๎องมีการบริหารจัดการด๎านการศึกษาท่ีมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

   3. การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
   องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์วําในชํวง ปี 2544 -2643 จะเป็นศตวรรษแหํง
ผู๎สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกวําร๎อยละ 10 ของประชากรรวมทั่วโลก โดยประเทศที่พัฒนาแล๎ว
จะใช๎ระยะเวลาที่คํอนข๎างยาวนานในการเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุ เชํน ญี่ปุุน อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุํมประเทศกําลังพัฒนา 
และจากข๎อมูลพบวําปัจจุบันผู๎สูงอายุในตําบลหัวหว๎า มีจํานวนมากเป็นอันดับหนึ่งของอําเภอศรีมหาโพธิ ราว 1,000 -
1,200 ราย ที่ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพจากรัฐ ทําให๎ต๎องมีการพัฒนาศักยภาพ และวางแผนความพร๎อมด๎านการสํงเสริม
อาชีพ เพ่ือให๎ผู๎สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

   4. การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
   การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด๎านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสํงผลให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบ
การผลิตและการค๎าที่มีการใช๎เทคโนโลยีมาชํวยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์กลายเป็น
รูปแบบการค๎าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสูํ การใช๎เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อม
อุปกรณ์และเครื่องมือตํางๆ เชํน โทรศัพท์มือถือ รถยนต์ โทรทัศน์ กล๎องวงจรปิด และอ่ืนๆเข๎าไว๎ด๎วยกัน เพ่ือผลิตสินค๎า
ตามความต๎องการของผู๎บริโภครายบุคคลมากยิ่งข้ึน รวมทั้งการติดตํอประสานงานเพ่ือสํงตํอข๎อมูลขําวสารของทางราชการ
ตํางๆ องค์การบริหารสํวนตําบลหัวหว๎าก็ใช๎การสํงผํานข๎อมูลผํานโทรศัพท์มือถือ เพราะด๎วยความก๎าวหน๎า ความทันสมัย
และความรวดเร็ว 
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  -บริบทภายใน 
   1. การขาดแคลนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า 

   บุคลากรในองค์กร นับวําเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนนโยบายตํา งๆ ทั้งจากนโยบาย
ระดับชาติ นโยบายจังหวัด/อําเภอ และนโยบายของผู๎บริหารท๎องถิ่น โดยเฉพาะอยํางยิ่งการได๎บุคลากรที่มีคุณภาพ มี
ความรู๎ความสามารถ ยิ่งจะสํงผลดีตํอการพัฒนาองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นให๎บรรลุเปูาหมาย และการชํวยเหลือประชาชน
ได๎อยํางดีที่สุด แตํปัจจุบันพบวํา องค์การบริหารสํวนตําบลหัวหว๎ายังขาดแคลนบุคลากรในตําแหนํงสําคัญๆหลายตําแหนํง 
ทั้งกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม เพ่ือขับเคลื่อนงานและนโยบายตํางๆให๎
เป็นไปตามความรู๎และความสามารถ ได๎อยํางตรงกับสาขาวิชาความรู๎ อันจะสํงผลให๎งานมีประสิ ทธิผลและประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

   2. การบริหารจัดการภาครัฐ 
   รํางรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2558 วางกรอบการบริหารจัดการภาครัฐ เอ้ือตํอ
การพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ โดยรํางรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2558 มีมาตรการสําคัญๆที่จะชํวย
สนับสนุนให๎การบริหารจัดการและปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา อาทิ 
มาตรา 69  หนํวยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือองค์กรใดที่ดําเนินกิจกรรมโดยใช๎เงินแผํนดิน มีหน๎าที่ต๎องเปิดเผยข๎อมูล
เกี่ยวกับการดําเนินการดังกลําวตํอสาธารณะ เพ่ือให๎พลเมืองได๎ติดตามและตรวจสอบ 
มาตรา 82  รัฐต๎องดําเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแหํงรัฐ และต๎องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยํางอ่ืน ให๎
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสร๎างโอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําและสร๎างความเป็นธรรมอยํางยั่งยืน กระจาย
อํานาจและจัดการภารกิจ อํานาจหน๎าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหวํางราชการสํวนกลาง ภูมิภาค และสํวน
ท๎องถิ่น รวมทั้งมีกลไกปูองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน 
มาตรา 89  รัฐต๎องดําเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืน
ทางการคลัง และการใช๎จํายเงินเงินแผํนดินอยํางคุ๎มคํา จัดให๎มีระบบการเงินการคลังเพ่ือสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความ
เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดตํอประชาชน และสอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
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ส่วนที่ 3 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
  

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน 
สนับสนุน 

1 ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 1.ด๎านโครงสร๎าง
พ้ืนฐาน 

1.1 แผนงาน
เคหะและชุมชน 

กองชําง -สํานักปลัด 
-กองคลัง 

2 ด๎านเกษตรกรรมเศรษฐกิจ
และบริหารจัดการน้ํา 

2.ด๎านเกษตรกรรม
เศรษฐกิจและบริหาร
จัดการน้ํา 

2.1 แผนงาน
การเกษตร 

สํานักปลัด -กองคลัง 

3 ด๎านสังคม การศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

3. ด๎านสังคม 
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

3.1 แผนงาน
การศึกษา 
3.2 แผนงาน
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

กองการศึกษาฯ 
 

-สํานักปลัด 
-กองคลัง 

4 ด๎านพัฒนาสิ่งแวดล๎อม 4. ด๎านพัฒนา
สิ่งแวดล๎อม 

4.1 แผนงาน
สาธารณสุข 

สํานักปลัด -กองคลัง 

5 ด๎านสาธารณสุข 5. ด๎านสาธารณสุข 5.1 แผนงาน 
สาธารณสุข 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล๎อม 

-สํานักปลัด 
-กองคลัง 

6 ด๎านบริหารจัดการ 
 

6. ด๎านบริหารจัดการ 
 

6.1 แผนงาน
บริหารทั่วไป 
6.2 แผนงาน
บริหารงานคลัง 
6.3 แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน 
6.4 แผนงาน
สร๎างความ
เข๎มแข็งของ
ชุมชน 
6.5 แผนงาน
ศาสนาฯ 
6.6 แผนงานงบ
กลาง  

สํานักปลัด -กองคลัง 
-กองการศึกษาฯ 

รวม 6 ด๎าน 11 แผนงาน - - 
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แบบ ผ.01 
2. บัญชีโครงการพัฒนา 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
ยุทธศาสตร ์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5ปี 

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) ด๎านการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานเคหะ 
และชุมชน 

 
 
 

36 

 
 
 

20,292,000 

 
 
 

70 

 
 
 

184,017,760 

 
 
 

93 

 
 
 

65,814,200 

 
 
 

76 

 
 
 

40,667,600 

 
 
 

26 

 
 
 

23,400,000 

 
 
 

301 

 
 
 

334,191,560 
รวม 36 20,292,000 70 184,017,760 93 65,814,200 76 40,667,600 26 23,400,000 301 334,191,560 

2) ยุทธศาสตร์ด๎าน
การเกษตร
เศรษฐกิจและการ
บริหาจัดการน้ํา 
2.1 แผนงาน
การเกษตร 

 
 
 

1 

 
 
 

50,000 

 
 
 

2 

 
 
 

80,000 

 
 
 

2 

 
 
 

80,000 

 
 
 

3 

 
 
 

100,000 

 
 
 

2 

 
 
 

80,000 

 
 
 

10 

 
 
 

390,000 

รวม 1 50,000 2 80,000 2 80,000 3 100,000 2 80,000 10 390,000 
3) ด๎านสังคม 
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
3.1 แผนงาน
การศึกษา 
3.2 แผนงาน
ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

 
 
 

7 
 

7 

 
 
 

4,150,000 
 

360,000 

 
 
 

8 
 

8 

 
 
 

4,650,000 
 

860,000 

 
 
 

7 
 

7 

 
 
 

4,150,000 
 

360,000 

 
 
 

8 
 

7 

 
 
 

4,170,000 
 

360,000 

 
 
 

7 
 

7 

 
 
 

4,150,000 
 

360,000 

 
 
 

37 
 

36 
 

 
 
 

21,270,000 
 

2,30,000 

รวม 14 4,510,000 16 5,510,000 14 4,510,000 15 4,530,000 14 4,510,000 73 23,570,000 
 

**หมายเหตุ 
1. ยกเลิกแบบ ผ.07 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 
2. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าข้อมูลเดิมที่มีอยู่ในแบบ ผ.07 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) น ามาลงในแบบ ผ.01 
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แบบ ผ.01 
2. บัญชีโครงการพัฒนา 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
ยุทธศาสตร ์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5ปี 

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) ด๎านสิ่งแวดล๎อม 
4.1 แผนงาน
สาธารณสุข 

 
 

1 

 
 

200,000 

 
 

3 

 
 

420,000 

 
 

4 

 
 

440,000 

 
 

4 

 
 

440,000 

 
 

4 

 
 

440,000 

 
 

16 

 
 

1,940,000 
รวม 1 200,000 3 420,000 4 440,000 4 440,000 4 440,000 16 1,940,000 

5) ด๎านสาธารณสุข 
5.1 แผนงาน
สาธารณสุข 

 
 

4 

 
 

580,000 

 
 

4 

 
 

580,000 

 
 

4 

 
 

580,000 

 
 

4 

 
 

580,000 

 
 

4 

 
 

580,000 

 
 

20 

 
 

2,900,000 
รวม 4 580,000 4 580,000 4 580,000 4 580,000 4 580,000 20 2,900,000 

6) ด๎านการบริหาร
จัดการ 
6.1 แผนงานบริหาร
ทั่วไป 
6.2 แผนงาน
บริหารงานคลัง 
6.3 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 
6.4 แผนงานสรา๎ง
ความเข๎มแข็งของ
ชุมชน 
6.5 แผนงานศาสนาฯ 
6.6 แผนงานงบกลาง 

 
 

3 
 

2 
 

3 
 

3 
 
 

2 
4 

 
 

610,000 
 

120,000 
 

100,000 
 

200,000 
 
 

95,000 
16,350,000 

 
 

3 
 

2 
 

3 
 

3 
 
 

2 
4 

 
 

610,000 
 

120,000 
 

100,000 
 

200,000 
 
 

95,000 
18,681,200 

 
 

3 
 

2 
 

3 
 

3 
 
 

2 
4 

 
 

610,000 
 

120,000 
 

100,000 
 

200,000 
 
 

95,000 
18,760,000 

 
 

3 
 

2 
 

3 
 

3 
 
 

2 
4 

 
 

610,000 
 

120,000 
 

100,000 
 

200,000 
 
 

95,000 
2,310,000 

 
 

3 
 

2 
 

3 
 

3 
 
 

2 
4 

 
 

610,000 
 

120,000 
 

100,000 
 

200,000 
 
 

95,000 
2,310,000 

 
 

15 
 

10 
 

15 
 

15 
 
 

10 
20 

 
 

3,050,000 
 

600,000 
 

500,000 
 

1,000,000 
 
 

475,000 
58,411,200 

รวม 17 17,475,000 17 19,806,200 17 19,885,000 17 3,435,000 17 3,435,000 85 64,036,200 
รวมท้ังสิ้น 73 43,107000 112 210,413,960 134 91,309,200 119 49,752,600 67 32,445,000 505 427,027,760 

1. ยกเลิกแบบ ผ.07 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 
2. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าข้อมูลเดิมที่มีอยู่ในแบบ ผ.07 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) น ามาลงในแบบ ผ.01 
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แบบ ผ.02 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1 ยกระดับการบรหิารจดัการงานด๎านสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐานเพื่อสร๎างภมูิคุ๎มกัน และสํงเสรมิโอกาส ทางสังคมบนฐานแหํงความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสงัคม และชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
 - แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
ผลผลติโครงการ 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 กํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ม.1 

เพื่อประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใช๎ในการ
สัญจรไปมาที่สะดวก 

จากบ๎านนายนิพนธ์ 
อินทร์มานะ ถึงบ๎านนาย
ประมาณ โชติแสง 
กว๎าง 4 เมตร ยาว  
200 เมตร 

480,000 - - - - ความพึงพอใจ
ของผู๎ใช๎เส๎นทาง
ไมํต่ํากวําร๎อยละ 
60 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองชําง 
 

(ดําเนินการ 
ในปี 2561) 

2 กํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ม.1 

เพื่อประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใช๎ในการ
สัญจรไปมาที่สะดวก 

จากบ๎านนางกันภัย  
สมทรง ถึงบ๎านนางพล  
กลิ่นศิริ กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร 

480,000 - - - - ความพึงพอใจ
ของผู๎ใช๎เส๎นทาง
ไมํต่ํากวําร๎อยละ 
60 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองชําง 
 

(ดําเนินการ 
ในปี 2562) 

3 กํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ม.2 

เพื่อประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใช๎ในการ
สัญจรไปมาที่สะดวก 

จากบ๎านนางดอน   
กองสี ถึงบ๎านนาง 
ศิดาวรรณ สุขเหม  
พร๎อมทํารางระบายน้ํา  
กว๎าง 4 เมตร ยาว  
400 เมตร 

800,000 - - - - ความพึงพอใจ
ของผู๎ใช๎เส๎นทาง
ไมํต่ํากวําร๎อยละ 
60 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองชําง 
 

(ดําเนินการ 
ในปี 2562) 

4 ซํอมแซมถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ม.2 

เพื่อประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใช๎ในการ
สัญจรไปมาที่สะดวก 

จากบ๎านนายประเมิน 
พันธ์สมถึงบ๎านนาย
สํารวม สมอพันธ ์
กว๎าง 4 เมตร ยาว 
220 เมตร 

- 600,000 - - - ความพึงพอใจ
ของผู๎ใช๎เส๎นทาง
ไมํต่ํากวําร๎อยละ 
60 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองชําง 
 

(ดําเนินการ 
ในปี 2562) 
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แบบ ผ.02 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1 ยกระดับการบรหิารจดัการงานด๎านสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐานเพื่อสร๎างภมูิคุ๎มกัน และสํงเสรมิโอกาส ทางสังคมบนฐานแหํงความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสงัคม และชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
ผลผลติโครงการ 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

5 ซํอมแซมถนน 
ลูกรัง ม.2 

เพื่อประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใช๎ในการ
สัญจรไปมาที่สะดวก 

ซํอมแซมถนนลูกรังจาก
อูํสันติ ถึง 
ศาลากํานันบญุ กว๎าง 3 
เมตร 
ยาว 1,600 เมตร 

- 500,000 - - - ความพึงพอใจ
ของผู๎ใช๎เส๎นทาง
ไมํต่ํากวําร๎อยละ 
60 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองชําง 
 

(ดําเนินการ 
ในปี 2562) 

6 ซํอมแซม 
ถนนลูกรัง ม.3 

เพื่อประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใช๎ในการ
สัญจรไปมาที่สะดวก 

จากถนนบ๎านดง ถึง
หนองสองห๎อง 
กว๎าง 3 เมตร ยาว 
4,000 เมตร 

- - - - 350,000 ความพึงพอใจ
ของผู๎ใช๎เส๎นทาง
ไมํต่ํากวําร๎อยละ 
60 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองชําง 

7 ซํอมแซม 
ถนนลูกรัง ม.3 

เพื่อประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใช๎ในการ
สัญจรไปมาที่สะดวก 

จากถนนบ๎านดง ถึง
หนองบัวปลาขาวกว๎าง 
3 เมตร ยาว 3,500 
เมตร 

350,000 - - - - ความพึงพอใจ
ของผู๎ใช๎เส๎นทาง
ไมํต่ํากวําร๎อยละ 
60 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองชําง 
 

(ดําเนินการ 
ในปี 2562) 

8 ซํอมแซม 
ถนนลูกรัง ม.3 

เพื่อประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใช๎ในการ
สัญจรไปมาที่สะดวก 

จากถนน 3070 ถึง
หนองปลาตู ๎
กว๎าง 3.5 เมตร ยาว 
4,500 เมตร 

- 400,000 - - - ความพึงพอใจ
ของผู๎ใช๎เส๎นทาง
ไมํต่ํากวําร๎อยละ 
60 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองชําง 
 

(ดําเนินการ 
ในปี 2562) 
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แบบ ผ.02 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1 ยกระดับการบรหิารจดัการงานด๎านสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐานเพื่อสร๎างภมูิคุ๎มกัน และสํงเสรมิโอกาส ทางสังคมบนฐานแหํงความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสงัคม และชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
ผลผลติโครงการ 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

9 กํอสร๎างรางระบายน้ํา  
ม.3 

เพื่อปูองกันนํ้าทํวมขัง 
ถนนภายในหมูํบ๎าน 
 

บ๎านนายเส็ง  มผีล ถึง
บ๎านนายสําเริง กิมเต๏ก 
0.5x210x0.5 เมตร 
 

- - 400,000 - - ความพึงพอใจ
ของผู๎ใช๎เส๎นทาง
ไมํต่ํากวําร๎อยละ 
60 

ปูองกันนํ้า
ทํวมขังใน
หมูํบ๎าน 

กองชําง 

10 ขุดสระน้ํา 
สาธารณประโยชน์ 
ม.4 

เพื่อขยายทําระบบ 
ประปาหมูํบ๎าน 

จํานวน 1 สระ พื้นที่
ประมาณ 
8 ไร ํ

2,500,000 - - - - ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ผู๎ใช๎น้ําประปาไมํ
ต่ํากวําร๎อยละ 
60 

ประชาชนมี
น้ําประปาใช๎
อยํางเพียงพอ 

กองชําง 
 

ดําเนินการ 
ในปี 2561 
(งบอําเภอ) 

11 ขยายสะพาน 
คอนกรีต ม.4 

เพื่อประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใช๎ใน
การสญัจรไปมาที่
สะดวก 

ขยายสะพานคอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
สวนสุขภาพ ม.4 

- - - - 500,000 ความพึงพอใจ
ของผู๎ใช๎เส๎นทาง
ไมํต่ํากวําร๎อยละ 
60 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองชําง 

12 กํอสร๎างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ม.4 

เพื่อประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใช๎ใน
การสญัจรไปมาที่
สะดวก 

บ๎านนายสุเนตร สังอรดี 
ถึงบ๎านนางมะลิวรรณ 
ยิ่งขยันกว๎าง 4 เมตร 
ยาว 80 เมตร 

- - - - 400,000 ความพึงพอใจ
ของผู๎ใช๎เส๎นทาง
ไมํต่ํากวําร๎อยละ 
60 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองชําง 
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แบบ ผ.02 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1 ยกระดับการบรหิารจดัการงานด๎านสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐานเพื่อสร๎างภมูิคุ๎มกัน และสํงเสรมิโอกาส ทางสังคมบนฐานแหํงความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสงัคม และชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
ผลผลติโครงการ 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

13 กํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ม.4 

เพื่อประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใช๎ใน
การสญัจรไปมาที่
สะดวก 

บ๎านนายฮว๎ง  รวมทรพัย์ ถึง
หลังบ๎านนายเจยีม  นาทุม 
กว๎าง 4 เมตร ยาว 150 
เมตร 

- 360,000 - - - ความพึงพอใจ
ของผู๎ใช๎เส๎นทาง
ไมํต่ํากวําร๎อยละ 
60 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองชําง 
 

(ดําเนินการ 
ในปี 2562) 

14 กํอสร๎างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ม.4 
 

เพื่อประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใช๎ใน
การสญัจรไปมาที่
สะดวก 

บ๎านนางสีนวล สิงห์ทน 
ถึงสามแยกที่นานายสุ
เนตร  สังอรด ี
กว๎าง 4 เมตร ยาว 
200 เมตร 

- 480,000 - - - ความพึงพอใจ
ของผู๎ใช๎เส๎นทาง
ไมํต่ํากวําร๎อยละ 
60 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองชําง 
 

 

15 กํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ม.4 

เพื่อประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใช๎ใน
การสญัจรไปมาที่
สะดวก 

จากวัดเกาะแก๎วสถาวร 
ถึงเขตสะพานหมูํที่ 15 
บ๎านเกาะสมอ 
(สุสานนิมติธรรม) กว๎าง 
4 x 150 เมตร 

- - 360,000 - - ความพึงพอใจ
ของผู๎ใช๎เส๎นทาง
ไมํต่ํากวําร๎อยละ 
60 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองชําง 
 

(ดําเนินการ 
ในปี 2562) 

16 กํอสร๎างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก ม.4 

เพื่อประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใช๎ใน
การสญัจรไปมาที่
สะดวก 

บ๎านนางปาน  โอบอ๎อม 
ถึงบ๎านนางสาวอนงค์  
สืบจันทร์กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 150 เมตร 

- - 360,000 - - ความพึงพอใจ
ของผู๎ใช๎เส๎นทาง
ไมํต่ํากวําร๎อยละ 
60 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองชําง 
 

(ดําเนินการ 
ในปี 2562) 
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แบบ ผ.02 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1 ยกระดับการบรหิารจดัการงานด๎านสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐานเพื่อสร๎างภมูิคุ๎มกัน และสํงเสรมิโอกาส ทางสังคมบนฐานแหํงความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสงัคม และชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
ผลผลติโครงการ 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

17 กํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ม.4 

เพื่อประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใช๎ใน
การสญัจรไปมาที่
สะดวก 

บ๎านนางอําพร  สุขหอม 
ถึงบ๎านนายอดุลย์  แก๎ว
แสนกว๎าง 4 เมตร ยาว 
100 เมตร 

- - 250,000 - - ความพึงพอใจ
ของผู๎ใช๎เส๎นทาง
ไมํต่ํากวําร๎อยละ 
60 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองชําง 
 

(ดําเนินการ 
ในปี 2562) 

18 ขยายถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
ม.4-5 

เพื่อประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใช๎ใน
การสญัจรไปมาที่
สะดวก 

โดยลงลูกรังข๎างทาง 
และขยายถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
เดิม 4 เมตร 
เป็น 6 เมตร ระยะทาง
ประมาณ 
2,000 เมตร 

- - - 1,000,000 - ความพึงพอใจ
ของผู๎ใช๎เส๎นทาง
ไมํต่ํากวําร๎อยละ 
60 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองชําง 
 

 

19 ซํอมแซมถนน 
ลูกรัง ม.4 

เพื่อประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใช๎ใน
การสญัจรไปมาที่
สะดวก 

จากสวนสุขภาพ ม.4 
ถึงที่นาของนายสุรินทร์  
ประครอง กว๎าง 6 
เมตร ยาว 1,000 
เมตร 

- - - 500,000 - ความพึงพอใจ
ของผู๎ใช๎เส๎นทาง
ไมํต่ํากวําร๎อยละ 
60 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองชําง 
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แบบ ผ.02 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1 ยกระดับการบรหิารจดัการงานด๎านสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐานเพื่อสร๎างภมูิคุ๎มกัน และสํงเสรมิโอกาส ทางสังคมบนฐานแหํงความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสงัคม และชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
ผลผลติโครงการ 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

20 ติดตั้งไฟ 
สํองสวํางรายทาง ม.4 
 

เพื่อให๎ประชาชนมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

1.จาก ม.4 ถึง ม.5 
2.สวนสุขภาพ ม.4 
ถึงบ๎านนายไพฑูรย ์
แก๎วแสน 
3.สวนสุขภาพ ม.4 ถึง 
ที่นานายสุเนตร สังอรด ี
4.จากสวนสุขภาพ  
ม.4 ถึงบ๎านนายวัน  
ทนสิงห์ 

- - - 400,000 - ความพึงพอใจ
ของผู๎ใช๎เส๎นทาง
ไมํต่ํากวําร๎อยละ 
60 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 
 

21 เสรมิผิวระดับถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ม.5 
 

เพื่อประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใช๎ใน
การสญัจรไปมาที่
สะดวก 

ปากทางวัดปุาโพธิ์แก๎ว 
1 ถึงบ๎านนางปวัลรัตน์  
เอียดสดุรักษ์ กว๎าง 5 
เมตร ยาว 35 เมตร 

100,000 - - - - ความพึงพอใจ
ของผู๎ใช๎เส๎นทาง
ไมํต่ํากวําร๎อยละ 
60 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองชําง 
 
 

 
(ดําเนินการในปี

2561) 
22 กํอสร๎าง 

ถนน คสล.ม.5 
เพื่อประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใช๎ใน
การสญัจรไปมาที่
สะดวก 

บ๎านนางรัตนาวลี  
บุญประเสริฐ ถึงบ๎าน 
นายวอง  เอื้อเฟ้ือ 
กว๎าง 3 เมตร ยาว 70 
เมตร 

120,000 - - - - ความพึงพอใจ
ของผู๎ใช๎เส๎นทาง
ไมํต่ํากวําร๎อยละ 
60 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองชําง 
 

 
(ดําเนินการในปี

2561) 
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แบบ ผ.02 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1 ยกระดับการบรหิารจดัการงานด๎านสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐานเพื่อสร๎างภมูิคุ๎มกัน และสํงเสรมิโอกาส ทางสังคมบนฐานแหํงความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสงัคม และชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
ผลผลติโครงการ 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

23 ปรับปรุงถนนถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ม.5 

เพื่อประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใช๎ใน
การสญัจรไปมาที่
สะดวก 

แยกบ๎านนายสมคิด  
ทาหอม ถึงปากทางหน๎า
บ๎านนายสมพงษ ์
โพนงาม กว๎าง 3 เมตร 
ยาว 200 เมตร 

360,000 - - - - ความพึงพอใจ
ของผู๎ใช๎เส๎นทาง
ไมํต่ํากวําร๎อยละ 
60 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองชําง 
 
 

(ดําเนินการในปี
2562) 

24 กํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ม.5 

เพื่อประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใช๎ใน
การสญัจรไปมาที่
สะดวก 

ปากทางเข๎าวัดหัวซา ถึง 
บ๎านนางทัด  สิงห์ทน 
กว๎าง 3 เมตร 
ยาว 100 เมตร 

- - - 165,000 - ความพึงพอใจ
ของผู๎ใช๎เส๎นทาง
ไมํต่ํากวําร๎อยละ 
60 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองชําง 
 
 
 

25 กํอสร๎างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูํ 5 

เพื่อประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใช๎ใน
การสญัจรไปมาที่
สะดวก 

จากสระน้ําโบราณบา๎น
หัวซา ถึงวัดปุาโพธิ์แก๎ว 
1 กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร 

- 480,000 - - - ความพึงพอใจ
ของผู๎ใช๎เส๎นทาง
ไมํต่ํากวําร๎อยละ 
60 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองชําง 
 
 

(ดําเนินการในปี
2562) 

26 ปรับปรุงถนนลูกรัง  
หมูํ 5 

เพื่อประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใช๎ใน
การสญัจรไปมาที่
สะดวก 

บ๎านนายธานี  หมวดดี 
ถึงคุ๎มบ๎านหนองยาง 
กว๎าง 3 เมตร ยาว 
300 เมตร 

- 300,000 - - - ความพึงพอใจ
ของผู๎ใช๎เส๎นทาง
ไมํต่ํากวําร๎อยละ 
60 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองชําง 
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แบบ ผ.02 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1 ยกระดับการบรหิารจดัการงานด๎านสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐานเพื่อสร๎างภมูิคุ๎มกัน และสํงเสรมิโอกาส ทางสังคมบนฐานแหํงความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสงัคม และชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
ผลผลติโครงการ 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

27 ขยายเขตไฟฟูา 
แรงต่ํา หมูํ 6 

เพื่อประชาชนท่ัวไป
ได๎มไีฟฟูาใช๎ทั่วถึง 

จากถนนทางหลวง 
3070 ถึงสระประปา
ประจําหมูํบ๎าน 
ระยะทางประมาณ 
200 เมตร 

- - - - 500,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชนไมํ
ต่ํากวําร๎อยละ 
60 

ประชาชน
ทั่วไปมีไฟฟูา
ใช๎ทุก
ครัวเรือน 

กองชําง 
 

28 กํอสร๎างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูํ 6 

เพื่อประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใช๎ใน
การสญัจรไปมาที่
สะดวก 

บ๎านร๎อยตรีไพบูลย์  
งามวงษ์ ถึง 
บ๎านนางแดง  นพคุณ 
กว๎าง 3 เมตร ยาว 40 
เมตร 

- - - - 100,00๐ ความพึงพอใจ
ของผู๎ใช๎เส๎นทาง
ไมํต่ํากวําร๎อยละ 
60 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองชําง 

29 กํอสร๎างรางระบายน้ํา 
หมูํ 6 

เพื่อปูองกันนํ้าทํวมขัง 
ภายในหมูํบ๎าน 

บ๎านนางสุรางค์   
จรัสวงค์ ถึงบ๎านนาย
จรุญ  ทองสะอาด 
กว๎าง 15 น้ิว ยาว 35 
เมตร 

200,000 - - - - ความพึงพอใจ
ของผู๎ใช๎เส๎นทาง
ไมํต่ํากวําร๎อยละ 
60 

ปูองกันนํ้า
ทํวมขังใน
หมูํบ๎าน 

กองชําง 
 
 
 

(ดําเนินการในปี
2562) 

30 ติดตั้งไฟสํอง 
สวํางรายทาง 
หมูํ 6 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 
ของประชาชน 

บ๎านนายทวี  ถาวร 
ถึงเขตติดตํอ ม.15 
บ๎านเกาะสมอ 

- 300,000 - - - ความพึงพอใจ
ของผู๎ใช๎เส๎นทาง
ไมํต่ํากวําร๎อยละ 
60 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 
อบต.หัวหว๎า 
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แบบ ผ.02 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1 ยกระดับการบรหิารจดัการงานด๎านสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐานเพื่อสร๎างภมูิคุ๎มกัน และสํงเสรมิโอกาส ทางสังคมบนฐานแหํงความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสงัคม และชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
ผลผลติโครงการ 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

31 ขยายทํอเมนระบบ
ประปา หมูํ 6 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ําประปาใช๎อยําง
ทั่วถึง 

บ๎านร๎อยตํารวจตร ี
จิโรจน์ สามารถ 
ถึงบ๎านนายสุนทร  
เชาวนะพาณิช 
ขนาด 3 น่ิว ยาว 
1,000 เมตร 

- 300,000 - - - ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ผู๎ใช๎น้ํา 
ประปาไมํต่ํากวํา 
ร๎อยละ 60 

ประชาชนมี
น้ําประปาใช๎
อยํางเพียงพอ 

กองชําง 
 

32 กํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมูํ 6 

เพื่อประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใช๎ใน
การสญัจรไปมาที่
สะดวก 

จากถนนทางหลวง 
3070 ถึงบ๎านพันโทนุรี  
เดชสอน กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 150 เมตร 

- 400,000 - - - ความพึงพอใจ
ของผู๎ใช๎เส๎นทาง
ไมํต่ํากวําร๎อยละ 
60 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองชําง 
 

33 กํอสร๎างถนน 
ลูกรัง ม.6 

เพื่อประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใช๎ใน
การสญัจรไปมาที่
สะดวก 

จากบ๎านนายสมพงษ์ 
โพธิ์ชัยคุณ ถึง 
สระประปาหมูํบ๎าน ม.6 
กว๎าง 5 เมตร ยาว 
500 เมตร 

