รูปปิดประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563

รูปปิดประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2563

แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 - 2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563

ขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า
อาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตร์
1) ด้านการพัฒนา
โครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1แผนงำนเคหะ
และชุมชน
รวม
2)ยุทธศาสตร์ด้าน
การเกษตร
เศรษฐกิจและการ
บริหาจัดการน้า
2.1แผนงำน
กำรเกษตร
รวม
3)ด้านสังคม
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
3.1แผนงำน
กำรศึกษำ
3.2แผนงำนศำสนำ
วัฒนธรรม และ
นันทนำกำร
รวม

ปี 2561
จำนวน
งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า อาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
จำนวน
งบประมำณ
จำนวน
งบประมำณ
จำนวน
งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)
โครงกำร
(บำท)
โครงกำร
(บำท)
54
74,225,000
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

74,225,000

66

79,947,400

120

154,172,400

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ปี 2565
รวม 5 ปี
จำนวน
งบประมำณ
จำนวน
งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)
โครงกำร
(บำท)
66
79,947,400 120 154,172,400

54

-

-

แบบ ผ.01

-

-

-

-

-

**หมายเหตุ
1. ยกเลิกแบบ ผ.07 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559
2. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนาข้อมูลเดิมที่มีอยู่ในแบบ ผ.07 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) นามาลงในแบบ ผ.01

๑

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ยุทธศาสตร์
4) ด้านสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงำน
สำธำรณสุข
รวม
5) ด้านสาธารณสุข
5.1 แผนงำน
สำธำรณสุข
รวม
6) ด้านการบริหาร
จัดการ
6.1 แผนงำนบริหำร
ทั่วไป
6.2 แผนงำน
บริหำรงำนคลัง
6.3 แผนงำนกำร
รักษำควำมสงบ
ภำยใน
6.4 แผนงำนสร้ำง
ควำมเข้มแข็งของ
ชุมชน
6.5 แผนงำนศำสนำฯ
6.6 แผนงำนงบกลำง
รวม
รวมทั้งสิ้น

ปี 2561
จำนวน
งบประมำณ
โครงกำร (บำท)

จำนวน
โครงกำร

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า อาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
งบประมำณ
จำนวน
งบประมำณ
จำนวน งบประมำณ
(บำท)
โครงกำร
(บำท)
โครงกำร
(บำท)

แบบ ผ.01

ปี 2565
จำนวน
งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)

จำนวน
โครงกำร

รวม 5ปี
งบประมำณ
(บำท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

2,783,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๒

3
57

-

2,783,000
77,008,000

66

79,947,400

123

156,955,400

แบบ ผ.02
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563
สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า อาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ก ยุทธศำสตร์จังหวัดที่
(5.พัฒนำเมืองน่ำอยู่ สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์)
ข ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (3. ส่งเสริมเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยวชุมชน)
1. ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
ที่

โครงกำร

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตโครงกำร)

1

ปรับปรุงถนน
ลูกรัง ม.1

เพื่อให้ประชำชน
เดินทำงได้สะดวก
มีควำมปลอดภัย

จำก 4 แยกที่นำยวีระวงศ์
ชินสร้อย – เขตตำบลหนอง
โพรง กว้ำง 4 ม. ยำว
1,500 ม.

2

ก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.1

เพื่อให้ประชำชน
เดินทำงได้สะดวก
มีควำมปลอดภัย

3

ก่อสร้ำงถนน เพื่อให้ประชำชน
แอสฟัลติก ม.1 เดินทำงได้สะดวก
มีควำมปลอดภัย

4

ปรับปรุงถนน
ลูกรัง ม.1

จำกบ้ำนนำงกนกพร
พิมแพง – บ้ำนนำยสำรวย
บริโภค กว้ำง 3.50 ม. ยำว
1,500 ม.
จำกบ้ำนนำงบังอร
กลิ่นสุด - นำยทองย้อย
อำสำ กว้ำง 3 ม.ยำว 120
ม.
จำกบ้ำนนำงสำเนียง
เสำวดี - นำยชำตรี เจริญผล
กว้ำง 5 ม.ยำว 800 ม.

เพื่อให้ประชำชน
เดินทำงได้สะดวก
มีควำมปลอดภัย

2561
(บำท)

งบประมำณและที่มำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)

2564
(บำท)
700,000

2565
(บำท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

3,150,000 ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกในกำร
เดินทำง

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ

ประชำชนได้รับ
ควำมปลอดภัยใน
กำรเดินทำง

กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ

ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

ประชำชนได้รับ
ควำมปลอดภัยใน
กำรเดินทำง

กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ

1,600,000 ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

ประชำชนได้รับ
ควำมปลอดภัยใน
กำรเดินทำง

กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ

120,000

๓

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ

แบบ ผ.02
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563
สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า อาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ก ยุทธศำสตร์จังหวัดที่
(5.พัฒนำเมืองน่ำอยู่ สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์)
ข ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (3. ส่งเสริมเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยวชุมชน)
1. ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
ที่

โครงกำร

วัตถุประสงค์

5

ก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.1

เพื่อให้ประชำชน
เดินทำงได้สะดวก
มีควำมปลอดภัย

6

ก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.1

เพื่อให้ประชำชน
เดินทำงได้สะดวก
มีควำมปลอดภัย

7

ปรับปรุงถนน
ลูกรัง ม.1

8

ปรับปรุงถนน
ลูกรัง ม.1

9

ก่อสร้ำงถนน
แอสฟัลส์ติก
ม.1

เพื่อให้ประชำชน
เดินทำงได้สะดวก
มีควำมปลอดภัย
เพื่อให้ประชำชน
เดินทำงได้สะดวก
มีควำมปลอดภัย
เพื่อให้ประชำชน
เดินทำงได้สะดวก
มีควำมปลอดภัย

เป้ำหมำย
(ผลผลิตโครงกำร)

2561
(บำท)

งบประมำณและที่มำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)

จำกบ้ำนนำงวำสนำ สุพรรณ
– บ้ำนนำงพล กลิ่นศิริ
ระยะทำง กว้ำง 4 ม. ยำว
200 ม.
จำกบ้ำนนำงวำสนำ สุพรรณ
– บ้ำนนำงกันภัย สมทรง
ระยะทำง กว้ำง 3 ม. ยำว
150 ม.
จำกบ้ำนนำงรำตรี ทับทิม เขต ม.2 กว้ำง 4 ม. ยำว
2,000 ม.
จำกบ้ำนนำยหลำบ ดอน
ทอง – บ้ำนนำยมงคล มำทำ
กว้ำง 4 ม. ยำว 1,000 ม.
จำกบ้ำนนำยไพบูลย์ มำทำ
- นำยประมำณ โชติแสง
กว้ำง 4 ม. ยำว 200 ม.

2564
(บำท)

2565
(บำท)
480,000

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ

ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกในกำร
เดินทำง

270,000

ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

ประชำชนได้รับ
ควำมปลอดภัยใน
กำรเดินทำง

กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ

500,000

ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60
ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60
ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

ประชำชนได้รับ
ควำมปลอดภัยใน
กำรเดินทำง
ประชำชนได้รับ
ควำมปลอดภัยใน
กำรเดินทำง
ประชำชนได้รับ
ควำมปลอดภัยใน
กำรเดินทำง

กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ

500,000
400,000

๔

ตัวชี้วัด
(KPI)

กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ
กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ

แบบ ผ.02
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563
สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า อาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ก ยุทธศำสตร์จังหวัดที่
(5.พัฒนำเมืองน่ำอยู่ สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์)
ข ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (3. ส่งเสริมเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยวชุมชน)
1. ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
ที่

โครงกำร

วัตถุประสงค์

10 ก่อสร้ำงถนน เพื่อให้ประชำชน
แอสฟัลติก ม.2 เดินทำงได้สะดวก
มีควำมปลอดภัย

เป้ำหมำย
(ผลผลิตโครงกำร)

2561
(บำท)

งบประมำณและที่มำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)

จำกบ้ำนนำยกิมเชียง งำม
วงษ์ – 4 แยกบ้ำนนำง
สำเนียง กลับชัย กว้ำง
3.5 ม. ยำว 500 ม.

