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คํานํา 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2548 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 กําหนดความหมายของ “แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป” หมาย
หมายความวา แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีกําหนดวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร 
เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และกลยุทธ โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนา
หมูบานหรือชุมชน อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ท่ีจัดทําขึ้นสําหรับ
ปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนือ่งและเปนแผนกาวหนาและใหหมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือ
เปล่ียนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป 

 

องคการบรหิารสวนตําบลหัวหวา โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาไดเสนอราง
แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561-2564) ตอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบล
หัวหวา เพ่ือพิจารณาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2548 
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 ขอ 17 โดยคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลหัว
หวาไดพิจารณาเรียบรอยแลว เมื่อคราวประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2559 มีมติ
เพ่ือเสนอผูบริหารทองถิ่น 

 

โดยท้ังนี้ องคการบริหารสวนตําบลหัวหวาจะใชแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปเปนกรอบในการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในชวงของ
แผนนั้น รวมท้ังวางแนวทางเพ่ือใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการพัฒนาท่ีกําหนดไวใน
แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปขององคการบริหารสวนตําบลหัวหวา ตอไป 
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แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป 
(พ.ศ.2561-2564) 

ขององคการบริหารสวนตําบลหัวหวา  อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
------------------------------- 

สวนท่ี 1 สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน 
1.ดานกายภาพ

1.1 ท่ีตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล 
ตําบลหัวหวา อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี เม่ือครั้งแรกราว 200 ป มาแลวมีผูคน

อพยพมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยสันนิษฐานวามาจากเมืองหลวงพระบางบาง มาจาก
เมืองเวียงจันทนบาง โดยไดรับอิทธิพลมาจากสมัยทวาราวดีเพราะพบรองรอยเมืองโบราณและวัฒนธรรมท่ีบงชี้
ไดวามีความเจริญรุงเรือง และมีลักษณะการตอเนื่องของวัฒนธรรมจากชุมชนกอนประวัติศาสตร พัฒนาการ
ข้ึนมาสูชวงทวาราวดี เม่ือมีการติดตอกับอารยธรรมอินเดีย และเริ่มเสื่อมลงราวพุทธศตวรรษท่ี 16 เม่ือ
อิทธิพลหรือวัฒนธรรมแบบขอมหรือเขมรโบราณจากประเทศกัมพูชา ท่ีมีคติความเชื่อทางศาสนาและรูปแบบ
ศิลปกรรมท่ีแตกตางออกไปไดเขามาแทนท่ี 

โดยผูเฒาผูแกไดเลาวามีเจานายนายชั้นผูใหญ เปนผูนําชุมชนในการอพยพผูคนมาตั้งรกราก
ถ่ินฐาน ณ บริเวณแหงนี้และริเริ่มกอตั้งเปนหมูบานข้ึนมา และเรียกตนเองวา “ชาวไทยพวน” มีภาษาพูดท่ี
เปนเอกลักษณเฉพาะตัว (หมูท่ี 1,2,3,4,5,6,14,15) อาจมีบางบางหมูบานในตําบลหัวหวาท่ีพูดอีกภาษา
หนึ่งท่ีมีสําเนียงคลายกับภาษาทองถ่ินของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ  ทําใหตําบลหัวหวามีการผสม
กลมกลืนทางวัฒนธรรมดานภาษาท่ีมีความโดดเดนท้ังสองภาษาไดอยางลงตัว อยางนาสนใจ 

ปจจุบันท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลหัวหวา ตั้งอยูท่ีเลขท่ี 13 หมูท่ี 14 ตําบลหัวหวา 
ตั้งอยูหางจากตัวอําเภอศรีมหาโพธิ ประมาณ 9 กิโลเมตร มีเนื้อท่ีรวม 98.5 ตารางกิโลเมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ประมาณ 61,562 ไร มีประชากรประมาณ  10,209 คน มีจํานวนครัวเรือน ท้ังสิ้น  3,452 ครัวเรือน และ
แบงเขตการปกครองออกเปน17 หมูบาน และมีสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลหัวหวา หมูบานละ 2 คน 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
มีลักษณะภูมิประเทศเปนท่ีราบลุม เหมาะแกการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว แตเนื่องจากปจจุบันได

มีการเปลี่ยนแปลงทางดานความเจริญจากสังคมชนบทสูสังคมเมือง (Modernization) เพราะเปนท่ีตั้งของสวน
อุตสาหกรรมโรจนะ ปราจีนบุรี ท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีของหมูท่ี 11, 12 และ 13 ของตําบลหัวหวา ซ่ึงมีอาณาเขต
ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดตอกับ ตําบลดงกระทงยาม 
ทิศใต  ติดตอกับ อําเภอพนมสารคาม 
ทิศตะวันออก ติดตอกับ ตําบลหนองโพรง 
ทิศตะวันตก ติดตอกับ อําเภอศรีมโหสถ 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
มีลักษณะภูมิอากาศท่ีอบอุน เย็นสบาย แบงออกเปน 3 ฤดูคือ ฤดูรอน (กุมภาพันธ-

มิถุนายน) ฤดูฝน (ชวงเดือนกรกฎาคม-กันยายน) และฤดูหนาว (ตุลาคม-มกราคม) 
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 1.4 ลักษณะของดิน 
  มีลักษณะของดินเปนดินเหนียวปนทราย 
 
 1.5 ลักษณะของแหลงน้ํา 
  เนื่องจากดินเปนดินเหนียวปนทรายทําใหแหลงน้ําตามธรรมชาติ เชน หวย หนอง คลอง บึง 
ไมสามารถอุมน้ําได จึงเกิดปญหาในชวงฤดูแลง ประชาชนประสบกับปญหาการขาดแคลนน้ําเพ่ือการบริโภค-
อุปโภค และเพ่ือการเกษตร 
 
2.ดานการเมือง/การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง 
  แบงเขตการปกครองออกเปน 17 หมูบาน ดังนี้ 

หมูที่  1 บานหัวหวา  มีพ้ืนที่ประมาณ  3,472  ไร 
หมูที่  2 บานเกาะสมอ  มีพ้ืนที่ประมาณ  1,842  ไร 
หมูที่  3 บานเกาะสมอ  มีพ้ืนที่ประมาณ  4,184  ไร 
หมูที่  4 บานหายโศก  มีพ้ืนที่ประมาณ  3,213  ไร 
หมูที่  5 บานหัวซา  มีพ้ืนที่ประมาณ  5,696  ไร 
หมูที่  6 บานหัวซา  มีพ้ืนที่ประมาณ  6,998  ไร 
หมูที่  7 บานหนองกาน้ํา  มีพ้ืนที่ประมาณ  3,715  ไร 
หมูที่  8 บานหนองหูชาง  มีพ้ืนที่ประมาณ  1,416  ไร 
หมูที่  9 บานหนองปรือนอย มีพ้ืนที่ประมาณ  9,192  ไร 
หมูที่  10 บานหนองนก  มีพ้ืนที่ประมาณ  2,366  ไร 
หมูที่  11 บานหนองระเนตร มีพ้ืนที่ประมาณ  2,445  ไร 
หมูที่  12 บานโคกอุดมดี  มีพ้ืนที่ประมาณ  9,761  ไร 
หมูที่  13 บานคลองสมบูรณ มีพ้ืนที่ประมาณ  3,707  ไร 
หมูที่  14 บานดอนสับฟาก มีพ้ืนที่ประมาณ  1,824  ไร 
หมูที่  15 บานเกาะสมอ  มีพ้ืนที่ประมาณ  446  ไร 
หมูที่  16 บานสีเสียดไทรงาม มีพ้ืนที่ประมาณ  3,779  ไร 
หมูที่  17 บานหนองไฮ  มีพ้ืนที่ประมาณ  1,695  ไร 

 2.2 การเลือกตั้ง 
  เนื่องจากแบงเขตการปกครองออกเปน 17 หมูบาน ทําใหมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลหัวหวา หมูบานละ 2 คน รวมท้ังสิ้น 34 คน 
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3.ประชากร 
 3.1 ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร 

ในเขตพ้ืนท่ีดูแลรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลหัวหวา มีจํานวนประชากรท้ังสิ้น  
จํานวน.........10,209...........คน แยกเปนชาย........5,032..........คน หญิง......5,177..........คน มีความ
หนาแนนเฉลี่ย......103.64......คน: ตารางกิโลเมตร สามารถแสดงยอดจํานวนประชากรไดดังตารางตอไปนี้ 

ตารางแสดงจํานวนประชากรในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหัวหวา 
 

หมูท่ี 
 

ช่ือบาน จํานวนประชากร จํานวน 
ครัวเรือน 

ผูนําหมูบาน 
ชาย หญิง รวม 

1 บานหัวหวา 419 437 856 280 นายประเทือง  กีบาง 
2 บานเกาะสมอ 303 302 605 198 นายรุง  วงษอุดม 
3 บานเกาะสมอ 272 305 577 226 นายเสนห  พลไทร 
4 บานหายโศก 227 257 484 142 นายอิทธิ์ณณัฏฐ แกวแสน 
5 บานหัวซา 293 353 646 285 นายมานพ  งามวงษ 
6 บานหัวซา 335 403 738 265 นางกรรณิการ  ชาภูคํา 
7 บานหนองกาน้ํา 434 455 889 222 นายสมพงษ  สอนเพ็ชร 
8 บานหนองหูชาง 486 455 941 224 นายประเสรฐิ  วิมล 
9 บานหนองปรือนอย 376 348 724 230 นายนิคม  นอยเสน 

10 บานหนองนก 132 151 283 117 นายอําไพ กองมณี 
11 บานหนองระเนตร 189 179 368 150 นางสุทิน  ปตสะ 
12 บานโคกอุดมด ี 475 450 925 409 นายประจวบ  นาแพง 
13 บานคลองสมบูรณ 301 293 594 219 นายสมพร เธอจะโปะ 
14 บานดอนสับฟาก 196 213 409 127 นายไพบูลย จุระกรรณ 
15 บานเกาะสมอ 330 314 644 208 นายมนตรี รวมทรัพย 
16 บานหนองสีเสียด 130 128 258 76 นางศศิวิมล สุขทิศ 
17 บานหนองไฮ 134 134 268 74 นายทองดี แปนวงษ 

 
แหลงท่ีมา : ขอมูลจากทะเบียนราษฎรอําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ณ วันท่ี 2 พฤษภาคม 2559 
 

4.สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา 
  ดานการศึกษาประกอบดวย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กจํานวน 1 แหง และโรงเรียนสังกัดเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา ปราจีนบุรี เขต 1 จํานวน 5 โรงเรียน มียอดจํานวนเด็กดังตอไปนี้ 
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 1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหัวซา ตั้งอยูท่ี ม.5 บานหัวซา มีเด็กเล็กอายุ 2 ขวบครึ่ง-3 ขวบ จํานวน 
40 คน 
 2. โรงเรียนหัวซาวิทยา ตั้งอยูท่ี ม.6 บานหัวซา (ระดับชั้นอนุบาล-ม.3) มีจํานวน 179 คน 
 3. โรงเรียนชุมชนบานเกาะสมอ (สามัคคีวิทยา)  ตั้งอยูท่ี ม.2 บานเกาะสมอ (ระดับชั้นอนุบาล-ป.6) 
มีจํานวน 184 คน 
 4. โรงเรียนบานหนองปรือนอย ต้ังอยูท่ี ม.9 บานหนองปรือนอย (ระดับชั้นอนุบาล-ป.6) มีจํานวน   
123 คน 
 5. โรงเรียนวัดหนองหูชาง ตั้งอยูท่ี ม.8 บานหนองหูชาง (ระดับชั้นอนุบาล-ป.6) มีจํานวน  89  คน 
 6. โรงเรียนวัดเนินผาสุก ตั้งอยูท่ี ม.7 บานหนองกาน้ํา (ระดับชั้นอนุบาล-ป.6) มีจํานวน 64 คน 
 
 4.2 สาธารณสุข 
  ประกอบดวยสถานพยาบาล จํานวน 2 แหง ไดแก 

1. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหัวหวา ตั้งอยูท่ี หมู 3 บานเกาะสมอ 
รับผิดชอบหมูบานในพ้ืนท่ี จํานวน 8 หมูบาน ประกอบดวย หมูท่ี 1,2,3,4,5,6,14 และ 15 
   2. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพบานหนองปรือนอย ตั้งอยูท่ี หมู 9 บานหนองปรือ
นอย รับผิดชอบหมูบานในพ้ืนท่ี จํานวน 9 หมูบาน ประกอบดวย หมูท่ี 7,8,9,10,11,12,13,16 และ 17 
 
 4.3 การสังคมสงเคราะห 
  องคการบริหารสวนตําบลหัวหวา มีการจัดการดานการสังคมสงเคราะห ดังนี้ 
   1. เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน    ราย แยกตามชวงอายุไดดังนี้ 
    อายุ 60-69 ป (600 บาท/เดือน)  จํานวน 829 ราย 
    อายุ 70-79 ป (700 บาท/เดือน) จํานวน 465 ราย 
    อายุ 80-89 ป (800 บาท/เดือน) จํานวน 247 ราย 
    อายุ 90 ปข้ึนไป (1,000 บาท/เดือน) จํานวน   33 ราย 
   2. เบี้ยยังชีพผูพิการ (รายละ 800 บาท/เดือน)  จํานวน  331 ราย 
   3. เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส (รายละ 500 บาท/เดือน) จํานวน    13 ราย 
**ท่ีมา : ขอมูลการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 
ณ วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2559 
5.ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนสง 
  ประกอบดวยถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนลูกรัง ทําใหประชาชนในตําบล
หัวหวา มีการคมนาคมขนสงท่ีสะดวก และในอนาคตขางหนาจะดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให
ครบแทนถนนลูกรังท่ียังคงมีอยูบาง และประชาชนยังใชถนนสายหลักในการคมนาคมขนสง คือ ถนนทางหลวง
ชนบท หมายเลข 3070 และถนนทางหลวงแผนดิน หมายเลข 304  
 5.2 การไฟฟา 
  -ประชาชนมีไฟฟาใชครบทุกหลังคาเรือน 
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 5.3 การประปา 
  -การประปา ประกอบดวยจํานวน  14   แหง (ครอบคลุมทุกหมูบาน) 
 
6. ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 การทองเท่ียว/แหลงทองเท่ียว 
  -บอน้ําโบราณบานหัวซา หมู 5 
 6.2 อุตสาหกรรม 
  -สวนอุตสาหกรรมโรจนะปราจีนบุรี ตั้งอยูท่ี หมู 12 ตําบลหัวหวา อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัด
ปราจีนบุรี 
  
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 7.1 การนับถือศาสนา 
  ประชากรรอยละ 100 นับถือศาสนาพุทธ 
 7.2 ประเพณีและงานประจําป 
   
ลําดับ 

ท่ี 
ประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น ระยะเวลาจัดกิจกรรม กิจกรรมสําคัญ 

1 ประเพณีข้ึนใหม 31 ธันวาคม-1 มกราคม กิจกรรมทําบุญสะเดาะเคราะห 
สวดมนตขามป และทําบุญตักบาตร 

2 ประเพณีไทยพวน 
(บุญขาวหลาม) 

ข้ึน 14 -15 คํ่า เดือน 3 การทําบุญตักบาตร (ขาวหลาม) 
ทอดผาปา 

3 อนุรักษสืบสานประเพณี 
สารทไทยพวน 

กันยายน กิจกรรมกวนกระยาสารท 

4 ประเพณีสงกรานต 14 เมษายน การทําบุญตักบาตร สรงน้ําพระ 
รดน้ํ าดําหั วผูสูงอายุ  การแสดงและ
การละเลนตางๆ 

5 ประเพณีเขาพรรษา กรกฎาคม การทําบุญตักบาตร แหเทียน  
เวียนเทียน 

6 ประเพณีออกพรรษา ตุลาคม 
(ข้ึน 15คํ่า เดือน 11) 

การทําบุญตักบาตร 

7 ประเพณีลอยกระทง พฤศจิกายน 
(ข้ึน 15 คํ่า เดือน 12) 