- - 300,000 - - ความพึงพอใจ
ของผู๎ใช๎เส๎นทาง
ไมํต่ํากวําร๎อยละ 
60 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองชําง 
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แบบ ผ.02 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1 ยกระดับการบรหิารจดัการงานด๎านสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐานเพื่อสร๎างภมูิคุ๎มกัน และสํงเสรมิโอกาส ทางสังคมบนฐานแหํงความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสงัคม และชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
ผลผลติโครงการ 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

34 กํอสร๎างถนน 
ลูกรัง ม.6 

เพื่อประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใช๎ใน
การสญัจรไปมาที่
สะดวก 

จากสะพาน 1-เขต
ติดตํอตาํบลคูล๎ําพัน 
กว๎าง 8 เมตร 
ยาว 3,500 เมตร 
พร๎อมวางทํอ 
100x100 จํานวน 6 
จุด 

- - 1,500,000 - - ความพึงพอใจ
ของผู๎ใช๎เส๎นทาง
ไมํต่ํากวําร๎อยละ 
60 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองชําง 
 

35 ซํอมแซมถนน 
ลูกรัง ม.6 

เพื่อประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใช๎ใน
การสญัจรไปมาที่
สะดวก 

จากถนน 3070-เขต
ติดตํอ ม.1 ตําบลโคก
ปีบ กว๎าง 6 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

- - 300,000 - - ความพึงพอใจ
ของผู๎ใช๎เส๎นทาง
ไมํต่ํากวําร๎อยละ 
60 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองชําง 
 

36 ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ํา 
ม.6 

เพื่อให๎ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎ 

สวนนายริ้ว ยะโสวงษ์ 
ถึงบ๎านนายเสรี มะสุใส 
ระยะทาง 600 เมตร 

- - 400,000 - - ความพึงพอใจ
ของประชาชนไมํ
ต่ํากวําร๎อยละ 
60 

ประชาชน
ทั่วไปมีไฟฟูา
ใช๎ทุก
ครัวเรือน 
 

กองชําง 
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แบบ ผ.02 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1 ยกระดับการบรหิารจดัการงานด๎านสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐานเพื่อสร๎างภมูิคุ๎มกัน และสํงเสรมิโอกาส ทางสังคมบนฐานแหํงความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสงัคม และชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
ผลผลติโครงการ 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

37 กํอสร๎าง 
ถนนลูกรัง ม.6 

เพื่อประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใช๎ใน
การสญัจรไปมาที่
สะดวก 

บ๎านร๎อยตรีไพบูลย์  
งามวงษ์ ถึงบ๎านนาย
จรุญ ทองสะอาด กว๎าง 
4 เมตร ยาว 500 
เมตร 

- - - 300,000 - ความพึงพอใจ
ของผู๎ใช๎เส๎นทาง
ไมํต่ํากวําร๎อยละ 
60 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองชําง 
 

38 กํอสร๎างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ม.6 

เพื่อประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใช๎ใน
การสญัจรไปมาที่
สะดวก 

แยกบ๎านนายทนุ  
กัลยายะ ถึงแยกบ๎าน
นายเดือน ดาราย 
กว๎าง 4 เมตร ยาว 
150 เมตร 

- - - 400,000 - ความพึงพอใจ
ของผู๎ใช๎เส๎นทาง
ไมํต่ํากวําร๎อยละ 
60 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองชําง 
 

39 กํอสร๎างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ม.7 

เพื่อประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใช๎ใน
การสญัจรไปมาที่
สะดวก 

บ๎านนายสงคราม วงสา 
ถึงบ๎านนายสมัย   
หงส์จันทร ์
จํานวน 2 ชํวง 
1. ชํวงแรก 4 x 400 
เมตร 
2. ชํวงสอง 3 X 350 
เมตร 

1,590,000 - - - - ความพึงพอใจ
ของผู๎ใช๎เส๎นทาง
ไมํต่ํากวําร๎อยละ 
60 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองชําง 
(ดําเนินการใน

ปี 2561) 
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แบบ ผ.02 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1 ยกระดับการบรหิารจดัการงานด๎านสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐานเพื่อสร๎างภมูิคุ๎มกัน และสํงเสรมิโอกาส ทางสังคมบนฐานแหํงความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสงัคม และชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
ผลผลติโครงการ 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

40 ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ํา 
หมูํ 7 

เพื่อให๎ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎ 

จากแยกคุ๎มบ๎านบตุาสา 
ถึงคุ๎มบ๎านหนองไผํ 
ระยะทางประมาณ  
500 เมตร 

500,000 - - - - ความพึงพอใจ
ของผู๎ใช๎เส๎นทาง
ไมํต่ํากวําร๎อยละ 
60 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองชําง 
ดําเนินการแล๎ว

2561 
 

41 วางทํอระบายน้ํา 
หมูํ 7 

เพื่อปูองกันปัญหาน้ํา
ทํวมขัง 

จุดที่ 1 บ๎านนางอุไร 
แปลนวงษ์ ทํอขนาดไมํ
ต่ํากวํา ø100 
เซนติเมตร (ประมาณ 
150 เมตร) 
จุดที่ 2 บ๎านนางพิมพ์
พวง สอนเพชร ทํอ
ขนาดไมตํ่ํากวําø100 
เซนติเมตร ประมาณ 
50 เมตร 

- 500,000 - - - ความพึงพอใจ
ของผู๎ใช๎เส๎นทาง
ไมํต่ํากวําร๎อยละ 
60 

ปูองกันปัญหา
น้ําทํวมขังใน
หมูํบ๎าน 

กองชําง 

42 กํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ม.8 

เพื่อประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใช๎ใน
การสญัจรไปมาที่
สะดวก 

บ๎านนางสาวไพริน 
จันทร์สิงห์ ถึง 
บ๎านนางหนูนิล  มีเชาว ์
กว๎าง 4 เมตร ยาว 
100 เมตร 

250,000 - - - - ความพึงพอใจ
ของผู๎ใช๎เส๎นทาง
ไมํต่ํากวําร๎อยละ 
60 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองชําง 
(ดําเนินการแล๎ว

2561) 
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แบบ ผ.02 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1 ยกระดับการบรหิารจดัการงานด๎านสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐานเพื่อสร๎างภมูิคุ๎มกัน และสํงเสรมิโอกาส ทางสังคมบนฐานแหํงความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสงัคม และชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
ผลผลติโครงการ 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

43 กํอสร๎างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ม.8 

เพื่อประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใช๎ใน
การสญัจรไปมาที่
สะดวก 

บ๎านนายสมศักดิ์   
บุญนาม ถึง 
บ๎านนางอํานวย มีเชาว์ 
กว๎าง 4 เมตร ยาว 
200 เมตร 

480,000 - - - - ความพึงพอใจ
ของผู๎ใช๎เส๎นทาง
ไมํต่ํากวําร๎อยละ 
60 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองชําง 
 

(ดําเนินการแล๎ว
2561) 

 

44 กํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ม.8 

เพื่อประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใช๎ใน
การสญัจรไปมาที่
สะดวก 

บ๎านนายสํานอง  
รักษาพล ถึง 
บ๎านนายวีระ รักษาพล 
กว๎าง 4 เมตร ยาว 30 
เมตร 

72,000 - - - - ความพึงพอใจ
ของผู๎ใช๎เส๎นทาง
ไมํต่ํากวําร๎อยละ 
60 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองชําง 
 

(ดําเนินการแล๎ว
2562) 

 

45 กํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ม.8 

เพื่อประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใช๎ใน
การสญัจรไปมาที่
สะดวก 

บ๎านนายพันธกร  
ภักดีดํา ถึง 
บ๎านนายสุเทพ สุพล 
กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 70 เมตร 

- 170,000 - - - ความพึงพอใจ
ของผู๎ใช๎เส๎นทาง
ไมํต่ํากวําร๎อยละ 
60 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองชําง 
 
 

46 กํอสร๎างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ม.8 

เพื่อประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใช๎ใน
การสญัจรไปมาที่
สะดวก 

บ๎านนายสุเทพ สุพล ถึง 
บ๎านนายบุญ แซํโล๎ว  
กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 100 เมตร 

- - 240,000 - - ความพึงพอใจ
ของผู๎ใช๎เส๎นทาง
ไมํต่ํากวําร๎อยละ 
60 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองชําง 
 

(ดําเนินการแล๎ว
2562) 
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แบบ ผ.02 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1 ยกระดับการบรหิารจดัการงานด๎านสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐานเพื่อสร๎างภมูิคุ๎มกัน และสํงเสรมิโอกาส ทางสังคมบนฐานแหํงความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสงัคม และชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
ผลผลติโครงการ 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

47 กํอสร๎างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ม.9 

เพื่อประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใช๎ใน
การสญัจรไปมาที่
สะดวก 

บ๎านนายเตือน เกาะ
จันทร์ทึก ถึงสระน้ํา
สาธารณประโยชน์ 
กว๎าง 3 เมตร ยาว 
150 เมตร 
พร๎อมลงลูกรังไหลํทาง 

300,000 - - - - ความพึงพอใจ
ของผู๎ใช๎เส๎นทาง
ไมํต่ํากวําร๎อยละ 
60 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองชําง 
 

(ดําเนินการแล๎ว
2561) 

 

48 กํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ม.9 

เพื่อประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใช๎ใน
การสญัจรไปมาที่
สะดวก 

บ๎านนางปราณี เภา
เนือง ถึงบ๎านนางลําไย 
เภาเนือง กว๎าง 3 เมตร 
ยาว 100 เมตร 
พร๎อมลงลูกรังไหลํทาง 

200,000 - - - - ความพึงพอใจ
ของผู๎ใช๎เส๎นทาง
ไมํต่ํากวําร๎อยละ 
60 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองชําง 
 

(ดําเนินการแล๎ว
2562) 

 

49 สร๎างถนนลูกรัง ม.9 เพื่อประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใช๎ใน
การสญัจรไปมาที่
สะดวก 

สร๎างจากทางหลวง
ชนบท ถึงบ๎านนาย
ทักษิณ  หาดอน 
กว๎าง 4 เมตร ยาว 
500 เมตร 
 

500,000 - - - - ความพึงพอใจ
ของผู๎ใช๎เส๎นทาง
ไมํต่ํากวําร๎อยละ 
60 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองชําง 
 

(ดําเนินการแล๎ว
2561) 

 

 
 
 
 



 
 

~ 60 ~ 
 

แบบ ผ.02 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1 ยกระดับการบรหิารจดัการงานด๎านสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐานเพื่อสร๎างภมูิคุ๎มกัน และสํงเสรมิโอกาส ทางสังคมบนฐานแหํงความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสงัคม และชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
ผลผลติโครงการ 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

50 กํอสร๎างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูํ 9 

เพื่อประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใช๎ใน
การสญัจรไปมาที่
สะดวก 

บ๎านนางสังเวียน  
ซื่อตรง ถึงถนน
สาธารณะ กว๎าง 4 
เมตรยาว 300 เมตร 
(พร๎อมลงลูกรังไหลํทาง) 
และวางทํอระบายน้ํา 

- 800,000 - - - ความพึงพอใจ
ของผู๎ใช๎เส๎นทาง
ไมํต่ํากวําร๎อยละ 
60 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองชําง 
 

(ดําเนินการแล๎ว
2562) 

 

51 ซํอมแซมถนนลูกรัง 
หมูํ 9 

เพื่อประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใช๎ใน
การสญัจรไปมาที่
สะดวก 

1.บ๎านนายประจวบ 
โพธิ์ศรี ถึงบ๎านนาง 
นงเยาว์ หงส์สมศร ี
กว๎าง3 เมตร ยาว 200 
เมตร 
2.บ๎านนางสํารวย นิ่ม
นวล ถึงบ๎าน นายสุมิตร 
ขุนเภา กว๎าง 3 เมตร 
ยาว 150 เมตร 
3.บ๎านนางสมคิด ชินโน 
ถึงสวนนางหรํอง 
บริโภค กว๎าง 3 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

- - 700,000 - - ความพึงพอใจ
ของผู๎ใช๎เส๎นทาง
ไมํต่ํากวําร๎อยละ 
60 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองชําง 
 
 

 
 



 
 

~ 61 ~ 
 

แบบ ผ.02 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1 ยกระดับการบรหิารจดัการงานด๎านสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐานเพื่อสร๎างภมูิคุ๎มกัน และสํงเสรมิโอกาส ทางสังคมบนฐานแหํงความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสงัคม และชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
ผลผลติโครงการ 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

52 กํอสร๎างถนน 
ลูกรัง หมูํ 10 

เพื่อประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใช๎ใน
การสญัจรไปมาที่
สะดวก 

บ๎านไรํยาวถึงสระน้าํ
สาธารณประโยชน์
หนองเสือตาย 
พร๎อมวางทํอระบายน้ํา 
ขนาด ø 50 ซม. 
จํานวน 6 ทํอน 

500,000 - - - - ความพึงพอใจ
ของผู๎ใช๎เส๎นทาง
ไมํต่ํากวําร๎อยละ 
60 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองชําง 
 

(ดําเนินการแล๎ว
ปี 2561) 

53 กํอสร๎างถนนลูกรัง  
หมูํ 10 

เพื่อประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใช๎ใน
การสญัจรไปมาที่
สะดวก 

ถนน รพช.ถึงที่ดินนาง
ทองพิณบุญเรือง  
ระทางประมาณ 250 
เมตร พร๎อมวางทํอ
ระบายน้ําขนาด 
ø 50 ซม.จํานวน 6 
ทํอน 

- 500,000 - - - ความพึงพอใจ
ของผู๎ใช๎เส๎นทาง
ไมํต่ํากวําร๎อยละ 
60 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองชําง 
 

(ดําเนินการแล๎ว
ปี 2562) 

54 ติดตั้งไฟสํองสวํางราย
ทาง ม.10 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชน 

จากสามแยกบ๎าน 
หนองนก ถึงบ๎านนาย
ฉลาด วงษ์เสนา 
ระยะทาง 400 เมตร 

- 400,000 - - - ความพึงพอใจ
ของผู๎ใช๎เส๎นทาง
ไมํต่ํากวําร๎อยละ 
60 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองชําง 

 
 
 



 
 

~ 62 ~ 
 

แบบ ผ.02 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1 ยกระดับการบรหิารจดัการงานด๎านสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐานเพื่อสร๎างภมูิคุ๎มกัน และสํงเสรมิโอกาส ทางสังคมบนฐานแหํงความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสงัคม และชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
ผลผลติโครงการ 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

55 ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ํา 
หมูํ 10 

เพื่อให๎ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎ 

บ๎านนายคารม รินทา 
ถึงบ๎านนายสัญญา วงษ์
เสนา ระยะทาง 150 
เมตร 

- - 400,000 - - ความพึงพอใจ
ของประชาชนไมํ
ต่ํากวําร๎อยละ 
60 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎อยําง
ทั่วถึง 

กองชําง 
 

56 กํอสร๎างถังเก็บ
น้ําประปา หมูํ 11 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ํา
ใช๎อยํางเพียงพอท่ัวถึง 
 

สร๎างระบบประปา 
ขนาด 30 ลบ.ม. 

400,000 - - - - ความพึงพอใจ
ของประชาชนไมํ
ต่ํากวําร๎อยละ 
60 

ประชาชนมี
น้ําประปาใช๎
อยํางเพียงพอ 

กองชําง 
 

(ดําเนินการในปี 
2561) 

57 ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ํา 
หมูํ 11 

เพื่อให๎ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎ทุกครัวเรือน 

จากบ๎านนายมานพ 
สมอชัย 
ถึงบ๎านนางดี สัตยา 
 

400,000 - - - - ความพึงพอใจ
ของประชาชนไมํ
ต่ํากวําร๎อยละ 
60 

ประชาชนมี
น้ําประปาใช๎
อยํางเพียงพอ 

กองชําง 
 

(ดําเนินการในปี 
2562) 

58 ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ํา 
หมูํ 11 

เพื่อให๎ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎ทุกครัวเรือน 

ซอยหลังวัดหนอง 
ระเนตร 

400,000 - - - - ความพึงพอใจ
ของประชาชนไมํ
ต่ํากวําร๎อยละ 
60 

ประชาชนมี
น้ําประปาใช๎
อยํางเพียงพอ 

กองชําง 
 

(ดําเนินการในปี 
2562) 

59 ย๎ายถังประปา หมูํ11 เพื่อให๎ประชาชนมีน้ํา
ใช๎อยํางเพียงพอท่ัวถึง 
 

จากคุ๎มโพธ์ิงามไปยังคุ๎ม
บ๎านอํางหิน 

- - 500,000 - - ความพึงพอใจ
ของประชาชนไมํ
ต่ํากวําร๎อยละ 
60 

ประชาชนมี
น้ําประปาใช๎
อยํางเพียงพอ 

กองชําง 
 
 

 



 
 

~ 63 ~ 
 

แบบ ผ.02 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1 ยกระดับการบรหิารจดัการงานด๎านสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐานเพื่อสร๎างภมูิคุ๎มกัน และสํงเสรมิโอกาส ทางสังคมบนฐานแหํงความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสงัคม และชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
ผลผลติโครงการ 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

60 ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ํา
พร๎อมไฟสํองสวาํงราย
ทาง หมูํ 12 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชน 

ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ํา
พร๎อมติดตั้งไฟสํองสวําง
รายทาง 
1.จากตลาดปรือวาย- 
บุจันทน 
2.จากตลาดปรือวาย-
ปูอมตํารวจ 

- - - - 500,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชนไมํ
ต่ํากวําร๎อยละ 
60 

ประชาชน 
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองชําง 
 

61 กํอสร๎างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูํ 12 

เพื่อประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใช๎ใน
การสญัจรไปมาที่
สะดวก 

จากบ๎านนางมะลิ ยศสริิ 
ถึงบ๎านนายเสวย  
ขุนเภา กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 300 เมตร 

- - - - 720,000 ความพึงพอใจ
ของผู๎ใช๎เส๎นทาง
ไมํต่ํากวําร๎อยละ 
60 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองชําง 

62 กํอสร๎างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูํ 12 

เพื่อประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใช๎ใน
การสญัจรไปมาที่
สะดวก 

บ๎านนางกัญญาณัฏฐ ์
วงษ์ปัน ถึงบ๎านนาย
เสาร์  ดอนทอง 
กว๎าง 4x200 เมตร 

- 500,000 - - - ความพึงพอใจ
ของผู๎ใช๎เส๎นทาง
ไมํต่ํากวําร๎อยละ 
60 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองชําง 

63 ซํอมแซมระบบเสียง
ตามสาย หมูํ 12 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับทราบข๎อมูล
ขําวสารอยํางทั่วถึง 

จากทางเข๎าบ๎านหนอง
ปอ ถึงบ๎านนายบุญ
เทียม สับฝาง ประมาณ 
900 เมตร 

- 400,000 - - - ความพึงพอใจ
ของผู๎ใช๎เส๎นทาง
ไมํต่ํากวําร๎อยละ 
60 

ประชาชนได๎
รับรู๎ข๎อมลู 
ขําวสาร 

กองชําง 

 
 



 
 

~ 64 ~ 
 

แบบ ผ.02 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1 ยกระดับการบรหิารจดัการงานด๎านสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐานเพื่อสร๎างภมูิคุ๎มกัน และสํงเสรมิโอกาส ทางสังคมบนฐานแหํงความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสงัคม และชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
ผลผลติโครงการ 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

64 กํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมูํ 13 
 

เพื่อประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใช๎ใน
การสญัจรไปมาที่
สะดวก 

บ๎านนายสมยั ทุมสอน 
ถึงบ๎านนางคิ้ม บุญพันธ์ 
กว๎าง4 เมตร ยาว 75 
เมตร 

200,000 - - - - ความพึงพอใจ
ของผู๎ใช๎เส๎นทาง
ไมํต่ํากวําร๎อยละ 
60 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองชําง 
 

(ดําเนินการในปี 
2561) 

65 กํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมูํ 13 
 

เพื่อประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใช๎ใน
การสญัจรไปมาที่
สะดวก 

บ๎านนายทองสุข ชํานิ 
ถึงบ๎านนายมาก 
ประเสริฐปั้น กว๎าง 4 
เมตร ยาว 45 เมตร 

- - - - 100,000 ความพึงพอใจ
ของผู๎ใช๎เส๎นทาง
ไมํต่ํากวําร๎อยละ 
60 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองชําง 
 
 

66 กํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมูํ 13 

เพื่อประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใช๎ใน
การสญัจรไปมาที่
สะดวก 

บ๎านนางจันทร์ บุญมาก 
ถึงบ๎านนายสุภาพ ชํานิ 
กว๎าง 4 เมตร ยาว 45 
เมตร 

- - - - 100,000 ความพึงพอใจ
ของผู๎ใช๎เส๎นทาง
ไมํต่ํากวําร๎อยละ 
60 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองชําง 
 
 

67 กํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมูํ 13 

เพื่อประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใช๎ใน
การสญัจรไปมาที่
สะดวก 

บ๎านนายสรุชัย  
สุวรรณวงค์ ถึงบ๎านนาย
วิชัย โพธ์ิกุล กว๎าง 4 
เมตร ยาว 100 เมตร 

- - - - 250,000 ความพึงพอใจ
ของผู๎ใช๎เส๎นทาง
ไมํต่ํากวําร๎อยละ 
60 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 
 

กองชําง 
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แบบ ผ.02 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1 ยกระดับการบรหิารจดัการงานด๎านสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐานเพื่อสร๎างภมูิคุ๎มกัน และสํงเสรมิโอกาส ทางสังคมบนฐานแหํงความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสงัคม และชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
ผลผลติโครงการ 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

68 ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ํา 
หมูํ 13 
(พร๎อมเปลี่ยนเสา
ไฟฟูา) 

เพื่อให๎ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎ 

1.วัดคลองสมบรูณ-์
นายมี ศรีชนะ 
2.บ๎านนางบานเย็น  
นาสืบ-นายสิงห์ 
จันทร์อากร 
3. บ๎านนายโกมล 
ประเสริฐ-นายไทย ชํานิ 
4.บ๎านนางสายนต์ 
ประสพบุญ-ที่นาง
ละออง พิลา 

- 200,000 - - - ความพึงพอใจ
ของประชาชนไมํ
ต่ํากวําร๎อยละ 
60 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎ 

กองชําง 

69 กํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมูํ 13 

เพื่อประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใช๎ใน
การสญัจรไปมาที่
สะดวก 

บ๎านนางดารณิี บิณฑะ 
ถึงบ๎านนายนาค บิณฑะ 
กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร 

- 500,000 - - - ความพึงพอใจ
ของผู๎ใช๎เส๎นทาง
ไมํต่ํากวําร๎อยละ 
60 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองชําง 
 

(ดําเนินการในปี 
2561) 

70 กํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมูํ 13 

เพื่อประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใช๎ใน
การสญัจรไปมาที่
สะดวก 

ซอยบ๎านนางอารี ชํานิ 
ถึงบ๎านนายแดง  ชํานิ 
กว๎าง 4 เมตร ยาว 
200 เมตร 

- - 500,000 - - ความพึงพอใจ
ของผู๎ใช๎เส๎นทาง
ไมํต่ํากวําร๎อยละ 
60 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองชําง 
 

(ดําเนินการในปี 
2561) 
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แบบ ผ.02 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1 ยกระดับการบรหิารจดัการงานด๎านสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐานเพื่อสร๎างภมูิคุ๎มกัน และสํงเสรมิโอกาส ทางสังคมบนฐานแหํงความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสงัคม และชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
ผลผลติโครงการ 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

71 กํอสร๎างโครงหลังคา
เหล็กอเนกประสงค์ 
หมูํ 14 

เพื่อสําหรับใช๎เป็น
สถานท่ีทํากิจกรรม
ตํางๆภายในหมูํบ๎าน 

จํานวน 1 หลัง 
12x24x6.40 เมตร 

700,000 - - - - ความพึงพอใจ
ของประชาชนไมํ
ต่ํากวําร๎อยละ 
60 

ประชาชนมี
สถานท่ีในการ
ทํากิจกรรม
ตํางๆใน
หมูํบ๎าน 

กองชําง 
 

(ดําเนินการในปี 
2561) 

 

72 ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ํา 
หมูํ 14  

เพื่อให๎ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎อยํางทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ํา
จากบ๎านนางประยรู 
เมฆโสภณ ถึง ถนน 
3070  

500,000 - - - - ความพึงพอใจ
ของประชาชนไมํ
ต่ํากวําร๎อยละ 
60 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎อยําง
ทั่วถึง 

กองชําง 
 
(ดําเนินการในปี 

2562) 

73 กํอสร๎างสนามกีฬา 
ฟุตซอล หมูํ 14 

เพื่อให๎ประชาชนมี
สถานท่ีในการออก
กําลังกายท่ีได๎
มาตรฐาน ปลอดภยั 

ขนาด 33x53 เมตร 
หรือขนาดพื้นท่ีไมํน๎อย
กวํา 1,749 ตาราง
เมตร 

- 800,000 - - - ความพึงพอใจ
ของประชาชนไมํ
ต่ํากวําร๎อยละ 
60 

ประชาชนมี
สถานท่ี
สําหรับออก
กําลังกาย 

กองชําง 
 

74 ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ํา 
หมูํ 14 

เพื่อให๎ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎อยํางทั่วถึง 

บ๎านนางนิตยา ปะระกํา 
ถึงสนามกีฬาประจํา
หมูํบ๎าน 

- 400,000 - - - ความพึงพอใจ
ของประชาชนไมํ
ต่ํากวําร๎อยละ 
60 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎อยําง
ทั่วถึง 

กองชําง 
 
(ดําเนินการในปี 

2562) 
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แบบ ผ.02 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1 ยกระดับการบรหิารจดัการงานด๎านสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐานเพื่อสร๎างภมูิคุ๎มกัน และสํงเสรมิโอกาส ทางสังคมบนฐานแหํงความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสงัคม และชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
ผลผลติโครงการ 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

75 ปรับปรุงถนน 
ดินลูกรัง ม.14 

เพื่อประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใช๎ใน
การสญัจรไปมาที่
สะดวก 

1.จากที่ดินนางสาวนวล
ลออ ดวงดี ถึงที่ดินนาย
ป๋วย  ขุนเภา 
2.จากสี่แยกท่ีนางสาว
นวลลออดวงดี ถึงบ๎าน
นางมล ปรืองาม 
3.บ๎านนางประยูร เมฆ
โสภณ ถึงที่ดินนาง
สงวน ปาละกะวงศ ์

- - 700,000 - - ความพึงพอใจ
ของผู๎ใช๎เส๎นทาง
ไมํต่ํากวําร๎อยละ 
60 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองชําง 
 
 
 
 
 
 
 

(ดําเนินการในปี 
2562) 

76 กํอสร๎างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูํ 15 (พร๎อมรํอง
ระบายน้ํา) 

เพื่อปูองกันนํ้าทํวมขัง บ๎านนายสมวย  ซื่อตรง 
ถึงบ๎านนายมนตรี  
รวมทรัพย์ ขนาด 4x 
400 เมตร 

960,000 - - - - ความพึงพอใจ
ของผู๎ใช๎เส๎นทาง
ไมํต่ํากวําร๎อยละ 
60 

ปูองกันปัญหา 
น้ําทํวมขัง 
ในหมูํบ๎าน 

กองชําง 
 

(ดําเนินการในปี 
2562) 

77 กํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมูํ 15 
(พร๎อมรํองระบายน้าํ) 

เพื่อปูองกันนํ้าทํวมขัง จากศาลาสวนสุขภาพ 
ถึงศาลาพ๎นทุกข์ 
ระยะทางประมาณ 
500 เมตรรางระบาย
น้ํา ขนาด 0.5 x 500 
เมตร 

- - 700,000 - - ความพึงพอใจ
ของผู๎ใช๎เส๎นทาง
ไมํต่ํากวําร๎อยละ 
60 

ปูองกันปัญหา 
น้ําทํวมขัง 
ในหมูํบ๎าน 

กองชําง 
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แบบ ผ.02 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1 ยกระดับการบรหิารจดัการงานด๎านสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐานเพื่อสร๎างภมูิคุ๎มกัน และสํงเสรมิโอกาส ทางสังคมบนฐานแหํงความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสงัคม และชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
ผลผลติโครงการ 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

78 กํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมูํ 15 
พร๎อมรํองระบายน้ํา  

เพื่อปูองกันนํ้าทํวมขัง บ๎านนางน๎อย นาสิงห์ 
ถึงบ๎านนางอุดม  
ดอนมอญ 
ประมาณ 400 เมตร 

- 600,000 - - - ความพึงพอใจ
ของผู๎ใช๎เส๎นทาง
ไมํต่ํากวําร๎อยละ 
60 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองชําง 
 

(ดําเนินการในปี 
2562) 

79 กํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมูํ 15 

เพื่อประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใช๎ใน
การสญัจรไปมาที่
สะดวก 

บ๎านนางสวิง ค้ําชู ถึง
บ๎านนางสนม 
ซื่อตรง กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 300 เมตร 

- 700,000 - - - ความพึงพอใจ
ของผู๎ใช๎เส๎นทาง
ไมํต่ํากวําร๎อยละ 
60 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองชําง 
 

 
(ดําเนินการในปี 

2562) 
80 กํอสร๎างถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็ก หมูํ 15 
เพื่อประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใช๎ใน
การสญัจรไปมาที่
สะดวก 

บ๎านนางเหลือ มผีล ถึง
บ๎านนายสํารวย สุข
หอม กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร 

- - 480,000 - - ความพึงพอใจ
ของผู๎ใช๎เส๎นทาง
ไมํต่ํากวําร๎อยละ 
60 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองชําง 
 

 
(ดําเนินการในปี 

2562) 
81 กํอสร๎างถนนคอนกรีต 

เสรมิเหล็ก หมูํ 16 
เพื่อประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใช๎ใน
การสญัจรไปมาที่
สะดวก 

บ๎านนางล๎วน แสงพันธ ์
ถึงบ๎านนางวารี  บุญสุข 
กว๎าง 3 เมตร ยาว 
120 เมตร พร๎อมลง
ลูกรังไหลํทาง 

250,000 - - - - ความพึงพอใจ
ของผู๎ใช๎เส๎นทาง
ไมํต่ํากวําร๎อยละ 
60 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองชําง 
 

 
(ดําเนินการในปี 

2561) 

 
 



 
 

~ 69 ~ 
 

แบบ ผ.02 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1 ยกระดับการบรหิารจดัการงานด๎านสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐานเพื่อสร๎างภมูิคุ๎มกัน และสํงเสรมิโอกาส ทางสังคมบนฐานแหํงความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสงัคม และชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
ผลผลติโครงการ 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

82 กํอสร๎างระบบ 
ประปา หมูํ 16 

เพื่อให๎ประชาชนมีน๎า
ใช๎อยํางเพียงพอ 

จํานวน 1 แหํง 
(บริเวณที่ดินนางต๎อย 
สิงห์แหลม) 

- - - - 500,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชนไมํ
ต่ํากวําร๎อยละ 
60 

ประชาชนมี
น้ําประปาใช๎
อยํางทั่วถึง 

กองชําง 
 

83 ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ํา 
หมูํ 16 

เพื่อให๎ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎อยํางทั่วถึง 

บ๎านนางล๎วน แสงพันธ ์
ถึงบ๎านนางวารี  บุญสุข 
 

- - - - 400,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชนไมํ
ต่ํากวําร๎อยละ 
60 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎อยําง
ทั่วถึง 