11 ก่อสร้ำงถนน เพื่อให้ประชำชน
แอสฟัลติก ม.2 เดินทำงได้สะดวก
มีควำมปลอดภัย
12 ก่อสร้ำงรำง
ระบำยน้ำ ม.2

13 วำงท่อระบำย
น้ำ ม.2

จำกบ้ำนนำยกิมเลี้ยง โพธิ
กำจร – บ้ำนนำงเฉลำ
เนตรสุวรรณ กว้ำง 3.5
ม. ยำว 150 ม.
เพื่อป้องกันปัญหำ จำกบ้ำนนำงด่อน กองสี –
น้ำท่วมขัง
บ้ำนนำงสำอำง สุขเหม
ระยะทำง 300 ม.
เพื่อป้องกันปัญหำ บริเวณบ่อประปำหนอง
น้ำท่วมขัง
ขันหมำก

๕

2564
(บำท)
700,000

2565
(บำท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ

ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกในกำร
เดินทำง

210,000

ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

ประชำชนได้รับ
ควำมปลอดภัยใน
กำรเดินทำง

กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ

1,500,000

ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ

100,000

ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

ประชำชนได้รับ
ควำมปลอดภัยใน
กำรเดินทำงและ
บรรเทำปัญหำน้ำ
ท่วมขัง
ประชำชนได้รับ
ควำมปลอดภัยใน
กำรเดินทำงและ
บรรเทำปัญหำน้ำ
ท่วมขัง

กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ

แบบ ผ.02
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563
สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า อาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ก ยุทธศำสตร์จังหวัดที่
(5.พัฒนำเมืองน่ำอยู่ สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์)
ข ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (3. ส่งเสริมเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยวชุมชน)
1. ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
ที่

โครงกำร

14 ขยำยถนน
คสล.ม.2
15 ปรับปรุงลูกรัง
ม.2

16 วำงท่อระบำย
น้ำ คสล. ม.2

17 ปรับปรุงถนน
ลูกรัง ม.2

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตโครงกำร)

2561
(บำท)

งบประมำณและที่มำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)

เพื่อให้ประชำชน
เดินทำงได้สะดวก
มีควำมปลอดภัย
เพื่อให้ประชำชน
เดินทำงได้สะดวก
มีควำมปลอดภัย

จำกหลังวัดเกำะสมอ ม.4 บ้ำนหำยโศก กว้ำง
1 ม. ยำว 400 ม.
จำกบ้ำนนำยจงกล วงษ์
อุดม – บ้ำนนำยจรุญ
จันทร์หอม กว้ำง 4 ม.
ยำว 200 ม.
เพื่อป้องกันปัญหำ 1.บ้ำนนำยธิรศักดิ ชัย
น้ำท่วมขัง
สิทธิพร
2.บ้ำนนำงสงวน ปำละ
กะวงศ์
เพื่อให้ประชำชน
เดินทำงได้สะดวก
มีควำมปลอดภัย

2564
(บำท)
500,000

2565
(บำท)

๖

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ

ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60
ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

ประชำชนได้รับ
ควำมปลอดภัยใน
กำรเดินทำง
ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกในกำร
เดินทำง

100,000

ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

980,000

ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

ประชำชนได้รับ
ควำมปลอดภัยใน
กำรเดินทำงและ
บรรเทำปัญหำน้ำ
ท่วมขัง
ประชำชนได้รับ
ควำมปลอดภัยใน
กำรเดินทำง

320,000

จำกนำนำยเกษม สุข
หอม – ที่นำ น.ส.ปรำณี
ปลำบพำล กว้ำง 3.50
ม. ยำว 700 ม.

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ
กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ

กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ

กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ

แบบ ผ.02
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563
สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า อาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ก ยุทธศำสตร์จังหวัดที่
(5.พัฒนำเมืองน่ำอยู่ สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์)
ข ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (3. ส่งเสริมเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยวชุมชน)
1. ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
ที่

โครงกำร

วัตถุประสงค์

18 ก่อสร้ำงถนน เพื่อให้ประชำชน
แอสฟัลติก ม.3 เดินทำงได้สะดวก
มีควำมปลอดภัย

เป้ำหมำย
(ผลผลิตโครงกำร)

2561
(บำท)

งบประมำณและที่มำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)

จำกสำมแยกบ้ำน น.ส.
ปรำณี ปรำบพำล – เขต
ม.4 สะพำนสุสำน กว้ำง
6 ม. ยำว 600 ม.

๗

2564
(บำท)
1,440,000

2565
(บำท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ

ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกในกำร
เดินทำง

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ

แบบ ผ.02
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563
สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า อาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ก ยุทธศำสตร์จังหวัดที่
(5.พัฒนำเมืองน่ำอยู่ สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์)
ข ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (3. ส่งเสริมเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยวชุมชน)
1. ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
ที่

โครงกำร

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตโครงกำร)

19 ก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.4

เพื่อให้ประชำชน
เดินทำงได้สะดวก
มีควำมปลอดภัย

รอบวัดเกำะแก้วสถำวร
กว้ำง 4 ม. ยำว 350 ม

20 คอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.4

เพื่อให้ประชำชน
เดินทำงได้สะดวก
มีควำมปลอดภัย

21 คอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.4

เพื่อให้ประชำชน
เดินทำงได้สะดวก
มีควำมปลอดภัย

แยกวัดหลวงตำมหำบัว บ่อน้ำประปำหมู่บ้ำน
กว้ำง 4 ม. ยำว 2,000
ม.
จำกบ้ำนนำงสำวพร –
สำมแยกที่นำยสวง ประ
ครอง กว้ำง 5 ม. ยำว
150 ม.

2561
(บำท)

งบประมำณและที่มำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)

๘

2564
(บำท)
840,000

2565
(บำท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ

ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกในกำร
เดินทำง

4,800,000

ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกในกำร
เดินทำง

กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ

450,000

ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกในกำร
เดินทำง

กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ

แบบ ผ.02
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563
สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า อาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ก ยุทธศำสตร์จังหวัดที่
(5.พัฒนำเมืองน่ำอยู่ สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์)
ข ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (3. ส่งเสริมเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยวชุมชน)
1. ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
ที่

โครงกำร

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตโครงกำร)

22 ก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.4

เพื่อให้ประชำชน
เดินทำงได้สะดวก
มีควำมปลอดภัย

จำกบ้ำนนำยบุญเลิศ – ที่
นำนำยใบ กว้ำง 3 ยำว
70 ม.

23 ก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.4

เพื่อให้ประชำชน
เดินทำงได้สะดวก
มีควำมปลอดภัย

24 ปรับปรุงลูกรัง
ม.4

เพื่อให้ประชำชน
เดินทำงได้สะดวก
มีควำมปลอดภัย
เพื่อให้ประชำชน
เดินทำงได้สะดวก
มีควำมปลอดภัย

ช่วงที่ 1 ขยำย คสล.จำก
แยกบ้ำนนำยอ๊อด – ที่นำ
นำงทองติ๋ม กว้ำง 2 ม.
ยำว 80 ม.พร้อมวำงท่อ
ขนำด 80 ซม.จำนวน 3
ท่อน
ช่วงที่ 2 ก่อสร้ำง คสล.
กว้ำง 6 ม.ยำว 100 ม.
จำกนำนำยหนุ่ม – นำนำย
ประเสริฐ กว้ำง 6 ม.ยำว
4,000 ม.
จำกแยกบ้ำนนำยฮ้วง –
บ้ำนนำงพรทิพย์ กว้ำง 4
ม.ยำว 100 ม.

25 ก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.4

2561
(บำท)

งบประมำณและที่มำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)

2564
(บำท)

2565
(บำท)
126,000

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ

ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกในกำร
เดินทำง

ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกในกำร
เดินทำง

กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ

9,600,000 ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60
240,000 ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกในกำร
เดินทำง
ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกในกำร
เดินทำง

กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ

456,000

๙

ตัวชี้วัด
(KPI)

กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ

แบบ ผ.02
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563
สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า อาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ก ยุทธศำสตร์จังหวัดที่
(5.พัฒนำเมืองน่ำอยู่ สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์)
ข ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (3. ส่งเสริมเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยวชุมชน)
1. ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
ที่

โครงกำร

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตโครงกำร)

26 ก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.4

เพื่อให้ประชำชน
เดินทำงได้สะดวก
มีควำมปลอดภัย

จำกที่ผู้ใหญ่สุวัตร – ผู้ช่วย
สุพล กว้ำง 4 ม.ยำว 100
ม.

27 ก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.4

เพื่อให้ประชำชน
เดินทำงได้สะดวก
มีควำมปลอดภัย

จำกแยกบ้ำนนำยสุเนตร –
บ้ำนนำยเกรียน กว้ำง 4
ม.ยำว 200 ม.

28 ไฟส่องสว่ำง
รำยทำงภำยใน
หมู่บ้ำน
29 ขยำยเขตไฟฟ้ำ
แรงต่ำ

เพื่อให้ประชำชน
เดินทำงได้สะดวก
มีควำมปลอดภัย
เพื่อให้ประชำชนมี
ไฟฟ้ำใช้

2561
(บำท)

งบประมำณและที่มำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)

2564
(บำท)

2565
(บำท)
240,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ

ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกในกำร
เดินทำง

480,000

ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกในกำร
เดินทำง

กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ

เพิ่มเติมไฟส่องสว่ำงรำย
ทำงในหมู่บ้ำน

100,000
300,000

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกในกำร
เดินทำง
ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกในกำร
ใช้ไฟฟ้ำ

กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ

1.จำกบ้ำนนำยชู ค้ำชู ถึงเขตหมู่ 5
2.สำมแยกวัดหนองหัวซำ
- สวนสุขภำพ ม.4 - เกำะ
สมอ

ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60
ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

๑๐

กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ

แบบ ผ.02
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563
สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า อาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ก ยุทธศำสตร์จังหวัดที่
(5.พัฒนำเมืองน่ำอยู่ สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์)
ข ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (3. ส่งเสริมเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยวชุมชน)
1. ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
ที่

โครงกำร

30 ก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.4

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตโครงกำร)

เพื่อให้ประชำชน
เดินทำงได้สะดวก
มีควำมปลอดภัย

จำกบ้ำนนำยหนุ่ม –
บ้ำนนำยพล กว้ำง 4 ม.
ยำว 250 ม.