การจดักิจกรรมรื่นเรงิ ลอยกระทง 

8 วันมาฆบูชา กุมภาพันธ จัดกิจกรรมพาเจาหนาท่ี ประชาชน 
ผูนําชุมชน รวมใหทานถือศีล 
ปฏิบัติธรรม  
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 7.3 ภูมิปญญาทองถ่ิน /ภาษาถ่ิน/ประวัติความเปนมาของหมูบาน 
  หมูท่ี  1 บานหัวหวา 
   -วิถีชีวิตไทย-พวน ลําพวน นิยมกินปลารา (คนไทย) คนพวนเรียกปลาแดก เผาขาว
หลามไปถวายพระ เนื่องในงานบุญขาวหลาม (วันมาฆบูชา) และกวนกระยาสารทในชวงเทศกาลเขาพรรษา 
   -ภูมิปญญาของชาวบาน 
    อาจารยไฉน  โอบออม เปนหมอตอกระดูก เปาน้ํามันงา 
  หมูท่ี 2,3,15 บานเกาะสมอ 
   -วิถีชีวิตบานเกาะสมอมีลักษณะเปนท่ีราบลุม และเปนทุงนา ลักษณะบานเรือนท่ี
ปลูกอาศัยจะสรางอยูใกลๆกัน แยกกันชัดเจนกับพ้ืนท่ีนา สวน ท่ีดินทํากิน ประชากรสวนใหญของหมูบานมี
อาชีพทําการเกษตร เชน ทํานา ทําสวน   
   เดิมมีอาชีพทํานาเปนหลัก มีรองน้ําไหลขนาดใหญ มีเรือสินคา บรรทุกขาวสาร และ
มีเรือสําเภามาแลกเปลี่ยนสินคา ชาวบานจะนําสินคามาโดยบรรทุกเกวียน บางคนก็แบกหาม บริเวณท่ี
แลกเปลี่ยนสินคาคือ บริเวณรองน้ําไหล อยูบริเวณสวนสุขภาพ หมูท่ี 15 ในปจจุบัน แตคลองหรือท่ีเรียกรอง
น้ําไหลขนาดใหญนั้น ท่ีเห็นอยูปจจุบัน คงสภาพแคคลองเล็กๆ และการประกอบอาชีพสมัยกอน ใชครกตําขาว 
ใชเครื่องสีขาวโบราณ เดินทางใชวัวควายเทียมเกวียน การลงแขกชวยแรงทํานา คนเกาะสมอมักชอบทําการ
คาขาย เห็นไดวาชุมชนหนาวัด คงมีสภาพหองแถวตลาดเกาใหเห็น  
   -ภูมิปญญาชาวบาน  นายสามารถ  นาครอง อดีตผูใหญบาน หมู 2 เปนหมอรักษา
โรคงูสวัด 
  หมูท่ี 4 บานหายโศก 
   -ประวัติความเปนมา แตเดิมหมูบานนี้มีความอุดมสมบูรณ ดวยขาวปลาอาหาร 
เหลือกินเหลือใช ปลาท่ีเหลือกินก็ทําปลาราจนลนไห ตอมาเกิดปญหา ขาวปลาอาหารไมสมบูรณเหมือนแต
กอน เปรียบวาไหยังโศกเศรา จึงพากันเรียกบานนี้วา บานไหโศก ตอมาก็เพ้ียนเปน บานหายโศก เชนทุกวันนี้ 
  หมูท่ี 5,6 บานหัวซา 
   -ประวัติความเปนมา เดิมทีชาวบานหัวซาเปนไทยพวนอพยพมาจากนครเวียงจันทน
เมืองลาว โดยการนําของพระแกวการณรงคมาอยูบานเรือ มีน้ําอุดมสมบูรณดี อยูมาไมนานเกิดโรคภัยไขเจ็บ
ลมตายอยูบอยๆ พระแกวการณรงคจึงพายายมาทางทิศตะวันออก ประมาณ 2 กิโลเมตร ปรากฏวาโรคภัยไข
เจ็บเบาลง หรือภาษาไทนพวนวา “ซาลง” จึงตั้งชื่อวา “บานหัวซา” อยูมามีความสุขสบายใจก็สรางวัดหัวซา
ใหลูกหลานไดเลาเรียนหนังสือ ไดรับการศึกษามีงานทําเปนขาราชการมากท่ีสุดหมูบานหนึ่ง มีการปกครอง
แบงหมูบานเปน 2 หมูบาน ทางทิศตะวันตกเปนหัวซา หมูท่ี 6 ทางทิศตะวันออกเปน บานหัวซา หมูท่ี 5 
   -ภูมิปญญาชาวบาน นายสุนทร เชาวนะพานิช (กลุมสมุนไพรเพ่ือการศึกษาและ
แพทยแผนไทย) 
  หมูท่ี 7 บานหนองกาน้ํา 
   -ประวัติบานหนองกาน้ํา เดิมมีหนองน้ําขนาดใหญ มีฝูงกาจํานวนมากมาอาศัย
บริเวณหนองน้ํา เพ่ือหากินปลา ชาวบานจึงตั้งชื่อหมูบานวา “หนองกาน้ํา” มีพ้ืนท่ีราบลุม สวนใหญเปนปา
และทุงนา ประชากรสวนใหญ ทํานา ปลูกมันสําปะหลัง ปลูกตนยูคาลิปตัส และทําสวนมะมวง และมีภาษาพูด
ท่ีคลายกับภาษาอีสาน ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย 
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  หมูท่ี 8 บานหนองหูชาง 
   -ประวัติความเปนมาบานหนองหูชาง เดิมเลาวามีสองตายาย และลูกหลานกลุมหนึ่ง
ไดยายถ่ินฐานมาจากบานไผ ตําบลหนองแสง อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ไดมาจับจองท่ีดินบริเวณ
แหงนี้ทํามาหากิน คือ นายชาลี และนางบู มีชัย ซ่ึงเปนผูริเริ่มตั้งหมูบานหนองหูชางข้ึนมา ปจจุบันสองตายาย
ไดเสียชีวิตไปแลว 
   -ผลิตภัณฑของชุมชนท่ีนาสนใจไดแก ตะกราจักสาน ปลาดุก ไขเปด-ไก ผักสวนครัว 
และน้ําดื่มบรรจุ ขวด/ถัง 
   -ศิลปะ วัฒนธรรม/ภูมิปญญาทองถ่ิน วงดนตรีไทย (อังกะลุง) วิถีชีวิตไทยพวน 
  หมูท่ี 9 บานหนองปรือนอย 
   -ประวัติความเปนมา เดิมบานหนองปรือนอย เม่ือประมาณ 100 กวาปท่ีผานมา มี
นายฝาน นายหยอม นายหรั่ง และเพ่ือนๆอีกจํานวนหนึ่ง ไดเขามาจับจองท่ีอยูและท่ีดินทํากิน และบริเวณ
ท่ีดินนั้นมีหนองน้ําท่ีเต็มไปดวยตนปรือ ซ่ึงในหนองน้ําแหงนี้มีความอุดมสมบูรณ มีน้ําใชตลอดท้ังป เหมาะแก
การประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงไดตั้งชื่อหมูบานนี้วา “บานหนองปรือนอย” และตอมาในป พ.ศ.2500 
ชาวบานไดชวยกันสรางโรงเรียนบานหนองปรือนอย ข้ึนมาเพ่ือใหความรูแกชาวบาน 
   -มีลักษณะเปนท่ีราบสูงสวนใหญ และท่ีราบลุมเล็กนอย จึงเหมาะแกการทําไร และ
ทํานา 
   -วิถีชีวิตไทยพวน มีวงกลองยาว และมีการจักสานเขงขนมจีนไมไผ และเสื้อผาท่ี
รับมาตัดเย็บแบบสําเร็จรูป 
  หมูท่ี 10 บานหนองนก 
   -ประวัติความเปนมา บานหนองนกมีลักษณะเดนคือ มีหนองน้ําใหญอยูทางทิศใต
ของหมูบาน ซ่ึงเปนท่ีหากินของสัตวหลายชนิด ซ่ึงหมูท่ี 10 นี้ไดแยกหมูบานมาจากหมูท่ี 9 หนองปรือนอย 
  หมูท่ี 11 บานหนองระเนตร 
   -บานหนองระเนตร เดิมชื่อวาบานหนองตาเนตร เพราะตาเนตรหรือนายเนตร เปนผู
มาอยูกอน และเปนผูอาวุโส และตาเนตรเปนเจาของหนองน้ําแหงนี้ ตอมานายเนตร ไดหายสาบสูญไมมีใครรู 
ชาวบานจึงเรียก หมูบานนี้วา บานหนองระเนตร (ระ คือ จากไป) ตั้งแตนั้นมา โดยมีนายคําตะ บุญศักค์ิเดช 
เปนผูใหญบานคนแรก ในหมูบานมีการแบงออกเปน 4 คุมคือ 
   1. คุมหนาวัด 
   2. คุมหลังวัด 
   3. คุมโพธิ์งาม 
   4. คุมอางหิน 
  หมูท่ี 12 บานโคกอุดมดี (ปรือวาย) 
     -ประวัติความเปนมา บานโคกอุดมดี (ปรือวาย) เริ่มแรกเดิมที ฟาแลงตนปรือตาย ก็
เลยตั้งชื่อปจจุบันเปนปรือวาย ตอมา พ.ศ. 25610 ครูชุบ บุญเชิด มาตั้งโรงสี ชาวบานก็เลยมาสรางบานเรือน
หลายหลัง เม่ือกอนชาวบานทํานาดวยควาย สีขาวใชครกตําขาว หุงขาวดวยฟน ใชเกวียนเปนพาหนะ เม่ือกอน
ชาวบานปลูกบานดวยหญาคา คนปวยรักษาดวยพืชสมุนไพร  
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-หนองปอ ตอนนั้นอยูกันแค  12  หลังคา สมัยนั้นเปนปาทึบ มีสัตวปามาก  
สัตวใหญ เสือดุ เคยกัดกินคน จนไดสรางศาลเจาพอเสือ (ตอนนี้อยูตรงขามเขาหนามอด แยกไปจังหวัด
สระแกว) และบานปรือวาย หมูท่ี 12 ปจจุบันแยกมาจากหมูท่ี 9 บานหนองปรือนอย ตําบลหัวหวา พ้ืนท่ี
สวนมากเปนท่ีดอน และท่ีลุมสลับกัน สวนมากมีอาชีพทํานา และปลูกมันสําปะหลัง มีเนื้อท่ีท้ังสิ้นประมาณ 
3,000 ไร การตั้งหมูบานแบงออกเปน 4 กลุมบาน ดังนี้ 
   1. บานปรือวาย 
   2. บานหนองปอ 
   3. บานหนองปรือน้ําใส 
   4. บานหนองบอน 
  หมูท่ี 13 บานคลองสมบูรณ 
   -บานคลองสมบูรณ หมูท่ี 13 แยกมาจากบานหนองระเนตรและมีผูใหญบานคน
แรก คือ นายประเสริฐ  พุทธา ชาวบานสวนใหญประกอบอาชีพทํานา ทําไร เนื่องจากพ้ืนท่ีเปนท่ีราบลุม และ
มี   ลําคลองไหลผาน เปนพ้ืนท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ น้ําในลําคลองไมเคยแหงขอด วัวควายจากหมูบานอ่ืน 
ตองมาอาศัยกินน้ําท่ีลําคลองแหงนี้ ถึงขนาดมีเรื่องกันระหวางสองหมูบาน จึงไดเรียกลําคลองแหงนี้วา “คลอง
สมบูรณ” 
  หมูท่ี 14 บานดอนสับฟาก 
   -ประวัติความเปนมาบานดอนสับฟาก บรรพบุรุษไดอพยพมาจากเวียงจันทน พรอม
กับหมูบานโพนไซย (เกาะสมอ) เม่ือประมาณ 200 กวาปโดยไดแยกมาจากหมูท่ี 2 และหมูท่ี 4  ความเปนมา
ของของบานดอนสับฟาก เนื่องจากในสมัยกอนในหมูบานมีลําไผอยูมากมาย ใครมาอาศัยอยูก็ตองตัดลําไผเอา
มาทําเปนพ้ืนบาน ทําเปนฝาบาน และหมูบานใกลเคียงท่ีจะปลูกบาน ก็ตองมาเอาลําไผจากหมูบานนี้และสับ
ลําไผท่ีหมูบานแหงนี้ จึงมีชื่อเรียกวา หมูบานดอนสับฟากในปจจุบัน 
  หมูท่ี 16 บานสีเสียดไทรงาม 
   -ประวัติความเปนมา บานสีเสียดไทรงามเปนหมูบานท่ีแยกตัวออกมาจากหมูท่ี 9 
บานหนองปรือนอย (ซ่ึงเปนชุมชนใหญ) ตั้งแตป พ.ศ. 2544 ดั้งเดิมมีชื่อเรียกคุมตางๆ มีคุมหนองขาหยอง 
คุมบานหนองสีเสียด เนื่องจากเปนชุมชนหางไกล ทําใหการพัฒนาไมท่ัวถึง จึงขอแยกหมูบาน มีพ้ืนท่ีประมาณ 
2,500 ไร 
  หมูท่ี 17 บานหนองไฮ เปนหมูบานท่ีมีขนาดเล็ก ซ่ึงแยกมาจากบานหนองนก หมูท่ี 10 
ไดรับการแตงตั้ง เม่ือวันท่ี 7 กันยายน 2547 และแตงตั้งผูใหญบานคนแรก คือ นายประชัน เข่ือนแสง เม่ือ
วันท่ี 22 กันยายน 2547 มีพ้ืนท่ีประมาณ 500 ไร มีพ้ืนท่ีอยูอาศัยประมาณ 100 ไร บริเวณพ้ืนท่ีนี้มีหนอง
น้ําขนาดใหญ และมีตนไฮเกาแกมีอายุข้ึนอยูเดนเปนสงา ชาวบานเลยเรียกบานนี้วา “บานหนองไฮ”  
 



สวนท่ี 2 
สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2557-2560) 

---------------- 
1. สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีไดรับ และการเบิกจายงบประมาณ ในป (พ.ศ.2557-2560) 
 1.1 สรุปสถานการณการพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจายงบประมาณ 
  -ในป พ.ศ.2557 องคการบริหารสวนตําบลหัวหวา ไดประมาณการรายไดไว 35,952,550 
บาท แสดงเปนตารางประเภทรายรับไว ดังนี้ 
 

ประเภทรายรับ 
 

พ.ศ.2557 

1. หมวดภาษีอากร 2,055,750 
2. หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ ใบอนุญาต 2,269,750 
3. หมวดรายไดจากทรัพยสิน 320,470 
4. หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค - 
5. หมวดเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 22,593,810 
6. หมวดรายไดจากทุน - 
7. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 212,770 
8. หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 8,500,000 

รวม 35,952,550 
 โดยไดมีการบรรจุโครงการท่ีไดจากการประชาชุมประชาคมหมูบานไวในแผนพัฒนาสามป         
(พ.ศ.2557-2559) เฉพาะท่ีไดมีการดําเนินงานจริงในป พ.ศ.2557 จากจํานวนท้ังสิ้น 102 โครงการ 
(ดําเนินการในปงบประมาณ 2557 จํานวนท้ังสิ้น 71 โครงการ ดังนี้) 
 

ลําดับ 
ท่ี 

ยุทธศาสตรการพัฒนา จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 25 9,000,000  
2 ดานสุขอนามัยและคุณภาพชีวิต 22 5,224,080  
3 ดานเศรษฐกิจ 2 90,000  
4 ดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 
- -  

5 ดานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและ 
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

5 345,000  

6 ดานการบริหารจัดการ 16 2,926,900  
รวม 70 17,585,980  

 

 1. ยอดโครงการท้ังส้ินตามแผน (เฉพาะชองป 2557) จํานวน 102 โครงการ 
 2. เบิกจายจริง  จํานวน 43 โครงการ 
 3. คิดเปนรอยละ 43 x 100 = รอยละ 42.16 
                                            102 
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-ในปงบประมาณ พ.ศ.2558 องคการบริหารสวนตําบลหัวหวา ไดประมาณการรายไดไว 44,630,310 บาท 
แสดงเปนตารางประเภทรายรับไว ดังนี้ 
 

ประเภทรายรับ 
 

พ.ศ.2558 

1. หมวดภาษีอากร 1,970,000 
2. หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ ใบอนุญาต 2,300,000 
3. หมวดรายไดจากทรัพยสิน 330,000 
4. หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค - 
5. หมวดเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 30,110,310 
6. หมวดรายไดจากทุน - 
7. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 420,000 
8. หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 9,500,000 

รวม 44,630,310 
 
 โดยไดมีการบรรจุโครงการท่ีไดจากการประชาชุมประชาคมหมูบานไวในแผนพัฒนาสามป         
(พ.ศ.2558-2560) เฉพาะท่ีไดมีการดําเนินงานจริงในป พ.ศ.2558 จากจํานวนท้ังสิ้น 99 โครงการ (บรรจุ
ในแผนดําเนินการในปงบประมาณ 2557 จํานวนท้ังสิ้น 86 โครงการ ดังนี้) 
 