กองชําง 
 

84 ติดตั้งไฟสํองสวํางราย
ทางหมูํ 16 

เพื่อประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

บ๎านนายเทียน งามวงษ์ 
ถึงเขตบ๎านหนองนก 
หมูํที่ 10 

- 500,000 - - - ความพึงพอใจ
ของประชาชนไมํ
ต่ํากวําร๎อยละ 
60 

ประชาชน 
มีความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองชําง 

85 สร๎างหอกระจายขําว 
หมูํ 16 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับรู๎ขําวสารอยําง
ทั่วถึง 

กํอสร๎างหอกระจายขําว
หมูํบ๎าน พร๎อมเครื่อง
เสียง จํานวน 1 แหํง 

- - 500,000 - - ความพึงพอใจ
ของประชาชนไมํ
ต่ํากวําร๎อยละ 
60 

ประชาชนได๎
รับทราบ
ข๎อมูลขําวสาร
อยํางทั่วถึง 

กองชําง 

86 เปลี่ยนถังน้ํา 
ประปา หมูํ 17 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ํา
ใช๎อยํางเพียงพอ และ
ทั่วถึง 

เปลี่ยนถังเก็บน้ําประปา 
จากเดิมขนาด 12 คิว 
เป็น ขนาด 30 คิว 
พร๎อมระบบกรองน้ํา 

500,000 - - - - ความพึงพอใจ
ของประชาชนไมํ
ต่ํากวําร๎อยละ 
60 

ประชาชนมี
น้ําประปาใช๎
อยํางเพียงพอ 

กองชําง 
(ดําเนินการในปี 

2561) 
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แบบ ผ.02 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1 ยกระดับการบรหิารจดัการงานด๎านสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐานเพื่อสร๎างภมูิคุ๎มกัน และสํงเสรมิโอกาส ทางสังคมบนฐานแหํงความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสงัคม และชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
ผลผลติโครงการ 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

87 ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ํา 
หมูํ 17 

เพื่อให๎ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎อยํางทั่วถึง 

จากบ๎านนายทวี  
วงค์สวัสดิ์ ถึงบ๎านนาย 
ไชยกฤต ทุมสอน 
ระยะทาง 350 เมตร 

- - - - 400,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไมํต่ํากวําร๎อยละ 
60 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎ครบ
ทุกครัวเรือน 

กองชําง 

88 ขุดลอกแหลํงน้ํา  
คูคลอง หมูํ 3 

เพื่อใช๎เป็นแหลํงเก็บ
กักนํ้า และใช๎เพื่อการ
เกษตรกรรม 

จากถนน 3070ถึง
สะพานโรงส-ีหนองปลา
ตู๎ 

- - - - 1,200,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไมํต่ํากวําร๎อยละ 
60 

ประชาชนมี
แหลํงน้ําใช๎
ยามขาด
แคลน 

กองชําง 
 

89 ปรับปรุงสระน้ํา 
สาธารณประโยชน์ 
หมูํ 7 

เพื่อใช๎เป็นแหลํงเก็บ 
กักนํ้า และใช๎เพื่อการ
เกษตรกรรม 

ปรับปรุงสระน้ํา
สาธารณประโยชน์ 
หมูํ 7 จํานวน 1 แหํง 

- - - 1,000,000 - ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไมํต่ํากวําร๎อยละ 
60 

ประชาชนมี
แหลํงน้ําใช๎
ยามขาด
แคลน 

กองชําง 
 

90 ขุดลอกสระน้ํา 
สาธารณประโยชน์ 
หมูํ 9 

เพื่อใช๎เป็นแหลํงเก็บ 
กักนํ้า และใช๎เพื่อการ
เกษตรกรรม 

ปรับปรุงสระน้ํา
สาธารณประโยชน์ 
หมูํ 9 จํานวน 1 แหํง 

- - - 1,000,000 - ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไมํต่ํากวําร๎อยละ 
60 

ประชาชนมี
แหลํงน้ําใช๎
ยามขาด
แคลน 

กองชําง 
 

91 ขุดสระน้ําหนอง 
หงอนไกํ หมูํ 12 

เพื่อใช๎เป็นแหลํงเก็บ 
กักนํ้า และใช๎เพื่อการ
เกษตรกรรม 

ปรับปรุงสระน้ํา
สาธารณประโยชน์ 
หมูํ 12 จํานวน 1 แหํง 

1,000,000 - - - - ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไมํต่ํากวําร๎อยละ 
60 

ประชาชนมี
แหลํงน้ําใช๎
ยามขาด
แคลน 

 ดําเนินกาแลว๎ 
งบปภ.จังหวัด/

งบมูลนิธิ
อุทกพัฒน ์
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แบบ ผ.02 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1 ยกระดับการบรหิารจดัการงานด๎านสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐานเพื่อสร๎างภมูิคุ๎มกัน และสํงเสรมิโอกาส ทางสังคมบนฐานแหํงความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสงัคม และชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
ผลผลติโครงการ 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

92 ติดตั้งไฟสํองสวําง
ภายในตําบลหัวหว๎า 

เพื่อประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ติดตั้งไฟกิ่งเดี่ยวและ
ไฟฟูาสํองสวํางรายทาง
ในตําบลหัวหว๎า 

- 1,200,000 - - - ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไมํต่ํากวําร๎อยละ 
60 

ประชาชน
ปลอดภัยใน
ชีวิตทรัพย์สิน 

กองชําง 
 

93 ซํอมแซมถนน 
ลาดยาง/ลูกรัง 

เพื่อประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใช๎ใน
การสญัจรไปมาที่
สะดวก 

ซํอมแซม/ปรับปรุง 
ถนนลาดยางและถนน
ลูกรัง ที่ชํารุด เสียหาย 

- - - - 300,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไมํต่ํากวําร๎อยละ 
60 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองชําง 
 

94 ซํอมแซมถนนลูกรัง 
หมูํ 1  

เพื่อประชาชนมีถนน 
สําหรับใช๎ในการ
สัญจรไปมาที่สะดวก 

-บ๎านนางสาวทองเปลว 
อักษร ถึงบ๎านนายโกเมน 
ทับทิม 3 x 500 เมตร 
-บ๎านนายชาญ ดอนทอง 
ถึงค๎ุมบ๎านโคกลําดวน 3 
x1,000 เมตร 
-บ๎านนางเล่ือม บรโิภค ถึง 
บ๎านนายจรัญ  มีเชาว์ 3 x 
500 เมตร 
-บ๎านนางบังอร นาสิงห์ ถึง 
บ๎านนางพล กลิ่นศิริ 3 x 
200 เมตร 

- 700,000 - - - ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไมํต่ํากวําร๎อยละ 
60 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองชําง 
 
 
 

(ดําเนินการในปี 
2562 

 
 
 



 
 

~ 72 ~ 
 

แบบ ผ.02 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1 ยกระดับการบรหิารจดัการงานด๎านสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐานเพื่อสร๎างภมูิคุ๎มกัน และสํงเสรมิโอกาส ทางสังคมบนฐานแหํงความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสงัคม และชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
ผลผลติโครงการ 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

95 ปรับปรุง/ซํอมแซม
ศาลารมิทาง หมูํ 1 

เพื่อประชาชนมีที่พัก 
ริมทาง 

ปรับปรุงและซํอมแซม 
ศาลาที่พักริมทาง 
จํานวน 1 หลัง 

- - 250,000 - - ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไมํต่ํากวําร๎อยละ 
60 

ประชาชนม ี
ที่พักริมทาง 

กองชําง 

96 กํอสร๎างถนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก หมูํ 1 

เพื่อประชาชนมีถนน 
สําหรับใช๎ในการ
สัญจรไปมาที่สะดวก 

บ๎านนางเลื่อม บรโิภค 
ถึงบ๎านนายสุวรรณ   
กิมเต๏ก 4 x 300 ม. 

- - - 780,000 - ความพึงพอใจ
ของผู๎ใช๎เส๎นทาง
ไมํต่ํากวําร๎อยละ 
60 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองชําง 
 

(ดําเนินการในปี 
2562) 

97 ขยายระบบประปา
หมูํบ๎าน หมูํ 2  

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ําประปาใช๎อยําง 
ทั่วถึง/เพียงพอ 

เดินระบบทํอนํ้าประปา
ใหมํ ภายในหมูํบ๎าน 
โดยขยายตํอมาจาก
ประปาบ๎านหายโศก 

800,000 - - - - ความพึงพอใจ
ของผู๎ใช๎เส๎นทาง
ไมํต่ํากวําร๎อยละ 
60 

ประชาชนมี
น้ําประปาใช๎
อยํางทั่วถึง 

กองชําง 
 
 

(ดําเนินการในปี 
2561) 

98 ขยายระบบประปา
หมูํบ๎าน หมูํ 3 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ําประปาใช๎อยําง 
ทั่วถึง/เพียงพอ 

เดินระบบทํอนํ้าประปา
ใหมํ ภายในหมูํบ๎าน 
โดยขยายตํอมาจาก
ประปาหมูํบ๎านหายโศก 

800,000 - - - - ความพึงพอใจ
ของผู๎ใช๎เส๎นทาง
ไมํต่ํากวําร๎อยละ 
60 

ประชาชนมี
น้ําประปาใช๎
อยํางทั่วถึง 

กองชําง 
 
 

(ดําเนินการในปี 
2561) 
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แบบ ผ.02 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1 ยกระดับการบรหิารจดัการงานด๎านสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐานเพื่อสร๎างภมูิคุ๎มกัน และสํงเสรมิโอกาส ทางสังคมบนฐานแหํงความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสงัคม และชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
ผลผลติโครงการ 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

99 ขยายระบบประปา
หมูํบ๎าน หมูํ 4 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ําประปาใช๎อยําง 
ทั่วถึง/เพียงพอ 

เดินระบบทํอ
น้ําประปาใหมํ ภายใน
หมูํบ๎าน โดยขยาย
ตํอมาจากประปาหมูํ 4 
บ๎านหายโศก 

800,000 - - - - ความพึงพอใจ
ของผู๎ใช๎เส๎นทาง
ไมํต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชนมี
น้ําประปาใช๎
อยํางทั่วถึง 

กองชําง 
 
 

(ดําเนินการในปี 
2561) 

100 ซํอมแซมถนน 
ลาดยาง หมูํ 7 

เพื่อประชาชนมีถนน 
สําหรับใช๎ในการ
สัญจรไปมาที่สะดวก 

เป็นถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กจากสามแยกบ๎าน
หนองกาน้ํา ถึงเขต 
ม.8 กว๎าง 8 เมตร 
ยาว 1,340เมตร 
หนา 0.20 เมตรหรือ
มีพื้นท่ีไมํน๎อยกวํา 
1,608 ตารางเมตร 

- 1,200,000 - - - ความพึงพอใจ
ของผู๎ใช๎เส๎นทาง
ไมํต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองชําง 
 
 

(จํายขาดเงิน
สะสม61) 

101 ปรับปรุงไหลํทาง 
หมูํ 7 

เพื่อประชาชนมีถนน 
สําหรับใช๎ในการ
สัญจรไปมาที่สะดวก 

ลงดินลูกรังไหลํทาง
ถนนคอนกรีตและถนน
ลูกรังภายในหมูํบ๎าน 

- 500,000 - - - ความพึงพอใจ
ของผู๎ใช๎เส๎นทาง
ไมํต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองชําง 
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แบบ ผ.02 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1 ยกระดับการบรหิารจดัการงานด๎านสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐานเพื่อสร๎างภมูิคุ๎มกัน และสํงเสรมิโอกาส ทางสังคมบนฐานแหํงความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสงัคม และชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
ผลผลติโครงการ 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

102 ขุดเจาะบํอบาดาล 
หมูํ 7 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ํา
ใช๎ที่เพียงพอ/ทั่วถึง 

จํานวน 2 บํอ 
1.บ๎านนางบุญสม   
มีชัย 
2.บ๎านนางสาวคาํภู 
บุญเรือง 

- 400,000 - - - ประชาชน 
ร๎อยละ80 มีน้ํา
ใช๎อยํางเพียงพอ 

ประชาชนมี
น้ําใช๎อยําง
เพียงพอ 

กองชําง 
 

103 กํอสร๎างหอกระจาย
ขําวประจําหมูํบ๎าน 
หมูํ 7  
 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับทราบข๎อมูล
ขําวสารอยํางทั่วถึง 

สร๎างตรงบริเวณคุ๎ม
บ๎านหนองไผํ พร๎อม
ติดตั้งเครื่องขยายเสียง
และลาํโพง 

- 400,000 - - - ประชาชน 
ร๎อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ
ในการรับทราบ
ข๎อมูลขําวสาร 

ประชาชน
รับทราบ
ข๎อมูลขําวสาร
อยํางทั่วถึง 

กองชําง 
 

104 ขยายทํอเมน
น้ําประปา หมูํ 7 
 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ําประปาใช๎อยําง 
ทั่วถึง/เพียงพอ 

คุ๎มบ๎านหนองไผํถึงคุม๎
บ๎านหนองสาหรําย 
ระยะทาง 1,700 
เมตร 

- - 700,000 - - ประชาชน 
ร๎อยละ80 มี
น้ําประปาใช๎
อยํางเพียงพอ 

ประชาชนมี
น้ําประปาใช๎ 

กองชําง 
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แบบ ผ.02 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1 ยกระดับการบรหิารจดัการงานด๎านสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐานเพื่อสร๎างภมูิคุ๎มกัน และสํงเสรมิโอกาส ทางสังคมบนฐานแหํงความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสงัคม และชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
ผลผลติโครงการ 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

105 กํอสร๎างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูํ 7 
 

เพื่อประชาชนมีถนน 
สําหรับใช๎ในการ
สัญจรไปมาที่สะดวก 

1.บ๎านนางจําเรียง ถึง
บ๎านนางสุพัตรา  
ศรเพชร
3x102x0.15 ม. 
2.บ๎านนายพิชิต มีศลิป์ 
ถึง บ๎านนางบุญอบ   
มีศิลป ์2x57x0.15ม. 
3.บ๎านนายไพบูลย ์
มีชัย ถึงบ๎านนายสุชาติ 
วงษ์เสนา  
3x 76 x0.15 ม. 

- - - 720,000 - ความพึงพอใจ
ของผู๎ใช๎เส๎นทาง
ไมํต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองชําง 
 
 

(ดําเนินการในปี 
2562) 

106 ขยายถนนลูกรัง 
หมูํ 8 

เพื่อประชาชนมีถนน 
สําหรับใช๎ในการ
สัญจรไปมาที่สะดวก 

1.บ๎านนางดาหวัน-
บ๎านนางกิมไล ๎
4x1,000 เมตร 
2.สามแยกบ๎านนางหนู
ด-ีบ๎านนายชิต มีชัย 
4x200 เมตร 

- 600,000 - - - ความพึงพอใจ
ของผู๎ใช๎เส๎นทาง
ไมํต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

กองชําง 
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แบบ ผ.02 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1 ยกระดับการบรหิารจดัการงานด๎านสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐานเพื่อสร๎างภมูิคุ๎มกัน และสํงเสรมิโอกาส ทางสังคมบนฐานแหํงความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสงัคม และชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
ผลผลติโครงการ 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

107 ปรับปรุงถนนดิน
ลูกรัง หมูํ 8 

เพื่อประชาชนมีถนน 
สําหรับใช๎ในการ
สัญจรไปมาที่สะดวก 

จากทางโค๎งท่ีดินบ๎าน
นายสมชาย รักษาพล 
–เขตตําบลหนองโพรง 
4x800 เมตร 

- 600,000 - - - ความพึงพอใจ
ของผู๎ใช๎เส๎นทาง
ไมํต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชนได๎
ใช๎ถนนได๎
อยํางสะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง 
 

108 ปรับปรุงซํอมแซม 
ระบบประปาหมูบํ๎าน 
หมูํ 8 

เพื่อให๎ประชาชนไดม๎ี
น้ําประปาใช๎และ
ซํอมแซมให๎ใช๎งานได๎
เป็นปกต ิ

ซํอมแซมประปา
หมูํบ๎าน 1 แหํง 
ให๎สามารถใช๎งานได๎
ตามปกต ิ

- - - 800,000 - ประชาชน 
ร๎อยละ80 มี
น้ําประปาใช๎
อยํางเพียงพอ 

ประชาชนมี
น้ําประปาใช๎ 

กองชําง 
 

109 สร๎างถนนลูกรัง 
หมูํ 10 

เพื่อประชาชนมีถนน 
สําหรับใช๎ในการ
สัญจรไปมาที่สะดวก 

จากถนน รพช. ถึงบ๎าน
นายสมทรง อุปถัมภ์  
3 x 500 เมตร 

400,000 - - - - ความพึงพอใจ
ของผู๎ใช๎เส๎นทาง
ไมํต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชนได๎
ใช๎ถนนได๎
อยํางสะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง 
(ดําเนินการในปี 

2561) 

110 ขยายเขตไฟฟูา 
แรงต่ํา หมูํ 10 

เพื่อให๎ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎อยําง
เพียงพอทุกครัวเรือน 

1.บ๎านนายคารม  
รินทา ถึงบ๎าน 
นายสัญญา วงษ์เสนา 
200 เมตร 
2.จากศาลาประชาคม 
ถึงบ๎านนายคารม ริน
ทา 400 เมตร 

600,000 - - - - ประชาชนร๎อย
ละ80 มไีฟฟูา
ใช๎อยํางเพียงพอ
ทั่วถึง 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎ทุก
ครัวเรือน 

กองชําง 
 

(ดําเนินการในปี 
2562) 
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แบบ ผ.02 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1 ยกระดับการบรหิารจดัการงานด๎านสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐานเพื่อสร๎างภมูิคุ๎มกัน และสํงเสรมิโอกาส ทางสังคมบนฐานแหํงความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสงัคม และชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
ผลผลติโครงการ 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

111 ลงถนนดินลูกรัง 
หมูํ 10 

เพื่อประชาชนมีถนน 
สําหรับใช๎ในการ
สัญจรไปมาที่สะดวก 

จากถนน รพช. ถึงบ๎าน
นางเจียม ธงชัย 

- 400,000 - - - ความพึงพอใจ
ของผู๎ใช๎เส๎นทาง
ไมํต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชนได๎
ใช๎ถนนได๎
อยํางสะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง 
 

112 ติดตั้งไฟสํองสวําง
รายทางกิ่งเดี่ยว  
หมูํ 12 
 

เพื่อให๎ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน
มากยิ่งข้ึน 

จากแยกถนน 304ถึง
บ๎านนายวิศรุท 
ศดาวงศ์ ระยะทาง
ประมาณ 
1,400 เมตร 

- - - - 1,200,000 ความพึงพอใจ
ของผู๎ใช๎เส๎นทาง
ไมํต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชนได๎
ใช๎ถนนได๎
อยํางสะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง 
 

113 ปรับปรุงถนนลูกรัง 
หมูํ 12 

เพื่อประชาชนมีถนน 
สําหรับใช๎ในการ
สัญจรไปมาที่สะดวก 

1.บ๎านนางแววตา 
รัตนวงค ์–บ๎านนาย
ประคอง 
2.บ๎านนางสาวสุภา
พร-บ๎านนายอุดร 
3.ร๎านรับซื้อของเกํา-
บ๎านนางสาว 
ปิยาภรณ ์

500,000 - - - - ความพึงพอใจ
ของผู๎ใช๎เส๎นทาง
ไมํต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชนได๎
ใช๎ถนนได๎
อยํางสะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง 
 

(ดําเนินการในปี 
2561) 
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แบบ ผ.02 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1 ยกระดับการบรหิารจดัการงานด๎านสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐานเพื่อสร๎างภมูิคุ๎มกัน และสํงเสรมิโอกาส ทางสังคมบนฐานแหํงความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสงัคม และชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
ผลผลติโครงการ 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

114 ติดตั้งไฟสํองสวําง
รายทาง หมูํ 12 

เพื่อให๎ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน
มากยิ่งข้ึน 

บ๎านนางแววตา 
รัตนวงค์ ถึงบ๎าน 
นางประครอง ไชยบัว 
ระยะทาง 
150 เมตร 

- 500,000 - - - ความพึงพอใจ
ของผู๎ใช๎เส๎นทาง
ไมํต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 
 

115 กํอสร๎างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูํ 12 

เพื่อประชาชนมีถนน 
สําหรับใช๎ในการ
สัญจรไปมาที่สะดวก 

เชื่อมถนนหมายเลข 
3039 เข๎าแยกซอย 4 
บ๎านหนองปอ 
ระยะทาง 
6x6 เมตร 

- 23,400 - - - ความพึงพอใจ
ของผู๎ใช๎เส๎นทาง
ไมํต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 
 

116 กํอสร๎างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูํ 12 

เพื่อประชาชนมีถนน 
สําหรับใช๎ในการ
สัญจรไปมาที่สะดวก 

จากบ๎านนายจําเนยีร  
เภาเนืองถึงบ๎านนาย
เจียร  เภาเนือง 
ขนาด 5x 200 เมตร 

  540,000 - - ความพึงพอใจ
ของผู๎ใช๎เส๎นทาง
ไมํต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 
 

117 กํอสร๎างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูํ 12 

เพื่อประชาชนมีถนน 
สําหรับใช๎ในการ
สัญจรไปมาที่สะดวก 

บ๎านนายวีระ จงกล ถึง
สวนอุตสาหกรรมโรจ
นะ ระยะทาง 
4x 1,000 เมตร 
พร๎อมวางทํอระบายน้ํา  

- - 2,400,000 - - ความพึงพอใจ
ของผู๎ใช๎เส๎นทาง
ไมํต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 
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แบบ ผ.02 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1 ยกระดับการบรหิารจดัการงานด๎านสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐานเพื่อสร๎างภมูิคุ๎มกัน และสํงเสรมิโอกาส ทางสังคมบนฐานแหํงความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสงัคม และชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
ผลผลติโครงการ 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

118 ขยายเขตไฟฟูา 
แรงต่ํา หมูํ 13 

เพื่อให๎ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎อยําง
เพียงพอทุกครัวเรือน 

1.บ๎านนายบญุนาค 
บิณฑะ ถึงบ๎านนาง
บังอร บิณฑะ  120 
เมตร 
2.บ๎านนางใจ ชํานิ ถึง
ที่ดินนางสายนต์  
ประสพบุญ 400 
เมตร 
3.บ๎านนางสําราญ 
พุทธา ถึงบ๎าน 
นายสุวัตร วาดถนน 
100 เมตร 

- - - - 700,000 ความพึงพอใจ
ของผู๎ใช๎เส๎นทาง
ไมํต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 
 

119 ซํอมแซม
ถนนลาดยาง หมูํ 13 
 

เพื่อประชาชนมีถนน 
สําหรับใช๎ในการ
สัญจรไปมาที่สะดวก 

 จากบ๎านนายโดํง ปัง
ประเสริฐ ถึง 
การไฟฟูาสํวนภูมภิาค 
(ม.13) 

- - - 1,000,000 - ความพึงพอใจ
ของผู๎ใช๎เส๎นทาง
ไมํต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 
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แบบ ผ.02 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1 ยกระดับการบรหิารจดัการงานด๎านสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐานเพื่อสร๎างภมูิคุ๎มกัน และสํงเสรมิโอกาส ทางสังคมบนฐานแหํงความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสงัคม และชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
ผลผลติโครงการ 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

120 ขยายระบบประปา
หมูํบ๎าน หมูํ 15 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ําประปาใช๎อยําง 
ทั่วถึง/เพียงพอ 

เดินระบบทํอน้ําประปา
ใหมํ ภายในหมูํบา๎น โดย
ขยายตํอมาจากประปา 
ม.4 บ๎านหายโศก ถึงบ๎าน
เกาะสมอ 
หมูํที่ 15  

800,000 - - - - ประชาชน 
ร๎อยละ 
80 มีน้ําประปา
ใช๎อยํางเพียงพอ 

ประชาชนมี
น้ําประปาใช๎ 

กองชําง 
 

121 ติดตั้งไฟรายทาง 
สํองสวําง หมูํ 17 

เพื่อให๎ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน
มากยิ่งข้ึน 

บ๎านนางชัยยูน แปน
วงค์ ถึงบ๎านนายบุญมี 
แปนวงค ์

- - - - 400,000 ความพึงพอใจ
ของผู๎ใช๎เส๎นทาง
ไมํต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 
 

122 รื้อปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูํ 17 

เพื่อประชาชนมีถนน 
สําหรับใช๎ในการ
สัญจรไปมาที่สะดวก 

บ๎านนายทองดี แปน
วงษ์ ถึงบ๎าน 
นางสังเวียน บุญทํา 
4x200 เมตร 
พร๎อมไหลํทาง 

- 540,000 - - - ความพึงพอใจ
ของผู๎ใช๎เส๎นทาง
ไมํต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 
ดําเนินการใน

ปี2562 

123 สร๎างถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก หมูํ 17 

เพื่อประชาชนมีถนน 
สําหรับใช๎ในการ
สัญจรไปมาที่สะดวก 

ที่ดินนางทองยศ  
เถื่อนแดง ถึงบ๎าน 
นายวิชัย ปาจันทร์ 
4x100 เมตร 
พร๎อมไหลํทาง 

- 260,000 - - - ความพึงพอใจ
ของผู๎ใช๎เส๎นทาง
ไมํต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 
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แบบ ผ.02 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1 ยกระดับการบรหิารจดัการงานด๎านสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐานเพื่อสร๎างภมูิคุ๎มกัน และสํงเสรมิโอกาส ทางสังคมบนฐานแหํงความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสงัคม และชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
ผลผลติโครงการ 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

124 ขยายเขตไฟฟูา 
แรงต่ํา หมูํ 17 

เพื่อให๎ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎อยําง
เพียงพอทุกครัวเรือน 

บ๎านนายทองดี  
แปนวงษ์ ถึงบ๎าน 
นางสังเวียน บุญทํา 
200 เมตร 

- 400,000 - - - ประชาชนร๎อย
ละ80 มไีฟฟูา
ใช๎อยํางเพียงพอ
ทั่วถึง 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎ทุก
ครัวเรือน 

กองชําง 
 

125 กํอสร๎างถนนดิน
ลูกรัง หมูํ 17 

เพื่อประชาชนมีถนน 
สําหรับใช๎ในการ
สัญจรไปมาที่สะดวก 

บ๎านนายบุญมี  
แปนวงค์ ถึงบ๎าน 
นายสมพงษ์  ภูผา 
6x300 เมตร 

- - 400,000 - - ความพึงพอใจ
ของผู๎ใช๎เส๎นทาง
ไมํต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชนได๎
ใช๎ถนนได๎
อยํางสะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง 
 

126 กํอสร๎างถนนดิน
ลูกรัง หมูํ 17 

เพื่อประชาชนมีถนน 
สําหรับใช๎ในการ
สัญจรไปมาที่สะดวก 

บ๎านนายวอน  
พันธ์หว๎า ถึง 
บ๎านนายทองดี  
แปนวงค์  
6 x 2,000เมตร 

- - 700,000 - - ความพึงพอใจ
ของผู๎ใช๎เส๎นทาง
ไมํต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชนได๎
ใช๎ถนนได๎
อยํางสะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง 
 

127 กํอสร๎างศาลา 
พักร๎อน ริมทาง 
หมูํ 17 

เพื่อให๎ประชาชน 
มีที่พักริมทางเข๎า
หมูํบ๎าน 

จํานวน 1 หลัง - - 200,000 - - ความพึงพอใจ
ของผู๎ใช๎เส๎นทาง
ไมํต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชนได๎
ใช๎ถนนได๎
อยํางสะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง 
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แบบ ผ.02 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1 ยกระดับการบรหิารจดัการงานด๎านสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐานเพื่อสร๎างภมูิคุ๎มกัน และสํงเสรมิโอกาส ทางสังคมบนฐานแหํงความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสงัคม และชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
ผลผลติโครงการ 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

128 กํอสร๎างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมูํ 17 

เพื่อประชาชนมีถนน 
สําหรับใช๎ในการ
สัญจรไปมาที่สะดวก 

บ๎านนายวอน พันธ์
หว๎า ถึงบ๎านนายทองดี 
แปนวงค ์
6 x 2,000 เมตร 

- - 6,400,000 - - ความพึงพอใจ
ของผู๎ใช๎
เส๎นทางไมตํ่ํา
กวําร๎อยละ 60 

ประชาชนได๎
ใช๎ถนนได๎
อยํางสะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง 
 

129 กํอสร๎างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูํ 17 

เพื่อประชาชนมีถนน 
สําหรับใช๎ในการ
สัญจรไปมาที่สะดวก 

บ๎านนายบุญมี แปน
วงค์ ถึงบ๎าน 
นายสมพงษ์  ภูผา 
6x300 เมตร 

- - - 1,200,000 - ความพึงพอใจ
ของผู๎ใช๎
เส๎นทางไมตํ่ํา
กวําร๎อยละ 60 

ประชาชนได๎
ใช๎ถนนได๎
อยํางสะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง 
 

130 กํอสร๎างถนนลาดยาง เพื่อประชาชนมีถนน 
สําหรับใช๎ในการ
สัญจรไปมาที่สะดวก 

จากปากทางเข๎าที่ทํา
การ อบต.หัวหว๎า ม.
14 ถึงทางเชื่อมถนน 
หมายเลข 304 

- - - - 10,000,000 ความพึงพอใจ
ของผู๎ใช๎
เส๎นทางไมตํ่ํา
กวําร๎อยละ 60 

ประชาชนได๎
ใช๎ถนนได๎
อยํางสะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง 
 

131 ขุดลอกสระ/คู คลอง 
สาธารณะประโยชน์ 

เพื่อเป็นแหลํงเก็บกัก
น้ําไว๎ใช๎ยามขาด
แคลน/จาํเป็น 

ขุดลอกคลอง
สาธารณประโยชน์ใน
พื้นที่ตําบลหัวหว๎า 

- 2,000,000 - -  ความพึงพอใจ
ของผู๎ใช๎
เส๎นทางไมตํ่ํา
กวําร๎อยละ 60 

ประชาชนได๎
ใช๎ถนนได๎
อยํางสะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง 
 

132 กํอสร๎างอาคาร 
โรงจอดรถ
เอนกประสงค์ 

เพื่อใช๎เป็นห๎อง
ประชุม และโรงจอด
รถของ อบต.หัวหว๎า 

กํอสร๎างอาคารโรง
จอดรถเอนกประสงค์  
จํานวน 1 หลัง 

- 2,100,000 - - - ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไมํต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

มีการบรหิาร
จัดการที่ดีขึ้น
ขององค์กร 

กองชําง 
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แบบ ผ.02 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1 ยกระดับการบรหิารจดัการงานด๎านสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐานเพื่อสร๎างภมูิคุ๎มกัน และสํงเสรมิโอกาส ทางสังคมบนฐานแหํงความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสงัคม และชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
ผลผลติโครงการ 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

133 ขยายระบบประปา
หมูํบ๎าน หมูํ 9 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ําประปาใช๎อยําง 
ทั่วถึง/เพียงพอ 

เดินระบบทํอ
น้ําประปาใหมํ ภายใน
หมูํบ๎าน (โดยขยาย
ตํอมาจากประปา 
หมูํบ๎านแหํงใหมํ)  