31 เสริมถนนลูกรัง เพื่อให้ประชำชน
ม.4
เดินทำงได้สะดวก
มีควำมปลอดภัย

จำกบ้ำนนำยวัน - ที่นำย
เด่นจนถึงเขต ม.5 กว้ำง
4 ม. ยำว 300 ม.

32 ก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.4
33 ก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.4

แยกหน้ำวัดหัวซำ – วัด
หลวงตำมหำบัว กว้ำง 6
ม. ยำว 4,000 ม.
จำกบ้ำนนำยวัน - บ้ำน
นำยเด่น ม.5 กว้ำง 4 ม.
ยำว 300 ม.

เพื่อให้ประชำชน
เดินทำงได้สะดวก
มีควำมปลอดภัย
เพื่อให้ประชำชน
เดินทำงได้สะดวก
มีควำมปลอดภัย

2561
(บำท)

งบประมำณและที่มำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)

2564
(บำท)

2565
(บำท)
600,000

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ

ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกในกำร
เดินทำง

ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกในกำร
เดินทำง

กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ

9,600,000 ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60
720,000 ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกในกำร
เดินทำง
ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกในกำร
เดินทำง

กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ

480,000

๑๑

ตัวชี้วัด
(KPI)

กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ

แบบ ผ.02
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563
สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า อาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ก ยุทธศำสตร์จังหวัดที่
(5.พัฒนำเมืองน่ำอยู่ สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์)
ข ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (3. ส่งเสริมเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยวชุมชน)
1. ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
ที่

โครงกำร

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตโครงกำร)

34 ก่อสร้ำงสะพำน เพื่อให้ประชำชน
คสล. ม.4
เดินทำงได้สะดวก
มีควำมปลอดภัย

ที่นำนำยประเสริฐ กว้ำง 6
ม. ยำว 4 ม.

35 วำงท่อประปำ
หมู่บ้ำน ม.4

1.บ้ำนนำยเกรียน –
สวนสุขภำพ ระยะทำง
3,000 ม.
2.บ้ำนนำยอ๊อด – นำยสวง
ประคอง ระยะทำง 500 ม.
3.สำมแยกบ้ำนนำยสุเนตร สวนสุขภำพ ม.4 ระยะทำง
1,500 ม.

เพื่อให้ประชำชนมี
น้ำประปำใช้
สำหรับอุปโภค
บริโภค

2561
(บำท)

งบประมำณและที่มำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)

2564
(บำท)

2565
(บำท)
600,000

400,000

๑๒

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ

ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกในกำร
เดินทำง

ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

ประชำชนได้รับ
น้ำประปำอย่ำง
ทั่วถึง

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ
กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563
สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า อาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ก ยุทธศำสตร์จังหวัดที่
(5.พัฒนำเมืองน่ำอยู่ สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์)
ข ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (3. ส่งเสริมเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยวชุมชน)
1. ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
ที่

โครงกำร

36 ก่อสร้ำงถนน
ลูกรัง ม.4

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตโครงกำร)

เพื่อให้ประชำชน
เดินทำงได้สะดวก
มีควำมปลอดภัย

จำกบ้ำนทนำยสรภพ – วัด
เกำะยำว กว้ำง 6 ยำว
1,000 ม.

37 ก่อสร้ำงทำง
เพื่อให้ประชำชน
ลูกรังพร้อมวำง เดินทำงได้สะดวก
ท่อระบำยน้ำ มีควำมปลอดภัย

ก่อสร้ำงทำงลูกรังพร้อมวำง
ท่อระบำยน้ำขนำด 1 ม.
จำนวน 6 ท่อน จำกที่นำ
นำยสุเนตร สังอรดี – บ้ำน
นำยอ๊อด ปรืองำม กว้ำง 6
ม. ยำว 1,000 ม.
จำกเขต ม.4 - ม.9 กว้ำง 6
ยำว 5,000 ม.พร้อมท่อ
ขนำด 80 ซม. 2 จุด

38 ก่อสร้ำงถนน
ลูกรัง ม.4

เพื่อให้ประชำชน
เดินทำงได้สะดวก
มีควำมปลอดภัย

2561
(บำท)

งบประมำณและที่มำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)

2564
(บำท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ

ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกในกำร
เดินทำง

ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกในกำร
เดินทำง

กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ

12,000,000 ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกในกำร
เดินทำง

กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ

2565
(บำท)
2,400,000

2,500,000

๑๓

แบบ ผ.02

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ

แบบ ผ.02
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563
สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า อาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ก ยุทธศำสตร์จังหวัดที่
(5.พัฒนำเมืองน่ำอยู่ สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์)
ข ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (3. ส่งเสริมเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยวชุมชน)
1. ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
ที่

โครงกำร

วัตถุประสงค์

ที่
1ก่อสร้ำงอำคำร
39 เอนกประสงค์
ม.5

เป้ำหมำย
(ผลผลิตโครงกำร)

2561
(บำท)

งบประมำณและที่มำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)

2564
(บำท)
600,000

2565
(บำท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

เพื่อให้ประชำชนมี
อำคำรเอนก
ประสงค์ในกำรทำ
กิจกรรมต่ำงๆ
1ซ่อมแซมระบบ เพื่อให้ประชำชน
40 เสียงตำมสำย ได้รับรู้ข่ำวสำร
ม.5

ก่อสร้ำงอำคำรเอนกประสงค์
ม.5 (สนำมฟุตซอล)
ซ่อมแซมระบบเสียงตำมสำย
หมู่บ้ำน

100,000

ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

1ก่อสร้ำงถนน เพื่อให้ประชำชน
41 แอสฟัลติก ม.5 เดินทำงได้สะดวก
มีควำมปลอดภัย

จำกโรงกรองน้ำ – บ้ำนแม่ชี
ปัด กว้ำง 4 ม. ยำว 300
ม.

480,000

ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

๑๔

ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ
ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกในกำร
ใช้อำคำรเอนก
ประสงค์
ประชำชนได้รับ
ข่ำวสำร
ประชำสัมพันธ์
อย่ำงทั่วถึง
ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกในกำร
เดินทำง

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ
กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ
กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ

แบบ ผ.02
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563
สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า อาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ก ยุทธศำสตร์จังหวัดที่
(5.พัฒนำเมืองน่ำอยู่ สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์)
ข ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (3. ส่งเสริมเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยวชุมชน)
1. ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
ที่

โครงกำร

วัตถุประสงค์

ที่

เป้ำหมำย
(ผลผลิตโครงกำร)

1ขยำยถนน
42 คอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.6

เพื่อให้ประชำชน
เดินทำงได้สะดวก
มีควำมปลอดภัย

1ก่อสร้ำงถนน
43 ลูกรัง ม.6

เพื่อให้ประชำชน
เดินทำงได้สะดวก
มีควำมปลอดภัย

1ก่อสร้ำงรำง
44 ระบำยน้ำ ม.6

เพื่อป้องกันปัญหำ จำกแยกบ้ำนนำงยุรำวิน
น้ำท่วมขัง
วรทัต - บ้ำนนำยทองคำ
สำมำรถ ระยะทำง 135 ม.

2561
(บำท)

งบประมำณและที่มำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)

ขยำยถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จำกซุม้ ประตูทำงเข้ำ
หมู่บ้ำน กว้ำง 2 ม. ยำว
335 ม.
จำกบ้ำนนำงส้มโอ – สระ
บอระเพ็ด กว้ำง 4 ม.ยำว
1,000 ม.

๑๕

2564
(บำท)
960,000

2565
(บำท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ

ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกในกำร
เดินทำง

1,600,000

ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกในกำร
เดินทำง

กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ

1,800,000

ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกในกำร
เดินทำง

กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ

แบบ ผ.02
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563
สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า อาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ก ยุทธศำสตร์จังหวัดที่
(5.พัฒนำเมืองน่ำอยู่ สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์)
ข ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (3. ส่งเสริมเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยวชุมชน)
1. ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
ที่
45

โครงกำร
ก่อสร้ำงถนนลูกรัง
ม.7

46 ก่อสร้ำงถนน
แอสฟัลติก ม.7

47

ก่อสร้ำงถนน
แอสฟัลติก ม.7

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตโครงกำร)

เพื่อให้ประชำชน
เดินทำงได้สะดวกมี
ควำมปลอดภัย
เพื่อให้ประชำชน
เดินทำงได้สะดวกมี
ควำมปลอดภัย

จำกที่นำยมำโนช ชำนิ บ้ำนนำยวิชัย แก้วพิลำ
กว้ำง 3 ม. ยำว 100 ม.
จำกบ้ำนนำงคำกอง
สมศรี - บ้ำนนำยบุญมี
โอบอ้อม กว้ำง 4 ยำว
480 ม.