ลําดับ 

ท่ี 
ยุทธศาสตรการพัฒนา จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 31 7,351,320  
2 ดานสุขอนามัยและคุณภาพชีวิต 5 1,007,000  
3 ดานเศรษฐกิจ 1 50,000  
4 ดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 
- -  

5 ดานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและ 
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

14 5,456,780  

6 ดานการบริหารจัดการ 35 1,887,000  
รวม 86 15,752,100  

 
 1. ยอดโครงการทั้งส้ินตามแผน (เฉพาะชองป 2558) จํานวน 99 โครงการ 
 2. เบิกจายจริง  จํานวน 55 โครงการ 
 3. คิดเปนรอยละ 55 x 100 = รอยละ 55.56 
                                            99 
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 -ในปงบประมาณ พ.ศ.2559 องคการบริหารสวนตําบลหัวหวา ไดประมาณการรายไดไว 
42,000,000 บาท แสดงเปนตารางประเภทรายรับไว ดังนี้ 
 

ประเภทรายรับ 
 

พ.ศ.2559 

1. หมวดภาษีอากร 3,550,000 
2. หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ ใบอนุญาต 2,179,000 
3. หมวดรายไดจากทรัพยสิน 600,000 
4. หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค - 
5. หมวดเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 26,771,000 
6. หมวดรายไดจากทุน - 
7. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 400,000 
8. หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 8,500,000 

รวม 42,000,000 
 
 โดยไดมีการบรรจุโครงการท่ีไดจากการประชาชุมประชาคมหมูบานไวในแผนพัฒนาสามป         
(พ.ศ.2559-2561) เฉพาะท่ีไดมีการดําเนินงานจริงในป พ.ศ.2559 จากจํานวนท้ังสิ้น 95 โครงการ (บรรจุ
ในแผนดําเนินการในปงบประมาณ 2559 จํานวนท้ังสิ้น 52 โครงการ ดังนี้) 
 
ลําดับ 

ท่ี 
ยุทธศาสตรการพัฒนา จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 15 6,004,400  
2 ดานการพัฒนาคน และความเขมแข็งของ

ชุมชน 
5 955,000  

3 ดานเศรษฐกิจ 1 50,000  
4 ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 11 4,691,620  
5 ดานการบริหารจัดการ 20 1,334,900  

รวม 52 13,035,920  
 

 1. ยอดโครงการทั้งส้ินตามแผน (เฉพาะชองป 2559) จํานวน 95 โครงการ 
 2. เบิกจายจริง  จํานวน 39 โครงการ 
 3. คิดเปนรอยละ 39 x 100 = รอยละ 41.05 
                                            95 
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 -ในปงบประมาณ พ.ศ.2560 องคการบริหารสวนตําบลหัวหวา ไดประมาณการรายไดไว 
59,863,453 บาท แสดงเปนตารางประเภทรายรับไว ดังนี้ 
 

ประเภทรายรับ 
 

พ.ศ.2560 

1. หมวดภาษีอากร 3,470,940 
2. หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ ใบอนุญาต 2,532,260 
3. หมวดรายไดจากทรัพยสิน 734,400 
4. หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค - 
5. หมวดเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 27,363,500 
6. หมวดรายไดจากทุน - 
7. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 193,700 
8. หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 25,568,653 

รวม 59,863,453 
 
 โดยไดมีการบรรจุโครงการท่ีไดจากการประชาชุมประชาคมหมูบานไวในแผนพัฒนาสามป         
(พ.ศ.2560-2562) เฉพาะท่ีไดมีการดําเนินงานจริงในป พ.ศ.2560 จากจํานวนท้ังสิ้น 77 โครงการ    
(บรรจุในแผนดําเนินการในปงบประมาณ 2560 จํานวนท้ังสิ้น 62 โครงการ ดังนี้) 
 
ลําดับ 

ท่ี 
ยุทธศาสตรการพัฒนา จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 22 13,673,600  
2 ดานการพัฒนาคน และความเขมแข็งของ

ชุมชน 
5 897,500  

3 ดานการพัฒนาสิ่งแวดลอม 1 30,000  
4 ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 14 4,311,559  
5 ดานการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 20 1,093,100  

รวม 62 20,005,759  
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1.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 1.2.1 เชิงปริมาณ  

โดยจากการตั้งงบประมาณ การเบิกจายงบประมาณ ตั้งแตป  พ.ศ.2557-2560  มีการตั้ ง
งบประมาณในทิศทางเชิงบวก (มีการตั้งงบประมาณท่ีเพ่ิมมากข้ึน) ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงการมีประสิทธิภาพในดาน
การบริหารจัดการงบประมาณ และการจัดเก็บรายไดท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ประกอบกับมีการขยายตัว
ของเศรษฐกิจ สงผลใหมีรายไดจากการจัดเก็บภาษีท่ีมาจากโรงงานอุตสาหกรรมสวนหนึ่ง มาเพ่ิมเติมในยอด
งบประมาณ และนําไปสูการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ขององคการบริหารสวนตําบล      
หัวหวา มาเปนลําดับ 

1. ตารางแสดงยอดงบประมาณตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  (พ.ศ.2557-2560) 
ประเภทรายรับ ปงบประมาณ  

ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 
1. หมวดภาษีอากร 2,055,750 1,970,000 3,550,000 3,470,940 
2. หมวดคาธรรมเนียม  
คาปรับ ใบอนุญาต 

2,269,750 2,300,000 2,179,000 2,532,260 

3. หมวดรายไดจากทรัพยสิน 320,470 330,000 600,000 734,400 
4. หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค - - - - 
5. หมวดเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 22,593,810 30,110,310 26,771,000 27,363,500 
6. หมวดรายไดจากทุน - - - - 
7. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 212,770 420,000 400,000 193,700 
8. หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 8,500,000 9,500,000 8,500,000 25,568,653 

รวม 35,952,550 44,630,310 42,000,000 59,863,453 
2. แผนภูมิแสดงจํานวนโครงการตามแผนการดําเนินงาน (พ.ศ.2557-2560) 
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1.2.2 เชิงคุณภาพ 
-ในเชิงคุณภาพจะเห็นไดวา องคการบริหารสวนตําบลหัวหวา จะลงงบประมาณไปท่ีการพัฒนาดาน

โครงสรางพ้ืนฐานเปนอันดับแรก เพราะประชาชนสวนใหญเสนอโครงการดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานมา
รอยละ 95 เชน การกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก การกอสรางถนนลูกรัง การกอสรางระบบประปา
หมูบาน การขุดบอบาดาล และการติดตั้งไฟฟาแสงสวางภายในหมูบาน ฯลฯ 
2. ผลท่ีไดรับจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 
 2.1 ผลท่ีไดรับหรือผลท่ีสําคัญ 
  -ประชาชนไดรับความพึงพอใจจากการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหัวหวา มา
อยางดีตลอด ท้ังดานความรวมมือระดับหมูบานหรือภาพรวมในระดับตําบล เชน การจัดงานวันพอแหงชาติ 
หรือการจัดงานประเพณีสงกรานต ตลอดจนในดานการบริหารจัดการ เชน การประชุมประชาคมหมูบานใน
การจัดทําแผนพัฒนาสามป ประชาชนใหความรวมมือเปนอยางดียิ่ง และชวยใหเกิดการทํางานรวมกันใน
รูปแบบประชารัฐ ในการรวมคิดรวมทําและรวมแกไขปญหาของทองถ่ินไดอยางตรงกับความตองการของ
ประชาชน 
  -ท้ังนี้ องคการบริหารสวนตําบลหัวหวา โดยการนําของทานนายกสุรชัย ทนสิงห และคณะ
ผูบริหารทุกทาน ไดสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนและแผนพัฒนาทองถ่ิน เปนประจําทุกป เพ่ือเปนการ
เก็บขอมูล และนําขอมูลท่ีไดสูการปฏิบัติท่ีเห็นผลชัดเจนอยางเปนรูปธรรม ในดานการพัฒนาตําบลหัวหวา ให
เปนตําบลท่ีนาอยู ควบคูกับความเจริญกาวหนาในยุคความทันสมัยของเทคโนโลยี 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

ตัวอยาง ภาพกิจกรรมออกพ้ืนท่ีในการทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามป  
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3. สรุปปญหาอุปสรรคการดําเนินงานท่ีผานมา และแนวทางการแกไข ปงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 
3.1 ปญหาและอุปสรรค 

 -โครงการตางๆโดยสวนใหญไมไดระบุความชัดเจนของเปาหมายในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทําให
ยากตอการติดตามและประเมินผล 
 -ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ไมสอดคลองกับแผนดําเนินงาน 
 -การดําเนินงานตามโครงการบางจุดไมไดขนาดตามท่ีระบุไวในโครงการ เนื่องมาจากขาดการสํารวจ
พ้ืนท่ีอยางจริงจัง 

3.2 ขอเสนอแนะ 
 1. ควรจัดทําฐานขอมูลในการพัฒนาในทุกๆดานใหมีความทันสมัยและพรอมท่ีจะนํามาวิเคราะห
แผนงาน เชน 
  -ขอมูลพ้ืนฐานท่ีไดจากการทําประชาคม 
  -ขอมูลพ้ืนฐานจากการวิเคราะหศักยภาพ เชน ดานศิลปวัฒนธรรม ปราชญชาวบาน 
ทรัพยากรธรรมชาติของทองถ่ินท่ีจะสามารถพัฒนาและตอยอดดานการทองเท่ียวเชิงอนุรักษได 
  -ขอมูลพ้ืนฐานจากปจจัยภาพนอก เชน ปญหายาเสพติดท่ีเกิดข้ึนในชุมชน 
  -ขอมูลพ้ืนฐานท่ีไดจากขอมูลทุติยภูมิ เชน จปฐ. เปนตน 
 2. ควรนํานโยบายของผูบริหารมาวิเคราะห และกําหนดเปนแผนยุทธศาสตรการพัฒนา โดยกําหนด
เปนประเด็นยอยและเปาหมายของนโยบายแตละดานใหชัดเจน และใหทุกสวนราชการมีสวนรวมในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน/ตําบล อยางจริงจัง 
 3. โครงการในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ตองระบุกิจกรรมท่ีตองทําอยางในการ
ดําเนินงานในปงบประมาณนั้นๆอยางชัดเจน และไมตั้งงบประมาณในลักษณะภาพรวมแตไมมีกิจกรรมรองรับ 
ซ่ึงแสดงถึงการไมมีแผนงานท่ีชัดเจน 
 4. เม่ือดําเนินงานตามโครงการแลวเสร็จควรสรุปเปนผลการดําเนินงานในลักษณะรูปเลมหรือแฟม
สะสมงาน เพ่ือรายงานผูบังคับบัญชาหนวยงานท่ีเก่ียวของไดรับทราบและเผยแพรประชาสัมพันธใหกับผูสนใจ
ทราบ 
 5. โครงการพัฒนาตางๆควรตระหนักถึงความคุมคาในการใชงบประมาณ กระบวนการดําเนินงาน 
และการมีสวนรวมของประชาชน และควรมีโครงการในเชิงรุกในเชิงปองกันปญหาเชน เรื่องแหลงน้ํา การ
ปองกันภัยตางๆ เปนตน 
 6. ควรมีการประชาสัมพันธแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาสามป ขอบัญญัติงบประมาณ
รายจาย รายงานการติดตามและประเมินผลใหประชาชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของไดรับทราบในรูปแบบท่ี
เหมาะสมและท่ัวถึง 
 
 



สวนท่ี 3 
ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

---------------- 
31. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 3.1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป  
  -วิสัยทัศน “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนา
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

 ความม่ังคง 
   -การมีความม่ันคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในประเทศ และ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล และมีความม่ันคงใน
ทุกมิติ ท้ังมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง 
   -ประเทศ  มี ความ ม่ันคงใน เอกราชและอธิป ไตย มี สถาบั นชาติ  ศาสน า 
พระมหากษัตริยท่ีเขมแข็ง เปนศูนยกลางและเปนท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองท่ีม่ันคงเปน
กลไกท่ีนําไปสูการบริหารประเทศท่ีตอเนื่อง และโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 
   -สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพ่ือพัฒนาประเทศ 
ชุมชน มีความเขมแข็ง ครอบครัว มีความอบอุน 
   -ประชาชน มีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายไดท่ีม่ันคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต 
มีท่ีอยูอาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน 
   -ฐานทรัพยากรและส่ิงแวดลอม มีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา 

 ความม่ังคั่ง 
   -ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง ยกระดับเขาสูกลุม
ประเทศ รายไดสูง ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทา
เทียมกันมากข้ึน 
   -เศรษฐกิจมีความสามารถในการแขงขันสูง สามารถสรางรายไดท้ังจากภายในและ
ภายนอกประเทศ สรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคต และเปนจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคท้ัง
การคมนาคมขนสง การผลิต การคา การลงทุน และการทําธุรกิจ มีบทบาทสําคัญในระดับภูมิภาคและระดับ
โลก เกิดสายสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคาอยางมีพลัง 
   -ความสมบูรณในทุนท่ีจะสามารถสรางการพัฒนาตอเนื่อง ไดแก ทุนมนุษย ทุนทาง
ปญญา ทุนทางการเงิน ทุนท่ีเปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

 ความย่ังยืน 
   -การพัฒนาท่ีสามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิตของประชาชนให
เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ซ่ึงเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีไมใชทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไมสราง
มลภาวะตอสิ่งแวดลอม จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน 
   -การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม และสอดคลองกับกฎระเบียบของ
ประชาคมโลก ซ่ึงเปนท่ียอมรับรวมกัน ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีคุณภาพดี
ข้ึน คนมีความรับผิดชอบตอสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวม 
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   -มุงประโยชนสวนรวมอยางย่ังยืน ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน
ทุกภาคสวน เพ่ือการพัฒนาในทุกระดับอยางสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
   -ประชาชนทุกภาคสวนในสังคม ยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

3.1.2 กรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) 
  เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการ
พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” นําไปสูการพัฒนาใหคนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบตอการบรรลุ
ซ่ึงผลประโยชนแหงชาติ ในการท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางรายไดระดับสูงเปนประเทศพัฒนาแลว และสราง
ความสุขของคนไทย สังคมมีความม่ันคง เสมอภาคและเปนธรรม ประเทศสามารถแขงขันไดในระบบเศรษฐกิจ 
 

“ม่ังคั่ง” 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 

“ม่ันคง”                                                                                                     “ย่ังยืน” 
 
 
 
 
 

   
   
  
 
 
 

1 
ความมั่นคง 

3 
การพัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพคน 
 

5 
การสรางการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตร

ตอสิ่งแวดลอม 
 

2 
การสราง

ความสามารถในการ
แขงขัน 

 

6 
ปรับสมดุลและพัฒนา

ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
 

 

4 
การสรางโอกาสความ
เสมอภาคและเทาเทียม

กันทางสังคม 
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3.1.3 กรอบแนวทางท่ีสําคัญของยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป 
  1. ดานความม่ันคง 
   (1) เสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข 
   (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ และพัฒนาความม่ันคง ทางการเมือง ขจัด
คอรรัปชั่น สรางความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 
   (3) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจนการ
บริหารจัดการความม่ันคงชายแดน และชายฝงทะเล 
   (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ 
และรักษาดุลยภาพความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพ่ือปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงรูปแบบใหม 
   (5) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศ การรักษาความ
สงบเรียบรอยภายในประเทศ สรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศ 
   (6) การพัฒนาระบบการเตรียมความพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัย
พิบัติ รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 
   (7) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกท่ีเก่ียวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมาก
ข้ึน 
  2. ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
   (1) การพัฒนาสมรรถะทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน พัฒนาสูชาติการคา 
   (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสรางฐานการผลิตเขมแข็งยั่งยืน และ
สงเสริมเกษตรกรรายยอยสูเกษตรยั่งยืนเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
   (3) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ 
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สูสากล 
   (4) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
และพัฒนาระบบเมืองศูนยกลางความเจริญ 
   (5) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการขนสงความม่ันคงและพลังงาน 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา 
   (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับ
นานาประเทศ สงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 
  3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
   (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
   (2) การยกระดับการศึกษา และการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและท่ัวถึง 
   (3) ปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีพึงประสงค 
   (4) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี 
   (5) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย 
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  4. ดานการสรางโอกาสความเสมอภาค และเทาเทียมกนัทางสังคม 
   (1) สรางความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม 
   (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
   (3) มีสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
   (4) สรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็ง
ของชุมชน 
   (5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
  5. ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
   (1) จัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
   (2) วางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพท้ัง 25 ลุมน้ํา เนนการปรับระบบ
การบริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ 
   (3) การพัฒนาและใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
   (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
   (5) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
   (6) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดลอม 
  6. ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
   (1) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดท่ี
เหมาะสม 
   (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
   (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
   (4) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตางๆ 
   (6) ใหทันสมัยเปนธรรมและเปนสากล 
   (7) พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครฐั 
   (8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครฐั 
 