- - - - 800,000 ประชาชน 
ร๎อยละ80 มี
น้ําประปาใช๎
อยํางเพียงพอ 

ประชาชนมี
น้ําประปาใช๎ 

กองชําง 
 

134 กํอสร๎างกําแพง 
ล๎อมรอบ 
สระบระเพด็ ม.6 

เพื่อปูองกันไมํให๎สัตว์
เลี้ยงเข๎ามาในบริเวณ
สระบระเพด็ 

กํอสร๎างกําแพง
ล๎อมรอบสระน้าํ 
บระเพ็ด หมูํ 6 

500,000 - - - - ประชาชน 
ร๎อยละ 60 มี
น้ําประปาท่ี
สะอาดใช๎ 

ประชาชนมี
น้ําประปาใช๎
ที่สะอาด 

กองชําง 
(ดําเนินการ
ในปี 2561) 

135 ขุดสระน้ําบระเพ็ด  
หมูํ 6 

เพื่อขยายสระให๎ม ี
ปริมาณน้ํา 
เพิ่มมากข้ึน 

ขุดขยายสระน้ํา
เพิ่มขึ้น 2 ไร ํ

- - - - 500,000 ประชาชน 
ร๎อยละ 60 มี
น้ําประปาใช๎ที่
เพียงพอ 

ประชาชนมี
น้ําใช๎อยําง
เพียงพอ 
และทั่วถึง 

กองชําง 
 

136 ขยายถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก หมูํ 4 

เพื่อประชาชนมีถนน 
สําหรับใช๎ในการ
สัญจรไปมาที่สะดวก 

ขยายถนน โดยทําเป็น
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากเขต ม.2 ถึง 
ม.4 โดยขยายถนนฝั่ง
ละ 1.5  เมตร 
ความยาวประมาณ 
500 เมตร 

- 500,000 - - - ความพึงพอใจ
ของผู๎ใช๎
เส๎นทางไม ํ
ต่ํากวํา 
ร๎อยละ 60 

ประชาชนได๎
ใช๎ถนนได๎
อยํางสะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง 
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แบบ ผ.02 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1 ยกระดับการบรหิารจดัการงานด๎านสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐานเพื่อสร๎างภมูิคุ๎มกัน และสํงเสรมิโอกาส ทางสังคมบนฐานแหํงความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสงัคม และชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
ผลผลติโครงการ 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

137 ขุดลอกสระน้ําหัวไผํ 
หมูํที่ 1  

เพื่อประชาชนมีน้ําท่ี
เพียงพอใน
การเกษตรและการ
อุปโภค 

ขุดลอกสระน้ําหัวไผํ 
หมูํที่ 1 ขนาดกว๎าง 
40x40x6 เมตร 
(เนื้อที่ประมาณ 7 ไรํ) 

- 4,200,000 - - - ความพึงพอใจ
ผู๎ใช๎น้ําไมํต่ํา
กวําร๎อยละ 60 

ประชาชนมี
น้ําใช๎ใน
การเกษตร 

กองชําง 
 

138 สร๎างถนนลูกรัง  
หมูํที่ 1 

เพื่อประชาชนมีถนน 
สําหรับใช๎ในการ
สัญจรไปมาที่สะดวก 

จากบ๎าน (นายณรงค์  
ดอนทอง  -  แยกบ๎าน
นางบังอร  กลิ่นสุด) 
ขนาดกว๎าง 4x300 
เมตร 

- 172,800 - - - ความพึงพอใจ
ผู๎ใช๎เส๎นทางไมํ
ต่ํากวําร๎อยละ 
60 

ประชาชนได๎
ใช๎ถนนได๎
อยํางสะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง 
 

139 สร๎างถนนลูกรัง  
หมูํที่ 1  

เพื่อประชาชนมีถนน 
สําหรับใช๎ในการ
สัญจรไปมาที่สะดวก 

สร๎างถนนลูกรัง หมูํท่ี 
1 จากบ๎าน (นาย
ประยรู  ยอพันธ์ – 
นายทรงกลด  สดุพุํม
แก๎ว) ขนาดกว๎าง 
3x70 เมตร 

- 30,240 - - - ความพึงพอใจ
ผู๎ใช๎เส๎นทางไมํ
ต่ํากวําร๎อยละ 
60 

ประชาชนได๎
ใช๎ถนนได๎
อยํางสะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง 
 

140 สร๎างถนนลูกรัง  
หมูํที่ 1  

เพื่อประชาชนมีถนน 
สําหรับใช๎ในการ
สัญจรไปมาที่สะดวก 

สร๎างถนนลูกรัง (ทาง
แยกท่ีนายวีระวงศ์   
ชินสร๎อย –  นายจรัญ  
มีเชาว์) ขนาดกว๎าง 5 
X 1,000 เมตร  

- - 720,000 - - ความพึงพอใจ
ผู๎ใช๎เส๎นทางไมํ
ต่ํากวําร๎อยละ 
60 

ประชาชนได๎
ใช๎ถนนได๎
อยํางสะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง 
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แบบ ผ.02 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1 ยกระดับการบรหิารจดัการงานด๎านสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐานเพื่อสร๎างภมูิคุ๎มกัน และสํงเสรมิโอกาส ทางสังคมบนฐานแหํงความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสงัคม และชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
ผลผลติโครงการ 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

141 สร๎างถนนลูกรัง  
หมูํที่ 1  

เพื่อประชาชนมีถนน 
สําหรับใช๎ในการ
สัญจรไปมาที่สะดวก 

สร๎างถนนลูกรัง (แยก
ที่นายวีรวงศ์  ชัน
สร๎อย  -  อูํสันติ)  
ขนาดกว๎าง 4X400 
เมตร 

- - 230,000 - - ความพึงพอใจ
ผู๎ใช๎เส๎นทางไมํ
ต่ํากวําร๎อยละ 
60 

ประชาชนได๎
ใช๎ถนนได๎
อยํางสะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง 
 

142 กํอสร๎างถนนแอสฟัล
ติกส์ หมูํ 1 

เพื่อประชาชนมีถนน 
สําหรับใช๎ในการ
สัญจรไปมาที่สะดวก 

-จากบ๎านนางสมคิด  
แสงเดือน ถึง บ๎าน
นายสําเริง  ทุมสอน 
ขนาดกว๎าง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร 
-จากบ๎านนายบุญ   
มาทา ถึง บ๎านนาย
ประมาณ  โชติแสง 
ขนาดกว๎าง 4 เมตร 
ยาว 250 เมตร 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

1,200,000 
 
 
 
 

600,000 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

ความพึงพอใจ
ผู๎ใช๎เส๎นทางไมํ
ต่ํากวําร๎อยละ 
60 

ประชาชนได๎
ใช๎ถนนได๎
อยํางสะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง 
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แบบ ผ.02 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1 ยกระดับการบรหิารจดัการงานด๎านสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐานเพื่อสร๎างภมูิคุ๎มกัน และสํงเสรมิโอกาส ทางสังคมบนฐานแหํงความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสงัคม และชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
ผลผลติโครงการ 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

143 กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูํ 2 

เพื่อประชาชนมีถนน 
สําหรับใช๎ในการ
สัญจรไปมาที่สะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล. 
หมูํที่ 2 จากบ๎านนาง
กัญญา  บริบรูณ์  ถึง 
สามแยก หมูํที่ 14 
ขนาดกว๎าง 4x300 
เมตร 
 
 

- - 720,000 - - ความพึงพอใจ
ผู๎ใช๎เส๎นทางไมํ
ต่ํากวําร๎อยละ 
60 

ประชาชนได๎
ใช๎ถนนได๎
อยํางสะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง 
 

144 กํอสร๎างถนนลาดยาง
แอสฟัลติกส์ทับ
คอนกรีต หมูํ 3 

เพื่อประชาชนมีถนน 
สําหรับใช๎ในการ
สัญจรไปมาที่สะดวก 

กํอสร๎างถนนลาดยาง
แอสฟัลติกส์ทับ
คอนกรีต หมูํที่ 3 จาก
บ๎านนางวันเพ็ญ 
จันทร์กระจําง  -  ครู
วิเชียร  ซื่อตรง ขนาด
กว๎าง 4X300 เมตร 

- 720,000 - - - ความพึงพอใจ
ผู๎ใช๎เส๎นทางไมํ
ต่ํากวําร๎อยละ 
60 

ประชาชนได๎
ใช๎ถนนได๎
อยํางสะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง 
 

(ดําเนินการในปี 
2562) 

145 ขุดสระหนองหลํม 
หมูํที่ 3  

เพื่อประชาชนมีน้ํา 
ใช๎เพื่อการเกษตร 

ขุดสระหนองหลํม  
เนื้อท่ี 7 ไร ํ
 
 

- 4,200,000 - - - ความพึงพอใจ
ผู๎ใช๎น้ําไมํต่ํา
กวําร๎อยละ 60 

ประชาชนได๎
ใช๎น้ําเพื่อ
การเกษตรได๎
อยํางเพียงพอ 

กองชําง 
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แบบ ผ.02 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1 ยกระดับการบรหิารจดัการงานด๎านสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐานเพื่อสร๎างภมูิคุ๎มกัน และสํงเสรมิโอกาส ทางสังคมบนฐานแหํงความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสงัคม และชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
ผลผลติโครงการ 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

146 ขยายถนนลูกรังจาก
วัดหลวงตามหาบัว 
ไปนา นายสรุินทร์  
ประคอง หมูํ 4 

เพื่อประชาชนมีถนน 
สําหรับใช๎ในการ
สัญจรไปมาที่สะดวก 

ขยายถนนลูกรัง จาก
วัดหลวงตามหาบัว  
ไปนา นายสรุินทร์  
ประคอง หมูํที่ 4
ระยะทางประมาณ 
8,000 เมตร 

- - 400,000 - - ความพึงพอใจ
ผู๎ใช๎เส๎นทางไมํ
ต่ํากวําร๎อยละ 
60 

ประชาชนได๎
ใช๎ถนนได๎
อยํางสะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง 
 

147 กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 4  

เพื่อประชาชนมีถนน 
สําหรับใช๎ในการ
สัญจรไปมาที่สะดวก 

กํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก  จากสวน
สุขภาพ หมูํที่ 4 ไปวัด
หลวงตามหาบัว ขนาด
กว๎าง  6  เมตร ยาว  
4,000 เมตร 

- - 1,740,000 - - ความพึงพอใจ
ผู๎ใช๎เส๎นทางไมํ
ต่ํากวําร๎อยละ 
60 

ประชาชนได๎
ใช๎ถนนได๎
อยํางสะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง 
 

148 ปรับปรุงถนนลูกรัง
ภายในหมูํบ๎าน หมูํที่ 
5 ตําบลหัวหว๎า 

เพื่อประชาชนมีถนน 
สําหรับใช๎ในการ
สัญจรไปมาที่สะดวก 

ปรับปรุงถนนลูกรัง
ภายในหมูํบ๎าน  
หมูํที่ 5 

- 400,000 - - - ความพึงพอใจ
ผู๎ใช๎เส๎นทางไมํ
ต่ํากวําร๎อยละ 
60 

ประชาชนได๎
ใช๎ถนนได๎
อยํางสะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง 
ดําเนิน 
การแล๎ว 
งบอําเภอ 
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แบบ ผ.02 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1 ยกระดับการบรหิารจดัการงานด๎านสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐานเพื่อสร๎างภมูิคุ๎มกัน และสํงเสรมิโอกาส ทางสังคมบนฐานแหํงความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสงัคม และชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
ผลผลติโครงการ 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

149 กํอสร๎างถนน คสล.
ภายในหมูํบ๎าน หมูํที่ 
5 ตําบลหัวหว๎า 

เพื่อประชาชนมีถนน 
สําหรับใช๎ในการ
สัญจรไปมาที่สะดวก 

จากบ๎านนายรําเพย  
ปราบพาล  - บ๎านนาย
สมบัติ  ต๎นวงศ์ ขนาด
กว๎าง 3 เมตร ยาว 
200 เมตร พร๎อมไหลํ
ทาง 

- 360,000 - - - ความพึงพอใจ
ผู๎ใช๎เส๎นทางไมํ
ต่ํากวําร๎อยละ 
60 

ประชาชนได๎
ใช๎ถนนได๎
อยํางสะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง 
 

(ดําเนินการในปี 
2562) 

 

150 กํอสร๎าง คสล. 
ภายในหมูํบ๎าน หมูํที่ 
5 ตําบลหัวหว๎า 

เพื่อประชาชนมีถนน 
สําหรับใช๎ในการ
สัญจรไปมาที่สะดวก 

กํอสร๎าง คสล. ภายใน
หมูํบ๎าน หมูํที่ 5 จาก
บ๎านนายทองเมี่ยน  
รุํงสวําง  -  บ๎านนาง
วิไล  หล๎าสมบรูณ์ 
ขนาดกว๎าง 4 เมตร 
ยาว 100 เมตร 

- 240,000 - - - ความพึงพอใจ
ผู๎ใช๎เส๎นทางไมํ
ต่ํากวําร๎อยละ 
60 

ประชาชนได๎
ใช๎ถนนได๎
อยํางสะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง 
 

(ดําเนินการในปี 
2562) 

 

151 กํอสร๎าง คสล. 
ภายในหมูํบ๎าน หมูํที่ 
5 ตําบลหัวหว๎า 

เพื่อประชาชนมีถนน 
สําหรับใช๎ในการ
สัญจรไปมาที่สะดวก 

จากบ๎านนางเจียร   
ทาหอม ถึงบ๎านนาย
วิรัติ์  กัลยาหตัถ์  
ขนาดกว๎าง  3 เมตร 
ยาว 180 เมตร 
พร๎อมไหลํทาง  

- - 324,000 - - ความพึงพอใจ
ผู๎ใช๎เส๎นทางไมํ
ต่ํากวําร๎อยละ 
60 

ประชาชนได๎
ใช๎ถนนได๎
อยํางสะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง 
 

(ดําเนินการในปี 
2562) 
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แบบ ผ.02 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1 ยกระดับการบรหิารจดัการงานด๎านสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐานเพื่อสร๎างภมูิคุ๎มกัน และสํงเสรมิโอกาส ทางสังคมบนฐานแหํงความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสงัคม และชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
ผลผลติโครงการ 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

152 กํอสร๎างทาง
ระบายน้ําภายใน
หมูํบ๎าน หมูํที่ 5 
ตําบลหัวหว๎า 

เพื่อปูองกันนํ้า
ทํวมขังถนน
ภายในหมูํบ๎าน 

กํอสร๎างทางระบายน้ําภายในหมูํบา๎น 
จากบ๎านนางสําลี  ภาวะศลิป์  -  บ๎าน
แมํชีปัด หมายอาสาขนาดกว๎าง 3 
เมตร ยาว 100 เมตร 
 

- - - 180,000 - ความพึง
พอใจผู๎ใช๎
เส๎นทางไมตํ่ํา
กวําร๎อยละ 
60 

ประชาชนได๎
ใช๎ถนนได๎
อยํางสะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง 
 
 

153 กํอสร๎างถนน 
คสล.ภายใน
หมูํบ๎าน หมูํที่ 6 
ตําบลหัวหว๎า 

เพื่อประชาชนมี
ถนน 
สําหรับใช๎ในการ
สัญจรไปมาที่
สะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล.ภายในหมูํบ๎าน จาก
บ๎าน นายประสงค์  หงส์ทอง  -  แยก
บ๎าน นางสาวนภัส  แก๎วดี  
ขนาดกว๎าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร 
พร๎อมไหลํทาง 

- - - 480,000 - ความพึง
พอใจผู๎ใช๎
เส๎นทางไมตํ่ํา
กวําร๎อยละ 
60 

ประชาชนได๎
ใช๎ถนนได๎
อยํางสะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง 
 

(ดําเนินการใน
ปี 2562) 

 

154 ปรับปรุง
ถนนลาดยาง  
หมูํที่ 7 

เพื่อประชาชนมี
ถนนสําหรับใช๎ใน
การสญัจรไปมาที่
สะดวก 

ปรับปรุงถนนลาดยาง จากหมูํท่ี 7  - 
หมูํที่ 8 หน๎าวัดหนองหูช๎าง 

- 3,800,000 - - - ความพึง
พอใจผู๎ใช๎
เส๎นทางไมตํ่ํา
กวําร๎อยละ 
60 

ประชาชนได๎
ใช๎ถนนได๎
อยํางสะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง 
(ดําเนินการใน

ปี 2562) 
จํายขาดเงิน

สะสม 
2561 

155 กํอสร๎างถนน
ลูกรัง หมูํที่ 7 
ตําบลหัวหว๎า 

เพื่อประชาชนมี
ถนนสําหรับใช๎ใน
การสญัจรไปมาที่
สะดวก 

กํอสร๎างถนนลูกรัง จากบ๎านนางสาว
สุพัตรา  ศรเพชร ถึงบ๎านนายสอน  มา
สี  ขนาดกว๎าง 4 เมตร ยาว 800 
เมตร 

- - 400,000 - - ความพึง
พอใจผู๎ใช๎
เส๎นทางไมตํ่ํา
กวําร๎อยละ 
60 

ประชาชนได๎
ใช๎ถนนได๎
อยํางสะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง 
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แบบ ผ.02 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1 ยกระดับการบรหิารจดัการงานด๎านสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐานเพื่อสร๎างภมูิคุ๎มกัน และสํงเสรมิโอกาส ทางสังคมบนฐานแหํงความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสงัคม และชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
ผลผลติโครงการ 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

156 ขยายไฟฟูา 
แรงต่ํา หมูํที่ 7  

เพื่อประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎อยําง
ทั่วถึง 

ขยายไฟฟูาแรงต่าํ (จากบ๎านนางสาว
สุพัตรา  ศรเพชร ถึง บ๎านนายสอน  
มาสี) ระยะทาง 800 เมตร 

- - - 800,000 - ความพึง
พอใจผู๎ใช๎
เส๎นทางไมตํ่ํา
กวําร๎อยละ 
60 

ประชาชนได๎
ใช๎ถนนได๎
อยํางสะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง 
 
 

157 กํอสร๎างถนน
ลูกรัง หมูํที่ 8  

เพื่อประชาชนมี
ถนนสําหรับใช๎ใน
การสญัจรไปมาที่
สะดวก 

จากบ๎านนางฝูาย  อินทะโชติ ถึง บ๎าน
นางริ้ว  มีชัย ขนาดกว๎าง 4 เมตร ยาว 
2,100 เมตร พร๎อมทํอระบายน้ํา 
ขนาด ø 60 เซนตเิมตร จํานวน 4 จุด 

- 850,000 - - - ความพึง
พอใจผู๎ใช๎
เส๎นทางไมตํ่ํา
กวําร๎อยละ 
60 

ประชาชนได๎
ใช๎ถนนได๎
อยํางสะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง 
 

(ดําเนินการใน
ปี 2562) 

 

158 ซํอมแซมถนน
ลูกรัง หมูํที่ 9  

เพื่อประชาชนมี
ถนนสําหรับใช๎ใน
การสญัจรไปมาที่
สะดวก 

ซํอมแซมถนนลูกรัง จากถนนสี่เลน –  
บ๎านนายสัมพันธ์  เอื้อเฟื้อ ขนาดกว๎าง  
4 เมตร ยาว 200 เมตร พร๎อมวางทํอ 

- 57,600 - - - ความพึง
พอใจผู๎ใช๎
เส๎นทางไมตํ่ํา
กวําร๎อยละ 
60 

ประชาชนได๎
ใช๎ถนนได๎
อยํางสะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง 
 

(ดําเนินการใน
ปี 2562) 

 

159 สร๎างถนนลูกรัง
ภายในหมูํบ๎าน 
หมูํที่ 9  

เพื่อประชาชนมี
ถนนสําหรับใช๎ใน
การสญัจรไปมาที่
สะดวก 

สร๎างถนนลูกรัง จากบ๎านนางทองคํา  
ไชยบัว  - บ๎านนางกิม  สกุลพราหมณ์ 
ขนาดกว๎าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร 

- 69,120 - - - ความพึง
พอใจผู๎ใช๎
เส๎นทางไมตํ่ํา
กวําร๎อยละ 
60 

ประชาชนได๎
ใช๎ถนนได๎
อยํางสะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง 
 

(ดําเนินการใน
ปี 2562) 
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แบบ ผ.02 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1 ยกระดับการบรหิารจดัการงานด๎านสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐานเพื่อสร๎างภมูิคุ๎มกัน และสํงเสรมิโอกาส ทางสังคมบนฐานแหํงความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสงัคม และชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
ผลผลติโครงการ 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

160 กํอสร๎างถนน 
คสล.ภายใน
หมูํบ๎าน หมูํที่ 9 
ตําบลหัวหว๎า 

เพื่อประชาชนมี
ถนนสําหรับใช๎ใน
การสญัจรไปมาที่
สะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล.ภายในหมูํบ๎าน 
จากบ๎านนายเจรียร  รวมทรัพย์  -  
นางสาวจีวาพร  มีผล ขนาดกว๎าง 4 
เมตร ยาว 50 เมตร 

- 120,000 - - - ความพึง
พอใจผู๎ใช๎
เส๎นทางไมตํ่ํา
กวําร๎อยละ 
60 
 

ประชาชนได๎
ใช๎ถนนได๎
อยํางสะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง 
 

(ดําเนินการใน
ปี 2562) 

161 สร๎างถนนลูกรัง
ภายในหมูํบ๎าน 
หมูํที่ 9 ตําบลหัว
หว๎า 

เพื่อประชาชนมี
ถนนสําหรับใช๎ใน
การสญัจรไปมาที่
สะดวก 

สร๎างถนนลูกรังภายในหมูํบา๎น จาก
รอยตํอ หมูํที่ 4  -  หมูํที่ 9 ขนาด
กว๎าง 6 เมตร ยาว 5,000 เมตร 

- - - 700,000 - ความพึง
พอใจผู๎ใช๎
เส๎นทางไมตํ่ํา
กวําร๎อยละ 
60 
 

ประชาชนได๎
ใช๎ถนนได๎
อยํางสะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง 
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แบบ ผ.02 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1 ยกระดับการบรหิารจดัการงานด๎านสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐานเพื่อสร๎างภมูิคุ๎มกัน และสํงเสรมิโอกาส ทางสังคมบนฐานแหํงความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสงัคม และชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
ผลผลติโครงการ 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

162 กํอสร๎างถนน 
คสล. หมูํที่ 10 
– หมูํที่ 13 
ตําบลหัวหว๎า 

เพื่อประชาชนมี
ถนน 
สําหรับใช๎ในการ
สัญจรไปมาที่
สะดวก 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูํที่ 10 – หมูํที่ 13 บ๎านคลอง
สมบูรณ์  ขนาดกว๎าง 8 เมตร ยาว 
6,864 เมตร หนา 0.20 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไมํน๎อยกวํา 54,912 
ตารางเมตร 

- 44,070,000 - - - ความพึง
พอใจของ
ผู๎ใช๎เส๎นทาง
ไมํต่ํากวํา
ร๎อยละ 60 

ประชาชน
ได๎ใช๎ถนนได๎
อยํางสะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง 
จํายขาดเงิน

สะสม 2561 

163 กํอสร๎างถนน 
คสล.ภายใน
หมูํบ๎าน หมูํที่ 
10 ตาํบล 
หัวหว๎า 

เพื่อประชาชนมี
ถนน 
สําหรับใช๎ในการ
สัญจรไปมาที่
สะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล.ภายในหมูํบ๎าน 
จากบ๎านนางบรรทม  รินทา  -  นาย
อาคม  รินทา  ขนาดกว๎าง 3 เมตร 
ยาว 200 เมตร 

- - 360,000 - - ความพึง
พอใจของ
ผู๎ใช๎เส๎นทาง
ไมํต่ํากวํา
ร๎อยละ 60 

ประชาชน
ได๎ใช๎ถนนได๎
อยํางสะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง 
กองชําง 

 
(ดําเนินการใน

ปี 2562) 

164 สร๎างหอกระจาย
ขําวหมูํบ๎าน  
หมูํที่ 10 ตําบล 
หัวหว๎า 

ขยายขีด
ความสามารถใน
การรับรู๎ข๎อมูล
ขําวสารจากทาง
ราชการให๎กับ
ประชาชน 

สร๎างหอกระจายขําวประจําหมูํบ๎าน 
บริเวณศาลาประชาคม หมูํที่ 10 
ตําบลหัวหว๎า 

- - 300,000 - - ความพึง
พอใจของ
ประชาชนใน
พื้นทีไ่มํต่ํา
กวําร๎อยละ 
60 

ประชาชน
ได๎รับทราบ
ข๎อมูล
ขําวสาร
อยํางทั่วถึง 

กองชําง 
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แบบ ผ.02 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1 ยกระดับการบรหิารจดัการงานด๎านสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐานเพื่อสร๎างภมูิคุ๎มกัน และสํงเสรมิโอกาส ทางสังคมบนฐานแหํงความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสงัคม และชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
ผลผลติโครงการ 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

165 สร๎างถนนลูกรัง
ภายในหมูํบ๎าน 
หมูํที่ 10 ตําบล
หัวหว๎า 

เพื่อประชาชนมี
ถนน 
สําหรับใช๎ในการ
สัญจรไปมาที่
สะดวก 

สร๎างถนนลูกรังภายในหมูํบา๎น จาก
ถนน รพช.  –  บ๎านนายริน  ธงชัย  
ขนาดกว๎าง 3x150 เมตร 

- - - 64,800 - ความพึง
พอใจผู๎ใช๎
เส๎นทางไมตํ่ํา
กวําร๎อยละ 
60 

ประชาชนได๎
ใช๎ถนนอยําง
สะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง 
 

166 ขุดเจาะบํอ
บาดาล (แบบ
โยก) หมูํที่ 10 
ตําบลหัวหว๎า 

เพื่อประชาชนมี
น้ําประปาใช๎อยําง
ทั่วถึง 

ขุดเจาะบํอบาดาล (แบบโยก) หมูทํี่ 
10 บริเวณที่นายสมควร  บุญเรือง 

- - - 150,000 - ความพึง
พอใจผู๎ใช๎น้ํา
ไมํต่ํากวํา
ร๎อยละ 60 

ประชาชนมี
น้ําใช๎อยําง
เพียงพอใน
การอุปโภค 

กองชําง 
 

167 กํอสร๎างถนน 
คสล.ภายใน
หมูํบ๎าน หมูํที่ 
11 ตาํบล 
หัวหว๎า 

เพื่อประชาชนมี
ถนนสําหรับใช๎ใน
การสญัจรไปมาที่
สะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล.ภายในหมูํบ๎าน 
จากบ๎านนายมานพ  สมอชัย  -  
บ๎านอํางหิน  ขนาดกว๎าง 6 เมตร 
ยาว 800 เมตร 

- 2,880,000 - - - ความพึง
พอใจผู๎ใช๎น้ํา
ไมํต่ํากวํา
ร๎อยละ 60 

ประชาชนมี
น้ําใช๎อยําง
เพียงพอใน
การอุปโภค 

กองชําง 
 

168 กํอสร๎างถนน 
คสล.ภายใน
หมูํบ๎าน หมูํที่ 
11 ตาํบล 
หัวหว๎า 

เพื่อประชาชนมี
ถนนสําหรับใช๎ใน
การสญัจรไปมาที่
สะดวก 

บ๎านนางระเบียบ  มะโนภัย ถึงบ๎าน
นางนุํน  สอนเพ็ชร จํานวน 2 ชํวง 
-กว๎าง 4 x 120 เมตร 
-กว๎าง 4 x 70 เมตร 

- 420,000 - - - ความพึง
พอใจผู๎ใช๎น้ํา
ไมํต่ํากวํา
ร๎อยละ 60 

ประชาชนมี
น้ําใช๎อยําง
เพียงพอใน
การอุปโภค 

กองชําง 
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แบบ ผ.02 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1 ยกระดับการบรหิารจดัการงานด๎านสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐานเพื่อสร๎างภมูิคุ๎มกัน และสํงเสรมิโอกาส ทางสังคมบนฐานแหํงความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสงัคม และชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
ผลผลติโครงการ 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

169 กํอสร๎างถนน
ลูกรังภายใน
หมูํบ๎าน หมูํที่ 
11 ตาํบล 
หัวหว๎า 

เพื่อประชาชนมี
ถนนสําหรับใช๎ใน
การสญัจรไปมาที่
สะดวก 

กํอสร๎างถนนลูกรังภายในหมูํบ๎าน 
จากบ๎านนายประสิทธ์ิ  อับดุลเลาะห์ 
เชื่อมตํอกับ หมูํท่ี 13 ขนาดกว๎าง 4 
เมตร ยาว 200 เมตร 

- - - 480,000 - ความพึง
พอใจผู๎ใช๎
เส๎นทางไมตํ่ํา
กวําร๎อยละ 
60 

ประชาชนได๎
ใช๎ถนนอยําง
สะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง 
 

170 กํอสร๎างถนน 
คสล. ภายใน
หมูํบ๎าน หมูํที่ 
12 ตาํบล 
หัวหว๎า 

เพื่อประชาชนมี
ถนน 
สําหรับใช๎ในการ
สัญจรไปมาที่
สะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล.ภายในหมูํบ๎าน 
หมูํที่ 12 จากบ๎านนางแววตา      
รัตนวงษ ์–  นายประคอง  ไชยบัว 
ขนาดกว๎าง 4 เมตร ยาว250 เมตร 

- 600,000 - - - ความพึง
พอใจของ
ผู๎ใช๎เส๎นทาง
ไมํต่ํากวํา
ร๎อยละ 60 

ประชาชนได๎
ใช๎ถนนได๎
อยํางสะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง 
กองชําง 

 
(ดําเนินการใน

ปี 2562) 

171 กํอสร๎างถนน 
คสล.ภายใน
หมูํบ๎าน หมูํที่ 
12 ตาํบล 
หัวหว๎า 

เพื่อประชาชนมี
ถนน 
สําหรับใช๎ในการ
สัญจรไปมาที่
สะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล.ภายในหมูํบ๎าน 
จากท่ีนายมานิตย์  ไอยรตัน์  -  ที่
นางสาวปิยภรณ์  จําพานิช  ขนาด
กว๎าง 4 เมตร ยาว 140 เมตร  

- 336,000 - -  ความพึง
พอใจของ
ผู๎ใช๎เส๎นทาง
ไมํต่ํากวํา
ร๎อยละ 60 

ประชาชนได๎
ใช๎ถนนได๎
อยํางสะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง 
กองชําง 

 
(ดําเนินการใน

ปี 2562) 

172 ขยายถนน คสล. 
ภายในหมูํบ๎าน 
หมูํที่ 12 ตําบล
หัวหว๎า 

เพื่อประชาชนมี
ถนนสําหรับใช๎ใน
การสญัจรไปมาที่
สะดวก 

ขยายถนน คสล. ภายในหมูํบา๎น โคก
อุดมดี จากท่ีนายสุวิทย์ – ถนน 304
ขยายถนน ข๎างละ 1 เมตร ระยะทาง 
1,373 เมตร  

- 1,694,000 - - - ความพึง
พอใจของ
ผู๎ใช๎เส๎นทาง
ไมํต่ํากวํา
ร๎อยละ 60 

ประชาชนได๎
ใช๎ถนนได๎
อยํางสะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง 
กองชําง 

 
(ดําเนินการใน

ปี 2562) 
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แบบ ผ.02 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1 ยกระดับการบรหิารจดัการงานด๎านสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐานเพื่อสร๎างภมูิคุ๎มกัน และสํงเสรมิโอกาส ทางสังคมบนฐานแหํงความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสงัคม และชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
ผลผลติโครงการ 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