เพื่อให้ประชำชน
เดินทำงได้สะดวกมี
ควำมปลอดภัย

จำกถนนดำ - บ้ำนนำย
สงครำม วงษ์ษำ กว้ำง
4 ม ยำว 320 ม.

2561
(บำท)

งบประมำณและที่มำ
2562 2563
2564
(บำท)
(บำท)
(บำท)
120,000
768,000

512,000

๑๖

2565
(บำท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ

ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60
ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกใน
กำรเดินทำง
ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกใน
กำรเดินทำง

ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกใน
กำรเดินทำง

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ
กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ

กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ

แบบ ผ.02
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563
สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า อาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ก ยุทธศำสตร์จังหวัดที่
(5.พัฒนำเมืองน่ำอยู่ สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์)
ข ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (3. ส่งเสริมเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยวชุมชน)
1. ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
ที่

โครงกำร

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตโครงกำร)

2561
(บำท)

งบประมำณและที่มำ
2562 2563
2564
(บำท)
(บำท)
(บำท)

2565
(บำท)
600,000

48 เปลี่ยนถังประปำ
(ถังแชมเปญ) ม.7

เพื่อให้ประชำชนม มี
น้ำใช้อุปโภค - บริโภค

บ้ำนบุตำสำ ขนำดสูง
30 ม.

49 ก่อสร้ำงถนน
ลูกรัง ม.7

เพื่อให้ประชำชน
เดินทำงได้สะดวกมี
ควำมปลอดภัย

จำกที่นำงสุวรรณำ
ศรเพชร - บ้ำนนำง
สุพัตรำ ศรเพชร พร้อม
วำงท่อ ขนำด 80 ซม.
ระยะทำง กว้ำง 6 ม.
ยำว 300 ม.

740,000

จำกบ้ำนนำงสุพัตรำ
ศรเพชร – บ้ำนนำง
สุกัญญำ มีชัย กว้ำง 4 ม.
ยำว 200 ม.

480,000

50

ก่อสร้ำงถนน
เพื่อให้ประชำชน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เดินทำงได้สะดวกมี
ม.7
ควำมปลอดภัย

๑๗

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ

ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60
ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกใน
กำรเดินทำง
ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกใน
กำรเดินทำง

ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกใน
กำรเดินทำง

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ
กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ

กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ

แบบ ผ.02
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563
สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า อาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ก ยุทธศำสตร์จังหวัดที่
(5.พัฒนำเมืองน่ำอยู่ สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์)
ข ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (3. ส่งเสริมเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยวชุมชน)
1. ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
ที่
51

โครงกำร
ก่อสร้ำงถนน
คสล. ม.7

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชำชน
เดินทำงได้สะดวก
มีควำมปลอดภัย

52 ก่อสร้ำงถนน
ลูกรัง ม.7

เป้ำหมำย
(ผลผลิตโครงกำร)

2561
(บำท)

งบประมำณและที่มำ
2562
2563
2564
(บำท)
(บำท)
(บำท)

จำกบ้ำนนำยไพบูลย์ มีชัย –
บ้ำนนำงสำวศิรริ ัตน์ วงษ์เสนำ
กว้ำง 3 ม. ยำว 100 ม.

2565
(บำท)
180,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ

ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกใน
กำรเดินทำง

ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60
ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกใน
กำรเดินทำง
ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกใน
กำรใช้ไฟฟ้ำ

กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ

เพื่อให้ประชำชน
เดินทำงได้สะดวก
มีควำมปลอดภัย
53 ขยำยเขตไฟฟ้ำ เพื่อให้ประชำชน
แรงต่ำ ม.7
มีไฟฟ้ำใช้

จำกที่นำงชัยยุธ แปลนวงษ์ น.ส.ธัญลักษณ์ แปลนวงษ์
กว้ำง 8 ม.ยำว 90 ม.
จำกที่นำงชัยยุธ แปลนวงษ์ น.ส.ธัญลักษณ์ แปลนวงษ์
100 ม.

288,000

54 ก่อสร้ำงถนน
ลูกรัง ม.7

จำกบ้ำนนำงสมทรง พรม
กล่อม - นำงมำริน โอบอ้อม
กว้ำง 4 ม.ยำว 400 ม. พร้อม
วำงท่อระบำยน้ำ 2 จุด
สระน้ำสำธำรณประโยชน์ ม.7

650,000

ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกใน
กำรเดินทำง

กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ

500,000

ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

ประชำชนมีสระ
น้ำสำหรับ
อุปโภค บริโภค

กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ

เพื่อให้ประชำชน
เดินทำงได้สะดวก
มีควำมปลอดภัย

55 ขุดลอกสระน้ำ เพื่อให้ประชำชน
สำธำรณประ มีน้ำสำหรับ
โยชน์ ม.7
อุปโภค บริโภค

100,000

๑๘

กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ

แบบ ผ.02
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563
สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า อาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ก ยุทธศำสตร์จังหวัดที่
(5.พัฒนำเมืองน่ำอยู่ สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์)
ข ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (3. ส่งเสริมเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยวชุมชน)
1. ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
ที่

โครงกำร

56

วัตถุประสงค์

ขยำยท่อเมน
ประปำ
ม.8
57 ก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.8

เพื่อให้ประชำชนมี
น้ำประปำใช้อย่ำง
ทั่วถึง
เพื่อให้ประชำชน
เดินทำงได้สะดวกมี
ควำมปลอดภัย

58

เพื่อให้ประชำชน
เดินทำงได้สะดวกมี
ควำมปลอดภัย

ก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.8

เป้ำหมำย
(ผลผลิตโครงกำร)
ขยำยท่อเมนประปำ ขนำด
3 นิ้ว บริเวณคุ้มบ้ำนหนอง
ช้ำง
จำกบ้ำนนำยเส่ง มีชัย –
บ้ำนนำงอลังกำร หงส์
จันทร์ กว้ำง 3 ม.ยำว
200 ม. พร้อมไหล่ทำง
จำกบ้ำนนำงสำรวย
ศรเพชร - นำยสมศักดิ์ บุ
ญนำม กว้ำง 4 ม.ยำว
50 ม.

2561
(บำท)

งบประมำณและที่มำ
2562 2563
2564
(บำท)
(บำท)
(บำท)
400,000
380,000

120,000

๑๙

2565
(บำท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ

ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60
ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกใน
กำรใช้น้ำประปำ
ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกใน
กำรเดินทำง

ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกใน
กำรเดินทำง

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ
กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ
กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ

แบบ ผ.02
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563
สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า อาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ก ยุทธศำสตร์จังหวัดที่
(5.พัฒนำเมืองน่ำอยู่ สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์)
ข ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (3. ส่งเสริมเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยวชุมชน)
1. ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
ที่

โครงกำร

วัตถุประสงค์

59

ก่อสร้ำงถนน เพื่อให้ประชำชน
คอนกรีตเสริม เดินทำงได้สะดวก
เหล็ก ม.9
มีควำมปลอดภัย

60

ขยำยเขต
ไฟฟ้ำแรงต่ำ
ม.9

เพื่อให้ประชำชน
ได้ใช้ไฟฟ้ำอย่ำง
ทัว่ ถึง

61 ก่อสร้ำงถนน
คสล. ม.9

เพื่อให้ประชำชน
เดินทำงได้สะดวก
มีควำมปลอดภัย

เป้ำหมำย
(ผลผลิตโครงกำร)

2561
(บำท)

งบประมำณและที่มำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)

จำกบ้ำนนำงแสงดำว คง
เพียร - นำยบุญทิม เหล่ำ
เคน กว้ำง 5 ม.ยำว 60
ม.พร้อมไหล่ทำงข้ำงละ
50 ซม.
จำกบ้ำนนำยรวย วุฒิแสง
- นำยยน เอื้อเฟื้อ

2564
(บำท)
1,380,000

2565
(บำท)

100,000

จำกบ้ำนนำยบุญส่ง หำ
ดอน -นำงแสวง คำผุย
กว้ำง 4 ม.ยำว 40 ม.

100,000

๒๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ

ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกในกำร
เดินทำง

ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกในกำร
ใช้ไฟฟ้ำ

กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ

ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกในกำร
เดินทำง

กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ

แบบ ผ.02
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563
สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า อาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ก ยุทธศำสตร์จังหวัดที่
(5.พัฒนำเมืองน่ำอยู่ สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์)
ข ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (3. ส่งเสริมเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยวชุมชน)
1. ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
ที่

โครงกำร

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตโครงกำร)

62 ก่อสร้ำงถนน เพื่อให้ประชำชน
คสล. ม.9 เดินทำงได้สะดวก
มีควำมปลอดภัย

จำกบ้ำนนำยสำมำรถ งำม
วงษ์ - บ้ำนนำยสุดใจ พอใจ
กว้ำง 4 ม. ยำว 300 ม.