3.1.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 
  กรอบวิสัยทัศนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
  จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตางๆท่ีประเทศกําลังประสบอยู ทําให
การกําหนดวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ยังคงมีความตอเนื่องจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 และ
กรอบหลักการของการวางแผนท่ีนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปน
ศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศนของการพัฒนาใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ตองใหความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุงสูการเปลี่ยนผานประเทศ
ไทย จากประเทศท่ีมีรายไดปานกลางไปสูประเทศท่ีมีรายไดสูง มีความม่ันคงและยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมี
ความสุข และนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนระยะยาว “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน”ของประเทศ 
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  การกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศ เปนการกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตร
ของประเทศท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรท่ี คสช.ไดจัดทําข้ึน 
  ประเทศไทยเปนประเทศรายไดสูงท่ีมีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม เปนศูนยกลางดาน
การขนสงและโลจิสติกสของภูมิภาคสูความเปนชาติการคาและบริการ เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรอินทรียและ
เกษตรปลอดภัย แหลงอุตสาหกรรมสรางสรรคและมีนวัตกรรมสูงท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
  เปาหมาย 
  1.2.3.1 การหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง 
   (1) เศรษฐกิจขยายตัวไมต่ํากวารอยละ 5.0 
   (2) ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอหัว (GDP Per Capita) และรายไดประชาชาติ
ตอหัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ในป 2564 เพ่ิมข้ึนเปน 317,051 บาท (9,325 
ดอลลาร สหรัฐอเมริกา) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร สหรัฐอเมริกา) ตอคนตอป 
   (3) ผลิตภาพการเพ่ิมข้ึนไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ 2.5 ตอป 
   (4) การลงทุนรวมขยายตัวไมตํ่ากวาเฉลี่ยรอยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุน
ภาครัฐไมตํ่ากวารอยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ 7.5 ในขณะท่ี
ปริมาณการสงออกขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 4.0 ตอป) 
  1.2.3.2 การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสราง
สังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ 
   (1) ประชาชนชวงวัยมีความม่ันคงทางดานเศรษฐกิจและสังคม และมีคุณภาพชีวิต  
ท่ีดี 
   (2) การศึกษาและการเรียนรูไดรับการพัฒนาคุณภาพ 
   (3) สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งเปนฐานรากท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคน 
  1.2.3.3 การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
   (1) การกระจายรายไดมีความเทาเทียมกันมากข้ึน 
   (2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยางท่ัวถึง 
  1.2.3.4 การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
   (1) รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร สรางความสมดุลระหวางการอนุรักษและ
การใชประโยชนอยางยั่งยืนและเปนธรรม 
   (2) ขับเคลื่อนประเทศสูเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
   (3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   (4 ) เพ่ิมประสิทธิภ าพและเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
   (5) มีการบริหารจัดการน้ําใหสมดุลระหวางการอุปสงคและอุปทานของน้ํา 
  1.2.3.5 การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
   (1) การบริหารงานภาครัฐท่ีโปรงใสเปนธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสวนรวม 
   (2) ขจัดการทุจริตคอรรัปชั่น 
   (3) มีการกระจายอํานาจท่ีเหมาะสม 
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3.1.5 แนวทางการพัฒนา 
 1. การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง 
  1.1 การสงเสริมดานการวิจัยและพัฒนา 
  1.2 การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
  1.3 การสงเสริมผูประกอบการท่ีเขมแข็งและพาณิชยดิจิตอล 
  1.4 การลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  1.5 การปรับโครงสรางการผลิต 
 2. การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูปเพ่ือสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ 
  2.1 การพัฒนาศักยภาพคนในทุกชวงวัยใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
  2.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและท่ัวถึง โดย 
   (1) ปฏิรูประบบการบริหารจัดการทางการศึกษา 
   (2) ปฏิรูประบบการคลังดานการศึกษา 
   (3) พัฒนาคุณภาพครู (ตั้งแตกระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกคนใหไดคน
ดีคนเกง รวมท้ังระบบการประเมินและรับรองคุณภาพท่ีเนนผลลัพธจากตัวผูเรียน) 
   (4) ปฏิรูประบบการเรียนรู 
  2.3 การพัฒนาดานสุขภาพ 
  2.4 การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดํารงชีพในสังคมสูงวัย 
 3. การลดความเหล่ือมลํ้าทางสังคม 
  3.1 การยกระดับรายไดและสรางโอกาสในการประกอบอาชีพ 
  3.2 การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิข้ันพ้ืนฐาน และเนนการสรางภูมิคุมกัน 
  3.3 การสรางความเสมอภาคในการเขาถึงทรัพยากร 
  3.4 การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค 
 4. การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง 
  4.1 การลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกของเมือง 
  4.2 การพัฒนาดานการขนสงและโลจิสติกสเชื่อมโยงเพ่ือนบาน 
  4.3 การสงเสริมการลงทุน การคาชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
 5. การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
  5.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว 
  5.2 การสงเสริมการบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
  5.3 การสงเสริมการผลิต การลงทุน และการสรางงานสีเขียว 
  5.4 การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
  5.5 การพัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ 
  5.6 การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติ 
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 6. การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
  6.1 การสรางความโปรงใส 
  6.2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
  6.3 การสรางรูปแบบการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหเหมาะสม 
  6.4 การสรางระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ 

3.1.6 ความเช่ือมโยงระหวางยุทธศาสตรชาติกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
ฉบับท่ี 12 
 คณะรัฐมนตรี มีมติเม่ือวันท่ี 22 ธันวาคม 2558 เห็นชอบทิศทางและกรอบยุทธศาสตรของการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)  ตามท่ีสํานักงานฯ เสนอ โดยมีความเห็น
เพ่ิมเติมวา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ตองมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ     
20 ป และมีการแปลงยุทธศาสตรชาติดังกลาวเปนแผนงาน/โครงการ ในชวง 5 ป โดยระบุแผนปฏิบัติการ 
และกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จท่ีเปนรูปธรรม รวมท้ังใหมีการประเมินผลของการดําเนินงานทุกรอบ 1 ป และ 
5 ป 
 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
1. ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 
2. ยุทธศาสตรดานการสรางความสารถในการแขงขัน 
3. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 
4. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
5. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
 
 
 
 
\ 
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ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรชาติกับแผนในระดับตางๆ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมแหงชาติ 

 

นโยบาย 
ความม่ันคงแหงชาติ 

 

แผนงบประมาณ 
เชิงบูรณาการ 

แผนแมบทยุทธศาสตรเฉพาะ 
 

นโยบายรัฐบาล 
 แผนบริหารราชการ

แผนดิน 

แผนปฏิบัติการกระทรวง/กรม/ 
หนวยปฏิบัติ 

 
 
 แผนพัฒนากลุมจังหวัด/จังหวัด 

งบประมาณ 
เชิงหนาท่ี 

กระทรวง/กรม 

แผนยุทธศาสตร 

เชิงพ้ืนท่ี/จังหวัด 
อําเภอ/หมูบาน 

อาทิแผนปฏิรูป/
แผนพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน/แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม/
การศึกษา/สาธารณสุข/
วัฒนธรรม/ทองเที่ยว 
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แผนยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนกลาง (สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา นครนายก 
ปราจีนบรุี สระแกว) 
 วิสัยทัศน : ฐานการผลิตอุตสาหกรรมท่ีกาวหนาเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม แหลงผลิตดานการเกษตร
และการแปรรูปพืชพลังงานท่ีไดมาตรฐาน เชื่อมโยง Logistics ภายในประเทศสูอินโดจีน ศูนยกลางการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศและสุขภาพโดยแพทยแผนไทย สังคมคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร มี 5 ประเด็น ประกอบดวย 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการผลิต ยกระดับสูอุตสาหกรรมกาวหนา รักษาฐาน
การผลิต อุตสาหกรรมท่ีมีอยู เดิม และพัฒนาอุตสาหกรรมการใชแรงงานฝมือ การใชเทคโนโลยี มุงสู
อุตสาหกรรมบนฐานความรู และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยเนนอุตสาหกรรมท่ีสามารถแปรรูปและเพ่ิมมูลคา
ผลผลิตทางการเกษตรและพลังงานทดแทน พรอมท้ังสรางบรรยากาศใหเอ้ือตอการลงทุนในดานโครงสราง
พ้ืนฐาน แรงงานฝมือ กฎระเบียบและแหลงทุน 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 เพ่ิมศักยภาพการผลิตและตลาดสินคาเกษตรใหมีขีดความสามารถในการ
แขงขันพรอมท้ังพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานทางการเกษตรใหเพียงพอตอความตองการและขนสงสินคา
เกษตรใหสะดวกรวดเร็ว 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 อนุรักษฟนฟูแหลงทองเท่ียวพรอมท้ังพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก สินคา
และบริการดานการทองเท่ียวใหไดมาตรฐาน และสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินใหแกนักทองเท่ียว 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 จัดวางระบบผังเมืองและอํานวยความสะดวกดานการคา การลงทุนและการ
ทองเท่ียว รวมท้ังจัดเตรียมระบบโครงขายบริการพ้ืนฐานบริเวณเขตเศรษฐกิจชายแดนใหไดมาตรฐาน และ
สอดคลองกับความตองการ 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 ปกปองและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยชุมชนมีสวนรวม
ในการบริหารจัดการ เพ่ือลดมลภาวะและควบคุมกิจกรรมท่ีสงผลกระทบตอวิ่งแวดลอม ในขณะเดียวกัน
สามารถรักษาดุลยภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไวไดอยางยั่งยืน 
 

แผนพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี 4 (พ.ศ.2561-2564) 
วิสัยทัศน: ปราจีนบุรีเมืองนาอยู คูแหลงทองเท่ียวและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย แพทยแผนไทย 
และสมุนไพรสูสากล 
เปาประสงครวม : จังหวัดเปนฐานการผลิตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และฐานการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย เปน
แหลงอารยธรรมสมัยทวาราวดี และการทองเท่ียวท่ีหลากหลาย ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมอุดมสมบูรณ 
ชุมชนสังคมเขมแข็ง เปนศูนยกลางการแพทยแผนไทย และพัฒนาสมุนไพรสูสากล 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 

พัฒนาดานการเกษตร และ
บริหารจดัการนํ้าอยางบูรณาการ 

พัฒนาดานการคาและ
อุตสาหกรรม 

ยกระดับการบรหิารจดัการงาน
ดานสังคม การศึกษาใหมี
คุณภาพมีมาตรฐาน เพ่ือสราง
ภูมิคุมกันและสงเสริมโอกาสทาง
สังคมบนฐานแหงความพอเพียง 

พัฒนาดานทองเท่ียว พัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอม
และโลจิสติกส 

พัฒนาดานการแพทยแผนไทย
และสมุนไพร 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
1. การเกษตรปลอดภยั 
2. ชองทางการจําหนายจาก
ผูผลิตถึงผูบริโภคเพ่ิมข้ึน 
3. ระบบชลประทานครอบคลุม
ทุกพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
1. ผูผลติ ผูคา และผูบริโภค
ไดรับประโยชนจากโอกาสทาง 
การคาและกระจายความเจรญิ 
ทางเศรษฐกิจ 
2. ผูประกอบการไดรับการ
พัฒนาเขาสูอุตสาหกรรมเชิง 
นิเวศ 
3. วิสาหกิจชุมชนไดรับการ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ 
ชุมชน 
 
 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
1. การบริหารจดัการงานดาน
สังคมมีคณุภาพและมาตรฐาน 
2. การดาํเนินงานตอ
กลุมเปาหมายไดรับการพัฒนา 
ศักยภาพ 
3. คุณภาพชีวิต สุขภาพกาย
และใจท่ีดีครอบครัวอบอุน 
และชุมชนเขมแข็ง 
4. คุณภาพการศึกษาของ
นักเรียน นักศึกษาในจังหวัด 
ปราจีนบุรไีดมาตรฐาน 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
1. คุณภาพแหลงทองเท่ียว 
สินคาบริการ ผลิตภัณฑชุมชน 
ไดมาตรฐานมีศักยภาพ ดึงดูด 
เพ่ิมจํานวนนักทองเท่ียวและ
รายไดเขาจังหวัดอยางตอเน่ือง 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
1. ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 
2. จังหวัดปราจีนบุรีม ี
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ 
3. จังหวัดปราจีนบุรีมรีะบบ 
โลจสิติกสท่ีไดมาตรฐาน 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
1. มีแหลงปลูกพืชสมุนไพรตาม
มาตรฐาน GAP/เกษตรอินทรยี 
2. กระบวนการผลิตและแปรรูป 
สมุนไพรใชเปนอาหาร ยา 
อาหารเสริม อาหารสตัว 
3. มีการใชสมุนไพรในระบบ 
บริการสุขภาพ 
4. มีการวิจยัและพัฒนา
บุคลากรดานการแพทยแผนไทย 
5. ผลิตภณัฑสมุนไพรมีศักยภาพ 
ในการแขงขันจากการตลาดท้ัง
ในและตางประเทศ 

ตัวช้ีวัด 
1. จํานวนแปลง/ฟารมท่ีไดรบั
ใบรับรองมาตรฐาน GAP 
(ไกเน้ือ/กุง/ปลา) เพ่ิมข้ึนไมนอย
กวา 5 แปลง/ฟารม/ป 
2. รอยละของมูลคาผลผลิตท่ีได 
มาตรฐานเพ่ิมข้ึน (รอยละ 5/ป) 
3. รอยละของอาหารสด 
ปราศจากสารปนเปอน  
(รอยละ95/ป) 

ตัวช้ีวัด 
1.รอยละของมูลคาสินคาและ
บริการท่ีไดรับการสงเสรมิ
เพ่ิมข้ึน 
2. ผูประกอบการกลุมเปาหมาย
สรางรายไดเพ่ิมข้ึน 
3. รอยละความพึงพอใจของ 
ผูรับบริการการอํานวยความ
สะดวกทางการคา (ไมนอยกวา
รอยละ 80 

ตัวช้ีวัด 
1. รอยละองคกรสวัสดิการ
สังคมของจังหวัดผานการรับรอง
มาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคม
องคกร (มสก.) 
2. รอยละของบุคลากร 
เครือขายอาสาสมัครและภาค
ประชาชนท่ีไดรบัการพัฒนา
ศักยภาพ 
 

ตัวช้ีวัด 
1. สัดสวนท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได
จากการทองเท่ียวไมนอยกวา
รอยละ 15 ตอป 
2. สัดสวนท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได 
จากการจําหนายสินคา OTOP 
ไมนอยกวารอยละ 5 ตอป 
3. สัดสวนท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได
จากสินคาและบริการดาน
สุขภาพไมนอยกวารอยละ 15 

ตัวช้ีวัด 
1.รอยละของความสูญเสียใน
ชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง 
(ไมนอยกวารอยละ 3 ของปท่ี
ผานมา) 
2. รอยละของอาคารขนาดใหญ 
ไดรับการตรวจสอบระบบความ
ปลอดภัย (ไมนอยกวารอยละ 
10) 
 

ตัวช้ีวัด 
1.จํานวนพ้ืนท่ีปลูกสมุนไพรตาม
มาตรฐาน GPA/เกษตรอินทรยี 
2.จํานวนตลาดกลางสมุนไพร 
(1แหง) 
3.จํานวนผลิตภัณฑท่ีผลิตและ
แปรรูปจากสมุนไพรเพ่ิมข้ึน 
(อยางนอย2ผลิตภณัฑ/ป)
(อาหาร ยา อาหารเสริม อาหาร
สัตว) 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 

 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 

4. รอยละผลผลิตของพืช
เศรษฐกิจท่ีเพ่ิมข้ึน 
(ทุเรียน,สมโอ) รอยละ 5/ป 
5. จํานวนนวัตกรรมใหมดาน
การเกษตรท่ีเพ่ิมข้ึน  
(ปละ2นวัตกรรม) 

4. จํานวนครั้งของการจัด
ประชุมเพ่ือสงเสรมิให 
อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลติ 
ดานการเกษตรใชวัตถุดิบภายใน
พ้ืนท่ีจังหวัดเพ่ิมข้ึน 