173 กํอสร๎างถนน 
คสล.ภายใน
หมูํบ๎าน หมูํที่ 
12 ตาํบล 
หัวหว๎า 

เพื่อประชาชนมี
ถนนสําหรับใช๎ใน
การสญัจรไปมาที่
สะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล.ภายในหมูํบ๎าน 
จากบ๎านนายสมุิตร ศรีเกษม  -  ที่
นายจําเนียร  เภาเนือง ขนาดกว๎าง 
4 เมตร ยาว 250 เมตร  

- - 600,000 - - ความพึง
พอใจผู๎ใช๎
เส๎นทางไมตํ่ํา
กวําร๎อยละ 
60 

ประชาชนได๎
ใช๎ถนนอยําง
สะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง 
 

174 กํอสร๎างถนน 
คสล. ภายใน
หมูํบ๎าน หมูํที่ 
12 ตาํบล 
หัวหว๎า 

เพื่อประชาชนมี
ถนนสําหรับใช๎ใน
การสญัจรไปมาที่
สะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล. ภายในหมูํบ๎าน 
จากบ๎านนางสุภาพร  อุดมปลั่ง  -  
บ๎านนายอุดร  อุดมปลั่ง ขนาดกวา๎ง 
3 เมตร ยาว 140 เมตร 

- - - 252,000 - ความพึง
พอใจของ
ผู๎ใช๎เส๎นทาง
ไมํต่ํากวํา
ร๎อยละ 60 

ประชาชนได๎
ใช๎ถนนได๎
อยํางสะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง 
 
 

(ดําเนินการใน
ปี 2562) 

175 เปลี่ยนถังประปา 
(วัดคลอง
สมบูรณ์) 

เพื่อประชาชนมี
น้ําประปาใช๎อยําง
ทั่วถึง 

เปลี่ยนถังประปา (วัดคลองสมบูรณ์) - 632,000 - - - ความพึง
พอใจผู๎ใช๎น้ํา
ไมํต่ํากวํา
ร๎อยละ 60 

ประชาชนมี
น้ําใช๎อยําง
เพียงพอใน
การอุปโภค 

กองชําง 
ดําเนินการในปี 

2562) 

176 ขยายไฟฟูา 
แรงต่ํา หมูํที่ 13 

เพื่อประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎อยําง
ทั่วถึง 

(จากบ๎านนางสังเวียน  พุทธา  -  
บ๎านนายอานนท์  พุทธา) ระยะทาง 
200 เมตร 

- 400,000 - - - ความพึง
พอใจผู๎ใช๎
ไฟฟูาไมตํ่ํา
กวําร๎อยละ 
60 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎
อยํางทั่วถึง 

กองชําง 
 

ดําเนินการในปี 
2562) 
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แบบ ผ.02 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1 ยกระดับการบรหิารจดัการงานด๎านสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐานเพื่อสร๎างภมูิคุ๎มกัน และสํงเสรมิโอกาส ทางสังคมบนฐานแหํงความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสงัคม และชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
ผลผลติโครงการ 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

177 สร๎างถนนลูกรัง
ภายในหมูบํ๎าน หมูํ
ที่ 13 ตําบลหัวหว๎า 

เพื่อประชาชนมีถนน
สําหรับใช๎ในการ
สัญจรไปมาที่สะดวก 

จากบ๎านนายทองสุข  ชํานิ  -  บ๎านนาย
คิม  สืบจันทร์ ขนาดกว๎าง 4 เมตร ยาว 
200 เมตร 

- - 115,200 - - ความพึงพอใจ
ผู๎ใช๎เส๎นทางไมํ
ต่ํากวาํร๎อยละ 
60 

ประชาชนได๎
ใช๎ถนนอยําง
สะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง 
 

178 ขออุดหนุน
งบประมาณในการ
ดําเนินโครงการ
เปลี่ยนทํอเมน
ประปา หมูํที่ 14  

เพื่อประชาชนมี
น้ําประปาใช๎อยําง
ทั่วถึง 

-จาก อบต.หัวหว๎า  ถึงบ๎านนางอุไร  
ขุนเภา  1,500 ม. 
-จากสามแยกบ๎านนางจันทร์แดง   
ยอดแพง  ถึงนายทอง  กอดรวมทรัพย์  
400 ม. 
-จากบ๎านนางสมทรง  รวมทรัพย์  ถึง  
บ๎านนางนิตยา  ปะระกํา  500 ม. 
-จากบ๎านนายรังสรรค์  แก๎วศรี  ถึง  
โครงการหมูํบ๎านวรรณพร  600 ม. 
-จากสามแยกศาลากลางบ๎าน  ถึง   
บ๎านนายศักดิ์ดา ปาละกะวงศ์  
450 ม. 
-จากบ๎านนายสมศักดิ์  งามวงษ์  ถึง
บ๎านนางวันทอง  ทนสิงห์  200 ม. 
-จากบ๎านนางสาวจุรีรัตน์  วรวิชญ์เรือง
เดช  ถึงบ๎านนายสมบัติ แย๎มพลับ  
200 ม. 

- 820,000 - - - ความพึง
พอใจผู๎ใช๎น้ํา
ไมํต่ํากวํา
ร๎อยละ 60 

ประชาชนมี
น้ําใช๎
เพียงพอใน
การอุปโภค 

กองชําง  
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แบบ ผ.02 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1 ยกระดับการบรหิารจดัการงานด๎านสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐานเพื่อสร๎างภมูิคุ๎มกัน และสํงเสรมิโอกาส ทางสังคมบนฐานแหํงความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสงัคม และชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
ผลผลติโครงการ 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

179 ขออุดหนุน
งบประมาณใน
การดําเนิน
โครงการ
ปรับปรุงระบบ
กรองน้ําประปา 
หมูํที่ 14 

เพื่อประชาชนมี
น้ําสะอาดใช๎อยําง
ทั่วถึง 

ปรับปรุงระบบกรองน้ําประปา  
หมูํที่ 14  

- 310,000 - - - ความพึง
พอใจของ
ผู๎ใช๎น้ําไมํต่ํา
กวําร๎อยละ 
60 

ประชาชนมี
น้ําสะอาด
เพื่อการ
อุปโภค
บริโภค 

กองชําง 
 

180 ลงลูกรังเพื่อ
ปรับปรุงสนาม
กีฬา หมูํที่ 14 
ตําบลหัวหว๎า 

เพื่อประชาชนมี
สนามกีฬาสําหรับ
การออกกําลังกาย
อยํางเหมาะสม 

ปรับปรุงสนามกีฬา หมูํท่ี 14 โดย
การลงลูกรังและปรับเกลี่ย 

- - 300,000 - - ความพึง
พอใจผู๎ใช๎
สนามกีฬาไมํ
ต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชนมี
สนามกีฬา
เพื่อการออก
กําลัย 

กองชําง 
 

181 กํอสร๎างถนนดิน
ลูกรังภายใน
หมูํบ๎าน หมูํที่ 
15 ตาํบล 
หัวหว๎า 

เพื่อประชาชนมี
ถนนสําหรับใช๎ใน
การสญัจรไปมาที่
สะดวก 

กํอสร๎างถนนดินลูกรังภายในหมูํบา๎น 
จากสะพานโรงสี  -  สะพานหนอง
กระดาน ขนาดกว๎าง 4.5  ยาว 
700  เมตร 

- 453,600 - - - ความพึง
พอใจของ
ผู๎ใช๎เส๎นทาง
ไมํต่ํากวํา
ร๎อยละ 60 

ประชาชนได๎
ใช๎ถนนอยําง
สะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง 
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แบบ ผ.02 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1 ยกระดับการบรหิารจดัการงานด๎านสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐานเพื่อสร๎างภมูิคุ๎มกัน และสํงเสรมิโอกาส ทางสังคมบนฐานแหํงความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสงัคม และชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
ผลผลติโครงการ 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

182 กํอสร๎างถนน 
คสล.ภายใน
หมูํบ๎าน หมูํที่ 
15 ตาํบล 
หัวหว๎า 

เพื่อประชาชนมี
ถนนสําหรับใช๎ใน
การสญัจรไปมาที่
สะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล.ภายในหมูํบ๎าน 
จากบ๎านนางสะอาด  สุขหอม  -  
บ๎านนายละมัย  สุขหอม ขนาดกวา๎ง 
5 เมตร ยาว 60 เมตร 

- - - 180,000 - ความพึง
พอใจผู๎ใช๎
เส๎นทางไมตํ่ํา
กวําร๎อยละ 
60 

ประชาชนได๎
ใช๎ถนนอยําง
สะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง 
 

183 กํอสร๎างถนน 
คสล.หมูํที่ 16 
ตําบลหัวหว๎า 

เพื่อประชาชนมี
ถนนสําหรับใช๎ใน
การสญัจรไปมาที่
สะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล.หมูํที่ 16 บรเิวณ
ถนนลาดยางเส๎นหนองสีเสียด  - 
บ๎าน นางสาวศรียดุา  เสริมสวําง 
ขนาดกว๎าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร 

- - 720,000 - - ความพึง
พอใจผู๎ใช๎
เส๎นทางไมตํ่ํา
กวําร๎อยละ 
60 

ประชาชนได๎
ใช๎ถนนอยําง
สะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง 
 

184 ซํอมแซมถนน 
คสล.หมูํที่ 16 
ตําบลหัวหว๎า 

เพื่อประชาชนมี
ถนนสําหรับใช๎ใน
การสญัจรไปมาที่
สะดวก 

ซํอมแซมถนน คสล.หมูํที่ 16 จาก
บ๎านนายเตม็   จันทร์รังษี  -  บ๎าน
นายวํอง เขียวชอุํม ขนาดกว๎าง 4 
เมตร ยาว 200 เมตร 

- - - 480,000 - ความพึง
พอใจผู๎ใช๎
เส๎นทางไมตํ่ํา
กวําร๎อยละ 
60 

ประชาชนได๎
ใช๎ถนนอยําง
สะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง 
อบต.หัวหว๎า 
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แบบ ผ.02 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1 ยกระดับการบรหิารจดัการงานด๎านสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐานเพื่อสร๎างภมูิคุ๎มกัน และสํงเสรมิโอกาส ทางสังคมบนฐานแหํงความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสงัคม และชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
ผลผลติโครงการ 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

185 กํอสร๎างโครง
หลังคา
อเนกประสงค์
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ๎านหัวซา 

เพื่อใช๎สําหรับจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอนและทํา
กิจกรรมตํางๆที่
เอื้อตํอการ
สํงเสริม
พัฒนาการสําหรับ
เด็กนักเรยีน 

อาคารโครงหลังคาอเนกประสงค์ 
จํานวน 1 หลัง ขนาดไมํน๎อยกวํา 
12 x 20 เมตร 

- - 1,000,000 - - เด็ก/
ผู๎ปกครองมี
ความพึง
พอใจตํอ
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กไม ํ
ต่ํากวํา 
ร๎อยละ 60 

มีสถานท่ีใน
การจัด
กิจกรรม
สําหรับเด็ก 

กองชําง 
 

186 กํอสร๎างห๎องน้ํา
ครูศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ๎าน 
หัวซา 

เพื่อให๎บริการและ
อํานวยความ
สะดวกแกํครู และ
ผู๎มาตดิตํอ
ราชการของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

มีห๎องน้ํา/ห๎องส๎วมที่มีอุปกรณ์
อํานวยความสะดวกพร๎อม จํานวน 
2 ห๎องขนาดไมํน๎อยกวํา 2x 2 เมตร 

- - 150,000 - - ตอบสนอง
แผนพัฒนา
ศูนย์เด็กเล็ก
บ๎านหัวซา 

ครูมี
ห๎องน้ํา/
ห๎องส๎วมใช๎ 

กองชําง 
 

187 กํอสร๎าง/ตํอเติม 
อาคารห๎อง
รับประทาน
อาหาร ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
หัวซา 

เพื่อให๎ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีโรงครัว
โรงอาหารทีไ่ด๎
มาตรฐานของ
กระทรวง
สาธารณสุข 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านหัวซา 
มีโรงอาหาร/โรงครัวเพียงพอตํอ
จํานวนเด็กนักเรียน จํานวน 1 ห๎อง 
ขนาด 12x 18 เมตร 

- - - 500,000 - ได๎มาตรฐาน
ของ
กระทรวง
สาธารณสุข 

มีอาคารที่
เพียงพอ
และได๎
มาตรฐาน 

กองชําง 
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แบบ ผ.02 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1 ยกระดับการบรหิารจดัการงานด๎านสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐานเพื่อสร๎างภมูิคุ๎มกัน และสํงเสรมิโอกาส ทางสังคมบนฐานแหํงความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสงัคม และชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
ผลผลติโครงการ 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

188 เสรมิถนนลูกรัง 
หมูํ 1 

เพื่อให๎ประชาชน
เดินทางไดส๎ะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากท่ีนางมณฑล  สิงห์ทอง ถึง 
ที่นางพล  กลิ่นศิริ  4 x 50 เมตร 

- - 48,000 - - ความพึง
พอใจผู๎ใช๎
เส๎นทางไมํ
ต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชน
ได๎ใช๎ถนนได๎
อยําง
สะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง 
 

189 กํอสร๎างเสริมผิว
จราจรแอสฟัล
ติกส์ หมูํ 1 

เพื่อให๎ประชาชน
เดินทางไดส๎ะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากบ๎านนายนาวิน กิมเต๏ก ถึงบ๎าน
นางกนกพร พิมแพง 4 x 500 
เมตร 

- - 640,000 - - ความพึง
พอใจผู๎ใช๎
เส๎นทางไมํ
ต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชน
ได๎ใช๎ถนนได๎
อยําง
สะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง 
 

190 กํอสร๎างเสริมผิว
จราจรแอสฟัล
ติกส์ หมูํ 1 

เพื่อให๎ประชาชน
เดินทางไดส๎ะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากท่ีนางสมคิด  แสงเดือน ถึง 
นายธนสินธิ์  เลิศพิพัฒน์มงคลกุล 
4 x 500 เมตร 

- - 520,000 - - ความพึง
พอใจผู๎ใช๎
เส๎นทางไมํ
ต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชน
ได๎ใช๎ถนนได๎
อยําง
สะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง 
 

191 เสรมิถนนลูกรัง 
หมูํ 1 

เพื่อให๎ประชาชน
เดินทางไดส๎ะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากท่ีนายประยูร  ยอพันธ์ ถึงที ่
นางนิภาพร  สร๎างกลาง  
ขนาด 3 x 100 เมตร 

- - - 70,000 - ความพึง
พอใจผู๎ใช๎
เส๎นทางไมํ
ต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชน
ได๎ใช๎ถนนได๎
อยําง
สะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง 
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แบบ ผ.02 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1 ยกระดับการบรหิารจดัการงานด๎านสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐานเพื่อสร๎างภมูิคุ๎มกัน และสํงเสรมิโอกาส ทางสังคมบนฐานแหํงความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสงัคม และชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
ผลผลติโครงการ 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

192 กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูํ 1 

เพื่อให๎ประชาชน
เดินทางไดส๎ะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากท่ี นางสาวทองเปลว อักษร 
ถึงที่นายโกมล  ทับทิม 
ขนาด 3 x 300 เมตร 

- - - 495,000 - ความพึง
พอใจผู๎ใช๎
เส๎นทางไมํ
ต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชน
ได๎ใช๎ถนนได๎
อยําง
สะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง 
 

193 กํอสร๎างราง
ระบายน้ําตัวยู  
หมูํ 2 

เพื่อปูองกันนํ้า
ทํวมขังบ๎านเรือน
ประชาชน 

-จากกุฏิเจ๎าอาวาสวัดเกาะสมอ ถึง
บ๎านนางละมลู  งามวงษ์ 
ขนาด 0.50 x 200 เมตร 
-บ๎านนางดอน กองสี ถึงบ๎าน 
นางศิดาวรรณ สุมํเหม 
ขนาด 0.50 x 200 เมตร 

- - 680,000 - - ความพึง
พอใจผู๎ใช๎
เส๎นทางไมํ
ต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชน
ได๎ใช๎ถนนได๎
อยําง
สะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง 
 

194 เสรมิถนนลูกรัง 
หมูํ 2 

เพื่อให๎ประชาชน
เดินทางไดส๎ะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากบ๎านนางณัฏฐณิี  ซื่อตรง ถึง 
โนนเตาปูน ระยะทาง 4x 120 
เมตร 

- - 55,000 - - ความพึง
พอใจผู๎ใช๎
เส๎นทางไมํ
ต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชน
ได๎ใช๎ถนนได๎
อยําง
สะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง 
 

195 สร๎างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.2 

เพื่อให๎ประชาชน
เดินทางได๎สะดวก 
มีความปลอดภัย 

บ๎านนายพิพัฒน์  วงค์สวัสดิ์ ถึง 
นายประจวบ  นาทุม ขนาด 
4 x 120 เมตร 

- - 261,000 - - ความพึงพอใจ
ผู๎ใช๎เส๎นทาง
ไมํตํ่ากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชนได๎
ใช๎ถนนได๎
อยํางสะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง 
 



 
 

~ 102 ~ 
 

 
แบบ ผ.02 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1 ยกระดับการบรหิารจดัการงานด๎านสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐานเพื่อสร๎างภมูิคุ๎มกัน และสํงเสรมิโอกาส ทางสังคมบนฐานแหํงความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสงัคม และชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
ผลผลติโครงการ 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

196 เสรมิถนนลูกรัง 
หมูํ 2 

เพื่อให๎ประชาชน
เดินทางไดส๎ะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากบ๎านนายจงกล  วงษ์อุดม 
ถึงบ๎านนายนวล  สมอทอง 
ระยะทาง 4x 150 เมตร 

- - 60,000 - - ความพึง
พอใจผู๎ใช๎
เส๎นทางไมํ
ต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชน
ได๎ใช๎ถนนได๎
อยําง
สะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง 
 

197 โครงการติดตั้ง
ไฟแสงสวํางแบบ
กิ่งเดี่ยว หมูํ 3 

เพื่อให๎ประชาชน
มีความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

จากหน๎าบ๎านนายอําไพ  กองมณ ี
ถึงเขตติดตํอ ม.6 บ๎านหัวซา 
ระยะทาง 1,500 เมตร จํานวน 
50 ต๎น ขนาดสูง 9 เมตร 

- - - 1,750,000 - ความพึง
พอใจของ
ประชาชนไมํ
ต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชน 
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองชําง 
 

198 สร๎างถนนลูกรัง 
หมูํ 3 

เพื่อให๎ประชาชน
เดินทางไดส๎ะดวก
มีความปลอดภัย 

บ๎านนายเซ็ง  เอื้อเฟื้อ ถึงบ๎าน 
นายสุรศักดิ์  ซื่อตรง ขนาด 
3 x 200 เมตร 

- - 32,000 - - ความพึง
พอใจของ
ประชาชนไมํ
ต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชน
ได๎รับความ
ปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองชําง 
 

199 สร๎างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.3 

เพื่อให๎ประชาชน
เดินทางไดส๎ะดวก
มีความปลอดภัย 

จากร๎านค๎าชุมชน ม.3 ถึงบ๎านนาย 
กอบศักดิ์  ขอแอบกลาง ขนาดกว๎าง 
4 x 120 เมตร  

- - 249,600 - - ความพึง
พอใจผู๎ใช๎
เส๎นทางไมํ
ต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชน
ได๎รับความ
ปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองชําง 
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แบบ ผ.02 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1 ยกระดับการบรหิารจดัการงานด๎านสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐานเพื่อสร๎างภมูิคุ๎มกัน และสํงเสรมิโอกาส ทางสังคมบนฐานแหํงความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสงัคม และชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
ผลผลติโครงการ 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

200 สร๎างถนนดิน
ลูกรัง หมูํ 3 

เพื่อให๎ประชาชน
เดินทางไดส๎ะดวก
มีความปลอดภัย 

บ๎านนายบุญมี  โพธ์ินาม ถึงบ๎าน 
นางสาลี่  ค้ําชู ขนาด 4x 100 ม. 

- - 92,000 - - ความพึง
พอใจผู๎ใช๎
เส๎นทางไมํ
ต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชน
ได๎ใช๎ถนนได๎
อยําง
สะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง 
 

201 สร๎างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูํ 3 

เพื่อให๎ประชาชน
เดินทางไดส๎ะดวก
มีความปลอดภัย 

บ๎านนายสุทิน  คําซาว ถึงบ๎าน 
นายเนื่อง  สีทุม ขนาด 4x 1,000 
เมตร  

- - 1,860,000 1,860,000 - ความพึง
พอใจผู๎ใช๎
เส๎นทางไมํ
ต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชน
ได๎ใช๎ถนนได๎
อยําง
สะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง 
 

202 เสรมิถนนลูกรัง 
หมูํ 3 

เพื่อให๎ประชาชน
เดินทางไดส๎ะดวก
มีความปลอดภัย 

จากถนน 3070-ถึงที่นายสมควร 
สิงห์ทน  ขนาดกว๎าง 4x100 เมตร 

- - - 30,000 - ความพึง
พอใจผู๎ใช๎
เส๎นทางไมํ
ต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชน
ได๎ใช๎ถนนได๎
อยําง
สะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง 
 

203 สร๎างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูํ 3 

เพื่อให๎ประชาชน
มีความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

บ๎านนายหอมจันทร์  สมอชัย 
ถึงบ๎านนางสําราญ  โพธ์ิศรี ขนาด 
4 x 200 เมตร 

- - - 435,000 - ความพึง
พอใจผู๎ใช๎
เส๎นทางไมํ
ต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชน
ได๎ใช๎ถนนได๎
อยําง
สะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง 
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แบบ ผ.02 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1 ยกระดับการบรหิารจดัการงานด๎านสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐานเพื่อสร๎างภมูิคุ๎มกัน และสํงเสรมิโอกาส ทางสังคมบนฐานแหํงความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสงัคม และชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
ผลผลติโครงการ 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

204 สร๎างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูํ 4 

เพื่อให๎ประชาชน
เดินทางไดส๎ะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากบ๎านนางสาวอนงค์  โอบอ๎อม 
ถึงนางภู สังอรดี  ขนาดกว๎าง 6 
เมตร ยาว 300 เมตร  

- - 998,500 - - ความพึง
พอใจผู๎ใช๎
เส๎นทางไมํ
ต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชน
ได๎ใช๎ถนนได๎
อยําง
สะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง 
 

205 เสรมิดินลูกรัง 
หมูํ 4 

เพื่อให๎ประชาชน
เดินทางไดส๎ะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากปากทางวัดหัวซา หมูํที่ 5 ถึง
เขตหมูํที่ 4 บ๎านหายโศก ลงลูกรัง
ขยายทางกว๎าง 3  x 600 x 4 
เมตร 

- - 1,512,000 - - ความพึง
พอใจผู๎ใช๎
เส๎นทางไมํ
ต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชน
ได๎ใช๎ถนนได๎
อยําง
สะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง 
 

206 สร๎างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูํ 4 

เพื่อให๎ประชาชน
เดินทางไดส๎ะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากบ๎านนางพรรณี  ประครอง ถึง
บ๎านนางเกษร  สิลสร๎อย ขนาด 
3 x 30 เมตร 

- - 50,000 - - ความพึง
พอใจผู๎ใช๎
เส๎นทางไมํ
ต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชน
ได๎ใช๎ถนนได๎
อยําง
สะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง 
 

207 สร๎างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูํ 4 

เพื่อให๎ประชาชน
เดินทางไดส๎ะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากบ๎านนางอําพร ถึงที่นางทองติ๋ม  
ประครอง ขนาด 6 x 100 เมตร 

- - 324,000 - - ความพึง
พอใจผู๎ใช๎
เส๎นทางไมํ
ต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชน
ได๎ใช๎ถนนได๎
อยําง
สะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง 
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แบบ ผ.02 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1 ยกระดับการบรหิารจดัการงานด๎านสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐานเพื่อสร๎างภมูิคุ๎มกัน และสํงเสรมิโอกาส ทางสังคมบนฐานแหํงความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสงัคม และชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
ผลผลติโครงการ 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

208 สร๎างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูํ 4 

เพื่อให๎ประชาชน
เดินทางไดส๎ะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากบ๎านนางขันทอง  ค้ําชู ถึง 
สามแยกที่นานายสุเนตร  สังอรด ี
ขนาดกว๎าง 4 x 120 เมตร 

- - - 261,000 - ความพึง
พอใจของ
ผู๎ใช๎เส๎นทาง
ไมํต่ํากวํา
ร๎อยละ 60 

ประชาชน
ได๎ใช๎ถนนได๎
อยําง
สะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง 
 

209 สร๎างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูํ 4 

เพื่อให๎ประชาชน
เดินทางไดส๎ะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากบ๎านนายหนุํม ถึงที่นายสุวัตร  
ขยันกิจ ขนาดกว๎าง 4 x 100 
เมตร 

- - - 220,000 - ความพึง
พอใจของ
ผู๎ใช๎เส๎นทาง
ไมํต่ํากวํา
ร๎อยละ 60 

ประชาชน
ได๎ใช๎ถนนได๎
อยําง
สะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง 
 

210 สร๎างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูํ 4 

เพื่อให๎ประชาชน
เดินทางไดส๎ะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากบ๎านนายสุวัน  ทนสิงห์ ถึงบ๎าน
นายบุญเลิศ  หายโศรก ขนาดกว๎าง 
4 x 300 เมตร 

- - - 652,000 - ความพึง
พอใจของ
ผู๎ใช๎เส๎นทาง
ไมํต่ํากวํา
ร๎อยละ 60 

ประชาชน
ได๎ใช๎ถนนได๎
อยําง
สะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง 
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แบบ ผ.02 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1 ยกระดับการบรหิารจดัการงานด๎านสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐานเพื่อสร๎างภมูิคุ๎มกัน และสํงเสรมิโอกาส ทางสังคมบนฐานแหํงความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสงัคม และชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
ผลผลติโครงการ 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

211 สร๎างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูํ 4 

เพื่อให๎ประชาชน
เดินทางไดส๎ะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากบ๎านนางสาคร  ค้ําชู ถึงสาม
แยกท่ีนายสวง  ประครอง ขนาด
กว๎าง 4 x 60 เมตร 

- - - 130,000 - ความพึง
พอใจของ
ผู๎ใช๎เส๎นทาง
ไมํต่ํากวํา
ร๎อยละ 60 

ประชาชน
ได๎ใช๎ถนนได๎
อยําง
สะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง 
 

212 สร๎างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูํ 4 

เพื่อให๎ประชาชน
เดินทางไดส๎ะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากบ๎านนางอําพร ถึงบ๎านนาง
มาลัย สืบจันทร์ ขนาดกว๎าง 4 x 
170 เมตร 

- - - 370,000 - ความพึง
พอใจของ
ผู๎ใช๎เส๎นทาง
ไมํต่ํากวํา
ร๎อยละ 60 

ประชาชน
ได๎ใช๎ถนนได๎
อยําง
สะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง 
 

213 กํอสร๎างรํอง
ระบายน้ํา พร๎อม
เสรมิผิวถนน
คอนกรีต หมูํ 5 

เพื่อปูองกันปัญหา
น้ําทํวมขังใน
หมูํบ๎านและ
ประชาชนเดินทาง
สะดวกปลอดภยั 

กํอสร๎างรํองระบายน้ํา (บ๎านแมํชี
ปัด)พร๎อมเสริมผิวถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ขนาด 3 x100 เมตร 

- - 253,000 - - ความพึง
พอใจผู๎ใช๎
เส๎นทางไมํ
ต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชน
ได๎ใช๎ถนนได๎
อยําง
สะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง 
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แบบ ผ.02 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1 ยกระดับการบรหิารจดัการงานด๎านสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐานเพื่อสร๎างภมูิคุ๎มกัน และสํงเสรมิโอกาส ทางสังคมบนฐานแหํงความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสงัคม และชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
ผลผลติโครงการ 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

214 กํอสร๎างถนน 
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูํ 5 

เพื่อให๎ประชาชน
เดินทางไดส๎ะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากปากทางวัดปุาโพธิ์แก๎ว 1 ถึงที ่
นางสุพรรษา วิจิตรสกลุสูง 
ขนาด 3 x 140 เมตร 

- - 230,000 - - ความพึง
พอใจผู๎ใช๎
เส๎นทางไมํ
ต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชน
ได๎ใช๎ถนนได๎
อยําง
สะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง 
 

215 กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูํ 5 

เพื่อให๎ประชาชน
เดินทางไดส๎ะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากบ๎านนายประภาส  บุญเชิด ถงึ
เขตเช่ือมตํอหมูํที่ 4 หายโศก 
ขนาด 4x550 เมตร 

- - 1,196,000 - - ความพึง
พอใจผู๎ใช๎
เส๎นทางไมํ
ต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชน
ได๎ใช๎ถนนได๎
อยําง
สะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง 
 

216 กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูํ 5 

เพื่อให๎ประชาชน
เดินทางไดส๎ะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากบ๎านนางเดือน  ดาราย ถึงที่นาง
ขวัญเรือน  หล๎าสมบรูณ์ ขนาด 
4x350 เมตร 

- - 761,000 - - ความพึง
พอใจผู๎ใช๎
เส๎นทางไมํ
ต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชน
ได๎ใช๎ถนนได๎
อยําง
สะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง 
 

217 กํอสร๎างถนนดิน
ลูกรัง พร๎อมวาง
ทํอคอนกรีต
เสรมิเหล็ก  
หมูํ 5 

เพื่อให๎ประชาชน
เดินทางไดส๎ะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากบ๎านนายบุญไทย  เดชดี ถึงที ่
นางแกํน  ลี้ถาวร ขนาด 4x300 
เมตร พร๎อมวางทํอระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

- - - 200,000 - ความพึง
พอใจของ
ผู๎ใช๎เส๎นทาง
ไมํต่ํากวํา
ร๎อยละ 60 

ประชาชน
ได๎ใช๎ถนนได๎
อยําง
สะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง 
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แบบ ผ.02 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1 ยกระดับการบรหิารจดัการงานด๎านสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐานเพื่อสร๎างภมูิคุ๎มกัน และสํงเสรมิโอกาส ทางสังคมบนฐานแหํงความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสงัคม และชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
ผลผลติโครงการ 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

218 กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูํ 5 

เพื่อให๎ประชาชน
เดินทางไดส๎ะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากปากทางวัดปุาโพธิ์แก๎ว 1 ถึง
หนองสระเพาะ ขนาด 4x380 
เมตร 

- - - 827,000 - ความพึง
พอใจผู๎ใช๎
เส๎นทางไมํ
ต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชน
ได๎ใช๎ถนนได๎
อยําง
สะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง 
 

219 กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูํ 5 

เพื่อให๎ประชาชน
เดินทางไดส๎ะดวก 
มีความปลอดภัย 

บ๎านนายธานี  หมวดดี ถึงคุ๎มบ๎าน
หนองยาง ขนาด 3x300 เมตร 

- - - 495,000 - ความพึง
พอใจผู๎ใช๎
เส๎นทางไมํ
ต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชน
ได๎ใช๎ถนนได๎
อยําง
สะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง 
 