63 ก่อสร้ำงถนน เพื่อให้ประชำชน
ลูกรัง ม.9 เดินทำงได้สะดวก
มีควำมปลอดภัย

จำกบ้ำนนำงสมคิด ชินโน ทำงสำธำรณประโยชน์ กว้ำง
4 ม.ยำว 400 ม.

64 ขยำยเขต
เพื่อให้ประชำชน
ไฟฟ้ำแรงต่ำ ได้ใช้ไฟฟ้ำอย่ำง
ม.9
ทั่วถึง
65

ก่อสร้ำง
ถนนลูกรัง
ม.9

เพื่อให้ประชำชน
เดินทำงได้สะดวก
มีควำมปลอดภัย

2561
(บำท)

งบประมำณและที่มำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)

2564
(บำท)

2565
(บำท)
720,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ

ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกใน
กำรเดินทำง

640,000

ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกใน
กำรเดินทำง

กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ

จำกบ้ำนนำยสำมำรถ งำม
วงษ์ - บ้ำนนำยสุดใจ พอใจ
ระยะทำง 300 ม.

100,000

ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกใน
กำรใช้ไฟฟ้ำ

กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ

จำกบ้ำนนำยบุญส่ง วุฒิแสง
– บ้ำนนำยอำนวย ขยันกิจ
กว้ำง 5 ยำว 100 ม.

200,000

ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกใน
กำรเดินทำง

กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ

๒๑

แบบ ผ.02
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563
สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า อาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ก ยุทธศำสตร์จังหวัดที่
(5.พัฒนำเมืองน่ำอยู่ สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์)
ข ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (3. ส่งเสริมเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยวชุมชน)
1. ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
ที่

โครงกำร

วัตถุประสงค์

66

ไฟส่องสว่ำง เพื่อให้ประชำชน
รำยทำง ม.10 เดินทำงได้สะดวก
มีควำมปลอดภัย

67

ขยำยท่อเมน
ประปำ ม.10

68

เปลี่ยนแท๊งก์
ประปำ ม.10

เป้ำหมำย
(ผลผลิตโครงกำร)

2561
(บำท)

งบประมำณและที่มำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)

ไฟส่องสว่ำงรำยทำง(กิ่ง
เดี่ยว) จำกศำลำประชำคม
บ้ำนหนองนก - เขตติดต่อ
ม.11
เพื่อให้ประชำชนมี ขยำยท่อเมนประปำ จำก
น้ำอุปโภค สำมแยกบ้ำนหนองนก –
บริโภคอย่ำงทั่วถึง บ้ำนนำยฉลำด วงษ์เสนำ
ขนำดท่อ พีวีซี 2 นิ้ว
ระยะทำง 400 ม.
เพื่อให้ประชำชน เปลี่ยนแท๊งก์ประปำบ้ำน
มีน้ำอุปโภค หนองนก
บริโภค

69 ขยำยเขตไฟฟ้ำ เพื่อให้ประชำชน
แรงต่ำ ม.10 ได้ใช้ไฟฟ้ำอย่ำง
ทั่วถึง

จำกบ้ำนนำยประจวบ พระ
เกตุ – บ้ำนนำงสมกิจ จุล
วงษ์

2564
(บำท)
200,000

2565
(บำท)

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ

ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกในกำร
เดินทำง

200,000

ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

ประชำชนมีน้ำ
อุปโภค - บริโภคที่
เพียงพอ

กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ

600,000

ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

ประชำชนมีน้ำ
อุปโภค - บริโภคที่
เพียงพอ

กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ

ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกในกำร
ใช้ไฟฟ้ำ

กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ

100,000

๒๒

ตัวชี้วัด
(KPI)

แบบ ผ.02
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563
สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า อาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ก ยุทธศำสตร์จังหวัดที่
(5.พัฒนำเมืองน่ำอยู่ สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์)
ข ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (3. ส่งเสริมเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยวชุมชน)
1. ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
ที่
70

โครงกำร
ก่อสร้ำงถนน
ลูกรัง ม.10

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชำชน
เดินทำงได้สะดวก
มีควำมปลอดภัย

เป้ำหมำย
(ผลผลิตโครงกำร)

2561
(บำท)

งบประมำณและที่มำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)

จำกที่นำยฉลำด วงษ์เสนำ –
ถนนสี่เลน กว้ำง 5 ม. ยำว
350 ม.

๒๓

2564
(บำท)

2565
(บำท)
700,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ
ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกในกำร
เดินทำง

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ

แบบ ผ.02
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563
สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า อาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ก ยุทธศำสตร์จังหวัดที่
(5.พัฒนำเมืองน่ำอยู่ สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์)
ข ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (3. ส่งเสริมเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยวชุมชน)
1. ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
ที่
71

72

73

74

โครงกำร
ขยำยถนน
คสล. ม.11

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตโครงกำร)

2561
(บำท)

งบประมำณและที่มำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)

ขยำยถนน คสล.กว้ำง 1 ม.
ยำว 250 ม.(1 ด้ำน) จำก
บ้ำนนำยสมเจต แสนเงิน บ้ำนนำงนุ่น สอนเพ็ชร
วำงท่อระบำย เพื่อบรรเทำปัญหำ วำงท่อระบำยน้ำคอนกรีต
น้ำ ม.11
น้ำท่วมขัง
ขนำด 80 ซม.จำกประตูบี ถนนสี่เลน ระยะทำง
2,500 ม.
ติดตั้งไฟส่อง เพื่อให้ประชำชน จำกบ้ำนนำยมำนพ สมอชัย
สว่ำงรำยทำง เดินทำงได้สะดวก - บ้ำนนำงดี สัตยำ จำนวน
ม.11
มีควำมปลอดภัย 18 จุด
เจำะบ่อ
บำดำล ม.11

เพื่อให้ประชำชน
เดินทำงได้สะดวก
มีควำมปลอดภัย

เพื่อให้ประชำชนมี เจำะบ่อบำดำลบริเวณคุ้ม
น้ำอุปโภค บ้ำนโพธิง์ ำม
บริโภคอย่ำงทั่วถึง

๒๔

2564
(บำท)
230,000

2565
(บำท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ

ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกในกำร
เดินทำง

1,500,000

ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกในกำร
เดินทำง

กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ

500,000

ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกในกำร
เดินทำง

กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ

500,000

ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

ประชำชนมีน้ำ
อุปโภค - บริโภคที่
เพียงพอ

กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ

แบบ ผ.02
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563
สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า อาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ก ยุทธศำสตร์จังหวัดที่
(5.พัฒนำเมืองน่ำอยู่ สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์)
ข ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (3. ส่งเสริมเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยวชุมชน)
1. ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
ที่
75

โครงกำร
ก่อสร้ำงถนน
คสล. ม.11

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตโครงกำร)

เพื่อให้ประชำชน
เดินทำงได้สะดวก
มีควำมปลอดภัย

จำกบ้ำนนำงถนอม ดอน
มอญ - บ้ำนนำงทองเนียน
สำดำ กว้ำง 4 ยำว 120 ม.

76 ขยำยถนน
คสล. ม.11

เพื่อให้ประชำชน
เดินทำงได้สะดวก
มีควำมปลอดภัย

77

เพื่อให้ประชำชน
เดินทำงได้สะดวก
มีควำมปลอดภัย

ขยำยถนน คสล.กว้ำง 1 ม.
ยำว 500 ม.(1 ด้ำน) จำก
บ้ำนนำงหรั่ง สีใส - บ้ำน
นำยธีรวัฒน์ (ซอย 1)
จำกห้ำแยกบ้ำนหนองระ
เนตร - ถนนสี่เลน กว้ำง 5
ม. ยำว 150 ม.

ก่อสร้ำงถนน
คสล. ม.11

2561
(บำท)

งบประมำณและที่มำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)

๒๕

2564
(บำท)

2565
(บำท)
300,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ

ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกในกำร
เดินทำง

300,000

ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกในกำร
เดินทำง

กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ

500,000

ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกในกำร
เดินทำง

กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ

แบบ ผ.02
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563
สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า อาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ก ยุทธศำสตร์จังหวัดที่
(5.พัฒนำเมืองน่ำอยู่ สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์)
ข ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (3. ส่งเสริมเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยวชุมชน)
1. ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
ที่

โครงกำร

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตโครงกำร)

78

ย้ำยถังเก็บ
น้ำประปำ
ม.12

79

วำงท่อประปำ เพื่อให้ประชำชนมี วำงท่อประปำขนำด 6 นิ้ว
ม.12
น้ำใช้อุปโภค จำกสระน้ำหนองหงอนไก่ บริโภค
ม.17 ต.หัวหว้ำ ระยะทำง
22 กม.
ขยำยเขต
เพื่อให้ประชำชน จำก คสล.โรจนะ เฟส 2 –
ไฟฟ้ำ
ได้ใช้ไฟฟ้ำอย่ำง
สระน้ำหนองหงอนไก่
แรงสูง ม.12 ทั่วถึง
ระยะทำง 2,000 ม.