3. รอยละของเด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กและสถานรับเลีย้งเด็ก
ไดรับการคุมครองและพัฒนา 
4. รอยละของเด็ก เยาวชน 
นักเรียน นักศึกษา ประชาชน 
และเครือขายทุกภาคสวนไดรับ
การพัฒนา 

4 . จํ าน วน สิ่ ง อํ าน วยค วาม
สะดวกเพ่ือการทองเท่ียวไดรับ
การปรับปรุงพัฒนาเพ่ิมมากข้ึน 
(2 แหง/ป) 

3. รอยละของหมูบาน/ชุมชน 
ไดรับการแกไขความเสี่ยงจาก 
สาธารณภัยและภัยพิบัติ 
4 . รอยละของประชาชนใน
ชุมชน/หมูบาน/สถานศึกษา/
อปท.ไดรับปลูกฝงวัฒนธรรม 
ลดความเสี่ยงภัยดวยตนเอง 

4.รอยละของสถานบริการ 
สาธารณสุขจัดบริการแพทย 
แผนไทยครบวงจร (รอยละ50) 
 

กลยุทธ 
1. สงเสริมขบวนการผลิตและ
การตลาดสินคาเกษตรไปสู
การตลาดสินคาเกษตรปลอดภัย 
2. สงเสริมการบรหิารจดัการ
เขตเศรษฐกิจสินคาเกษตร 
(Zoning) 
3. นอมนําแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชในการพัฒนา 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพการลด
ตนทุนการผลิต 
5. พัฒนาตลาดกลางการเกษตร 
6. พัฒนาและจัดหาแหลงนํ้าให
เพียงพอในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 

กลยุทธ 
1. สรางความสามารถทางการ
แขงขันและโอกาสทางการคา
ใหกับผูประกอบการ 
2. การสรางความเปนธรรม 
ทางการคาและการคุมครอง
ผูบริโภค 
3. สงเสริมใหอุตสาหกรรม 
แปรรูปผลผลติดานการเกษตร 
ใชวัตถุดิบภายในพ้ืนท่ีจังหวัด
เพ่ิมข้ึน 
4. สงเสริมภาคอุตสาหกรรม 
ใหมีการพัฒนาผลิตภัณฑและ 
กระบวนการผลติท่ีเปนมติร 
กับสังคมและสิ่งแวดลอม 
5. พัฒนาเครือขายเฝาระวัง 
และจัดการผลกระทบ
สิ่งแวดลอมโดยการมสีวนรวม
ของทองถ่ินและชุมชน 
 

กลยุทธ 
1. ผลักดันใหองคกรสวัสดิการ 
สังคมเขาสูการรับรองมาตรฐาน 
2. พัฒนาสมรรถะบุคลากร 
เครือขายอาสาสมัคร และภาค
ประชาชน 
3. บูรณาการความรวมมือ 
ระหวางหนวยงาน ภาคประชา
รัฐในการบริการดานเด็ก 
เยาวชน คนพิการ และผูสูงอาย ุ
4.จัดทํามาตรฐานกลางในการ
ประเมินมาตรฐานในการ
ประเมินศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
และสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน
จังหวัด 
5.เสริมสรางคณุธรรม จรยิธรรม 
และความจงรักภักดตีอสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
 

กลยุทธ 
1 .พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ แ ห ล ง
ท อ ง เ ท่ี ย ว  สิ น ค า  บ ริ ก า ร 
การตลาด ประชาสัมพันธ 
แ ล ะ ป จ จั ย ส นั บ สุ น น ก า ร
ทองเท่ียว รวมท้ังสรางความ
ปลอดภัยทางการทองเท่ียว 
2. ฟนฟูประเพณีวัฒนธรรม 
พ้ืนบานดั้งเดิมท่ีเปนเอกลักษณ 
ประจําทองถ่ิน 
3. ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ OTOP ตามแนวคิด
เศรษฐกิจสรางสรรค 
4. นอมนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช ในการพัฒ นา
เศรษฐกิจระดับชุมชน 
5 .พั ฒ น า เป น ศู น ย ก ล า ง
การศึกษาดูงานดานสุขภาพและ
แพทยแผนไทย 

กลยุทธ 
1. สงเสริมและสนับสนุนใหมี
การปรับปรุงพ้ืนท่ีท่ีเปนจุดเสี่ยง
ของการเกิดอุบัติภัย/อุบัติเหตุ
ของจังหวัด 
2. สงเสริมใหทุกภาคสวนท่ีมี
สวนเก่ียวของเขามามีบทบาทใน
การเฝาระวังการเกิดอุบัติภัย/
อุบัติเหตุของจังหวัด 
3.กํากับดูแลความมั่นคงแข็งแรง
และความปลอดภัยของอาคาร
ขนาดใหญ 
4. สนับสนุนการวิเคราะหและ
ประเมินความเสี่ยงในรูประชารัฐ
แบบบูรณาการ 
5. สนับสนุนการแก ไขความ
เสี่ยงจากสาธารณภัย และภัย
พิบัติ แบบใชโครงสรางและไมใช
โครงสราง 
 

กลยุทธ 
1 .พั ฒ น าคุ ณ ภ าพ วั ต ถุ ดิ บ
สมุนไพร 
2.สนับสนุนการจัดตั้ งตลาด
กลางสมุนไพร 
3.สงเสริมขยายชองทางการใช 
ป ร ะ โย ช น  ก า ร เ พ่ิ ม มู ล ค า
สมุนไพร 
4 .ส นั บ ส นุ น การจั ดบ ริ ก า ร
การแพทยแผนไทยครบวงจร 
5.บูรณาการการแพทยพ้ืนบาน 
ภูมิปญญาทองถ่ิน การแพทย
แผนไทยรวมกับการแพทยแผน
ปจจุบัน 
6.สงเสริมการใชยาสมุนไพร 
แทนยาแผนปจจุบัน 
7.พัฒนาศักยภาพบุคลากรดาน
การแพทยแผนไทยอยางตอเน่ือง 
8.สงเสริมการเผยแพรผลงาน
การวิจัย 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 

 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 

 6. สงเสริมและถายทอด
นวัตกรรมทางดานพลังงาน 
7. สงเสริมการพัฒนานวัตกรรม 
ทางดานอุตสาหกรรมวิสาหกิจ
ชุมชน 

6.สงเสรมิใหมีการจัดการศึกษา 
สอดคลองกับความตองการกับ
ตลาดแรงงานในพ้ืนท่ี 

 6 .ส นั บ ส นุ น ก า ร ป ลู ก ฝ ง
วัฒนธรรมลดความเสี่ยงภัยดวย
ตนเองแบบมีสวนรวม 
7.สนับสนุนการจัดการความ
เสี่ยงจากสาธารณภัย และภัย
พิบัติในรูปประชารัฐแบบ 
บูรณาการ 
8.สงเสริมใหมีการกํากับดูแล 
ผู ขั บ ข่ี ร ถส าธารณ ะอ ย า งมี
ประสิทธิภาพและตอเน่ือง 
9.สงเสริมใหประชาชนมีสวน
รวมและเฝาระวังตานยาเสพติด 
10 .ส งเส ริม ให เยาวชน ได มี
กิจกรรมท่ีเปนประโยชน 
11.สงเสริมการปลูกปาในพ้ืนท่ี 
สาธารณะและศาสนาสถาน 
12.พัฒนาและปรับปรุงแหลงนํ้า
ต น ทุน เพ่ื อการ เกษตร และ
อุ ป โภ ค -บ ริ โภ ค  ต ล อ ด จ น
สามารถปองกันและบรรเทา
ปญหานํ้าทวม นํ้าแลงนํ้าเค็ม
หนุน 
13.สงเสริมใหมีการปองกันการ
พังทลายของตลิ่ง 
14.สงเสริมและสนับสนุนให
ชุมชนมีระบบการกําจัดนํ้าเสีย 
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3.2 ความสอดคลองเช่ือมโยงของแผนพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี 4 ป (2561-2564) กับนโยบายมหภาค 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 
อบต.หัวหวา 

ประเด็นยุทธศาสตร 
ของจังหวัดปราจีนบุรี 

นโยบายมหภาค 
นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรแผน 12 ยุทธศาสตรชาต ิ

1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน -พัฒนาดานการคาและ
อุตสาหกรรม 

-การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ 

-การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
และระบบโลจิสติกส 

-สรางความสามารถในการแขงขัน 

2. ดานเกษตรกรรม เศรษฐกิจและ
การบริหารจัดการน้ํา 

-พัฒนาดาน เกษตรกรรม และ
บริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ 

-การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ 

-การส ร า งค ว าม เข ม แ ข็ งท า ง
เศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

-ความม่ันคง 
-สรางโอกาสความเสมอภาคและ
เทาเทียมกันทางสังคม 

3. ดานสังคม การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

-ยกระดับการบริหารจัดการงาน
ดานสังคม การศึกษาใหมีคุณภาพ 
มีมาตรฐานเพ่ือสรางภูมิคุมกันและ 
ส ง เส ริ ม โอ ก าส ท างสั งค ม บ น
พ้ืนฐานความพอเพียง 

-การศึกษา และเรียนรู การทํานุ
บํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

-ก า ร เส ริ ม ส ร า ง แ ล ะ พั ฒ น า
ศักยภาพทุนมนุษย 
-การสรางความเปนธรรมลดความ
เหลื่อมล้ําในสังคม 
-ก า ร เส ริ ม ส ร า งค ว าม ม่ั น ค ง
แหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู
ความม่ังค่ังและยั่งยืน 

-ความม่ันคง 
-พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
 

4. ดานพัฒนาสิ่งแวดลอม -การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอม 
และโลจิสตกิส 

-การรักษาความม่ันคงของฐาน 
ทรัพยากร และการสรางสมดุล 
ระหวางการอนุ รักษ กับการใช
ประโยชนอยางยั่งยืน 
-การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ 

-ก า ร เติ บ โ ต ท่ี เป น มิ ต ร กั บ
สิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน 

-ส ร า งค ว าม เจ ริ ญ เติ บ โต บ น
คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ท่ี เป น มิ ต ร กั บ
สิ่งแวดลอม 

5. ดานสาธารณสุข -พัฒนาดานการแพทยแผนไทย
และสมุนไพร 

-การยกระดับคุณภาพบริการดาน 
สาธารณ สุ ขแล ะสุ ขภ าพ ของ
ประชาชน 

-ก า ร พั ฒ น า วิ ท ย า ศ า ส ต ร 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 

-ความม่ันคง 
-พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

 
28 



3.2 ความสอดคลองเช่ือมโยงของแผนพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี 4 ป (2561-2564) กับนโยบายมหภาค 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 
อบต.หัวหวา 

ประเด็นยุทธศาสตร 
ของจังหวัดปราจีนบุรี 

นโยบายมหภาค 
นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรแผน 12 ยุทธศาสตรชาต ิ

6. ดานการบริหารจัดการ -ยกระดับการบริหารจัดการงาน
ดานสังคม การศึกษาใหมีคุณภาพ 
มีมาตรฐานเพ่ือสรางภูมิคุมกันและ 
ส ง เส ริ ม โอ ก าส ท างสั งค ม บ น
พ้ืนฐานความพอเพียง 

-การปกปองและเชิดชูสถาบันพระ 
มหากษัตริย 
-การรักษาความม่ันคงของรัฐ 

-การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนท่ี
เศรษฐกิจ 
-การเสริมสรางความม่ันคง
แหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู
ความม่ังค่ังและยั่งยืน 

-สรางความสามารถในการแขงขัน 
-พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
-ความม่ันคง 
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30 
3.3 การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 

3.3.1 ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา 
  “ศักยภาพ” หมายถึง ลักษณะดานใดดานหนึ่ง ที่มีคุณคาหรือความไดเปรียบเสียเปรียบ
ท่ีจะเปนปจจัยสงเสริมตอการพัฒนา การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) เปนการประเมิน
สถานการณตางๆตามสภาพแวดลอมโดยวิเคราะหถึงจุดแข็งหรือจุดเดนซึ่งเกิดจากปจจัยภายใน จุดออน
หรือจุดดอย ซึ่งเกิดจากปจจัยภายใน โอกาสท่ีเกิดขึ้นจากปจจัยภายนอกและอุปสรรคท่ีสงผลกระทบ
จากปจจัยภายนอก 

จุดแข็ง/จุดเดน 
1. มีโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมสงผลตอพ้ืนท่ีความเจริญทางอุตสาหกรรม 
2. ผูบริหารทองถ่ินมีความมุงม่ันท่ีจะพัฒนาทองถ่ิน 
3. มีการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง ท้ังดานความรูความสามารถและการเสริมสราง

ประสบการณ 
จุดออน/จุดดอย 
1. ขาดแหลงน้ําขนาดกลาง เพ่ือเปนตนทุนในดานการเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและการทองเท่ียว 
2. กลุมผลิตภัณฑชุมชนองคกรเกษตรยังไมเขมแข็งในการบริหารจัดการและศักยภาพในการดําเนิน

กิจกรรมรวมกัน 
 โอกาส 
 1. รัฐบาลมีนโยบายสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจเพ่ือรองรับตอการเปลี่ยนแปลง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

2. จังหวัดปราจีนบุรีมีนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวและ SME 
3. มีแนวโนมการขยายตัวของเศรษฐกิจเนื่องจากมีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดข้ึนในตําบล 

 อุปสรรค 
 1. กระแสความเปนสังคมอุตสาหกรรมและสังคมเมืองมีมากข้ึน สถาบันครอบครัวออนแอ วัฒนธรรม
โครงสรางครอบครัวเริ่มเปลี่ยนแปลงไป 

2. ปญหาภัยสังคมและภัยจากยาเสพติด 
3. ปญหาภัยธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
4. เกิดการอพยพของแรงงานท้ังไทย และแรงงานตางชาติเขามาประกอบอาชีพมากข้ึน 

 จากการวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคขางตน วิเคราะหปจจัย
แนวทางการกําหนดยุทธศาสตรได 5 ยุทธศาสตร และไดวิสัยทัศนการพัฒนา พันธกิจการพัฒนา ขององคการ
บริหารสวนตําบลหัวหวา ไดดังนี้ 
 วิสัยทัศน (Vision) 
  “การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี ภายใตวิถีชีวิตแบบพอเพียง” 
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พันธกิจ (Mission) 
 1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการและโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐานและท่ัวถึง 
 2. สงเสริมการพัฒนาดานคนและการสรางความเขมแข็งของชุมชน 
 3. สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม 

4. สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมทองถ่ิน 
 5. สงเสริมการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 6 ดาน 
 ยุทธศาสตรท่ี  1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 ยุทธศาสตรท่ี  2 ดานเกษตรกรรม เศรษฐกิจและการบริหารจัดการน้ํา 
 ยุทธศาสตรท่ี  3 ดานสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ยุทธศาสตรท่ี  4 ดานสังคม การศึกษาศาสนา และวัฒนธรรมทองถ่ิน 
 ยุทธศาสตรท่ี  5 ดานสาธารณสุข 
 ยุทธศาสตรท่ี  6 ดานการบริหารจัดการ 
3.3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ 
 -บริบทภายนอก 
  1. ความเหล่ือมลํ้า 
   เปนปญหาสําคัญในสังคมไทยท้ังความเหลื่อมล้ําดานรายได โอกาส การเขาถึง
บริการภาครัฐ จนกระท่ังนําไปสูความขัดแยงในสังคมและเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศท่ีลดทอนความ
เขมแข็งทางเศรษฐกิจและความม่ันคงทางสังคม อาทิ คนยากจนยังขาดโอกาสการเขาถึงบริการทางดาน
สาธารณสุขท่ีมีความเทาเทียมกัน การแยงชิงทรัพยากร การรับรูขอมูลขาวสาร ปญหาอาชญากรรมและยาเสพ
ติด 
  2. ความเปนเมือง 
   การเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีชนบทไปสูความเปนเมืองของตําบลหัวหวา มีแนวโนมเพ่ิมข้ึน
เพ่ือลดความแออัดของเมืองหลวงและเมืองหลัก อันเปนการกระจายความเจริญสูพ้ืนท่ีนั้นๆจึงจําเปนท่ีจะตองมี
การลงทุนโครงสรางพ้ืนฐาน การจัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของเมือง การใชประโยชนของ
ทรัพยากรทองถ่ิน ท้ังปจจัยการผลิตและแรงงานไปสูภาคการคา บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการ
แสวงหาเทคโนโลยีใหมๆ ท่ีจะชวยลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ซ่ึงจะสงผลตอการลดลงและความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรทองถ่ิน การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมท้ังปญหาการบริหารจัดการขยะท้ังขยะชุมชน
และอุตสาหกรรม ท้ังนี้ การเพ่ิมข้ึนของประชากรและแรงงานในพ้ืนท่ีอาจสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมทองถ่ิน อยางไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีมีขนาดใหญข้ึนเพ่ือตอบสนองความ
ตองการคนในเมืองท่ีมากข้ึน จะสงผลใหเกิดการประหยัดในภาคครัวเรือน การขนสงมีตนทุนต่ําลงและการ
ลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุมคามากข้ึน นอกจากนี้ความตองการแรงงานท่ีมากข้ึนจะมีสวนเอ้ือ
หรือทําใหจําเปนตองมีการบริหารจัดการดานการศึกษาท่ีมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
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  3. การเขาสูสังคมผูสูงอายุ 
   องคการสหประชาชาติประเมินสถานการณวาในชวง ป 2544-2643 จะเปน
ศตวรรษแหงผูสูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ 60 ปข้ึนไปมากกวารอยละ 10 ของประชากรรวมท่ัวโลก 
โดยประเทศท่ีพัฒนาแลวจะใชระยะเวลาท่ีคอนขางยาวนานในการเขาสูสังคมผูสูงอายุ เชน ญ่ีปุน อเมริกา 
ยุโรป ขณะท่ีกลุมประเทศกําลังพัฒนา และจากขอมูลพบวาปจจุบันผูสูงอายุในตําบลหัวหวา มีจํานวนมากเปน
อันดับหนึ่งของอําเภอศรีมหาโพธิ ราว 1,000-1,200 ราย ท่ีข้ึนทะเบียนรับเบี้ยยังชีพจากรัฐ ทําใหตองมีการ
พัฒนาศักยภาพ และวางแผนความพรอมดานการสงเสริมอาชีพ เพ่ือใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
  4. การปรับเปล่ียนดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีรวดเร็ว 
   การปรับเปลี่ยนท่ีรวดเร็วดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในรูปแบบการผลิตและการคาท่ีมีการใชเทคโนโลยีมาชวยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย 
อิเล็กทรอนิกสกลายเปนรูปแบบการคาท่ีมีบทบาทมากข้ึน มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู
การใชเทคโนโลยีอินเตอรเน็ตท่ีเชื่อมอุปกรณและเครื่องมือตางๆ เชน โทรศัพทมือถือ รถยนต โทรทัศน กลอง
วงจรปด และอ่ืนๆเขาไวดวยกัน เพ่ือผลิตสินคาตามความตองการของผูบริโภครายบุคคลมากยิ่งข้ึน รวมท้ังการ
ติดตอประสานงานเพ่ือสงตอขอมูลขาวสารของทางราชการตางๆ องคการบริหารสวนตําบลหัวหวาก็ใชการ
สงผานขอมูลผานโทรศัพทมือถือ เพราะดวยความกาวหนา ความทันสมัยและความรวดเร็ว 
 -บริบทภายใน 
  1. การขาดแคลนบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหัวหวา 
   -บุคลากรในองคกร นับวาเปนกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนนโยบายตางๆ ท้ังจาก
นโยบายระดับชาติ นโยบายจังหวัด/อําเภอ และนโยบายของผูบริหารทองถ่ิน โดยเฉพาะอยางยิ่งการได
บุคลากรท่ีมีคุณภาพ มีความรูความสามารถ ยิ่งจะสงผลดีตอการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหบรรลุ
เปาหมาย และการชวยเหลือประชาชนไดอยางดีท่ีสุด แตปจจุบันพบวา องคการบริหารสวนตําบลหัวหวายัง
ขาดแคลนบุคลากรในตําแหนงสําคัญๆหลายตําแหนง ท้ังกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เพ่ือขับเคลื่อนงานและนโยบายตางๆใหเปนไปตามความรูและความสามารถ ได
อยางตรงกับสาขาวิชาความรู อันจะสงผลใหงานมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
  2. การบริหารจัดการภาครัฐ 
   -รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2558 วางกรอบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เอ้ือตอการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ โดยรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2558 มี
มาตรการสําคัญๆท่ีจะชวยสนับสนุนใหการบริหารจัดการและปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา อาทิ 
มาตรา 69 หนวยงานของรัฐ องคกรเอกชน หรือองคกรใดท่ีดําเนินกิจกรรมโดยใชเงินแผนดิน มีหนาท่ี
ตองเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการดําเนินการดังกลาวตอสาธารณะ เพ่ือใหพลเมืองไดติดตามและตรวจสอบ 
มาตรา 82  รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ และตองจัดระบบงานราชการและงานของ
รัฐอยางอ่ืน ใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสรางโอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําและสรางความเปน
ธรรมอยางยั่งยืน กระจายอํานาจและจัดการภารกิจ อํานาจหนาท่ี และขอบเขตความรับผิดชอบท่ีชัดเจน
ระหวางราชการสวนกลาง ภูมิภาค และสวนทองถ่ิน รวมท้ังมีกลไกปองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบท่ีมีประสิทธิภาพท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน 
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มาตรา 89 รัฐตองดําเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัย
และความยั่งยืนทางการคลัง และการใชจายเงินเงินแผนดินอยางคุมคา จัดใหมีระบบการเงินการคลังเพ่ือสังคม 
มีระบบภาษีอากรท่ีมีความเปนธรรม มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน และสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
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3.3 ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

โครงสรางความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหัวหวาสี่ป  
(พ.ศ. 2561-2564) 

 
 

แบบ ยท.01 
 

วิสัยทัศนจังหวัดปราจีนบุร ี

ปราจีนบุรเีมืองนาอยู 
 

คูแหลงทองเท่ียวและ 
 

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
เกษตรปลอดภัย 

 
แพทยแผนไทยและ 

 
สมุนไพรสูสากล 

การคมนาคมสะดวก 

เศรษฐกิจดี  

ภายใตวิถีชีวิตแบบพอเพียง 

วิสัยทัศน 
องคการบริหารสวนตําบลหัวหวา 

ปราจีนบุรเีมืองนาอยู 

การศึกษากาวไกล 

พัฒนาคุณภาพชีวิต 

อนุรักษสิ่งแวดลอม 

วิสัยทัศน อบจ.ปราจีนบุร ี



โครงสรางความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหัวหวาสี่ป 
(พ.ศ. 2561-2564) 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
 
 
 
 

 
แผนยุทธศาสตรจังหวัดปราจีนบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35 

แบบ ยท.01 
 

1. พัฒนาดานการคา 
และอุตสาหกรรม 

2. พัฒนาดานการเกษตร 
และบรหิารจดัการนํ้าอยาง
บูรณาการ 

 

3. ยกระดับการบริหาร
จัดการงานดานสังคม 
การศึกษาใหมีคณุภาพ  
มีมาตรฐานเพ่ือสราง
ภูมิคุมกันและสงเสริม 
โอกาสทางสังคมบนพ้ืนฐาน
ความพอเพียง 

 

4. พัฒนาดานการทองเท่ียว 
 

 

5. พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจสิติกส 

 

 

6. พัฒนาดานการแพทย
แผนไทยและสมุนไพร 
 

1.สงเสรมิและสนับสนุน
กิจกรรมดานคณุภาพ
สิ่งแวดลอม 

 

2. พัฒนาคุณภาพชีวิตทุน
ทางสังคมและชุมชนให 
เขมแข็ง 

 

3. สงเสริมเศรษฐกิจและ
การทองเท่ียวชุมชน 

 

4. พัฒนาคนใหเปนพลเมือง
ท่ีดีของสังคม 

 

ยุทธศาสตร อปท. 
ในเขตจังหวัด 

 

ยุทธศาสตร 
การพัฒนา 

อบต.หัวหวา 

1.การปรับสมดลุการ
บริหารจดัการภาครัฐ 

2.ความมั่นคง 3. สรางการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตร 
กับสิ่งแวดลอม 

4. สรางความสามารถ 
ในการแขงขัน 

5. สรางโอกาสความเสมอ
ภาคและเทาเทียมกันทาง

สังคม 

6.พัฒนาและเสริมสราง 
ศักยภาพคน 

ดานโครงรางพ้ืนฐาน ดาน 
พัฒนาสิ่งแวดลอม 

ดานเกษตรกรรม 
เศรษฐกิจและบรหิาร

จัดการนํ้า 

ดานสังคม 
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

ดาน 
สาธารณสุข 

ดาน 
บริหารจดัการ 



 
3.4 แผนผังยุทธศาสตร 
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แบบ ยท.02 

วิสัยทัศน 

ยุทธศาสตร 

เปาประสงค 

 

“การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี ภายใตวิถีชีวิตแบบพอเพียง” 
 

ดาน 
โครงสรางพ้ืนฐาน 

ดานเกษตรกรรม 
เศรษฐกิจและบรหิาร

จัดการนํ้า 

ดานสังคม 
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

ดาน 
พัฒนาสิ่งแวดลอม 

ดาน 
สาธารณสุข 

ดาน 
บริหารจดัการ 

เพ่ือใหได
มาตรฐาน 

 

เพ่ือสงเสริมอาชีพ รายได 
ภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือพัฒนาคนใหเปน
พลเมืองท่ีดีของสังคม 

เพ่ืออนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดลอม 

เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
ของประชาชน 

เพ่ือใหเกิดการบริหาร
จัดการท่ีดภีายใต
รูปแบบประชารัฐ 

-กอสราง/ปรับปรุง/
ซอมแซม สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการใหได
มาตรฐานและครอบคลมุ
ทุกหมูบาน 

-สงเสรมิการพัฒนาอาชีพ 
เพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับ
ประชาชน 
-สงเสรมิการทําเกษตร
แบบผสมผสาน 

-สงเสรมิทํานุบํารุงดานวัฒนธรรม 
ประเพณี และศาสนา 
-สงเสรมิการปองกันปญหา 
ยาเสพตดิ 
-พัฒนาคุณภาพดานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

-สงเสรมิรณรงคใหประชาชน 
มีจิตสาํนึกดานการอนุรักษ 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

-สงเสรมิสถาบันครอบครัว
และพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง 
-สงเสรมิและพัฒนางานดาน
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 

-พัฒนาบุคลากรและการ
บริหารงานขององคการ
บริหารสวนตําบลหัวหวา 
-สงเสรมิการมีสวนรวมของ
ประชาชน 
-พัฒนาระบบเทคโนโลย ี



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สวนท่ี 4 
การนําแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปไปสูการปฏิบัติ 

---------------- 
4.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 
  
ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หนวยงาน 
สนับสนุน 

1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 1.ดานบริการชุมชน
และสังคม 

1.แผนงานเคหะ
และชุมชน 

กองชาง -สํานักปลัด 
-กองคลัง 

2 ดานเกษตรกรรมเศรษฐกิจ
และบริหารจัดการน้ํา 

2.ดานการเศรษฐกิจ 2.แผนงาน
การเกษตร 

สํานักปลัด -กองคลัง 

3 ดานสังคม การศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

-ดานบริการชุมชน
และสังคม 

3.แผนงาน
การศึกษาศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
4.แผนงานสราง
ความเขมแข็งของ
ชุมชน 

กองการศึกษาฯ 
 

-สํานักปลัด 
-กองคลัง 

4 ดานพัฒนาสิ่งแวดลอม -ดานบริการชุมชน
และสังคม 

5.แผนงานบริหาร
ท่ัวไป 

สํานักปลัด -กองคลัง 

5 ดานสาธารณสุข -ดานบริการชุมชน
และสังคม 

6.แผนงาน 
สาธารณสุข 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดลอม 

-สํานักปลัด 
-กองคลัง 

6 ดานบริหารจัดการ 
 

3.ดานบริหารท่ัวไป 
4.ดานการดําเนิน 
งานอ่ืน 

7.แผนงาน 
งบกลาง 
8.แผนงานบริหาร
ท่ัวไป 
9.แผนงานการ
รักษาความสงบ
เรียบรอยภายใน 

สํานักปลัด -กองคลัง 
-กองการศึกษาฯ 

รวม 4 ดาน 9 แผนงาน - - 
 
หมายเหตุ**  
1. ยุทธศาสตรใหลงยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 1 ยุทธศาสตรอาจจะมีหลายดาน หลายแผนงานก็ได และ
หนวยงานรับผิดชอบหลัก/หนวยงานสนับสนุน มีหลายหนวยงานตามความเปนจริงได 
2. ดานใหลงดาน ตามรูปแบบและรายการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน เชน ดานบริหารท่ัวไป ดานบริการชุมชนและสังคม เปนตน 
3. แผนงาน ใหลงแผนงานตามรูปแบบและรายการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เชน แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข แผนงานสังคมสงเคราะห เปนตน 
 



แบบ ผ.01 
4.2 บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 

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

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 กอสราง 
ถนน คสล.ม.1 

เพ่ือประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใชใน
การสญัจรไปมาท่ี
สะดวก 

จากบานนายนิพนธ อินทรมานะ ถึง 
บานนายประมาณ โชติแสง 
กวาง 4 เมตร ยาว  200 เมตร 

480,000    ความพึงพอใจของ
ผูใชเสนทางไมต่ํา
กวารอยละ 60 

ประชาชนท่ัวไป
ไดใชถนนสัญจร
ไปมาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

2 กอสราง 
ถนน คสล.ม.1 
 

เพ่ือประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใชใน
การสญัจรไปมาท่ี
สะดวก 

จากบานนางกันภัย สมทรง ถึง 
บานนางพล  กลิ่นศิร ิ
กวาง 4 เมตร ยาว 200 เมตร 

480,000    ความพึงพอใจของ
ผูใชเสนทางไมต่ํา
กวารอยละ 60 

ประชาชนท่ัวไป
ไดใชถนนสัญจร
ไปมาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

3 กอสรางถนน 
คสล.ม.2 

เพ่ือประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใชใน
การสญัจรไปมาท่ี
สะดวก 

กอสรางถนน คสล.ม.2 พรอม 
รางระบายนํ้า จากบานนางชะเอม 
ถึงบานนางขนิษฐา วิชณิกุล 
กวาง 4 เมตร ยาว 130 เมตร 

600,000    ความพึงพอใจของ
ผูใชเสนทางไมต่ํา
กวารอยละ 60 

ประชาชนท่ัวไป
ไดใชถนนสัญจร
ไปมาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

4 ซอมแซม 
ถนน คสล.ม.2 

เพ่ือประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใชใน
การสญัจรไปมาท่ี
สะดวก 

ซอมแซมถนน คสล.ม.2 
จากบานนายประเมิน พันธสม 
ถึงบานนายสํารวม มสอพันธ 
กวาง 4 เมตร ยาว 220 เมตร 

 600,000   ความพึงพอใจของ
ผูใชเสนทางไมต่ํา
กวารอยละ 60 

ประชาชนท่ัวไป
ไดใชถนนสัญจร
ไปมาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 กอสราง 
ถนน คสล.ม.2 

เพ่ือประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใชใน
การสญัจรไปมาท่ี
สะดวก 

จากบานนางตุน  กองส ีถึง 
บานนางศิดาวรรณ สุขเหม  
พรอมทํารางระบายนํ้า  
กวาง 4 เมตร ยาว  400 เมตร 

  1,600,000  ความพึงพอใจของ
ผูใชเสนทางไมต่ํา
กวารอยละ 60 

ประชาชนท่ัวไป
ไดใชถนนสัญจร
ไปมาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

6 ซอมแซมถนน 
ลูกรัง ม.2 

เพ่ือประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใชใน
การสญัจรไปมาท่ี
สะดวก 

ซอมแซมถนนลูกรังจากอูสันติ ถึง 
ศาลากํานันบุญ กวาง 3 เมตร 
ยาว 1,600 เมตร 

500,000    ความพึงพอใจของ
ผูใชเสนทางไมต่ํา
กวารอยละ 60 

ประชาชนท่ัวไป
ไดใชถนนสัญจร
ไปมาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

7 ซอมแซม 
ถนนลูกรัง ม.3 

เพ่ือประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใชใน
การสญัจรไปมาท่ี
สะดวก 

จากถนนบานดง ถึงหนองสองหอง 
กวาง 3 เมตร ยาว 4,000 เมตร 

350,000    ความพึงพอใจของ
ผูใชเสนทางไมต่ํา
กวารอยละ 60 

ประชาชนท่ัวไป
ไดใชถนนสัญจร
ไปมาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

8 ซอมแซม 
ถนนลูกรัง ม.3 

เพ่ือประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใชใน
การสญัจรไปมาท่ี
สะดวก 