220 วางทํอระบายน้ํา 
คอนกรีต ม.5 

เพื่อปูองกันปัญหา 
น้ําทํวมขังและ
บรรเทาความ
เดือดร๎อนของ
ประชาชน 

จากบ๎านนางเพียงใจ  กลําแพ 
ถึงที่นายสมคิด  ทาหอม 
ระยะทางประมาณ 500 เมตร 

- - - 150,000 - ความพึง
พอใจผู๎ใช๎
เส๎นทางไมํ
ต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชน
ได๎ใช๎ถนนได๎
อยําง
สะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง 
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แบบ ผ.02 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1 ยกระดับการบรหิารจดัการงานด๎านสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐานเพื่อสร๎างภมูิคุ๎มกัน และสํงเสรมิโอกาส ทางสังคมบนฐานแหํงความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสงัคม และชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
ผลผลติโครงการ 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

221 กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูํ 6 

เพื่อให๎ประชาชน
เดินทางไดส๎ะดวก 
มีความปลอดภัย 

แยกบ๎านนางปราณี ถึงบ๎านนาย 
สุชาติ จํานวน 2 ชํวง 
1. กว๎าง 4 x56 เมตร 
2. กว๎าง 3 x276 เมตร 

- - 575,200 - - ความพึง
พอใจผู๎ใช๎
เส๎นทางไมํ
ต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชน
ได๎ใช๎ถนนได๎
อยําง
สะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง 
 

222 กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูํ 6 

เพื่อให๎ประชาชน
เดินทางไดส๎ะดวก 
มีความปลอดภัย 

แยกบ๎านร๎อยโทไพบูลย์  งามวงษ ์
ถึงบ๎านนางแดง  นพคุณ 
ขนาดกว๎าง 3 x 25 เมตร 

- - 41,000 - - ความพึง
พอใจผู๎ใช๎
เส๎นทางไมํ
ต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชน
ได๎ใช๎ถนนได๎
อยําง
สะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง 
 

223 กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูํ 6 

เพื่อให๎ประชาชน
เดินทางไดส๎ะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากถนน 3070 ถึงสระประปา 
บระเพ็ชร ขนาด 5x250 เมตร 

- - 684,000 - - ความพึง
พอใจผู๎ใช๎
เส๎นทางไมํ
ต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชน
ได๎ใช๎ถนนได๎
อยําง
สะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง 
 

224 เสรมิผิวถนน
แอสฟัสติกส ์
หมูํ 6 

เพื่อปรับปรุงถนน
และให๎ประชาชน
เดินทางไดส๎ะดวก
ยิ่งข้ึน 

จากแยกบ๎านนางสํารวม ธรรมะ
เกสรถึงบ๎านนางยภุาริน วรทัต 
ขนาดกว๎าง 3 x 160 เมตร 

- - - 265,000 - ความพึง
พอใจผู๎ใช๎
เส๎นทางไมํ
ต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชน
ได๎ใช๎ถนนได๎
อยําง
สะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง 
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แบบ ผ.02 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1 ยกระดับการบรหิารจดัการงานด๎านสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐานเพื่อสร๎างภมูิคุ๎มกัน และสํงเสรมิโอกาส ทางสังคมบนฐานแหํงความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสงัคม และชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
ผลผลติโครงการ 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

225 เสรมิผิวถนน
แอสฟัสติกส ์
หมูํ 6 

เพื่อปรับปรุงถนน
และให๎ประชาชน
เดินทางไดส๎ะดวก
ยิ่งข้ึน 

จากแยกบ๎านนางกรรณิการ์ ชาภูคาํ 
ถึงแยกบ๎านนายเดือน  ดาราย  
ขนาดกว๎าง 4x 155 เมตร 

- - - 240,000 - ความพึง
พอใจผู๎ใช๎
เส๎นทางไมํ
ต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชน
ได๎ใช๎ถนนได๎
อยําง
สะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง 
 

226 เสรมิผิวถนน
แอสฟัสติกส ์
หมูํ 6 

เพื่อปรับปรุงถนน
และให๎ประชาชน
เดินทางไดส๎ะดวก
ยิ่งข้ึน 

จากแยกซอยสวนกล๎วย ถึงบ๎าน 
นางสาวทองเสี้ยน  ภูผา 
 4x300 เมตร 

- - - 384,000 - ความพึง
พอใจผู๎ใช๎
เส๎นทางไมํ
ต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชน
ได๎ใช๎ถนนได๎
อยําง
สะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง 
 

227 เสรมิผิวถนน
แอสฟัสติกส ์
หมูํ 6 

เพื่อปรับปรุงถนน
และให๎ประชาชน
เดินทางไดส๎ะดวก
ยิ่งข้ึน 

บ๎านนางทานตะวัน ประเสริฐสุข 
ถึงแยกบ๎าน 4x320 เมตร 

- - - - 400,000 ความพึง
พอใจผู๎ใช๎
เส๎นทางไมํ
ต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชน
ได๎ใช๎ถนนได๎
อยําง
สะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง 
 

228 กํอสร๎างถนน
ลูกรัง หมูํ 6 

เพื่อปรับปรุงถนน
และให๎ประชาชน
เดินทางไดส๎ะดวก
ยิ่งข้ึน 

จากหนองสองห๎อง ถึงหนองอ๎าย 
กลาง กว๎าง 3x500 เมตร 
พร๎อมวางทํอระบายน้ํา ขนาด 
60 x 100 เซนตเิมตร 3 จุด 

- - - - 320,000 ความพึง
พอใจผู๎ใช๎
เส๎นทางไมํ
ต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชน
ได๎ใช๎ถนนได๎
อยําง
สะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง 
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แบบ ผ.02 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1 ยกระดับการบรหิารจดัการงานด๎านสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐานเพื่อสร๎างภมูิคุ๎มกัน และสํงเสรมิโอกาส ทางสังคมบนฐานแหํงความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสงัคม และชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
ผลผลติโครงการ 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

229 กํอสร๎างถนนดิน
ลูกรัง ม.7 

เพื่อให๎ประชาชน
เดินทางไดส๎ะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากท่ีนางพิกุลแก๎ว  มีชัย  ถึงซอย
ข๎างโรงเรียนวัดเนินผาสุก ขนาด 
5x400 เมตร พร๎อมวางทํอระบาย
น้ํา ขนาด 80*100 เซนติเมตร  
จํานวน 2 จุด 

- - - 300,000 - ความพึง
พอใจผู๎ใช๎
เส๎นทางไมํ
ต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การเดินทาง 

กองชําง 
 

230 กํอสร๎างถนน 
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.7 

เพื่อให๎ประชาชน
เดินทางไดส๎ะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากบ๎านนายสเุวช  มีศิลป์ ถึงที่ 
นายกิตติกลุ  โทวงษ์ ขนาด 
3x200 เมตร 

- - - 331,000 - ความพึง
พอใจผู๎ใช๎
เส๎นทางไมํ
ต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การเดินทาง 

กองชําง 
 

231 กํอสร๎างถนนดิน
ลูกรัง ม.7 

เพื่อให๎ประชาชน
เดินทางไดส๎ะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากท่ีนางฉวี  ครูสอน ถึงที่นายปลิว 
ครูสอน ขนาด 5 x 300 เมตร 

- - - 225,000 - ความพึง
พอใจผู๎ใช๎
เส๎นทางไมํ
ต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การเดินทาง 

กองชําง 
 

232 ขยายเขตไฟฟูา
แรงต่ํา หมูํ 7 

เพื่อให๎ประชาชน
มีไฟฟูาใช๎ทุก
ครัวเรือน 

จากท่ีนายสอน  มาสี ถึงบ๎าน 
นางสํารวย  ทําเนา ระยะทาง 
500 เมตร 

- - - - 340,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํต่ํา
กวําร๎อยละ 
60 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎
อยําง
เพียงพอ 

กองชําง 
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แบบ ผ.02 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1 ยกระดับการบรหิารจดัการงานด๎านสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐานเพื่อสร๎างภมูิคุ๎มกัน และสํงเสรมิโอกาส ทางสังคมบนฐานแหํงความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสงัคม และชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
ผลผลติโครงการ 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

233 กํอสร๎างถนน 
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูํ 8 

เพื่อให๎ประชาชน
เดินทางไดส๎ะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากท่ีนางฝูาย อินทรโชติ ถึงที ่
นางริ้ว มีชัย ขนาด 4 x 1,350 
เมตร 

- - 2,936,200 - - ความพึง
พอใจผู๎ใช๎
เส๎นทางไมํ
ต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การเดินทาง 

กองชําง 
 

234 เสรมิผิวถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูํ 8 

เพื่อให๎ประชาชน
เดินทางไดส๎ะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากแยกถังประปา ถึงบ๎านนางอั้ว 
จันทร์สระ ขนาด 4 x 100 เมตร 

- - 217,400 - - ความพึง
พอใจผู๎ใช๎
เส๎นทางไมํ
ต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การเดินทาง 

กองชําง 
 

235 กํอสร๎างถนนดิน
ลูกรังใหมํ หมูํ 8 

เพื่อให๎ประชาชน
เดินทางไดส๎ะดวก 
มีความปลอดภัย 

นางสํารวย  ศรเพชร ถึงที่ 
นายสมศักดิ์ บุญนาม  
ขนาด 4 x 30 เมตร 

- - 20,000 - - ความพึง
พอใจผู๎ใช๎
เส๎นทางไมํ
ต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การเดินทาง 

กองชําง 
 

236 เสรมิผิวถนนดิน
ลูกรัง หมูํ 8 

เพื่อให๎ประชาชน
เดินทางไดส๎ะดวก 
มีความปลอดภัย 

ที่นายสมชาย  รักษาพล ถึงที่ 
นายอุดม  ชํานิ ขนาด 6x300 
เมตร 

- - - 270,000 - ความพึง
พอใจผู๎ใช๎
เส๎นทางไมํ
ต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การเดินทาง 

กองชําง 
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แบบ ผ.02 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1 ยกระดับการบรหิารจดัการงานด๎านสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐานเพื่อสร๎างภมูิคุ๎มกัน และสํงเสรมิโอกาส ทางสังคมบนฐานแหํงความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสงัคม และชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
ผลผลติโครงการ 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

237 กํอสร๎างถนนดิน
ลูกรังใหมํ หมูํ 8 

เพื่อให๎ประชาชน
เดินทางไดส๎ะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากท่ีนายบุญ  แซํโล๎ว ถึงหนองน้ํา 
สาธารณประโยชน์หนองโพรง 
ขนาด 6 x 700 เมตร 

- - - 630,000 - ความพึง
พอใจผู๎ใช๎
เส๎นทางไมํ
ต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การเดินทาง 

กองชําง 
 

238 สร๎างถนนดิน
ลูกรังใหมํ หมูํ 9 

เพื่อให๎ประชาชน
เดินทางไดส๎ะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากท่ีนายกิตติพันธ์  นิภาโภควิน 
ถึงที่นางปุณณาภา  สสีังข์ ขนาด 
4 x 500 เมตร 

- - - 300,000 - ความพึง
พอใจผู๎ใช๎
เส๎นทางไมํ
ต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การเดินทาง 

กองชําง 
 

239 ซํอมแซมถนน
ลูกรัง หมูํ 9 

เพื่อให๎ประชาชน
เดินทางไดส๎ะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากแยกถนน 3039 ถึงที่ 
นายนาวิน พันธุ์จุ๎ย ขนาด 
4x1,000 เมตร 

- - 600,000 - - ความพึง
พอใจผู๎ใช๎
เส๎นทางไมํ
ต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การเดินทาง 

กองชําง 
 

240 ขยายถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูํ 9 

เพื่อให๎ประชาชน
เดินทางไดส๎ะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากท่ีนางเตือน เกาะจันทร์ทึก ถึง
สระน้ําประปา (ขยายกว๎าง 1 เมตร 
ยาว 188 เมตร) 

- - 112,000 - - ความพึง
พอใจผู๎ใช๎
เส๎นทางไมํ
ต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การเดินทาง 

กองชําง 
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แบบ ผ.02 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1 ยกระดับการบรหิารจดัการงานด๎านสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐานเพื่อสร๎างภมูิคุ๎มกัน และสํงเสรมิโอกาส ทางสังคมบนฐานแหํงความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสงัคม และชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
ผลผลติโครงการ 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

241 สร๎างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูํ 9 

เพื่อให๎ประชาชน
เดินทางไดส๎ะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากบ๎านนายบุญสํง  หาดอน ถึง
บ๎านนางแสวง  คําผุย ขนาด 4x40 
เมตร 

- - 86,400 - - ความพึง
พอใจผู๎ใช๎
เส๎นทางไมํ
ต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การเดินทาง 

กองชําง 
 

242 เสรมิผิวถนน
ลูกรัง หมูํ 9 

เพื่อให๎ประชาชน
เดินทางไดส๎ะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากบ๎านนางหยาดฝน  รัตนแพทย ์
ถึงบ๎านนางสาวสุมาลี โพธ์ินาม 
ขนาด 4x100 เมตร 

- - - 61,000 - ความพึง
พอใจผู๎ใช๎
เส๎นทางไมํ
ต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การเดินทาง 

กองชําง 
 

243 กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูํ 9 

เพื่อให๎ประชาชน
เดินทางไดส๎ะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากบ๎านนายเจรียร  รวมทรัพย์  
ถึงบ๎านนางสมควร  ระรี ขนาด 
5x 200 เมตร พร๎อมไหลํทาง 

- - - 539,800 - ความพึง
พอใจผู๎ใช๎
เส๎นทางไมํ
ต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การเดินทาง 

กองชําง 
 

244 เสรมิผิวถนนดิน
ลูกรัง หมูํ 9 

เพื่อให๎ประชาชน
เดินทางไดส๎ะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากท่ีนางนงค์  เชาว์เจริญ ถึงบ๎าน
นายมิ้น  เหลําเคน ขนาด 4x700 
เมตร 

- - - 420,000 - ความพึง
พอใจผู๎ใช๎
เส๎นทางไมํ
ต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การเดินทาง 

กองชําง 
 

 



 
 

~ 115 ~ 
 

แบบ ผ.02 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1 ยกระดับการบรหิารจดัการงานด๎านสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐานเพื่อสร๎างภมูิคุ๎มกัน และสํงเสรมิโอกาส ทางสังคมบนฐานแหํงความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสงัคม และชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
ผลผลติโครงการ 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

245 กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.10 

เพื่อให๎ประชาชน
เดินทางไดส๎ะดวก
มีความปลอดภัย 

จากบ๎านนางหนูเพียร  วงษ์เสนา ถึง 
บ๎านนายทรงศักดิ์  อุปถัมภ ์
ขนาด 3 x 500 เมตร 

- - 824,100 - - ความพึง
พอใจผู๎ใช๎
เส๎นทางไมํ
ต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การเดินทาง 

กองชําง 
 

246 กํอสร๎างถนน 
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.10 

เพื่อให๎ประชาชน
เดินทางไดส๎ะดวก
มีความปลอดภัย 

จากบ๎านนางบรรทม  รินทา ถึงที ่
นางบรรทม  รินทา ขนาด 4x67 
เมตร 

- - 146,100 - - ความพึง
พอใจผู๎ใช๎
เส๎นทางไมํ
ต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การเดินทาง 

กองชําง 
 

247 กํอสร๎างถนน 
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.10 

เพื่อให๎ประชาชน
เดินทางไดส๎ะดวก
มีความปลอดภัย 

จากบ๎านเสถียร  สุวรรณวงค์ ถึง 
ที่นายสังวาล  บิณฑะ  
ขนาด 3 x 50 เมตร 

- - 82,000 - - ความพึง
พอใจผู๎ใช๎
เส๎นทางไมํ
ต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การเดินทาง 

กองชําง 
 

248 กํอสร๎างถนน 
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูํ 10 

เพื่อให๎ประชาชน
เดินทางไดส๎ะดวก
มีความปลอดภัย 

จากบ๎านนางบรรทม  รินทา ถึง 
ที่นายอาคม  รินทา 
ขนาด 3 x 42 เมตร 

- - 69,000 - - ความพึง
พอใจผู๎ใช๎
เส๎นทางไมํ
ต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การเดินทาง 

กองชําง 
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แบบ ผ.02 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1 ยกระดับการบรหิารจดัการงานด๎านสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐานเพื่อสร๎างภมูิคุ๎มกัน และสํงเสรมิโอกาส ทางสังคมบนฐานแหํงความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสงัคม และชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
ผลผลติโครงการ 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

249 ติดตั้งไฟสํอง
สวํางรายทาง  
หมูํ 10 

เพื่อให๎ประชาชน
มีความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

จากท่ีนางหนูเพียร  วงษ์เสนา ถึงที่
นายทรงศักดิ์  อุปถัมภ์ ระยะทาง 
500 เมตร 

- - - 400,000 - ความพึง
พอใจผู๎ใช๎
เส๎นทางไมํ
ต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การเดินทาง 

กองชําง 
 

250 กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูํ 11 

เพื่อให๎ประชาชน
เดินทางไดส๎ะดวก
มีความปลอดภัย 

บ๎านนางระเบียบ  มะโนภัย ถึงบ๎าน
นางนุํน  สอนเพ็ชร จํานวน 2 ชํวง 
-กว๎าง 4 x 120 เมตร 
-กว๎าง 4 x 70 เมตร 

- - 420,000 - - ความพึง
พอใจของ
ประชาชนไมํ
ต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชน
ได๎ใช๎ถนนได๎
อยําง
สะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง 
 

251 กํอสร๎างถนน 
ลูกรังใหมํ  
หมูํ 11 

เพื่อให๎ประชาชน
เดินทางไดส๎ะดวก
มีความปลอดภัย 

จากท่ีนางสาวประภาวรรณ   
สร๎อยสิงห์คํา ถึงที่นายทวี   
วงค์สวัสดิ์ ขนาด 4x400 เมตร 

- - 280,000 - - ความพึง
พอใจของ
ประชาชนไมํ
ต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชน
ได๎ใช๎ถนนได๎
อยําง
สะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง 
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แบบ ผ.02 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1 ยกระดับการบรหิารจดัการงานด๎านสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐานเพื่อสร๎างภมูิคุ๎มกัน และสํงเสรมิโอกาส ทางสังคมบนฐานแหํงความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสงัคม และชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
ผลผลติโครงการ 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

252 ติดตั้งไฟสํอง
สวํางรายทาง 
หมูํ 11 

เพื่อให๎ประชาชน
มีความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

จากเขตตดิตํอ หมูํที่ 10-บ๎านนาย 
ประสิทธ์ิ  อับดลุเลาะห์ ระยะทาง 
2,000 เมตร 

- - 340,000 - - ความพึง
พอใจผู๎ใช๎
เส๎นทางไมํ
ต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชน
ได๎รับความ
ปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองชําง 
 

253 กํอสร๎างถนนดิน
ลูกรังใหมํ  
หมูํ 11 

เพื่อให๎ประชาชน
เดินทางไดส๎ะดวก
มีความปลอดภัย 

หน๎าบ๎านนางสุทิน  ปัตสะ ถึงบ๎าน 
นางนุํน  สอนเพ็ชร ระยะทาง 
4x 500 เมตร 

- - 310,000 - - ความพึง
พอใจผู๎ใช๎
เส๎นทางไมํ
ต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชน
ได๎รับความ
ปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองชําง 
 

254 วางทํอระบายน้ํา
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูํ 11 

เพื่อปูองกันนํ้า
ทํวมขังและ
บรรเทาความ
เดือดร๎อนของ
ประชาชน 

จากบริเวณหน๎าประตูบี (โรจนะ) 
ถึงที่นางปลิว  สาดา ขนาด ø 60 
เซนติเมตร ระยะทาง 1,000 เมตร 

- - - 640,000 - ความพึง
พอใจผู๎ใช๎
เส๎นทางไมํ
ต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชน
ได๎รับความ
ปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองชําง 
 

255 ปรับปรุงอาคาร
เรียน หมูํ 11 

เพื่อใช๎เป็นสถานท่ี
สําหรับจัดตั้งศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ปรับปรุงห๎องเรียนโรงเรียน 
วัดหนองระเนตร จํานวน 2 
ห๎องเรียน 

- 
 

 

- - 350,000 - ความพึง
พอใจผู๎ใช๎
เส๎นทางไมํ
ต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชน
ได๎รับความ
ปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองชําง 
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แบบ ผ.02 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1 ยกระดับการบรหิารจดัการงานด๎านสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐานเพื่อสร๎างภมูิคุ๎มกัน และสํงเสรมิโอกาส ทางสังคมบนฐานแหํงความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสงัคม และชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
ผลผลติโครงการ 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

256 ขยายทํอระบบ
ประปา หมูํ 12 

เพื่อให๎ประชาชน
มีน้ําประปาใช๎
อยํางเพียงพอ
ทั่วถึง 

ขยายเปลีย่นทํอระบบประปา เป็น 
ขนาด 3 น้ิว 
-จากปากทาง ซอย 2 ถึงบ๎านนาย
ประคอง  ไชยบัว  500 เมตร 
-จากบ๎านนางบุญเรือง  แก๎วศร ี
ถึงบ๎านนายแสวง  พรหมบุตร 
500 เมตร 

- - 620,000 - - ความพึง
พอใจผู๎ใช๎
เส๎นทางไมํ
ต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชน
ได๎รับความ
ปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองชําง 
 

257 เสรมิระดับถนน
ผิวจราจรแอส
ฟัสติกส์ หมูํ 12 

เพื่อให๎ประชาชน
เดินทางไดส๎ะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากท่ีนางเฉลียว  คงยศ ถึงบ๎าน 
นางมะลิ ยศสิริ 6x 40 เมตร 
จากถนน 3039 ถึงซอย 4  
หนองปอ ขนาด 6x6 เมตร 

- - 78,000 - - ความพึง
พอใจผู๎ใช๎
เส๎นทางไมํ
ต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชน
ได๎รับความ
ปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองชําง 
 

258 กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูํ 12 

เพื่อให๎ประชาชน
เดินทางไดส๎ะดวก 
มีความปลอดภัย 

บ้านนายสุมติร  ศรเีกษม ถึงที่ 
นางส้มลิม้  เภาเนือง ขนาด 
5x500 เมตร 

- - - 1,352,000 - ความพึง
พอใจผู๎ใช๎
เส๎นทางไมํ
ต่ํากวําร๎อย
ละ 60 
 

ประชาชน
ได๎รับความ
ปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองชําง 
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แบบ ผ.02 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1 ยกระดับการบรหิารจดัการงานด๎านสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐานเพื่อสร๎างภมูิคุ๎มกัน และสํงเสรมิโอกาส ทางสังคมบนฐานแหํงความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสงัคม และชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
ผลผลติโครงการ 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

259 เสรมิระดับถนน
ผิวจราจรแอส
ฟัสติกส์ หมูํ 12 

เพื่อให๎ประชาชน
เดินทางไดส๎ะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากท่ีนางมะลิ  ยศสิริ ถึงที่ 
นายเสวย ขุนเภา ขนาด 6x 300 
เมตร 

- - - 576,000 - ความพึง
พอใจผู๎ใช๎
เส๎นทางไมํ
ต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชน
ได๎รับความ
ปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองชําง 
 

260 ขยายไหลํทาง 
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก  
หมูํ 13 

เพื่อให๎ประชาชน
เดินทางไดส๎ะดวก 
มีความปลอดภัย 

(ซอย 2) จากบ๎านนายประเสริฐ  
พุทธา ถึงบ๎านนายสมพร เธอจะโปะ 
ขยายกว๎าง1x 600 เมตร 
พร๎อมรื้อทํอประปาและลงดินลูกรงั
ไหลํทาง 

- - 785,000 - - ความพึง
พอใจของ
ประชาชนไมํ
ต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การเดินทาง 

กองชําง 
 

261 ขยายไหลํทาง 
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก  
หมูํ 13 

เพื่อให๎ประชาชน
เดินทางไดส๎ะดวก 
มีความปลอดภัย 

ขยายไหลํทางเทถนนคอนกรีต 
เสรมิเหล็ก จากวัดคลองสมบรูณ ์
ถึงถนนสี่เลน ขยาย 1x 910 เมตร 

- - 537,000 - - ความพึง
พอใจของ
ประชาชนไมํ
ต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การเดินทาง 

กองชําง 
 

262 ติดตั้งไฟสํอง
สวํางรายทาง 
หมูํ 13 

เพื่อให๎ประชาชน
มีความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

จากบ๎านนายมี  ศรีชนะ ถึง 
วัดคลองสมบรูณ์ ระยะทาง  
600 เมตร 

- - 260,000 - - ความพึง
พอใจผู๎ใช๎
เส๎นทางไมํ
ต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย
มากขึ้น 

กองชําง 
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แบบ ผ.02 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1 ยกระดับการบรหิารจดัการงานด๎านสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐานเพื่อสร๎างภมูิคุ๎มกัน และสํงเสรมิโอกาส ทางสังคมบนฐานแหํงความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสงัคม และชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
ผลผลติโครงการ 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

263 สร๎างถนน 
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.13 

เพื่อให๎ประชาชน
เดินทางไดส๎ะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากบ๎านนางอารี  ถึงบ๎าน 
นางสาวสุทัศน์  ฝั่งสระ  
ขนาด 4x200 เมตร 

- - - 435,000 - ความพึง
พอใจผู๎ใช๎
เส๎นทางไมํ
ต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การเดินทาง 

กองชําง 
 

264 วางทํอระบายน้ํา 
คอนกรีต ม.13 

เพื่อปูองกันและ
บรรเทาความ
เดือดร๎อนของ
ประชาชน 

จากบ๎านนายมี  ศรีชนะ ถึง 
คลองสมบรูณ์ ขนาด ø 60 x1.00 
เมตร ระยะทาง 400 เมตร 

- - - 420,000 - ความพึง
พอใจของ
ประชาชนไมํ
ต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ปูองกันนํ้า
ทํวมขังใน
หมูํบ๎าน 

กองชําง 
 

265 กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูํ 14 

เพื่อให๎ประชาชน
เดินทางไดส๎ะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากถนน 3070 ถึงที่นางสาว 
ศิดาวรรณ  สุมํเหม ขนาดกว๎าง 
4 x 160 เมตร 

- - 348,000 - - ความพึง
พอใจของ
ประชาชนไมํ
ต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การเดินทาง 

กองชําง 
 

266 กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูํ 14 

เพื่อให๎ประชาชน
เดินทางไดส๎ะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากท่ีนายวรรณา  ดวงดี ถึงที ่
นางวารุณี  พระแทํน ขนาดกว๎าง 
3 x 150 เมตร 

- - 247,000 - - ความพึง
พอใจของ
ประชาชนไมํ
ต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การเดินทาง 

กองชําง 
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แบบ ผ.02 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1 ยกระดับการบรหิารจดัการงานด๎านสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐานเพื่อสร๎างภมูิคุ๎มกัน และสํงเสรมิโอกาส ทางสังคมบนฐานแหํงความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสงัคม และชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
ผลผลติโครงการ 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

267 กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูํ 14 

เพื่อให๎ประชาชน
เดินทางไดส๎ะดวก 
มีความปลอดภัย 

บ๎าน นส.จุรรีัตน์ วรวิชญเ์รืองเดช 
ถึงที่นายสมบัติ  แย๎มพลับ 
ขนาด 3x 150 เมตร 

- - 247,000 - - ความพึง
พอใจผู๎ใช๎
เส๎นทางไมํ
ต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การเดินทาง 

กองชําง 
 

268 กํอสร๎างถนน 
ดินลูกรัง  
หมูํ 14 

เพื่อให๎ประชาชน
เดินทางไดส๎ะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากท่ีนายบุญเลิศ  คําซาว ถึงที ่
นางบุญทิม  ขุนเภา ขนาดกว๎าง  
3x 120 เมตร พร๎อมวางทํอ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ø 30 
เซนติเมตร X1.00 เมตร  
จํานวน 1 จุด 

- - 42,000 - - ความพึง
พอใจผู๎ใช๎
เส๎นทางไมํ
ต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การเดินทาง 

กองชําง 
 

269 กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูํ 14 

เพื่อให๎ประชาชน
เดินทางไดส๎ะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากท่ีนางมล  ปรืองาม ถึงที่ 
นางขวัญยืน  ซื่อตรง ขนาดกว๎าง 
4 X 200 เมตร 

- - - 435,000 - ความพึง
พอใจผู๎ใช๎
เส๎นทางไมํ
ต่ํากวําร๎อย
ละ 60 
 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การเดินทาง 

กองชําง 
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แบบ ผ.02 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1 ยกระดับการบรหิารจดัการงานด๎านสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐานเพื่อสร๎างภมูิคุ๎มกัน และสํงเสรมิโอกาส ทางสังคมบนฐานแหํงความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสงัคม และชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
ผลผลติโครงการ 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

270 กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูํ 14 

เพื่อให๎ประชาชน
เดินทางไดส๎ะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากท่ีนางนวลลออ  ดวงดี ถึงที่ 
นายบ๏วย  ขุนเภา ขนาด 4x 510 
เมตร 

- - - 1,110,000 - ความพึง
พอใจผู๎ใช๎
เส๎นทางไมํ
ต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การเดินทาง 

กองชําง 
 

271 กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูํ 14 

เพื่อให๎ประชาชน
เดินทางไดส๎ะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากท่ีนายจันทร์  ขุนเภา ถึง 
ถนนสี่เลน ขนาด 4x 400 เมตร 
 

- - - 870,000 - ความพึง
พอใจของ
ประชาชนไมํ
ต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การเดินทาง 

กองชําง 
 

272 ขุดลอกสระ 
สาธารณะ ม.14 

เพื่อใช๎เป็นแหลํง
เก็บกักนํ้าในยาม
ขาดแคลน 

ขุดลอกสระสาธารณะประโยชน์ 
หมูํ 14 จํานวน 4 ไร ํ

- - - - 2,000,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชนไมํ
ต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชนมี
แหลํงน้ําใช๎
ยามขาด
แคลน 

กองชําง 
 

273 ขยายเขต
ไฟฟูาแรงสูง 
หมูํ 14 

เพื่อให๎ประชาชน
มีไฟฟูาใช๎ 

จากท่ีบ๎านนางคําไพล คําซาว 
ถึงถนนสี่เลนท่ีทําการ อบต.หัวหวา๎ 

- - - - 420,000 ประชาชนพึง
พอใจไมํต่ํา
กวําร๎อยละ 
60 

ประชาชน 
มีไฟฟูาใช๎ 
อยําง
เพียงพอ 

กองชําง 
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แบบ ผ.02 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1 ยกระดับการบรหิารจดัการงานด๎านสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐานเพื่อสร๎างภมูิคุ๎มกัน และสํงเสรมิโอกาส ทางสังคมบนฐานแหํงความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสงัคม และชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
ผลผลติโครงการ 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

274 กํอสร๎างถนน 
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูํ 15 

เพื่อให๎ประชาชน
เดินทางไดส๎ะดวก 
มีความปลอดภัย 

ถนนรอบสวนสภุาพบ๎านเกาะสมอ 
ขนาด 4x 185 เมตร 

- - 237,000 - - ความพึง
พอใจของ
ประชาชนไมํ
ต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การเดินทาง 