80

81 ก่อสร้ำงถนน
ลูกรัง ม.12

2561
(บำท)

งบประมำณและที่มำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)

เพื่อให้ประชำชนมี จำกบ้ำนนำยบุญเลิศ
น้ำใช้อุปโภค จุระกรรณ์ -ไปวัดโคกอุดมดี
บริโภค

เพื่อให้ประชำชน
เดินทำงได้สะดวก
มีควำมปลอดภัย

จำกบ้ำนนำงส้มลิ้ม เภำเนือง
- เขตติดต่อ ม.13 กว้ำง
5 ม.ยำว 1,000 ม.

๒๖

2564
(บำท)
100,000

2565
(บำท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ

ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

ประชำชนมีถังเก็บ
น้ำสำหรับอุปโภค บริโภค

15,000,000

ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกในกำร
ใช้น้ำประปำ

กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ

3,000,000

ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกในกำร
ใช้ไฟฟ้ำ

กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ

2,000,000

ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกในกำร
เดินทำง

กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ

แบบ ผ.02
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563
สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า อาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ก ยุทธศำสตร์จังหวัดที่
(5.พัฒนำเมืองน่ำอยู่ สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์)
ข ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (3. ส่งเสริมเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยวชุมชน)
1. ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
ที่

โครงกำร

วัตถุประสงค์

82

ก่อสร้ำงถนน
ลูกรัง ม.12

เพื่อให้ประชำชน
เดินทำงได้สะดวก
มีควำมปลอดภัย

83

ก่อสร้ำงถนน
ลูกรัง ม.12

เพื่อให้ประชำชน
เดินทำงได้สะดวก
มีควำมปลอดภัย

เป้ำหมำย
(ผลผลิตโครงกำร)

2561
(บำท)

งบประมำณและที่มำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)

จำกบ้ำน น.ส.กำญจนำ
อุดมปลั่ง - บ้ำนนำยมะยม
หมื่นประเสริฐ กว้ำง 4 ม.
ยำว 50 ม.
จำกบ้ำนนำยประคอง
ไชยบัว – นำงแววลัดดำ
ไชยบัว กว้ำง 4 ม.ยำว
200 ม.

2564
(บำท)

2565
(บำท)
100,000

350,000

๒๗

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ

ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกในกำร
เดินทำง

ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกในกำร
เดินทำง

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ
กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ

แบบ ผ.02
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563
สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า อาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ก ยุทธศำสตร์จังหวัดที่
(5.พัฒนำเมืองน่ำอยู่ สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์)
ข ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (3. ส่งเสริมเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยวชุมชน)
1. ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
ที่

โครงกำร

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชำชน
เดินทำงได้สะดวก
มีควำมปลอดภัย

เป้ำหมำย
(ผลผลิตโครงกำร)

84

ก่อสร้ำงถนน
ลูกรัง ม.13

85

ก่อสร้ำงถนน เพื่อให้ประชำชน
คอนกรีตเสริม เดินทำงได้สะดวก
เหล็ก ม.13 มีควำมปลอดภัย

จำกสำมแยกศำลำประชำคม
- บ้ำนนำยขจรศักดิ์ ใจดี
กว้ำง 5 ม.ยำว 100 ม.

86

ก่อสร้ำงถนน
ลูกรัง พร้อม
วำงท่อ ม.13

87

ก่อสร้ำงถนน เพื่อให้ประชำชน
คอนกรีตเสริม เดินทำงได้สะดวก
เหล็ก ม.13 มีควำมปลอดภัย

จำกบ้ำนนำยกิตคุณ สืบ
จันทร์ - บ้ำนนำยอำนนท์
พุทธำ กว้ำง 6 ม.ยำว
200 ม.
จำกบ้ำนนำงเกสร ชำนิ นำงบุญเยี่ยม แสนสุข กว้ำง
4 ม.ยำว 70 ม.

เพื่อให้ประชำชน
เดินทำงได้สะดวก
มีควำมปลอดภัย

2561
(บำท)

งบประมำณและที่มำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)

จำกวัดคลองสมบูรณ์ –
ถนนสี่เลน กว้ำง 6 ม.ยำว
700 ม.

๒๘

2564
(บำท)
1,680,000

2565
(บำท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ

ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

ประชำชนได้ใช้
อุปโภค - บริโภค
อย่ำงทั่วถึง

300,000

ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกในกำร
เดินทำง

กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ

500,000

ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกในกำร
เดินทำง

กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ

170,000

ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกในกำร
เดินทำง

กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ

แบบ ผ.02
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563
สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า อาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ก ยุทธศำสตร์จังหวัดที่
(5.พัฒนำเมืองน่ำอยู่ สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์)
ข ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (3. ส่งเสริมเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยวชุมชน)
1. ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
ที่

โครงกำร

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตโครงกำร)

88

ก่อสร้ำงถนน เพื่อให้ประชำชน
คอนกรีตเสริม เดินทำงได้สะดวก
เหล็ก ม.13 มีควำมปลอดภัย

จำกบ้ำนนำงบำนเย็น นำสืบ
– นิคมโรจนะ กว้ำง 5 ม.
ยำว 1,200 ม.

89

ก่อสร้ำงถนน เพื่อให้ประชำชน
คอนกรีตเสริม เดินทำงได้สะดวก
เหล็ก ม.13 มีควำมปลอดภัย

จำกบ้ำนนำงบำนเย็น นำสืบ
– เชื่อม หมู่ที่ 12 กว้ำง
5 ม.ยำว 2,000 ม.

90

ขยำยเขต
ไฟฟ้ำแรงต่ำ
ม.13

91

ก่อสร้ำงถนน เพื่อให้ประชำชน
คอนกรีตเสริม เดินทำงได้สะดวก
เหล็ก ม.13 มีควำมปลอดภัย

จำกบ้ำนนำงสุดำรัตน์
โพธิกุล - บ้ำนนำงสำยน
ประสบบุญ ระยะทำง 300
ม.
จำกบ้ำนนำงเกสร ชำนิ –
บ้ำนนำงกุหลำบ ใจดี กว้ำง
3 ม.ยำว 80 ม.

เพื่อให้ประชำชน
ได้ใช้ไฟฟ้ำอย่ำง
ทั่วถึง

2561
(บำท)

งบประมำณและที่มำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)

๒๙

2564
(บำท)

2565
(บำท)
3,600,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ

ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

ประชำชนได้ใช้
อุปโภค - บริโภค
อย่ำงทั่วถึง

6,000,000

ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกในกำร
เดินทำง

กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ

300,000

ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกในกำร
ใช้ไฟฟ้ำ

กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ

150,000

ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกในกำร
เดินทำง

กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ

แบบ ผ.02
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563
สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า อาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ก ยุทธศำสตร์จังหวัดที่
(5.พัฒนำเมืองน่ำอยู่ สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์)
ข ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (3. ส่งเสริมเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยวชุมชน)
1. ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
ที่
92

93

94

โครงกำร
ติดตั้งไฟส่อง
สว่ำงรำยทำง
ม.14

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตโครงกำร)

2561
(บำท)

งบประมำณและที่มำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)

เพื่อให้ประชำชน
เดินทำงได้สะดวก
มีควำมปลอดภัย

1).จำกบ้ำนนำงมล ปรืองำม
- บ้ำนนำยจันทร์ ขุนเภำ
และสำยไฟ ระยะทำง
800 ม.
2).บ้ำนนำงวันทอง ทนสิงห์
– สำมแยกนำยสุวิทย์ ค้ำชู
ระยะทำง 200 ม.
3).อู่นำยสมศักดิ์ งำมวงษ์ ถนน 3070 ระยะทำง
400 ม.
4).นำยสำรวม สมอพันธ์ –
บ้ำนนำงเบญจมำศ รัตนก้ำน
ตรง ระยะทำง 400 ม.
วำงท่อระบำย บรรเทำปัญหำน้ำ บริเวณลำนตำกพืชผล
น้ำ(ท่อใยหิน) ท่วมขังลำนตำก
สำธำรณะ เส้นผ่ำน
ม.14
พืชผลกำรเกษตร ศูนย์กลำง 10 นิ้ว พร้อมท่อ
พักน้ำ
เทพื้น
เพื่อให้ประชำชน เทพื้นคอนกรีตลำนตำก
คอนกรีต
ได้รับควำมสะดวก พืชผลสำธำรณะ ม.14
ม.14
ในกำรตำกพืชผล

2564
(บำท)
1,300,000

2565
(บำท)

300,000

400,000

๓๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ

ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

ประชำชนได้ใช้
อุปโภค - บริโภค
อย่ำงทั่วถึง

ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกในกำร
ตำกพืชผล
กำรเกษตร
ประชำชนมีลำน
ตำกพืชผลทำงกำร
เกษตรที่เพียงพอ

ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ

กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ
กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ

แบบ ผ.02
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563
สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า อาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ก ยุทธศำสตร์จังหวัดที่
(5.พัฒนำเมืองน่ำอยู่ สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์)
ข ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (3. ส่งเสริมเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยวชุมชน)
1. ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
ที่

โครงกำร

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตโครงกำร)

95

ก่อสร้ำงถนน
ลูกรัง ม.14

เพื่อให้ประชำชน
เดินทำงได้สะดวก
มีควำมปลอดภัย

จำกบ้ำนนำงอุไร นำดี - นำย
สุวิทย์ นำดี กว้ำง 4 ม.ยำว
80 ม.