จากถนนบานดงถึงหนองบัวปลา
ขาว 
กวาง 3 เมตร ยาว 3,500 เมตร 

350,000    ความพึงพอใจของ
ผูใชเสนทางไมต่ํา
กวารอยละ 60 

ประชาชนท่ัวไป
ไดใชถนนสัญจร
ไปมาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

9 ซอมแซม 
ถนนลูกรัง ม.3 

เพ่ือประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใชใน
การสญัจรไปมาท่ี
สะดวก 

จากถนน 3070 ถึงหนองปลาตู 
กวาง 3.5 เมตร ยาว 4,500 เมตร 

 400,000   ความพึงพอใจของ
ผูใชเสนทางไมต่ํา
กวารอยละ 60 

ประชาชนท่ัวไป
ไดใชถนนสัญจร
ไปมาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

10 กอสราง 
รางระบายนํ้า  
ม.3 

เพ่ือปองกันนํ้าทวมขัง 
ถนนภายในหมูบาน 
 

บานนายเส็ง  มผีล ถึงสามแยก 
ท่ีนานายคําพล  พลไทร 

  400,000  ความพึงพอใจของ
ผูใชเสนทางไมต่ํา
กวารอยละ 60 

ประชาชนท่ัวไป
ไดใชถนนสัญจร
ไปมาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

11 ขุดสระนํ้า 
สาธารณประโยชน 
ม.4 

เพ่ือขยายทําระบบ 
ประปาหมูบาน 

จํานวน 1 สระ พ้ืนท่ีประมาณ 
8 ไร 

2,500,000    ความพึงพอใจของ
ประชาชนผูใช
นํ้าประปาไมต่าํ 
กวารอยละ 60 

ประชาชนมี
นํ้าประปาใช
อยางเพียงพอ 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

 
 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

12 ขยายสะพาน 
คอนกรีต ม.4 

เพ่ือประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใชใน
การสญัจรไปมาท่ี
สะดวก 

ขยายสะพานคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
สวนสุขภาพ ม.4 

500,000    ความพึงพอใจของ
ผูใชเสนทางไมต่ํา
กวารอยละ 60 

ประชาชนท่ัวไป
ไดใชถนนสัญจร
ไปมาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

13 กอสรางถนน 
คสล.ม.4 

เพ่ือประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใชใน
การสญัจรไปมาท่ี
สะดวก 

บานนายสุเนตร สังอรดี ถึง 
บานนางมะลิวรรณ ยิ่งขยัน 
กวาง 4 เมตร ยาว 80 เมตร 

 400,000   ความพึงพอใจของ
ผูใชเสนทางไมต่ํา
กวารอยละ 60 

ประชาชนท่ัวไป
ไดใชถนนสัญจร
ไปมาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

13 กอสราง 
ถนน คสล.ม.4 

เพ่ือประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใชใน
การสญัจรไปมาท่ี
สะดวก 

บานนายฮวง  รวมทรัพย ถึง 
หลังบานนายเจยีม  นาทุม 
กวาง 4 เมตร ยาว 150 เมตร 

 360,000   ความพึงพอใจของ
ผูใชเสนทางไมต่ํา
กวารอยละ 60 

ประชาชนท่ัวไป
ไดใชถนนสัญจร
ไปมาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

14 กอสราง 
ถนน คสล.ม.4 

เพ่ือประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใชใน
การสญัจรไปมาท่ี
สะดวก 

บานนางสีนวล สิงหทน ถึง 
สามแยกท่ีนานายสุเนตร  สังอรด ี
กวาง 4 เมตร ยาว 200 เมตร 

 480,000   ความพึงพอใจของ
ผูใชเสนทางไมต่ํา
กวารอยละ 60 

ประชาชนท่ัวไป
ไดใชถนนสัญจร
ไปมาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

15 กอสราง 
ถนน คสล.ม.4 

เพ่ือประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใชใน
การสญัจรไปมาท่ี
สะดวก 

จากวัดเกาะแกวสถาวร ถึง 
เขตสะพานหมูท่ี 15 บานเกาะสมอ 
(สุสานนิมติธรรม) กวาง 4 เมตร 
ยาว 150 เมตร 

  360,000  ความพึงพอใจของ
ผูใชเสนทางไมต่ํา
กวารอยละ 60 

ประชาชนท่ัวไป
ไดใชถนนสัญจร
ไปมาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

16 กอสรางถนน 
คสล.ม.4 

เพ่ือประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใชใน
การสญัจรไปมาท่ี
สะดวก 

บานนางปาน  โอบออม ถึง 
บานนางสาวอนงค  สืบจันทร 
กวาง 4 เมตร ยาว 150 เมตร 

  360,000  ความพึงพอใจของ
ผูใชเสนทางไมต่ํา
กวารอยละ 60 

ประชาชนท่ัวไป
ไดใชถนนสัญจร
ไปมาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

17 กอสราง 
ถนน คสล.ม.4 

เพ่ือประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใชใน
การสญัจรไปมาท่ี
สะดวก 

บานนางอําพร  สุขหอม ถึง 
บานนายอดุลย  แกวแสน 
กวาง 4 เมตร ยาว 100 เมตร 

  250,000  ความพึงพอใจของ
ผูใชเสนทางไมต่ํา
กวารอยละ 60 

ประชาชนท่ัวไป
ไดใชถนนสัญจร
ไปมาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 



 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

18 ขยายถนน คสล. 
ม.4-5 

เพ่ือประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใชใน
การสญัจรไปมาท่ี
สะดวก 

โดยลงลูกรังขางทาง และขยายถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กจากเดมิ 4 เมตร 
เปน 6 เมตร ระยะทางประมาณ 
2,000 เมตร 

   1,000,000 ความพึงพอใจของ
ผูใชเสนทางไมต่ํา
กวารอยละ 60 

ประชาชนท่ัวไป
ไดใชถนนสัญจร
ไปมาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

19 ซอมแซมถนน 
ลูกรัง ม.4 

เพ่ือประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใชใน
การสญัจรไปมาท่ี
สะดวก 

จากสวนสุขภาพ ม.4 ถึงท่ีนา 
ของนายสุรินทร  ประครอง 
กวาง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร 
 

   500,000 ความพึงพอใจของ
ผูใชเสนทางไมต่ํา
กวารอยละ 60 

ประชาชนท่ัวไป
ไดใชถนนสัญจร
ไปมาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

20 ติดตั้งไฟ 
สองสวาง 
รายทาง ม.4 

เพ่ือใหประชาชนมี
ความปลอดภัยยิ่งข้ึน 

1.จาก ม.4-ม.5 
2.สวนสุขภาพ ม.4-บานนายไพฑรูย 
แกวแสน 
3.สวนสุขภาพ ม.4-ท่ีนานายสุเนตร 
สังอรด ี
4.จากสวนสุขภาพ ม.4-บานนาย
วรรณ ทนสิงห 

   400,000 ความพึงพอใจของ
ผูใชเสนทางไมต่ํา
กวารอยละ 60 

ประชาชนท่ัวไป
ไดใชถนนสัญจร
ไปมาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

21 เสรมิผิวระดับ 
ถนน คสล.ม.5 

เพ่ือประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใชใน
การสญัจรไปมาท่ี
สะดวก 

จากปากทางวัดปาโพธ์ิแกว1 ถึง 
บานนางปวัลรัตน  เอียดสดุรักษ 
กวาง 5 เมตร ยาว 35 เมตร 

100,000    ความพึงพอใจของ
ผูใชเสนทางไมต่ํา
กวารอยละ 60 

ประชาชนท่ัวไป
ไดใชถนนสัญจร
ไปมาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

22 กอสราง 
ถนน คสล.ม.5 

เพ่ือประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใชใน
การสญัจรไปมาท่ี
สะดวก 

ปากทางเขาวัดหัวซา ถึง 
บานนางทัด  สิงหทน กวาง 3 เมตร 
ยาว 100 เมตร 

200,000    ความพึงพอใจของ
ผูใชเสนทางไมต่ํา
กวารอยละ 60 

ประชาชนท่ัวไป
ไดใชถนนสัญจร
ไปมาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

23 กอสราง 
ถนน คสล.ม.4 

เพ่ือประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใชใน
การสญัจรไปมาท่ี
สะดวก 

จากบานนางรัตนาวลี บุญประเสรฐิ 
ถึงบานนายวอง  เอ้ือเฟอ 
กวาง 3 เมตร ยาว 70 เมตร 

120,000    ความพึงพอใจของ
ผูใชเสนทางไมต่ํา
กวารอยละ 60 

ประชาชนท่ัวไป
ไดใชถนนสัญจร
ไปมาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

 



 
 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

24 กอสราง 
ถนน คสล.ม.4 

เพ่ือประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใชใน
การสญัจรไปมาท่ี
สะดวก 

จากสระนํ้าโบราณบานหัวซา ถึง 
วัดปาโพธ์ิแกว 1 กวาง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร 

 480,000   ความพึงพอใจของ
ผูใชเสนทางไมต่ํา
กวารอยละ 60 

ประชาชนท่ัวไป
ไดใชถนนสัญจร
ไปมาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

25 ปรับปรุงถนน
ลูกรัง ม.5 

เพ่ือประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใชใน
การสญัจรไปมาท่ี
สะดวก 

บานนายธานี  หมวดดี ถึงคุมบาน 
หนองยาง กวาง 3 เมตร ยาว 
300 เมตร 

 300,000   ความพึงพอใจของ
ผูใชเสนทางไมต่ํา
กวารอยละ 60 

ประชาชนท่ัวไป
ไดใชถนนสัญจร
ไปมาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

26 ปรับปรุงถนน 
คสล.ม.5 

เพ่ือประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใชใน
การสญัจรไปมาท่ี
สะดวก 

แยกบานนายสมคิด ทาหอม 
ถึงปากทางหนาบานนายสมพงษ 
โพนงาม กวาง 3 เมตร ยาว 200
เมตร 

  360,000  ความพึงพอใจของ
ผูใชเสนทางไมต่ํา
กวารอยละ 60 

ประชาชนท่ัวไป
ไดใชถนนสัญจร
ไปมาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

27 ขยายเขตไฟฟา 
แรงต่ํา ม.6 

เพ่ือประชาชนท่ัวไป
ไดมไีฟฟาใชท่ัวถึง 

จากถนนทางหลวง 3070 ถึง 
สระนํ้าประปาประจําหมูบาน 

500,000    ความพึงพอใจของ 
ประชาชนไมต่ํา
กวารอยละ 60 

ประชาชนท่ัวไป 
มีไฟฟาใชทุก
ครัวเรือน 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

28 กอสราง 
ถนน คสล.ม.6 

เพ่ือประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใชใน
การสญัจรไปมาท่ี
สะดวก 

บานรอยตรีไพบูลย  งามวงษ ถึง 
บานนางแดง  นพคุณ 
กวาง 3 เมตร ยาว 40 เมตร 

100,000    ความพึงพอใจของ 
ประชาชนไมต่ํา
กวารอยละ 60 

ประชาชนท่ัวไป 
มีไฟฟาใชทุก
ครัวเรือน 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

29 กอสรางราง 
ระบายนํ้า ม.6 

เพ่ือปองกันนํ้าทวมขัง 
ภายในหมูบาน 

บานนางสุรางค  จรสัวงค ถึง 
บานนายจรญุ  ทองสะอาด 

200,000    ความพึงพอใจของ 
ประชาชนไมต่ํา
กวารอยละ 60 

ประชาชนท่ัวไป 
มีไฟฟาใชทุก
ครัวเรือน 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

30 ติดตั้งไฟสอง 
สวางรายทาง 
ม.6 

เพ่ือความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 
ของประชาชน 

บานนายกําธร ฮูบางยาง ถึง 
เขตติดตอ ม.15 บานเกาะสมอ 

 300,000   ความพึงพอใจของ
ผูใชเสนทางไมต่ํา
กวารอยละ 60 

ประชาชนท่ัวไป
ไดใชถนนสัญจร
ไปมาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

 



 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

31 ขยายทอเมน
ระบบประปา 
ม.6 

เพ่ือใหประชาชนมี
นํ้าประปาใชอยาง
ท่ัวถึง 

บานรอยตํารวจตรีจิโรจน สามารถ 
ถึงบานนายสุนทร เชาวนะพาณิช 
ขนาด 3 น่ิว ยาว 1,000 เมตร 

 300,000   ความพึงพอใจของ
ประชาชนผูใชนํ้า 
ประปาไมต่ํากวา 
รอยละ 60 

ประชาชนมี
นํ้าประปาใช
อยางเพียงพอ 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

32 กอสรางถนน 
คสล.ม.6 

เพ่ือประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใชใน
การสญัจรไปมาท่ี
สะดวก 

จากถนนทางหลวง 3070 ถึง 
บานพันโทนุรี  เดชสอน 
กวาง 4 เมตร ยาว 150 เมตร 

 400,000   ความพึงพอใจของ
ผูใชเสนทางไมต่ํา
กวารอยละ 60 

ประชาชนท่ัวไป
ไดใชถนนสัญจร
ไปมาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

33 กอสรางถนน 
ลูกรัง ม.6 

เพ่ือประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใชใน
การสญัจรไปมาท่ี
สะดวก 

จากบานนายสมพงษ โพธ์ิชัยคุณ ถึง 
สระประปาหมูบาน ม.6 

  300,000  ความพึงพอใจของ
ผูใชเสนทางไมต่ํา
กวารอยละ 60 

ประชาชนท่ัวไป
ไดใชถนนสัญจร
ไปมาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

34 กอสรางถนน 
ลูกรัง ม.6 

เพ่ือประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใชใน
การสญัจรไปมาท่ี
สะดวก 

จากสะพาน 1-เขตตดิตอตําบล 
คูลําพัน กวาง 8 เมตร 
ยาว 3,500 เมตร 

  1,500,000  ความพึงพอใจของ
ผูใชเสนทางไมต่ํา
กวารอยละ 60 

ประชาชนท่ัวไป
ไดใชถนนสัญจร
ไปมาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

35 ซอมแซมถนน 
ลูกรัง ม.6 

เพ่ือประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใชใน
การสญัจรไปมาท่ี
สะดวก 

จากถนน 3070-เขตตดิตอ ม.1 
ตําบลโคกปบ กวาง 6 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

  300,000  ความพึงพอใจของ
ผูใชเสนทางไมต่ํา
กวารอยละ 60 

ประชาชนท่ัวไป
ไดใชถนนสัญจร
ไปมาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

36 ขยายเขตไฟฟา
แรงต่ํา ม.6 

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใช 

สวนนายริ้ว ยะโสวงษ ถึง 
บานนายเสรี มะสุใส 
 

   300,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ํา
กวารอยละ 60 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง
ท่ัวถึง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

37 กอสราง 
ถนนลูกรัง ม.6 

เพ่ือประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใชใน
การสญัจรไปมาท่ี
สะดวก 

บานรอยตรีไพบูลย งามวงษ ถึง 
บานนายจรญุ ทองสะอาด กวาง 
4 เมตร ยาว 500 เมตร 

   300,000 ความพึงพอใจของ
ผูใชเสนทางไมต่ํา
กวารอยละ 60 

ประชาชนท่ัวไป
ไดใชถนนสัญจร
ไปมาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

38 กอสรางถนน 
คสล. ม.6 

เพ่ือประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใชใน
การสญัจรไปมาท่ี
สะดวก 

แยกบานนายทนุ กัลยายะ ถึง 
แยกบานนายเดือน ดาราย 
กวาง 4 เมตร ยาว 150 เมตร 

   400,000 ความพึงพอใจของ
ผูใชเสนทางไมต่ํา
กวารอยละ 60 

ประชาชนท่ัวไป
ไดใชถนนสัญจร
ไปมาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

39 กอสรางถนน 
คสล. ม.7 

เพ่ือประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใชใน
การสญัจรไปมาท่ี
สะดวก 

บานนายสงคราว วงษา ถึง 
บานนายสมยั  หงสจันทร 
จํานวน 2 ชวง 
1. ชวงแรก 4 x 400 เมตร 
2. ชวงสอง 3 X 350 เมตร 

1,590,000    ความพึงพอใจของ
ผูใชเสนทางไมต่ํา
กวารอยละ 60 

ประชาชนท่ัวไป
ไดใชถนนสัญจร
ไปมาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

40 ขยายเขต 
ไฟฟาแรงต่ํา 
ม.7 

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใช 

จากแยกคุมบานบุตาสา ถึง 
คุมบานหนองไผ ระยะทางประมาณ  
500 เมตร 

500,000    ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ํา
กวารอยละ 60 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง
ท่ัวถึง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