กองชําง 
 

275 ติดตั้งไฟสํอง
สวํางรายทาง  
หมูํ 15 

เพื่อให๎ประชาชน
มีไฟฟูาใช๎และมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน
มากขึ้น 

ติดตั้งไฟสํองสวํางรายทาง จาก
สะพานสวนสุขภาพ ม.15 ถึง  
เขต ม.6 บ๎านหัวซา ระยะทาง 
800 เมตร 

- - - 120,000 - ความพึง
พอใจผู๎ใช๎
เส๎นทางไมํ
ต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 
 

276 กํอสร๎าง 
รางระบายน้าํ  
หมูํ 15 

เพื่อให๎ประชาชน
เดินทางไดส๎ะดวก 
มีความปลอดภัย
และปูองกันนํ้า
ทํวมขัง 

จากบ๎านนางเหลือ  มผีล ถึงบ๎าน 
นายสํารวย  สุขหอม ขนาดกว๎าง  
0.5 x 24 เมตร 

- - - 120,000 - ความพึง
พอใจผู๎ใช๎
เส๎นทางไมํ
ต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชนมี
ความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง 
 

กองชําง 
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แบบ ผ.02 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1 ยกระดับการบรหิารจดัการงานด๎านสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐานเพื่อสร๎างภมูิคุ๎มกัน และสํงเสรมิโอกาส ทางสังคมบนฐานแหํงความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสงัคม และชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
ผลผลติโครงการ 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

277 ขยายเขตระบบ
ประปา หมูํ 16 

เพื่อให๎ประชาชน
มีน้ําประปาใช๎
อยํางเพียงพอ
ทั่วถึง 

ขยายเขตประปา พร๎อมวางทํอ
ขนาด 
4 น้ิว จากประปาหมูํที่ 9 ถึง 
คุ๎มบ๎านหนองสีเสียด ม.16 
 

- - 320,000 - - ความพึง
พอใจของ
ประชาชนไมํ
ต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชน
ได๎ใช๎น้ํา
อยําง
เพียงพอ
ทั่วถึง 

กองชําง 
 

278 ติดตั้งไฟสํอง
สวํางรายทาง 
หมูํ 16 

เพื่อให๎ประชาชน
เดินทางไดส๎ะดวก
มีความปลอดภัย 

-บ๎านนางสาวสาวิตรี  โพธ์ิศรี ถึง 
นายประจวบ  โพธ์ิศร ี
-คุ๎มหนองตานัน ถึงถนนสี่เลน 

- - - 60,000 - ความพึง
พอใจผู๎ใช๎
เส๎นทางไมํ
ต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชน
ได๎รับความ
ปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองชําง 
 

279 สร๎างถนนดิน
ลูกรัง หมูํ 16 

เพื่อให๎ประชาชน
เดินทางไดส๎ะดวก
มีความปลอดภัย 

บ๎านนางวารี  บุญสุข ถึงบ๎าน 
นายโกมินทร์  งามวงษ์ ขนาดกว๎าง 
5 x 300 เมตร 

- - - 70,000 - ความพึง
พอใจผู๎ใช๎
เส๎นทางไมํ
ต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชน
ได๎ใช๎ถนนได๎
อยําง
สะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง 
 

280 กํอสร๎างถนน 
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูํ 16 

เพื่อให๎ประชาชน
เดินทางไดส๎ะดวก
มีความปลอดภัย 

จากบ๎านนายวํอง  เขียวชอุํม 
ถึงที่นายราชัย  วงษ์พา 
ขนาด 4 x 300 เมตร 

- - 652,000 - - ความพึง
พอใจของ
ประชาชนไมํ
ต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชน
ได๎ใช๎ถนนได๎
อยําง
สะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง 
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แบบ ผ.02 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1 ยกระดับการบรหิารจดัการงานด๎านสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐานเพื่อสร๎างภมูิคุ๎มกัน และสํงเสรมิโอกาส ทางสังคมบนฐานแหํงความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสงัคม และชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
ผลผลติโครงการ 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

281 กํอสร๎างถนน
เสรมิผิวแอสฟสั
ติกส์ หมูํ 17 

เพื่อให๎ประชาชน
เดินทางไดส๎ะดวก
มีความปลอดภัย 

จากหน๎าวัดหนองระเนตร ม.11  
ถึงเขตเช่ือมตํอตําบลหนองโพรง 
ระยะทาง 6 x 2,000 เมตร 

- - 1,780,000 2,000,000 - ความพึง
พอใจของ
ประชาชนไมํ
ต่ํากวําร๎อย
ละ60 

ประชาชน
ได๎รับความ
ปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองชําง 
 

282 โครงการติดตั้ง
ไฟแสงสวํางแบบ
กิ่งเดี่ยว หมูํ 17 

เพื่อให๎ประชาชน
มีความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

จากวัดหนองระเนตร ม.11 ถึงบ๎าน
จัดสรรนายก๎องศักดิ์  บุตรดาวงศ ์
ระยะทาง 2,500 เมตร 

- - 1,940,000 1,000,000 - ความพึง
พอใจของ
ประชาชนไมํ
ต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชน 
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน
มากขึ้น 

กองชําง 
 

283 กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูํ 17 

เพื่อให๎ประชาชน
เดินทางไดส๎ะดวก
มีความปลอดภัย 

จากท่ีนางสังเวียน  บุญทํา ถึงที ่
นายชํานาญ  ปัญญา ขนาดกว๎าง  
6 x 150 เมตร พร๎อมวางทํอ
ระบายน้ําคอนกรีต ø 60 ซม.ยาว 
150 เมตร 

- - 596,500 - - ความพึง
พอใจของ
ประชาชนไมํ
ต่ํากวําร๎อย
ละ60 

ประชาชน
ได๎รับความ
ปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองชําง 
 

284 สร๎างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูํ 17 

เพื่อให๎ประชาชน
เดินทางไดส๎ะดวก
มีความปลอดภัย 

จากท่ีนายเดือน  พันธุ์หว๎า ถึงที่ 
นางเสมอ  อ๎นสิริ ขนาดกวา๎ง 
4x200 เมตร พร๎อมวางทํอระบาย
น้ําคอนกรีต ø 60 ซม.ยาว 200 
เมตร 

- - - 556,000 - ความพึง
พอใจของ
ประชาชนไมํ
ต่ํากวําร๎อย
ละ60 

ประชาชน
ได๎รับความ
ปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองชําง 
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แบบ ผ.02 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1 ยกระดับการบรหิารจดัการงานด๎านสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐานเพื่อสร๎างภมูิคุ๎มกัน และสํงเสรมิโอกาส ทางสังคมบนฐานแหํงความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสงัคม และชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
ผลผลติโครงการ 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

285 กํอสร๎างถนน
ลูกรัง ม.17 

เพื่อให๎ประชาชน
เดินทางไดส๎ะดวก
มีความปลอดภัย 

บ๎านนายบุญมี แปนวงศ์ ถึงเขต
ติดตํอหมูํที่ 10 บ๎านหนองนก  
ขนาด 6 x 2,000 เมตร 

- - - 1,200,000 - ความพึง
พอใจของ
ประชาชนไมํ
ต่ํากวําร๎อย
ละ60 

ประชาชน
ได๎รับความ
ปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองชําง 
 

286 กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.17 

เพื่อให๎ประชาชน
เดินทางไดส๎ะดวก
มีความปลอดภัย 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบ๎านนางสังเวียน  บุญทํา ถึงท่ี 
นางระเบียบ  มะโนภัย ขนาด 
6 x 700 เมตร 

- - - 2,261,000 - ความพึง
พอใจของ
ประชาชนไมํ
ต่ํากวําร๎อย
ละ60 

ประชาชน
ได๎รับความ
ปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองชําง 
 

287 กํอสร๎าง/ตํอเติม
อาคารสํานกังาน 
อบต.หัวหว๎า 

เพื่อขยายอาคาร
สํานักงาน 
 

กํอสร๎าง/ตํอเติมอาคารสํานักงาน 
อบต.หัวหว๎า เพื่อปรับปรุง
สํานักงาน 
จํานวน 1 หลัง  

- 1,200,000 - - - ความพึง
พอใจของ
ประชาชนไมํ
ต่ํากวําร๎อย
ละ60 
 

เพิ่มความ
สะดวกใน
การติดตํอ
ราชการ 

กองชําง 
อบต.หัวหว๎า 
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แบบ ผ.02 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1 ยกระดับการบรหิารจดัการงานด๎านสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐานเพื่อสร๎างภมูิคุ๎มกัน และสํงเสรมิโอกาส ทางสังคมบนฐานแหํงความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสงัคม และชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
ผลผลติโครงการ 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

288 กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.1-ม.9 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกในการ
เดินทางยิ่งข้ึน 

จากปากทางสามแยกหัวหว๎า ม.1  
(3070) ถึงสามแยกหน๎าวัดหนอง
ปรือน๎อย ม.9 ขนาดกว๎าง 8 เมตร 
ยาว 15 กิโลเมตร  

- 65,000,000 - - - ความพึง
พอใจของ
ประชาชนไมํ
ต่ํากวําร๎อย
ละ60 
 

ประชาชน
ได๎รับความ
ปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองชําง 
 

289 กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก (ม.8  
ถึงรอยตํอ ม.13 
ตําบลหนอง
โพรง) 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกในการ
เดินทางยิ่งข้ึน 

จากหน๎าวัดหนองหูช๎าง หมูํที่ 8 
ตําบลหัวหว๎า ถึงเขตรอยตํอ หมูํที่ 
13 ตาํบลหนองโพรง ขนาดกว๎าง 
8 เมตร ยาว 6 กิโลเมตร 

- 25,725,000 - - - ความพึง
พอใจของ
ประชาชนไมํ
ต่ํากวําร๎อย
ละ60 

ประชาชน
ได๎รับความ
ปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองชําง 
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แบบ ผ.02 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1 ยกระดับการบรหิารจดัการงานด๎านสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐานเพื่อสร๎างภมูิคุ๎มกัน และสํงเสรมิโอกาส ทางสังคมบนฐานแหํงความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสงัคม และชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
ผลผลติโครงการ 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

290 กํอสร๎างขยาย
เขตระบบ
จําหนํายไฟฟูา
ให๎กับประปา 
หมูํ 6 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎มีน้ําประปาใช๎
อยํางเพียงพอ
ทั่วถึง 

ปักเสาคอนกรตี ขนาด 9 เมตร 
จํานวน 2 ต๎น และปักเสาตอมํอ
ขนาด0.25x0.25x3.5 เมตร 
จํานวน1ต๎น พาดสายบนหัวเสา
ด๎วยสายอลูมเินียมหุม๎ฉนวน ขนาด 
50 ต.มม.จาํนวน 4 เส๎น ระยะทาง 
70 เมตร 

- 144,000 - - - ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 
ไมํต่ํากวํา
ร๎อยละ 60 

ประชาชน
ได๎ใช๎
น้ําประปา
ได๎อยําง
สะดวก
ทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองชําง 
 

291 ขยายเขตไฟฟูา
แรงต่ํา ม.16 

เพื่อให๎ประชาชน
มีไฟฟูาใช๎ครบทุก
ครัวเรือน 

จากศาลาประชาคมหมูํบ๎าน ถึง 
บ๎านนางศรียุดา  เสรมิสวําง 
ระยะทาง 400 เมตร 

- - - 120,000 - ความพึง
พอใจของ
ประชาชนไมํ
ต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชนมี
ไฟฟูาอยําง
ทั่วถึง 

กองชําง 

292 ขยายเขตไฟฟูา
แรงต่ํา ม.7 

เพื่อให๎ประชาชน
มีไฟฟูาใช๎อยําง
เพียงพอท่ัวถึง 

จากบ๎านนายจําแลง  ศรเพชร 
ถึงบ๎านนายสุชาติ  วงษ์เสนา 
ระยะทาง 500 เมตร 

- - - 320,000 - ความพึง
พอใจของ
ประชาชนไมํ
ต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎
อยําง
เพียงพอ
ทั่วถึง 

กองชําง 
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แบบ ผ.02 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1 ยกระดับการบรหิารจดัการงานด๎านสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐานเพื่อสร๎างภมูิคุ๎มกัน และสํงเสรมิโอกาส ทางสังคมบนฐานแหํงความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสงัคม และชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
ผลผลติโครงการ 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

293 ขยายเขตไฟฟูา
แรงต่ํา หมูํ 7 

เพื่อให๎ประชาชน
มีไฟฟูาใช๎อยําง
เพียงพอท่ัวถึง 

บ๎านนางอุไร แปลนวงศ์ ถึง 
บ๎านนายสมยั  หงส์จันทร์ 
ระยะทาง 
120 เมตร 

- - - 100,000 - ความพึง
พอใจของ
ประชาชนไมํ
ต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎
อยําง
เพียงพอ
ทั่วถึง 

กองชําง 

294 ขยายเขต
ไฟฟูาแรงสูง 
หมูํ 9 

เพื่อให๎ประชาชน
มีไฟฟูาอยําง
เพียงพอ 

จากบ๎านนายนิคม  น๎อยเสน  
ถึงประปาหมูํบ๎าน ระยะทาง 300 
เมตร 

- 700,000 - - - ความพึง
พอใจของ
ประชาชนไมํ
ต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎
อยําง
เพียงพอ  

กองชําง 

295 ขยายเขตไฟฟูา
แรงต่ํา ม.9 

เพื่อให๎ประชาชน
มีไฟฟูาใช๎อยําง
เพียงพอ 
และทั่วถึง 

1. บ๎านนายทึม  หาดอน ถึงบ๎าน
นายไกรแก๎วทอง  เภาเนือง 
ระยะทาง 120 เมตร 
2. บ๎านนายบญุสํง  หาดอนถึงบ๎าน
นางแสวง  คําผุย ระยะทาง 40 ม. 

- - - 200,000 - ความพึง
พอใจผู๎ใช๎
เส๎นทางไมํ
ต่ํากวําร๎อย
ละ 60 
 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎
อยําง
เพียงพอ 

กองชําง 
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แบบ ผ.02 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1 ยกระดับการบรหิารจดัการงานด๎านสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐานเพื่อสร๎างภมูิคุ๎มกัน และสํงเสรมิโอกาส ทางสังคมบนฐานแหํงความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสงัคม และชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
ผลผลติโครงการ 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

296 ขยายเขตไฟฟูา
แรงต่ํา หมูํ 4 

เพื่อให๎ประชาชน
มีไฟฟูาใช๎ครบทุก
ครัวเรือน 

จากบ๎านนางสาวอนงค์  โอบอ๎อม 
ถึงนางภู สังอรดี  ระยะทาง 300 
เมตร 

- - - 100,000 - ความพึง
พอใจของ
ประชาชนไมํ
ต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชนมี
ไฟฟูาอยําง
ทั่วถึง 

กองชําง 

297 จัดทําระบบ
พลังงานไฟฟูา
แสงอาทิตย์  
หมูํ 14 

เพื่อให๎ประชาชน
มีพลังงานไฟฟูา 
แสงอาทิตย์ใช๎ใน
หมูํบ๎าน 

จัดทําระบบพลังงานไฟฟูา
แสงอาทิตย์ภายในหมูํบ๎าน จํานวน 
1 จุด  
 

- - - 410,000 - ความพึง
พอใจของ
ประชาชนไมํ
ต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชน 
มีพลังงาน
ไฟฟูา 
แสงอาทิตย์
ใช๎ใน
หมูํบ๎าน 

งบอําเภอ/
หนํวยงาน

อื่น 

298 กํอสร๎างระบบ
ประปาขนาด
ใหญํมาก  
หมูํ 12 

เพื่อให๎ประชาชน
มีน้ําประปาใช๎
อยํางเพียงพอ
และทั่วถึง 

กํอสร๎างระบบประปาขนาดใหญํ
มาก หมูํที่ 12 (หนองหงอนไกํ) 
พร๎อมเดินทํอ PE ขนาดไมํน๎อยกวาํ 
6 น้ิว ระยะทางยาว 22 กิโลเมตร 
และระบบไฟฟูาแรงสูง  

- - 9,500,000 - - ความพึง
พอใจของ
ประชาชนไมํ
ต่ํากวําร๎อย
ละ 60 
 

ประชาชนมี
น้ําใช๎อยําง
เพียงพอ 

กองชําง/ 
(งบจังหวัด/
สํวนราชการ

อื่น 
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แบบ ผ.02 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  1 พัฒนาด๎านเกษตรกรรม และการบรหิารจัดการน้ํา 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท์ี ่2 สํงเสริมเศรษฐกิจและชุมชนการทํองเที่ยวชุมชน 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด๎านเกษตรกรรม เศรษฐกิจและการบรหิารจดัการน้ํา 
 1.1 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
ผลผลติโครงการ 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 ต๎นแบบ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

เพื่อสํงเสริมอาชีพ
ของประชาชน 

อบรมการสํงเสริมอาชีพแกํ
ประชาชน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชนไมํ
ต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชนมี
รายได๎เพิ่ม
มากขึ้น 

สํานักปลดั 
อบต.หัวหว๎า 

2 อบรมทําปุ๋ยหมัก 
ชีวภาพ 

เพื่อลดการใช๎ยา
เคมีในพืชผักสวน
ครัว 

อบรมการจดัทําปุ๋ยหมักชีวภาพ - - - 20,000 - ความพึง
พอใจของ
ประชาชนไมํ
ต่ํากวําร๎อย
ละ 60 

ประชาชนมี
รายได๎เพิ่ม
มากขึ้น 

สํานักปลดั 
อบต.หัวหว๎า 

3 อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริของ 
รัชกาลที่ 9 

เพื่อจัดทํา
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําร ิ

จัดกิจกรรมต๎นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือแก๎ไขปัญหาความ
ยากจน พัฒนาแหลํงน้ําและปลูกปาุ 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชนไมํ
ต่ํากวําร๎อย
ละ 60 
 

ประชาชนมี
ความ
เป็นอยูํท่ีดี
ขึ้น 

สํานักปลดั 

 
 

 
 



 
 

~ 132 ~ 
 

แบบ ผ.02 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  3 การยกระดับการบริหารจดัการงานด๎านสังคม การศึกษาให๎มคีุณภาพ มาตรฐานเพื่อสร๎างภูมิคุม๎กัน และสํงเสริมโอกาสทางสังคมบนพื้นฐานแหงํความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท์ี ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสงัคม และชุมชนให๎เข๎มแข็ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด๎านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
-แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 คําจัดการ
เรียนการ
สอนรายหัว 

เพื่อสนับสนุนศูนย ์
พัฒนาเด็กเล็กเป็น
คําใช๎จํายรายหัว 

เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ๎านหัวซา  

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ผํานเกณฑ์
ประเมินมาตรฐาน
ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ไมตํ่ํากวํา
ร๎อยละ 70 

เด็กเล็กมี
พัฒนาการ
ตามวัย 

กองการศึกษา 
 

2 คําอาหาร
กลางวัน
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อสนับสนุน
คําใช๎จํายอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ๎านหัวซา 

สนับสนุนคําใช๎จํายอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ๎านหัวซา 

160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 ผํานเกณฑ์
ประเมินมาตรฐาน
ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ไมตํ่ํากวํา
ร๎อยละ 70 

เด็กเล็กมี
พัฒนาการ
ตามวัย 

กองการศึกษา 
 

3 สนับสนุน
คําใช๎จําย
การบริหาร
สถานศึกษา 

เพื่อสนับสนุน
คําใช๎จํายการ
บริหารสถานศึกษา 

1.คําหนังสือเรียน 
2.คําอุปกรณ์การเรียน 
3.คําเครื่องแบบนักเรยีน 
4.คํากิจกรรมพัฒนาคณุภาพ
ผู๎เรยีน 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ผํานเกณฑ์
ประเมินมาตรฐาน
ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ไมตํ่ํากวํา
ร๎อยละ 70 

เด็กเล็กมี
พัฒนาการที่ดี
ตามวัย 

กองการศึกษา 
 

4 คําอาหาร
เสรมิ (นม) 

เพื่อเป็นคําอาหาร
เสรมิ (นม) 

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรยีน
ในพื้นที่ตําบลหัวหว๎า สังกัด 
สพฐ. จํานวน 5 โรงเรียน 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 เด็กมีพัฒนาท่ี
แข็งแรง ไมํต่ํากวํา
ร๎อยละ 80 

เด็กมี
พัฒนาการที่ดี
ตามวัย 

กองการศึกษา 
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แบบ ผ.02 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  3 การยกระดับการบริหารจดัการงานด๎านสังคม การศึกษาให๎มคีุณภาพ มาตรฐานเพื่อสร๎างภูมิคุม๎กัน และสํงเสริมโอกาสทางสังคมบนพื้นฐานแหงํความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท์ี ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสงัคม และชุมชนให๎เข๎มแข็ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด๎านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
-แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 อุดหนุนสํวน
ราชการ
คําใช๎จําย
การบริหาร
สถานศึกษา
คําอาหาร
กลางวัน 

เพื่อเป็นคําอาหาร
กลางวันสําหรับ
สถานโรงเรียน 

1.โรงเรียนวัดหนองหูช๎าง 
2.โรงเรียนหัวซาวิทยา 
3.โรงเรียนชุมชนบ๎านเกาะ
สมอ (สามคัคีวิทยา) 
4.โรงเรียนบ๎านหนองปรือน๎อย 
5.โรงเรียนวัดเนินผสํุก 

2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 เด็กมีพัฒนาท่ี
แข็งแรง ไมํต่ํากวํา
ร๎อยละ 80 

เด็กมี
พัฒนาการที่ดี
ตามวัย 

กองการศึกษา 
 

6 วันเด็ก
แหํงชาติ 

เพื่อสํงเสริมให๎เด็ก
กล๎าแสดงออกได๎
อยํางเหมาะสม 

จัดกิจกรรมวันเด็กแหํงชาต ิ
ปีละ 1 ครั้ง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมตํ่ํา
กวําร๎อยละ 60 

เด็ก/เยาวชน 
ได๎มโีอกาส
แสดงออกและ
ทํากิจกรรมที่
สํงเสริม
พัฒนาการที่ด ี

กองการศึกษา 
 

7 จัดซื้อวัสด/ุ
อุปกรณ์ของ
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อสํงเสริม
พัฒนาการสําหรับ 
เด็กเล็ก 

จํานวนเด็กเล็ก 3-5 ขวบ 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎าน
หัวซา 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมตํ่ํา
กวําร๎อยละ 60 

เด็กเล็กมี
พัฒนาการที่
เหมาะสมตาม
วัย 

กองการศึกษา 
 

8 ปรับปรุง
สนาม 
เด็กเลํน 

เพื่อใช๎เป็นสถานท่ี
ให๎เด็กได๎ออกกําลัง
กาย 

ปรับปรุงสนามเด็กเลํน พร๎อม
ซื้อครุภณัฑ์เครื่องออกกําลัง
กายสําหรับเด็ก 

- 500,000 - - - ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมตํ่ํา
กวําร๎อยละ 60 

เด็กเล็กมี
พัฒนาการที่
เหมาะสม 
ตามวัย 

กองการศึกษา 
 



 
 

~ 134 ~ 
 

 
แบบ ผ.02 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  3 การยกระดับการบริหารจดัการงานด๎านสังคม การศึกษาให๎มคีุณภาพ มาตรฐานเพื่อสร๎างภูมิคุม๎กัน และสํงเสริมโอกาสทางสังคมบนพื้นฐานแหงํความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท์ี ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสงัคม และชุมชนให๎เข๎มแข็ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด๎านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
-แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 เด็กไทย 
โตไปไมโํกง 

เพื่อสํงเสริมและ
ปลูกจิตสํานึก 
เรื่องความซื่อสตัย ์

เด็กนักเรยีนจํานวน 50คน - - - 20,000  เด็กและเยาวชนมี
จิตสํานึกท่ีดีใน
เรื่องความซื่อสตัย์
สุจรติ 

เด็กและ
เยาวชนมี

จิตสํานึกท่ีดีใน
เรื่องความ

ซื่อสัตยส์ุจรติ 
 

กองการศึกษา 
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แบบ ผ.02 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  3 การยกระดับการบริหารจดัการงานด๎านสังคม การศึกษาให๎มคีุณภาพ มาตรฐานเพื่อสร๎างภูมิคุม๎กัน และสํงเสริมโอกาสทางสังคมบนพื้นฐานแหงํความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท์ี ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสงัคม และชุมชนให๎เข๎มแข็ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด๎านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
-แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการ
แขํงขันกีฬา
กํานัน
ผู๎ใหญํบ๎าน
องค์กร
ปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 

เพื่อสร๎างความรัก
ความสามัคคีของ
คนในชาติ 

จัดการแขํงขันกีฬากํานัน
ผู๎ใหญํบ๎าน องค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น ปีละ 1 ครั้ง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมตํ่ํา
กวําร๎อยละ 80 

เกิดความรัก
ความสามัคคี
ในชุมชน 

กองการศึกษา 
 

2 แขํงขันกีฬา
ต๎านยาเสพ
ติด 

เพื่อสร๎างความรัก
ความสามัคคีของ
คนในชาติและ
ปูองกันปัญหายา
เสพติด 

จัดการแขํงขันกีฬาต๎านยาเสพ
ติดตําบลหัวหว๎า ปลีะ 1ครั้ง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมตํ่ํา
กวําร๎อยละ 80 

เกิดความรัก
ความสามัคคี
ในชุมชน 

กองการศึกษา 
 

3 จัดงานรัฐพิธี 
และพระราช
พิธีตํางๆ 

เพื่อสร๎างความรัก
ความสามัคคีของ
คนในชาติ 

จัดงานรัฐและพิธีสําคญัตํางๆ
ของชาติ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมตํ่ํา
กวําร๎อยละ 80 

เกิดความรัก
ความสามัคคี
ในชุมชน 

กองการศึกษา 
 

4 จัดงาน 
สืบสาน
ประเพณี
ลอยกระทง 

เพื่อสํงเสริม/ 
สืบสานงาน
ประเพณีลอย
กระทง 

จํานวน 1 ครั้ง/ป ี 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมตํ่ํา
กวําร๎อยละ 80 

เกิดความรัก
ความสามัคคี
ในชุมชน 

กองการศึกษา 
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แบบ ผ.02 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  3 การยกระดับการบริหารจดัการงานด๎านสังคม การศึกษาให๎มคีุณภาพ มาตรฐานเพื่อสร๎างภูมิคุม๎กัน และสํงเสริมโอกาสทางสังคมบนพื้นฐานแหงํความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท์ี ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสงัคม และชุมชนให๎เข๎มแข็ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด๎านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
-แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 มาฆปูรมีศร ี
ปราจีน 

เพื่อสนับสนุน/
สํงเสริมการจัดงาน
ด๎านวัฒนธรรมและ
ศาสนา 

สํงเสริมการจัดงานมาฆปูรม ี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมตํ่ํา
กวําร๎อยละ 80 

ประชาชนไดม๎ี
สํวนรํวมใน
การทํานุบํารุง
ศาสนา 

กองการศึกษา 
 

6 หลํอเทียน
พรรษา 

เพื่อสนับสนุน/
สํงเสริมการจัดงาน
ด๎านวัฒนธรรมและ 
ศาสนา 

จัดทําโครงการหลํอเทียน
พรรษาเพื่อไปรํวมถวายเทียน
พรรษากับวัดในเขตตําบล 
หัวหว๎า 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมตํ่ํา
กวําร๎อยละ 80 

ประชาชนไดม๎ี
สํวนรํวมใน
การทํานุบํารุง
ศาสนา 

กองการศึกษา 
 

7 อนุรักษ์
ประเพณ ี
สงกรานต ์

เพื่อสนับสนุน/
สํงเสริมการจัดงาน
ด๎านวัฒนธรรมและ
ประเพณ ี

จัดงานอนุรักษ์ประเพณี
สงกรานต ์

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมตํ่ํา
กวําร๎อยละ 80 

ประชาชนไดม๎ี
สํวนรํวมใน
การทํานุบํารุง
ศาสนา 

กองการศึกษา 
 

8 สืบสาน
สํงเสริม
วัฒนธรรม
ไทย-พวน 

เพื่อสืบทอด
ประเพณีของ
ท๎องถิ่น 

จัดงานสืบสานประเพณีและ
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย-พวน 

- 500,000 - - - ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมตํ่ํา
กวําร๎อยละ 80 

ประชาชนไดม๎ี
สํวนรํวมใน
การอนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณีของ
ท๎องถิ่น 

กองการศึกษา 
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แบบ ผ.02 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  5 พัฒนาเมืองนําอยูํสิ่งแวดล๎อมและโลจิสตกิส ์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท์ี ่2 สํงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด๎านคณุภาพสิ่งแวดล๎อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด๎านการพัฒนาสิง่แวดล๎อม 
-แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ปรับปรุง 
บํอขยะ
ตําบล 
หัวหว๎า 

เพื่อใช๎เป็นที่ฝังกลบ
ขยะภายในตาํบล
หัวหว๎า 

ปรับปรุงบํอขยะตําบลหัวหว๎า 
จํานวน 1 บํอ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมตํ่ํา
กวําร๎อยละ 80 

บํอขยะไดร๎ับ
การปรับปรุง
ไมํให๎สํงกลิ่น
เหม็น 

กอง
สาธารณสุข 

2 รณรงค์
ขับเคลื่อน
การคัดแยก
ขยะกํอนทิ้ง 

เพื่ออบรมให๎ความรู๎
แกํประชาชนและ
สร๎างจิตสํานึกท่ีดีใน
การรํวมกันคดัแยก
ขยะกํอนทิ้ง 

-จัดอบรมให๎ความรู๎แกํ
ประชาชนและนักเรียน ใน
พื้นที่ตําบลหัวหว๎า 
จํานวน 100 คน 
 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมี
ความรู๎ความเข๎าใจ
ในการคัดแยกขยะ
ไมํน๎อยกวํา 
ร๎อยละ 60 

ประชาชนรู๎จัก
การคัดแยก
ขยะและมี
รายได๎เพิ่มขึ้น 

กอง
สาธารณสุข 

3 จัดซื้อถัง
ขยะแยก
ประเภท 

เพื่อให๎ประชาชนมี
ถังรองรับขยะแตํละ
ประเภทในชุมชน
และสถานท่ี
สาธารณประโยชน์ 

จัดซื้อถังขยะแยกประเภท 
ให๎กับชุมชน/หมูํบ๎าน จํานวน
ทั้งสิ้น 17 หมูํบา๎น (ถังแดง/
ถังเขียว/ถังเหลือง) 
 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีความ
พึงพอใจไมํต่ํากวํา
ร๎อยละ 60 

ประชาชนมีถัง
ขยะแยก
ประเภทและมี
จิตสํานึกท่ีดีใน
การใสํใจ
สิ่งแวดล๎อม 

กอง
สาธารณสุข 

4 ธนาคารขยะ 
ชุมชนตําบล 
หัวหว๎า 

เพื่อสํงเสริมการ
จัดการขยะใน
หมูํบ๎าน/ชุมชน 

จัดตั้งกองทุน/ธนาคารขยะใน
ตําบลหัวหว๎า 

- - 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมตํ่ํา
กวําร๎อยละ 8 
 

ประชาชน 
ใสํใจในปัญหา
สิ่งแวดล๎อม 

กอง
สาธารณสุข 
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แบบ ผ.02 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 ยกระดบัการบริหารจัดการงานด๎านสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มีมาตรฐาน เพื่อสร๎างภูมคิุ๎มกันและสํงเสรมิโอกาสทางสังคมบนฐานแหํงความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท์ี ่1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสงัคม และชุมชนให๎เข๎มแข็ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด๎านสาธารณสุข 
-แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 พัฒนา
ศักยภาพ
ผู๎สูงอายุ  
ผู๎พิการและ
ผู๎ด๎อยโอกาส 