96

ก่อสร้ำงถนน
ลูกรัง ม.14

เพื่อให้ประชำชน
เดินทำงได้สะดวก
มีควำมปลอดภัย

จำกบ้ำนนำงหนูคำ รวม
ทรัพย์ - บ้ำนนำงวันทอง
ทนสิงห์ กว้ำง 3 ม.ยำว
400 ม.

2561
(บำท)

งบประมำณและที่มำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)

2564
(บำท)

2565
(บำท)
128,000

480,000

๓๑

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ

ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

ประชำชนได้ใช้
อุปโภค - บริโภค
อย่ำงทั่วถึง

ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกในกำร
เดินทำง

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ
กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ

แบบ ผ.02
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563
สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า อาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ก ยุทธศำสตร์จังหวัดที่
(5.พัฒนำเมืองน่ำอยู่ สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์)
ข ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (3. ส่งเสริมเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยวชุมชน)
1. ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
ที่

โครงกำร

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตโครงกำร)

97

ก่อสร้ำง
เพื่อให้ประชำชน
ถนนแอสฟัล เดินทำงได้สะดวกมี
ติกส์ ม.15 ควำมปลอดภัย

98

ก่อสร้ำง
ถนนลูกรัง
ม.15

เพื่อให้ประชำชน
เดินทำงได้สะดวกมี
ควำมปลอดภัย

จำกบ้ำนนำงอุดม นำ
คลอง - สะพำนสุสำนนิมิต
ธรรม กว้ำง 6 ม.ยำว
450 ม.
รอบสวนป่ำชุมชน ม.15
กว้ำง 5 ม.ยำว 450 ม.
หนำ 0.50 ม.

99

ปรับปรุง
ถนนลูกรัง
ม.15

เพื่อให้ประชำชน
เดินทำงได้สะดวกมี
ควำมปลอดภัย

100

ขยำยถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก
ม.15
ขุดลอก
คลอง
ม.15

เพื่อให้ประชำชน
เดินทำงได้สะดวกมี
ควำมปลอดภัย

101

เพื่อให้ประชำชนมี
น้ำอุปโภค - บริโภค
อย่ำงทั่วถึง

2561
(บำท)

งบประมำณและที่มำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)

2564
(บำท)
1,100,000

2565
(บำท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ

ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกในกำร
เดินทำง

900,000

ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกในกำร
เดินทำง

กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ

บ้ำนนำยบุญเชิด นำคลอง
- นำงเอ็นดู สังอรดี กว้ำง
2 ม.ยำว 150 ม.

140,000

ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกในกำร
เดินทำง

กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ

ขยำยถนน คสล.(1 ข้ำง)
จำกสะพำนสวนสุขภำพ เขต ม.6 กว้ำง 1.5 ม.
ยำว 800 ม.
ขุดลอกคลองน้ำไหล ม.3
ถึง ม.15

740,000

ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกในกำร
เดินทำง

กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ

500,000

ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

ประชำชนมีน้ำ
อุปโภค - บริโภค
อย่ำงเพียงพอ

หน่วยงำนอื่น

๓๒

แบบ ผ.02
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563
สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า อาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ก ยุทธศำสตร์จังหวัดที่
(5.พัฒนำเมืองน่ำอยู่ สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์)
ข ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (3. ส่งเสริมเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยวชุมชน)
1. ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
ที่

โครงกำร

102

ก่อสร้ำงรำง
ระบำยน้ำ
ม.15

103

ก่อสร้ำงรำง
ระบำยน้ำ
ม.15

104

ก่อสร้ำง
ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก
ม.15
ก่อสร้ำง
ถนนลูกรัง
พร้อมวำง
ท่อระบำย
น้ำ ม.15

105

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิตโครงกำร)

2561
(บำท)

งบประมำณและที่มำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ

เพื่อให้ประชำชน
เดินทำงได้สะดวก
และป้องกันปัญหำ
น้ำท่วมขัง
เพื่อให้ประชำชน
เดินทำงได้สะดวก
และป้องกันปัญหำ
น้ำท่วมขัง
เพื่อให้ประชำชน
เดินทำงได้สะดวก
มีควำมปลอดภัย

จำกบ้ำนนำยมนตรี รวม
ทรัพย์ - บ้ำนนำยสมวย
ซื่อตรง ยำว 300 ม.

2565
(บำท)
1,800,000 ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

จำกบ้ำนนำยบุญเชิด นำ
คลอง - บ้ำนนำยมนตรี รวม
ทรัพย์ ระยะทำง 300 ม.

1,800,000 ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

จำกบ้ำนนำยดง ประคอง –
บ้ำนนำงสมบูรณ์ วัฒนสำร
กว้ำง 3.5 ม. ยำว 18 ม.

40,000

ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกในกำร
เดินทำง

กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ

เพื่อให้ประชำชน
เดินทำงได้สะดวก
มีควำมปลอดภัย

จำกบ้ำนนำงเอ็นดู สังอรดี คลองสวนสุขภำพ กว้ำง
5 ม.ยำว 350 ม. ท่อขนำด
0.80 ม.

800,000

ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกในกำร
เดินทำง

กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ

๓๓

2564
(บำท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกในกำร
เดินทำง
ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกในกำร
เดินทำง

กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ

แบบ ผ.02
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563
สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า อาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ก ยุทธศำสตร์จังหวัดที่
(5.พัฒนำเมืองน่ำอยู่ สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์)
ข ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (3. ส่งเสริมเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยวชุมชน)
1. ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
ที่

โครงกำร

วัตถุประสงค์

106

ปรับปรุงถนน
ลูกรัง ม.15

เพื่อให้ประชำชน
เดินทำงได้สะดวก
มีควำมปลอดภัย

107

ก่อสร้ำง
เพื่อให้ประชำชน
สะพำน
เดินทำงได้สะดวก
คอนกรีตเสริม มีควำมปลอดภัย
เหล็ก ม.15

เป้ำหมำย
(ผลผลิตโครงกำร)

2561
(บำท)

งบประมำณและที่มำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)

จำกศำลำสวนสุขภำพ –
คลองน้ำไหล กว้ำง 4 ม.
ยำว 350 ม.
บริเวณสุสำนนิมิตธรรม
กว้ำง 7 ม.ยำว 15 ม.
พร้อมรำวสะพำน

2564
(บำท)

2565
(บำท)
560,000

300,000

๓๔

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ

ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกในกำร
เดินทำง

ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกในกำร
เดินทำง

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ
กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ

แบบ ผ.02
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563
สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า อาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ก ยุทธศำสตร์จังหวัดที่
(5.พัฒนำเมืองน่ำอยู่ สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์)
ข ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (3. ส่งเสริมเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยวชุมชน)
1. ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
ที่
108

109

โครงกำร

วัตถุประสงค์

ติดตั้งปั๊มน้ำ
เพื่อให้ประชำชนมี
พร้อมอุปกรณ์ น้ำอุปโภค –
ม.16
บริโภค อย่ำง
ทั่วถึง
ก่อสร้ำงถนน เพื่อให้ประชำชน
คอนกรีตเสริม เดินทำงได้สะดวก
เหล็ก ม.16 มีควำมปลอดภัย

เป้ำหมำย
(ผลผลิตโครงกำร)

2561
(บำท)

งบประมำณและที่มำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)

ติดตั้งปั๊มน้ำพร้อมอุปกรณ์
จำกสระน้ำบ้ำนสีเสียด –
ถังแชมเปญ ระยะทำง
300 ม.
จำกที่นำยรำชัย วงษ์พำ สระน้ำโรจนะ กว้ำง 4 ม.
ยำว 100 ม.

110

ขยำยเขต
ไฟฟ้ำแรงต่ำ
ม.16

เพื่อให้ประชำชนมี จำกสำมแยกหนองสีเสียด
ไฟฟ้ำใช้อย่ำง
- ที่นำยเพิ่ม ด่ำนดี
ทั่วถึง
ระยะทำง 500 ม.
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ปรับปรุงถนน
ลูกรัง ม.16

เพื่อให้ประชำชน
เดินทำงได้สะดวก
มีควำมปลอดภัย

จำกที่นำงนงค์ เชำว์เจริญ
– บ้ำน น.ส.สำคร มีผล
กว้ำง 4 ม.ยำว 1,500 ม.