เพื่อสํงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
ของผู๎สูงอายุ  
ผู๎พิการและ
ผู๎ด๎อยโอกาส 
ในชุมชน 

จัดฝึกอบรมการพัฒนา/
สํงเสริมสุขภาพผูส๎ูงอายุ  
ผู๎พิการ และผูด๎๎อยโอกาสใน
ชุมชนตําบลหัวหว๎า 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนในกลุํม
ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ
และผูด๎๎อยโอกาส
มีความพึงพอใจไมํ
ต่ํากวําร๎อยละ 60 

ลดชํองวําง/
ความเหลื่อม
ล้ําในสังคม 

กอง
สาธารณสุข 

2 รณรงค์
ปูองกันและ
ควบคุมโรค
พิษสุนัขบ๎า 

เพื่อรณรงค์/ปูองกัน
โรคพิษสุนัขบ๎า 

จัดกิจกรรมรณรงค์ ควบคมุ
และปูองกันโรคพิษสุนัขบ๎า 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ๎า 
ร๎อยละ 80 

สุนัข/แมว 
และประชาชน
ปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ๎า 

กอง
สาธารณสุข 

3 ปูองกันและ
ควบคุมโรค
ไข๎เลือดออก 

เพื่อรณรงค์/ปูองกัน
โรคไขเ๎ลือดออก 

จัดกิจกรรมรณรงค์ ควบคมุ
และปูองกันโรคไข๎เลือดออก 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ประชาชน
ปลอดภัยจากโรค
ไข๎เลือดออก 
ร๎อยละ 80 

ประชาชน
ปลอดภัย 
จากโรค
ไข๎เลือดออก 

กอง
สาธารณสุข 

4 ตามพระราช 
ดําริด๎าน
สาธารณสุข 

ขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานตาม
โครงการตาม
พระราชดําริด๎าน
สาธารณสุข 

อุดหนุนงบประมาณในการ
ดําเนินโครงการตาม
พระราชดําริด๎านสาธารณสุข
จํานวน 17 หมูํบ๎าน 

340,000 340,000 340,000 340,000 340,000 ประชาชนมีความ
พึงพอใจไมํต่ํากวํา
ร๎อยละ 60 

ลดชํองวําง/
ความเหลื่อม
ล้ําในสังคม 

กอง
สาธารณสุข 
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แบบ ผ.02 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 ยกระดบัการบริหารจัดการงานด๎านสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มีมาตรฐาน เพื่อสร๎างภูมคิุ๎มกันและสํงเสรมิโอกาสทางสังคมบนฐานแหํงความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท์ี ่4 พัฒนาคนให๎เป็นพลเมืองที่ดขีองสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด๎านการบริหารจดัการ 
-แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 พัฒนา/เพิ่ม
ศักยภาพ
ผู๎บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงาน
และผู๎นาํ
หมูํบ๎าน/
ชุมชน 

เพื่อพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพให๎แกํ
ผู๎บริหารท๎องถิ่น 
สมาชิกสภาท๎องถิ่น 
พนักงานสํวนตําบล
และผู๎นาํชุมชน/
หมูํบ๎าน 

ผู๎บริหาร/สมาชิกสภา 
พนักงานสํวนตําบล/พนักงาน
จ๎างและผู๎นาํหมูํบ๎าน-ชุมชน 
จํานวน 100 คน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ผู๎เข๎ารํวมโครงการ
มีความพึงพอใจไมํ
ต่ํากวําร๎อยละ 60 

สามารถนํา
ความรู๎ที่ได๎มา
ใช๎ในการ
พัฒนาท๎องถิ่น
ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักปลดั 

2 อบต.
เคลื่อนที่พบ
ประชาชน 

เพื่อสํงเสริมการ 
มีสํวนรํวมของ
ประชาชนในการ
จัดทําทบทวน
แผนพัฒนาตําบล
หัวหว๎า 

จัดประชุมประชาคมในระดบั
หมูํบ๎านและตําบลในการจดัทํา
ทบทวนแผนพัฒนาตําบล 
หัวหว๎า 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมีความ
พึงพอใจไมํต่ํากวํา
ร๎อยละ 60 

ประชาชนมี
สํวนรํวมใน
การพัฒนา
ตําบลหัวหว๎า 

สํานักปลดั 

3 อบรมพัฒนา
ศักยภาพ
พนักงาน
สํวนตําบล/
พนักงานจ๎าง 

เพื่อพัฒนาและ
สํงเสริมศักยภาพ
ของพนักงานสํวน
ตําบล/พนักงานจ๎าง 

พนักงานสํวนตําบล/พนักงาน
จ๎างองค์การบริหารสํวนตําบล
หัวหว๎า 

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ผู๎เข๎ารํวมโครงการ
มีความพึงพอใจไมํ
ต่ํากวําร๎อยละ 60 

สามารถนํา
ความรู๎ที่ได๎มา
ใช๎ในการ
ปฏิบัติงานได๎
อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักปลดั 
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แบบ ผ.02 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 ยกระดบัการบริหารจัดการงานด๎านสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มีมาตรฐาน เพื่อสร๎างภูมคิุ๎มกันและสํงเสรมิโอกาสทางสังคมบนฐานแหํงความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท์ี ่4 พัฒนาคนให๎เป็นพลเมืองที่ดขีองสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด๎านการบริหารจดัการ 
-แผนงานบริหารงานคลัง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 จัดการ
อบรมด๎าน
คอมพิวเตอร์
งานแผนที่
ภาษี/
ทรัพย์สิน 

เพื่อพัฒนาและ
สํงเสริมศักยภาพ
ของพนักงานสํวน
ตําบล/พนักงานจ๎าง 

พนักงานสํวนตําบล/พนักงาน
จ๎างองค์การบริหารสํวนตําบล
หัวหว๎า 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู๎เข๎ารํวมโครงการ
มีความพึงพอใจไมํ
ต่ํากวําร๎อยละ 60 

สามารถนํา
ความรู๎ที่ได๎มา
ใช๎ในการ
ปฏิบัติงานได๎
อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
 

กองคลัง 

2 ปรับปรุง
ข๎อมูลแผนที่
ภาษีและ
ทรัพย์สิน 

เพื่อปรับปรุงข๎อมูล
แผนที่ภาษีและ
ทรัพย์สินของทาง
ราชการให๎มีความ
เป็นปัจจุบัน 

ปรับปรุงข๎อมูลแผนท่ีภาษ/ี 
ทรัพย์สินขององค์การบริหาร
สํวนตําบลหัวหว๎า 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ข๎อมูลแผนที่ภาษี/
ทรัพย์สิน มีความ
เป็นปัจจุบัน ไมํต่ํา
กวําร๎อยละ 70 

สามารถนํา 
ใช๎ในการ
ปฏิบัติงานได๎
อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
 

กองคลัง 
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แบบ ผ.02 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 ยกระดบัการบริหารจัดการงานด๎านสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มีมาตรฐาน เพื่อสร๎างภูมคิุ๎มกันและสํงเสรมิโอกาสทางสังคมบนฐานแหํงความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท์ี ่4 พัฒนาคนให๎เป็นพลเมืองที่ดขีองสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด๎านการบริหารจดัการ 
-แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ปกปูอง
สถาบัน
สําคัญของ
ชาติ 

เพื่อสํงเสริมความ
สามัคคีของ
ประชาชน 

จัดกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับ
การปกปูองสถาบันสําคัญของ
ชาติ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีความ
พึงพอใจไมํต่ํากวํา
ร๎อยละ 80 

ประชาชนมี
ความรักและ
ความสามัคคี
ยิ่งข้ึน 

สํานักปลดั 

2 ปูองกันและ
ลดอุบัตเิหตุ
ทางถนน
ในชํวง
เทศกาล
ตํางๆ 

เพื่อปูองกันและลด
อุบัติเหตุในชํวง
เทศกาล 

จัดกิจกรรมรณรงค/์ปูองกัน
การลดอุบตัิเหตุทางถนน
ในชํวงเทศกาลตํางๆ 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชนมีความ
พึงพอใจไมํต่ํากวํา
ร๎อยละ 80 

ลดอุบัตเิหตุ
และความ
สูญเสียในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

สํานักปลดั 

3 พัฒนา 
ประสิทธิ 
ภาพคณะ
กรรม 
การศูนย์
ประสานงาน
อปพร.
อําเภอ/
ท๎องถิ่น 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของ
สมาชิก อปพร. 

อุดหนุนงบประมาณให ๎
อําเภอศรีมหาโพธ ิ

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนมีความ
พึงพอใจไมํต่ํากวํา
ร๎อยละ 80 

ลดอุบัตเิหตุ
และความ
สูญเสียในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

สํานักปลดั 
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แบบ ผ.02 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 ยกระดบัการบริหารจัดการงานด๎านสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มีมาตรฐาน เพื่อสร๎างภูมคิุ๎มกันและสํงเสรมิโอกาสทางสังคมบนฐานแหํงความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท์ี ่4 พัฒนาคนให๎เป็นพลเมืองที่ดขีองสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด๎านการบริหารจดัการ 
-แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ปูองกันและ
แก๎ไขปัญหา
ยาเสพตดิ 

เพื่อแก๎ไขปัญหา
เกี่ยวกับยาเสพติด 

จัดกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับ
การปูองกันและแกไ๎ขปัญหายา
เสพติด 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีความ
พึงพอใจไมํต่ํากวํา
ร๎อยละ 80 

ประชาชนมี
ความตระหนัก
รู๎เกี่ยวกับโทษ
และปัญหายา
เสพติด 

สํานักปลดั 

2 โครงการ
ปูองกันและ
แก๎ไขปัญหา
ยาเสพตดิ 
อําเภอศรี
มหาโพธิ 

เพื่อแก๎ไขปัญหา
เกี่ยวกับยาเสพติด 

อุดหนุนอําเภอศรีมหาโพธิ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีความ
พึงพอใจไมํต่ํากวํา
ร๎อยละ 80 

ประชาชนมี
ความตระหนัก
รู๎เกี่ยวกับโทษ
และปัญหายา
เสพติด 

สํานักปลดั 

3 ฝึกอบรม
พัฒนาประ
สิทธิ 
ภาพผู๎นํา
หมูํบ๎านตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อสํงเสริมการ
ดําเนินชีวิตอยําง
พอเพียง 

อุดหนุนอําเภอศรีมหาโพธิ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชน/ผูร๎ํวม
โครงการไมํต่าํกวํา
ร๎อยละ 80 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น 

สํานักปลดั 
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แบบ ผ.02 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 ยกระดบัการบริหารจัดการงานด๎านสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มีมาตรฐาน เพื่อสร๎างภูมคิุ๎มกันและสํงเสรมิโอกาสทางสังคมบนฐานแหํงความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท์ี ่4 พัฒนาคนให๎เป็นพลเมืองที่ดขีองสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด๎านการบริหารจดัการ 
-แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 สํงเสริมการ
เลํนกีฬาเพื่อ
สุขภาพและ
ปูองกัน
แก๎ไขปัญหา
ยาเสพตดิ 
 

เพื่อสํงเสริมการเลํน
กีฬาและการใช๎
เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน์หํางไกล
จากยาเสพติด 

อุดหนุนอําเภอศรีมหาโพธิ 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีความ
พึงพอใจไมํต่ํากวํา
ร๎อยละ 80 

ประชาชนมี
ความตระหนัก
รู๎เกี่ยวกับโทษ
และปัญหายา
เสพติด 

สํานักปลดั 

2 จัดงานรัฐพิธี 
และงานพิธี
ของสถาบัน
สําคัญหลัก
ของชาติ
อําเภอศร ี
มหาโพธิ 
 

เพื่อเป็นคําใช๎จําย
ในการจัดงานรัฐพิธี
และพิธีของสถาบัน
หลักของชาติ 

อุดหนุนอําเภอศรีมหาโพธิ 
 

45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 ประชาชนมีความ
พึงพอใจไมํต่ํากวํา
ร๎อยละ 80 

เกิดความรัก
ความสามัคคี
ของประชาชน
และคนในชาต ิ

สํานักปลดั 
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แบบ ผ.02 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 ยกระดบัการบริหารจัดการงานด๎านสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มีมาตรฐาน เพื่อสร๎างภูมคิุ๎มกันและสํงเสรมิโอกาสทางสังคมบนฐานแหํงความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท์ี ่4 พัฒนาคนให๎เป็นพลเมืองที่ดขีองสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด๎านการบริหารจดัการ 
-แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
วํา 

จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 เบี้ยยังชีพ
ผู๎สูงอาย ุ

เพื่อเป็นคําเบี้ย 
ยังชีพแกํผู๎สูงอาย ุ

ประชาชนอายุ 60 ปีข้ึนไปใน
เขตตําบลหัวหว๎า 

13,000,000 15,000,000 15,000,000 16,000,000 16,000,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํต่ํา
กวําร๎อยละ 
80 

ประชาชน
ได๎รับการ
เสรมิสร๎าง
สวัสดิการ 
ทางสังคม 

สํานักปลดั 

2 เบี้ยยังชีพ
คนพิการ 

เพื่อเป็นคําเบี้ยยัง
ชีพแกํผู๎พิการ 

ผู๎พิการในเขตตําบลหัวหว๎า 3,000,000 3,331,200 3,400,000 3,500,000 3,500,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํต่ํา
กวําร๎อยละ 
80 

ประชาชน
ได๎รับการ
เสรมิสร๎าง
สวัสดิการ 
ทางสังคม 

สํานักปลดั 

3 เบี้ยยังชีพ
ผู๎ปุวยเอดส ์

เพื่อเป็นคําเบี้ยยัง
ชีพแกํผู๎ปุวยเอดส ์

ผู๎ปุวยเอดส์ในตําบลหัวหว๎า 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํต่ํา
กวําร๎อยละ 
80 

ประชาชน
ได๎รับการ
เสรมิสร๎าง
สวัสดิการ 
ทางสังคม 

สํานักปลดั 

4 อุดหนุน
กองทุน 
สปสช.ระดับ
ตําบล 

เพื่อสํงเสริมการ
ดําเนินกิจกรรมงา
ของกองทุน สปสช.
ในระดับตําบล 

อุดหนุนงบประมาณสมทบ 
ร๎อยละ 50 ของงบประมาณ 

250,000 250,000 260,000 260,000 260,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจไมํต่ํา
กวําร๎อยละ 
80 

ประชาชน
ได๎รับการ
เสรมิสร๎าง
สวัสดิการ 
ทางสังคม 

สํานักปลดั 
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แบบ ผ.02/1 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่                     
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี                  

ยุทธศาสตร์ที่                     
 
 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวํา 
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

- - - - 
 
 
 
 
 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 
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แบบ ผ.03 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

บัญชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 บริหารงาน
ทั่วไป 

งบลงทุน ครุภณัฑ์
ยานพาหนะ 
และขนสํง 
 

รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี  
แบบเกียร์ธรรมดา จํานวน 1 คัน 

38,000 - - - - สํานักปลดั 
(ดําเนินการ 
ในปี 2561) 

2 การรักษาความ
สงบภายใน 

งบลงทุน ครุภณัฑ์
ยานพาหนะ 
และขนสํง 

จัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค 
พร๎อมกระเช๎าซํอมไฟฟูา ชนิด 6 ล๎อ 
เครื่องยนต์ดเีซล มีกําลังแรงมา๎สูงสุดไมํ
น๎อยกวํา 150 แรงม๎า จํานวน 1 คัน 
 

- - 2,500,000 - - สํานักปลดั 
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ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมินผล 

4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 กําหนดกรอบ และแนวทางในการติดตามและประเมินผล สอดคล๎องกับระเบียบมหาดไทยวําด๎วยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2548 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 
 กําหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) ความสอดคล๎อง (Relevance) ความเพียงพอ 
(Adequacy) ความก๎าวหน๎า (Progress) ประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลลัพธ์
และผลผลิต (Outcome and Output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (Process 
Evaluation) เป็นต๎น 
 กําหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมการติดตามและประเมินผลมีความจําเป็นที่จะต๎อง
วิเคราะห์สภาพแวดล๎อมของท๎องถิ่นทั้งในระดับหมูํบ๎าน/ชุมชน ตําบลและอาจรวมถึงอําเภอและจังหวัดด๎วย 
เพราะวําหมูํบ๎าน/ชุมชน/ตําบล/องค์กร หนํวยงานตํางๆ ล๎วนมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสิ่งแวดล๎อมภายใต๎
สังคมท่ีเป็นทั้งระบบเปิดมากกวําระบบปิดในปัจจุบัน 
  (1) การวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมภายนอก เป็นการตรวจสอบ ประเมิน และกรองปัจจัยหรือ
ข๎อมูลจากสภาพแวดล๎อมภายนอกที่มีผลกระทบตํอท๎องถิ่น  เชํน สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง 
กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล๎อม วิเคราะห์เพ่ือให๎เกิดการบูรณาการ (integration) รํวมกันกับองค์กรการปกครอง
สํวนท๎องถิ่น หนํวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้  เป็นการระบุถึงโอกาสละ
อุปสรรคที่จะต๎องดําเนินการและแก๎ไขปัญหาที่เกิดข้ึน  
  (2) การวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมภายใน เป็นการตรวจสอบ ประเมิน และกรองปัจจัยหรือ
ข๎อมูลจากสภาพภายในท๎องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอํอนที่องค์กรท๎องถิ่นจะแสวงหาโอกาสการพัฒนา
และหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได๎  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกําหนดให๎มีการวิเคราะห์
สภาพแวดล๎อมภายใน สามารถทําได๎หลายแนวทาง เชํน การวิเคราะห์หํวงโซํแหํงคุณคําภายในท๎องถิ่น 
(Value-Chain Analysis) การวิเคราะห์ปัจจัยตามสายงาน (Scanning Funcitonal Resoures) เป็นการ
วิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์การปกครองสํวนท๎องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอํอน 
 ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ซึ่งจะต๎อง
กําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล กําหนดห๎วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโดยมีองค์ประกอบที่
สําคัญอยํางน๎อย 2 ประการ ดังนี้ 
 1. ระเบียบ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ควรมีองค์ประกอบใหญํๆที่สําคัญ 3 ประการ คือ 
  (1) ผู๎เข๎ารํวมติดตามและประเมินผล อันได๎แกํ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
ผู๎รับผิดชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ประชาชนในท๎องถิ่น ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง ผู๎มีสํวนได๎เสีย (Stakeholders) 
ในท๎องถิ่นนั้นๆ 
  (2) เครื่องมืออันได๎แกํ เครื่องมือ อุปกรณ์หรือสิ่งที่ ใช๎ เป็นสื่อสําหรับการติดตามและ
ประเมินผล เพ่ือชํวยในการรวบรวมข๎อมูลยุทธศาสตร์ที่ได๎กําหนดขึ้นซึ่งมีผลตํอการพัฒนาท๎องถิ่นข๎อมูล
ดังกลําวอาจเป็นได๎ทั้งข๎อมูลเชิงปริมาณ และข๎อมูลเชิงคุณภาพมีความจําเป็นและสําคัญในการนํามาหาคํา 
และผลของประโยชน์ที่ได๎รับจากยุทธศาสตร์ อาจเป็นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบ แบบวัด
ความรู๎แบบบันทึกข๎อมูลแบบบันทึกการสังเกต แบบตรวจสอบ บันทึกรายการ เพ่ือนําไปวิเคราะห์ทางสถิตติ 
หรือการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบตํางๆ ที่สอดคล๎องกับบริบทของท๎องถิ่นนั้นๆ 
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  (3) กรรมวิธี อันได๎แก ํวิธีการที่จะดําเนินการติดตาม และประเมินผลจะต๎องติดตามเอกสารที่
เกี่ยวข๎องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานตํางๆที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น เอกสารการเบิกจํายงบประมาณ เชํน ถนน แมํน้ํา ลําคลอง ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งกํอสร๎างตํางๆกลุํม
ผลประโยชน์ตํางๆเพ่ือตรวจดูวําดําเนินการให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได๎รับผลตามที่ตั้งไว๎หรือไมํ ทรัพย์สิน
ตํางๆ มีอยูํจริงหรือไม ํสภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นเชํนไร เป็นต๎นซึ่งการกําหนดวิธีการเชํนนี้ต๎องมีการเก็บข๎อมูล 
วิเคราะห์ข๎อมูล(Data analysis) ด๎วย 
 ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล จะต๎องบรรยายวิธีการโดยรวมบอกวําเป็นการติดตามผล
และการประเมินที่ไหน กลุํมประชากรเป็นใคร ใช๎เครื่องมืออะไร บอกถึงขั้นตอน การวิเคราะห์ข๎อมูล การ
สรุปผล ผลของการติดตามและประเมินผลให๎ภาพโดยบอกวําได๎อะไร เป็นอยํางไร ปัญหาของยุทธศาสตร์คือ
อะไรตั้งข๎อสังเกตอยํางไร 
 4.๒  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดทําแผนพัฒนาท๎องถิ่นนั้น จะต๎องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยจะต๎องติดตาม
และประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖ ข๎อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดทําแผนขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข๎อ 13  และในการประเมินแผนนั้นจะต๎องดําเนินการประเมิน
คุณภาพของ      แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล๎อง
แผนพฒันาท๎องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น แจ๎งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว 
๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําและประสานแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่
ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดทํา
แผนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที ่๒) พ.ศ.๒๕๕๙ 

กําหนดเครื่องมือที่ใช๎ในการติดตามและประเมินผล เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลโครงการ 
ประกอบด๎วย การทดสอบและการวัด การสัมภาษณ์ การสังเกต การสํารวจ และเอกสาร 
  4.2.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทําการทดสอบ
และวัดผล เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบตํางๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทาง
การวัดจะใช๎เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัด เชํน การทดสอบและการวัดโครงการกํอนสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นต๎น 
  4.2.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุํมก็ได๎การ
สัมภาษณ์เป็นการยืนยันวําผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องผู๎ได๎รับผลกระทบมีความเกี่ยวข๎องและได๎รับผลกระทบในระดับใด
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต๎องกําหนดแนวทางการสัมภาษณ์ด๎วยโดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบํง
ออกเป็น      2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal 
interview) ซึ่งใช๎แบบมีโครงสร๎าง (structure interview) ดําเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไมํเป็น
ทางการ (informal interview) ซึ่งคล๎ายๆกับการพูดสนทนาอยํางไมํมีพิธีรีตอง ไมํเครํงครัดในขั้นตอนและ
ลําดับของข๎อความ การดําเนินการสัมภาษณ์มักมีแนวทางการสัมภาษณ์กว๎างๆที่เป็นสาระสําคัญที่ต๎องการ การ
ให๎ได๎ข๎อมูลการติดตามและประเมินผลโครงการโดยวิธีการเชิงคุณภาพ ควรสัมภาษณ์แบบไมํเป็นทางการ 2  
วิธีคือ 
   (1) การสนทนาตามธรรมชาติ (Natural conversation) เป็นการสัมภาษณ์ใน
รูปแบบของการสนทนาระหวํางคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกับผู๎ให๎ข๎อมูล เป็นการขอข๎อมูลเพ่ิมเติม
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หรือขอคําอธิบายเหตุผล และผลของยุทธศาสตร์ที่ได๎รับ การสัมภาษณ์แบบนี้จะได๎ข๎อมูลแล๎วยังเป็นการพัฒนา
สัมพันธภาพที่ด ีสร๎างความเชื่อถือไว๎วางใจในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอีกด๎วย 
   (2) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) เป็นการสนทนาซักถามผู๎ให๎ข๎อมูล
หลักบางคนในหมูํบ๎าน/ชุมชน เนื่องจากบุคคลนั้นมีความรู๎ ความเข๎าใจในประเด็นยุทธศาสตร์  และโครงการ
มากกวําคนอ่ืนๆ  มีประสบการณ์ด๎านการพัฒนาท๎องถิ่น การวางแผน 
  4.2.3  การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ใช๎การสังเกต
เพ่ือเฝูาดูวํากําลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท๎องถิ่น ต๎องมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และ
กําหนดการดําเนินการสังเกต  การสังเกตในการติดตามและประเมินผลโครงการในเชิงคุณภาพ สามารถแบํงได๎ 
2 ประเภท 
   (1) การสังเกตแบบมีสํวนรํวม เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลเข๎าไปใช๎ชีวิตรํวมกับบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมรํวมกัน ซึ่งการสังเกตแบบมีสํวนรํวมนี้มีลักษณะเดํน
คือ เปูาหมายเพ่ือการเข๎ารํวมกิจกรรม และสังเกตกิจกรรมอยํางละเอียด มีความตระหนักถึงสิ่งตํางๆที่เกิดขึ้น
ในกิจกรรมนั้นให๎ครอบคลุมมากที่สุด และชัดเจนมากที่สุด 
   (2) การสังเกตแบบไมํมีสํวนรํวม หรือการสังเกตโดยตรง เป็นการสังเกต บันทึก
ลักษณะทางกายภาพ โครงสร๎างและความสัมพันธ์ของสมาชิกในสังคม หมูํบ๎าน/ชุมชนนั้นๆ โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล ไมํมีความสัมพันธ์เกี่ยวข๎องกับกิจกรรมที่สังเกตและผู๎ที่อยูํในกิจกรรมนั้นๆก็ไมํรู๎วํา
ตนเองถูกสังเกต 
  4.2.4  การส ารวจ (Surveys) ในที่นี้หมายถึง การสํารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การ
รับรู๎ ทัศนคติ ความพึงพอใจ   คณะกรรมการติดตามและประเมินผล    จะต๎องมีการบันทึกการสํารวจ   และ
ทิศทางการสํารวจ 
  4.2.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลโครงการ  มีความจําเป็นอยําง
ยิ่งที่จะต๎องได๎รับเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข๎องกับโครงการและแผนพัฒนา ปัญหาความต๎องการของ
ประชาชนในท๎องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก๎ไขปัญหา ตลอดจนการกําหนดเปูาหมาย แนวทางการ
พัฒนา     พันธกิจ และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

 4.๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
แบบสําหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 

-แบบมุํงวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF))  เป็นตัวแบบที่
สอดคล๎องกับการทําแผนกลยุทธ์อยํางมาก ลักษณะของตัวแบบนี้  ถือได๎วําเป็นตัวแบบมุํงเน๎นผลสัมฤทธิ์  โดย
จะพิจารณาวําแผนกับการปฏิบัติที่เกิดขึ้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไมํ  อันดูได๎จากผลระยะกลางตํางๆวํา
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดไว๎หรือไมํ การกําหนดเปูาหมายและผลระยะตํางๆไว๎กํอนลํวงหน๎าเชํนนี้ทําให๎
สามารถนําไปพัฒนากลยุทธ์การดําเนินการตํอไปได๎  รวมทั้งยังสามารถใช๎เป็นเครื่องมือในการติดตามและ
ประเมินผลได๎อีกด๎วย 
   -แบบประเมินตนเอง (Self-assessment Model) ตัวแบบในการประเมินตนเอง
เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช๎ในการกําหนดวําในขณะนั้นองค์กรมีจุดแข็งและจุดอํอนอยํางไร  และแนวทางการ
ปรับปรุงหรือพัฒนา ซึ่งประโยชน์ตํอการพัฒนาองค์กร รวมถึงการกําหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ 
และแผนปฏิบัติ โดยตัวแบบการประเมินตนเองมีข้ันตอนในการดําเนินการดังนี้  

1) ประเมินจุดแข็งและจุดอํอนขององค์กร  
2) กําหนดวัตถุประสงค์ เปูาหมายหลักและเปูาหมายยํอย  
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3) กําหนดแนวทางการเปลี่ยนแปลง  
4) เลือกแนวทางการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมและเป็นไปได๎  
5) กําหนดแผนงานกิจกรรม โครงการและ วิธีดําเนินการ 

  3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่องค์การบริหารสํวนตําบล ได๎ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาขึ้นมา  
เพ่ือใช๎เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์การบริหารสํวนตําบล  ให๎บรรลุเปูาหมายที่วางไว๎  เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลสูงสุดในการแก๎ไขปัญหาให๎กับประชาชน  ในการจัดทําแผนพัฒนานั้นจะต๎องมีการติดตามและ
ประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
พ.ศ. 2548  หมวด 6  ข๎อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข๎อ 13 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็น
ผู๎ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต๎องดําเนินการกําหนดแนวทาง   วิธีการ
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา     รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งไดจ๎ากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตํอผู๎บริหารท๎องถิ่น  เพื่อให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่น 
เสนอตํอสภาท๎องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น  พร๎อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให๎ประชาชนในท๎องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห๎าวันนับแตํวันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกลําวและต๎องปิดประกาศไว๎เป็นระยะเวลาไมํน๎อยกวําสามสิบวันโดยอยํางน๎อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
แบบที่  1  การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวน

ท๎องถิ่น 
แบบที่  2  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  

(แจ๎งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น  ข๎อ ๗  การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท๎องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ 
มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวนัที่ ๒๒ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ ให๎แล๎วเสร็จภายใน ๑๕ วนั นับแตํวันประกาศใช๎
แผนพัฒนาท๎องถิ่น)   

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
   การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การจัดผลเชิงคุณภาพเทศบาลใช๎การสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย
ภาพรวม โดยได๎มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทําให๎ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ดําเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจตํอผลการดําเนินงานของ อบต. 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตํอการให๎บริการ 

http://www.dla.go.th/
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 ๔.๔  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 ๔.๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
  ๑. เกิดการพัฒนาที่ลําช๎าเพราะการดําเนินงานตํางๆ ขององค์กรปกครองสํวน

ท๎องถิ่น  ต๎องผํานกระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ๎อน 
  ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหนํายกับกระบวนการจัดทําแผนที่มีความยุํงยาก 

มากขึ้น และเปลี่ยนแปลงระเบียบการจัดทําแผนบํอยครั้ง 
  ๓. ปัญหาอาจไมํได๎รับการแก๎ไขอยํางตรงจุดเพราะข๎อจํากัดของระเบียบกฎหมาย   

ที่ทําได๎ยาก  และบางเรื่องอาจทําไมํได๎  
  4. แผนพัฒนาท๎องถิ่นมีความเชื่อมโยงสอดคล๎อง ระดับจังหวัด  และระดับมหภาค 

เกิดการบูรนาการแผนพัฒนารํวมกัน  

๔.๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
  ๑)  การจัดทําแผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปีควรพิจารณาใช๎ยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับ

จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ มา
เป็นกรอบ  ในการจัดทําแผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปี และให๎มีความสอดคล๎องกัน   

๒)  การจัดทําแผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปีควรพิจารณางบประมาณและคํานึ งถึง
สถานการณ์คลัง  ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปี  

๓)  ควรเรํงรัดให๎มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งข๎อบัญญัติงบประมาณรายจําย                    
ให๎สามารถดําเนินการได๎ในปีงบประมาณนั้น   

๔)  องค์การบริหารสํวนตําบล  ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให๎เพียงพอและ
เหมาะสมกับภารกิจแตํละด๎าน  ที่จะต๎องดําเนินการ ซึ่งจะชํวยลดปัญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนตั้งจําย
รายการใหม ํ
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