๓๕

2564
(บำท)
500,000

2565
(บำท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ
ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกในกำร
ใช้น้ำอุปโภค บริโภค
ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกในกำร
เดินทำง

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ

250,000

ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ

550,000

ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกในกำร

กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ

2,400,000 ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกในกำร
เดินทำง

กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ

แบบ ผ.02
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563
สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า อาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ก ยุทธศำสตร์จังหวัดที่
(5.พัฒนำเมืองน่ำอยู่ สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์)
ข ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (3. ส่งเสริมเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยวชุมชน)
1. ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
ที่

โครงกำร

วัตถุประสงค์
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ติดตั้งไฟส่องสว่ำง
รำยทำง ม.16

เพื่อให้ประชำชน
เดินทำงได้สะดวก
มีควำมปลอดภัย
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ก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.16

เพื่อให้ประชำชน
เดินทำงได้สะดวก
มีควำมปลอดภัย

114

ติดตั้งไฟส่องสว่ำง
รำยทำง ม.16

เพื่อให้ประชำชน
เดินทำงได้สะดวก
มีควำมปลอดภัย

เป้ำหมำย
(ผลผลิต
โครงกำร)
จำกหน้ำบ้ำนนำงล้วน
แสงพันธ์ - บ้ำนนำง
วำรี บุญสุข ระยะทำง
200 ม.
จำกสำมแยกหนอง
สีเสียด - ตำบลโคก
ไทย กว้ำง 6 ม.ยำว
900 ม.
จำกสำมแยกหนอง
สีเสียด - เขตตำบล
โคกไทย ระยะทำง
900 ม.

2561
(บำท)

งบประมำณและที่มำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)

๓๖

2564
(บำท)

2565
(บำท)
200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ

ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกในกำร
เดินทำง

3,300,000 ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกในกำร
เดินทำง

กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ

1,000,000

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกในกำร
เดินทำง

กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ

ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

แบบ ผ.02
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563
สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า อาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ก ยุทธศำสตร์จังหวัดที่
(5.พัฒนำเมืองน่ำอยู่ สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์)
ข ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (3. ส่งเสริมเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยวชุมชน)
1. ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
ที่

โครงกำร วัตถุประสงค์

115

ก่อสร้ำงถนน เพื่อให้
คอนกรีตเสริม ประชำชน
เหล็ก ม.17 เดินทำงได้
สะดวกมีควำม
ปลอดภัย

116

ติดตั้งไฟส่อง
สว่ำงรำยทำง
ม.17

เป้ำหมำย
(ผลผลิตโครงกำร)

2561
(บำท)

งบประมำณและที่มำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)

ก่อสร้ำงถนน คสล.พร้อมวำง
ท่อขนำด 0.80 ม. ช่วงที่ 1
จำกบ้ำนนำงทองยศ เถื่อนแดง
- บ้ำนนำยสมจิตร พันธ์หว้ำ
กว้ำง 5 ม.ยำว 500 ม.
ช่วงที่ 2 จำกสำมแยกบ้ำน
นำงผ่องศรี ขำวเจริญ -ถนนสี่
เลน กว้ำง 5 ม.ยำว 550 ม.
เพื่อให้
1).จำกบ้ำนนำยทองดี แปน
ประชำชน
วงค์ – นำงสังเวียน บุญทำ
เดินทำงได้
ยำว 450 ม.
สะดวกมีควำม 2).จำกบ้ำนนำงชัยยูร แปน
ปลอดภัย
วงค์ - นำยบุญมี แปนวงค์ ยำว
150 ม.

2564
(บำท)
6,400,000

2565
(บำท)

600,000

๓๗

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ

ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกในกำร
เดินทำง

ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกในกำร
เดินทำง

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ

กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ

แบบ ผ.02
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563
สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า อาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ก ยุทธศำสตร์จังหวัดที่
(5.พัฒนำเมืองน่ำอยู่ สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์)
ข ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (3. ส่งเสริมเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยวชุมชน)
1. ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
ที่
117

โครงกำร

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย
(ผลผลิต
โครงกำร)
ขยำยท่อประปำ เพื่อให้ประชำชนมี ขยำยท่อประปำ
หมู่บ้ำน ม.2
น้ำอุปโภค – บริโภค ขนำด 4 นิ้ว (ท่อPE)
อย่ำงทั่วถึง
หมู่ที่ 2

2561
(บำท)

งบประมำณและที่มำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)

2564
(บำท)
3,000,000

2565
(บำท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

118

ขยำยท่อประปำ เพื่อให้ประชำชนมี ขยำยท่อประปำ
หมู่บ้ำน ม.3
น้ำอุปโภค – บริโภค ขนำด 4 นิ้ว (ท่อPE)
อย่ำงทั่วถึง
หมู่ที่ 3

3,000,000

ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

119

ขยำยท่อประปำ เพื่อให้ประชำชนมี ขยำยท่อประปำ
หมู่บ้ำน ม.4
น้ำอุปโภค – บริโภค ขนำด 4 นิ้ว (ท่อPE)
อย่ำงทั่วถึง
หมู่ที่ 4

3,000,000

ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

120

ขยำยท่อประปำ เพื่อให้ประชำชนมี ขยำยท่อประปำ
หมู่บ้ำน ม.15 น้ำอุปโภค – บริโภค ขนำด 4 นิ้ว (ท่อPE)
อย่ำงทั่วถึง
หมู่ที่ 15

3,000,000

ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 60

๓๘

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ
ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกในกำร
ใช้น้ำอุปโภค บริโภค
ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกในกำร
ใช้น้ำอุปโภค บริโภค
ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกในกำร
ใช้น้ำอุปโภค บริโภค
ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกในกำร
ใช้น้ำอุปโภค บริโภค

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ
กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ
กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ
กองช่ำง
อบต.หัวหว้ำ

แบบ ผ.02
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563
สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า อาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ก ยุทธศำสตร์จังหวัด ข ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 1. ยุทธศำสตร์ที่ 6 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
-แผนงำนบริหำรทั่วไป
ที่

โครงกำร

วัตถุประสงค์

1 จัดซื้อรถบรรทุก
เพื่อใช้ติดต่อ
(ดีเซล) ขนำด 1 ตัน รำชกำรของ
แบบดับเบิล้ แค็บ
อบต.หัวหว้ำ

2 จัดซื้อรถบรรทุก
เพื่อใช้ในงำน
(ดีเซล) ขนำด 3 ตัน รำชกำร
6 ล้อ
3 จัดซื้อรถบรรทุก
เพื่อใช้ติดต่อ
(ดีเซล) ขนำด 1 ตัน รำชกำรของ
แบบดับเบิล้ แค็บ
อบต.หัวหว้ำ

เป้ำหมำย
(ผลผลิตโครงกำร)

2561
(บำท)

งบประมำณและที่มำ
2562
2563
(บำท)
(บำท)

ขนำด 1 ตัน ปริมำตร
กระบอกสูบไม่ตำกว่
่ ำ
2,400 ซีซี หรือกำลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ตำกว่
่ ำ
110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน
2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
ขนำด 3 ตัน 6 ล้อ
ปริมำตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำ
กว่ำ 3,000 ซีซี หรือ
กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่
ต่ำกว่ำ 80 กิโลวัตต์
ขนำด 1 ตัน ปริมำตร
กระบอกสูบไม่ตำกว่
่ ำ
2,400 ซีซี หรือกำลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ตำกว่
่ ำ
110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน
2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ

๓๙

2564
(บำท)
854,000

2565
(บำท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก
สำนักปลัด
อบต.หัวหว้ำ

รถบรรทุก (ดีเซล)
ขนำด 1 ตัน จำนวน
1 คัน

อบต.หัวหว้ำ มี
รถบรรทุก (ดีเซล)
ติดต่อรำชกำร

1,075,000

รถบรรทุก (ดีเซล)
ขนำด 3 ตัน 6 ล้อ

อบต.หัวหว้ำ มี
รถบรรทุก (ดีเซล)
เพื่อใช้ในงำน
รำชกำร

สำนักปลัด
อบต.หัวหว้ำ

854,000

รถบรรทุก (ดีเซล)
จำนวน 1 คัน

อบต.หัวหว้ำ มี
รถบรรทุก (ดีเซล)
ติดต่อรำชกำร

กอง
สำธำรณสุข

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 2
พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า
--------------------------------------เหตุผลและความจาเป็น
เหตุผลและความจาเป็นในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.
2563
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลหัวหว้า มีภารกิจสาคัญในการพัฒนาท้องถิ่น ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้น ได้อนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ไปแล้วนั้น
เนื่องจากการจัดทาโครงการ/กิจกรรม ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลหัวหว้า ยังไม่ครอบคลุมและมีความจาเป็นเร่งด่วนในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จึงมีความจาเป็นต้องเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนโครงการ/กิจกรรมให้
สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อดาเนินการให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวม
และเพื่อตอบสนอง แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ดังนั้น เพื่อให้ถูกต้องและเป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561
“ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่ม
เติมพร้อมเหตุผลและความจาเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม
สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณา
ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 ด้วย
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้ อมปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้
ดังนั้ น องค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลหั ว หว้า และจึงได้จัดทาแผนพัฒ นาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 นี้ขึ้น เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน
และเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน อีกทั้งใช้เป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 ต่อไป และการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 ในครั้งนี้ จะ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและองค์กรเป็นสาคัญ