41 วางทอระบายนํ้า 
ม.7 

เพ่ือปองกันปญหานํ้า
ทวมขัง 

จุดท่ี 1 บานนางอุไร แปลนวงษ 
ทอขนาดไมต่ํากวา ø100 
เซนติเมตร (ประมาณ 150 เมตร) 
จุดท่ี 2 บานนางพิมพพวง  
สอนเพชร ทอขนาดไมต่ํากวาø100 
เซนติเมตร ประมาณ 50 เมตร 

 500,000   ความพึงพอใจของ
ผูใชเสนทางไมต่ํา
กวารอยละ 60 

ประชาชนท่ัวไป
ไดใชถนนสัญจร
ไปมาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

42 กอสรางถนน 
คสล.ม.8 

เพ่ือประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใชใน
การสญัจรไปมาท่ี
สะดวก 

บานนางสาวไพริน จันทรสิงห ถึง 
บานนางหนูนิล  มีเชาว 
กวาง 4 เมตร ยาว 100 เมตร 

250,000    ความพึงพอใจของ
ผูใชเสนทางไมต่ํา
กวารอยละ 60 

ประชาชนท่ัวไป
ไดใชถนนสัญจร
ไปมาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

43 กอสรางถนน 
คสล.ม.8 

เพ่ือประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใชใน
การสญัจรไปมาท่ี
สะดวก 

บานนายสมศักดิ์  บุญนาม ถึง 
บานนางอํานวย มีเชาว กวาง 
4 เมตร ยาว 200 เมตร 

480,000    ความพึงพอใจของ
ผูใชเสนทางไมต่ํา
กวารอยละ 60 

ประชาชนท่ัวไป
ไดใชถนนสัญจร
ไปมาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

 
 
 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

44 กอสรางถนน 
คสล.ม.8 

เพ่ือประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใชใน
การสญัจรไปมาท่ี
สะดวก 

บานนายสํานอง รักษาพล ถึง 
บานนายวีระ รักษาพล 
กวาง 4 เมตร ยาว 30 เมตร 

72,000    ความพึงพอใจของ
ผูใชเสนทางไมต่ํา
กวารอยละ 60 

ประชาชนท่ัวไป
ไดใชถนนสัญจร
ไปมาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

45 กอสรางถนน 
คสล.ม.8 

เพ่ือประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใชใน
การสญัจรไปมาท่ี
สะดวก 

บานนายพันธกร ภักดดีํา ถึง 
บานนายสุเทพ สุพล กวาง 4 เมตร 
ยาว 70 เมตร 

 170,000   ความพึงพอใจของ
ผูใชเสนทางไมต่ํา
กวารอยละ 60 

ประชาชนท่ัวไป
ไดใชถนนสัญจร
ไปมาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

46 กอสรางถนน 
คสล.ม.8 

เพ่ือประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใชใน
การสญัจรไปมาท่ี
สะดวก 

บานนายสุเทพ สุพล ถึง 
บานนายบุญ แซโลว  
กวาง 4 เมตร 
ยาว 100 เมตร 

 240,000   ความพึงพอใจของ
ผูใชเสนทางไมต่ํา
กวารอยละ 60 

ประชาชนท่ัวไป
ไดใชถนนสัญจร
ไปมาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

47 กอสรางถนน 
คสล.ม.9 

เพ่ือประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใชใน
การสญัจรไปมาท่ี
สะดวก 

บานนายเตือน เกาะจันทรทึก ถึง 
สระนํ้าสาธารณประโยชน 
กวาง 3 เมตร ยาว 150 เมตร 
พรอมลงลูกรังไหลทาง 

300,000    ความพึงพอใจของ
ผูใชเสนทางไมต่ํา
กวารอยละ 60 

ประชาชนท่ัวไป
ไดใชถนนสัญจร
ไปมาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

48 กอสรางถนน 
คสล.ม.9 

เพ่ือประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใชใน
การสญัจรไปมาท่ี
สะดวก 

บานนางปราณี เภาเนือง ถึง 
บานนางลําไย เภาเนือง  
กวาง 3 เมตร ยาว 100 เมตร 
พรอมลงลูกรังไหลทาง 

200,000    ความพึงพอใจของ
ผูใชเสนทางไมต่ํา
กวารอยละ 60 

ประชาชนท่ัวไป
ไดใชถนนสัญจร
ไปมาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

49 กอสรางถนน 
คสล.ม.9 

เพ่ือประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใชใน
การสญัจรไปมาท่ี
สะดวก 

บานนางสังเวียน  ซื่อตรง ถึง 
ถนนสาธารณะ กวาง 4 เมตร 
ยาว 300 เมตร (พรอมลงลูกรังไหล
ทาง) และวางทอระบายนํ้า 

800,000    ความพึงพอใจของ
ผูใชเสนทางไมต่ํา
กวารอยละ 60 

ประชาชนท่ัวไป
ไดใชถนนสัญจร
ไปมาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

50 สรางถนนลูกรัง 
ม.9 

เพ่ือประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใชใน
การสญัจรไปมาท่ี
สะดวก 

สรางจากทางหลวงชนบท ถึง 
บานนายทักษิณ  หาดอน 
กวาง 4 เมตร ยาว 500 เมตร 

 500,000   ความพึงพอใจของ
ผูใชเสนทางไมต่ํา
กวารอยละ 60 

ประชาชนท่ัวไป
ไดใชถนนสัญจร
ไปมาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

51 ซอมแซมถนน
ลูกรัง ม.9 

เพ่ือประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใชใน
การสญัจรไปมาท่ี
สะดวก 

1.บานนายประจวบ โพธ์ิศร ี
ถึงบานนางนงเยาว หงสสมศร ี
กวาง3 เมตร ยาว 200 เมตร 
2.บานนางสํารวย น่ิมนวล ถึงบาน 
นายสุมติร ขุนเภา กวาง 3 เมตร 
ยาว 150 เมตร 
3.บานนางสมคิด ชินโน ถึงสวน 
นางหรอง บริโภค กวาง 3 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

 700,000   ความพึงพอใจของ
ผูใชเสนทางไมต่ํา
กวารอยละ 60 

ประชาชนท่ัวไป
ไดใชถนนสัญจร
ไปมาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

52 กอสรางถนน
ลูกรัง ม.10 

เพ่ือประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใชใน
การสญัจรไปมาท่ี
สะดวก 

จากถนน รพช. ถึงบานนายบูรพา 
สาษร กวาง 6 เมตร ยาว 300 
เมตร 

500,000    ความพึงพอใจของ
ผูใชเสนทางไมต่ํา
กวารอยละ 60 

ประชาชนท่ัวไป
ไดใชถนนสัญจร
ไปมาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

53 กอสรางถนน 
ลูกรัง ม.10 

เพ่ือประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใชใน
การสญัจรไปมาท่ี
สะดวก 

บานไรยาวถึงสระนํ้า
สาธารณประโยชนหนองเสือตาย 
พรอมวางทอระบายนํ้า ขนาด ø 
50 ซม. จํานวน 6 ทอน 

500,000    ความพึงพอใจของ
ผูใชเสนทางไมต่ํา
กวารอยละ 60 

ประชาชนท่ัวไป
ไดใชถนนสัญจร
ไปมาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

54 กอสรางถนน
ลูกรัง ม.10 

เพ่ือประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใชใน
การสญัจรไปมาท่ี
สะดวก 

ถนน รพช.ถึงท่ีดินนางทองพิณ 
บุญเรือง ระทางประมาณ 250 
เมตร พรอมวางทอระบายนํ้าขนาด 
ø 50 ซม.จํานวน 6 ทอน 

 500,000   ความพึงพอใจของ
ผูใชเสนทางไมต่ํา
กวารอยละ 60 

ประชาชนท่ัวไป
ไดใชถนนสัญจร
ไปมาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

55 ติดตั้งไฟสอง
สวางรายทาง 
ม.10 

เพ่ือความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน 

จากสามแยกบานหนองนก ถึง 
บานนายฉลาด วงษเสนา 
ระยะทาง 400 เมตร 

 400,000   ความพึงพอใจของ
ผูใชเสนทางไมต่ํา
กวารอยละ 60 

ประชาชนท่ัวไป
ไดใชถนนสัญจร
ไปมาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

56 ขยายเขตไฟฟา
แรงต่ํา ม.10 

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใช 

บานนายคารม รินทา ถึงบาน 
นายสัญญา วงษเสนา 
ระยะทาง 150 เมตร 

  600,000  ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ํา
กวารอยละ 60 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง
ท่ัวถึง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

57 เปลี่ยนแทงค
นํ้าประปา ม.11 

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้า
ใชอยางเพียงพอท่ัวถึง 
 

เปลี่ยนแทงคนํ้าประปาคุมโพธงาม 400,000    ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ํา
กวารอยละ 60 

ประชาชนมีนํ้าใช
อยางท่ัวถึง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

58 ขยายเขตไฟฟา
แรงต่ํา ม.11 

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใชทุกครัวเรือน 

จากบานนายมานพ สมอชัย 
ถึงบานนางดี สัตยา 
 

400,000    ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ํา
กวารอยละ 60 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง
ท่ัวถึง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

59 
 
 

ขยายเขตไฟฟา
แรงต่ํา ม.11 

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใชทุกครัวเรือน 

ซอยหลังวัดหนองระเนตร  400,000   ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ํา
กวารอยละ 60 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง
ท่ัวถึง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

61 ยายถังประปา 
ม.11 

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้า
ใชอยางเพียงพอและ
ท่ัวถึง 

จากคุมโพธ์ิงามไปยังบานอางหิน  500,000   ความพึงพอใจของ
ผูใชเสนทางไมต่ํา
กวารอยละ 60 

ประชาชนท่ัวไป
ไดใชถนนสัญจร
ไปมาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

62 ขยายเขตไฟฟา
แรงต่ํา ม.12 

เพ่ือความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน 

1.จากตลาดปรือวาย-บุจันทน 
2.จากตลาดปรือวาย-ปอมตํารวจ 
3.บานนางกัญญาณฏัฐ วงษปน ถึง
บานนายเสาร ดอนทอง 200 เมตร 

500,000    ความพึงพอใจของ
ผูใชเสนทางไมต่ํา
กวารอยละ 60 

ประชาชนท่ัวไป
ไดใชถนนสัญจร
ไปมาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

 
 
 
 
 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

61 ยายถังประปา 
ม.11 

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้า
ใชอยางเพียงพอและ
ท่ัวถึง 

จากคุมโพธ์ิงามไปยังบานอางหิน  500,000   ความพึงพอใจของ
ผูใชเสนทางไมต่ํา
กวารอยละ 60 

ประชาชนท่ัวไป
ไดใชถนนสัญจร
ไปมาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 



62 ติดตั้งไฟ 
สองสวางราย
ทาง ม.12 

เพ่ือความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน 

1.จากตลาดปรือวาย-บุจันทน 
2.จากตลาดปรือวาย-ปอมตํารวจ 
3.บานนางกัญญาณฏัฐ วงษปน ถึง
บานนายเสาร ดอนทอง 200 เมตร 

500,000    ความพึงพอใจของ
ผูใชเสนทางไมต่ํา
กวารอยละ 60 

ประชาชนท่ัวไป
ไดใชถนนสัญจร
ไปมาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

63 กอสรางถนน 
คสล. ม.12 

เพ่ือประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใชใน
การสญัจรไปมาท่ี
สะดวก 

จากบานนางมะลิ ยศสริิ ถึง 
บานนายเสวย ขุนเภา 
กวาง 4 เมตร ยาว 300 เมตร 

720,000    ความพึงพอใจของ
ผูใชเสนทางไมต่ํา
กวารอยละ 60 

ประชาชนท่ัวไป
ไดใชถนนสัญจร
ไปมาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

64 กอสรางถนน 
คสล. ม.12 

เพ่ือประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใชใน
การสญัจรไปมาท่ี
สะดวก 

บานนางกัญญาณัฏฐ วงษปน ถึง
บานนายเสาร ดอนทอง  
กวาง 4 เมตร ยาว 200 เมตร 

 500,000   ความพึงพอใจของ
ผูใชเสนทางไมต่ํา
กวารอยละ 60 

ประชาชนท่ัวไป
ไดใชถนนสัญจร
ไปมาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

65 ซอมแซมระบบ 
เสียงตามสาย  
ม.12 

เพ่ือประชาชนได
รับทราบขอมลู
ขาวสารตางๆอยาง
ท่ัวถึง 

จากทางเขาบานหนองปอ ถึง 
บานนายบุญเทียม สับฝาง 

 400,000   ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ํา
กวารอยละ 60 

ประชาชนได
รับทราบขอมลู
ขาวสารอยาง
ท่ัวถึง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

66 กอสรางถนน 
คสล. ม.13 
 

เพ่ือประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใชใน
การสญัจรไปมาท่ี

บานนายสมยั ทุมสอน ถึง 
บานนางคิ้ม  บุญพันธ กวาง 
4 เมตร ยาว 75 เมตร 

200,000    ความพึงพอใจของ
ผูใชเสนทางไมต่ํา
กวารอยละ 60 

ประชาชนท่ัวไป
ไดใชถนนสัญจร
ไปมาไดอยาง

กองชาง 
อบต.หัวหวา 



สะดวก สะดวกปลอดภยั 
67 กอสรางถนน 

คสล. ม.13 
เพ่ือประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใชใน
การสญัจรไปมาท่ี
สะดวก 

บานนายทองสุข ชํานิ ถึง 
บานนายมาก 
กวาง 4 เมตร ยาว 45 เมตร 

100,000    ความพึงพอใจของ
ผูใชเสนทางไมต่ํา
กวารอยละ 60 

ประชาชนท่ัวไป
ไดใชถนนสัญจร
ไปมาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

68 กอสรางถนน 
คสล. ม.13 

เพ่ือประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใชใน
การสญัจรไปมาท่ี
สะดวก 

บานนางจันทร บุญมาก ถึง 
บานนายสุเทพ ชํานิ กวาง 
4 เมตร ยาว 45 เมตร 

100,000    ความพึงพอใจของ
ผูใชเสนทางไมต่ํา
กวารอยละ 60 

ประชาชนท่ัวไป
ไดใชถนนสัญจร
ไปมาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

69 กอสรางถนน 
คสล. ม.13 

เพ่ือประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใชใน
การสญัจรไปมาท่ี
สะดวก 

บานนางสังเวียน พุทธา ถึง 
บานนายสมร พุทธา กวาง 4 เมตร 
ยาว 120 เมตร 

 300,000   ความพึงพอใจของ
ผูใชเสนทางไมต่ํา
กวารอยละ 60 

ประชาชนท่ัวไป
ไดใชถนนสัญจร
ไปมาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

70 กอสรางถนน 
คสล. ม.13 

เพ่ือประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใชใน
การสญัจรไปมาท่ี
สะดวก 

บานนายสรุชัย สุวรรณวงค ถึง 
บานนายวิชัย โพธ์ิกุล กวาง 4 เมตร 
ยาว 100 เมตร 

 250,000   ความพึงพอใจของ
ผูใชเสนทางไมต่ํา
กวารอยละ 60 

ประชาชนท่ัวไป
ไดใชถนนสัญจร
ไปมาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

71 กอสรางถนน 
คสล. ม.13 

เพ่ือประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใชใน
การสญัจรไปมาท่ี
สะดวก 

บานนางดารณิี บิณฑะ ถึง 
บานนายนาค บิณฑะ กวาง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร 

  500,000  ความพึงพอใจของ
ผูใชเสนทางไมต่ํา
กวารอยละ 60 

ประชาชนท่ัวไป
ไดใชถนนสัญจร
ไปมาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

72 กอสรางถนน 
คสล. ม.13 

เพ่ือประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใชใน
การสญัจรไปมาท่ี
สะดวก 

บานนางดารณิี บิณฑะ ถึง 
บานนายนาค บิณฑะ กวาง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร 

  500,000  ความพึงพอใจของ
ผูใชเสนทางไมต่ํา
กวารอยละ 60 

ประชาชนท่ัวไป
ไดใชถนนสัญจร
ไปมาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

73 กอสรางถนน 
คสล. ม.13 
 

เพ่ือประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใชใน
การสญัจรไปมาท่ี

ซอยบานนางสุมาลี  สืบจันทร 
ถึงบานนายแดง  ชํานิ 
กวาง 4 เมตร ยาว 200 เมตร 

   480,000 ความพึงพอใจของ
ผูใชเสนทางไมต่ํา
กวารอยละ 60 

ประชาชนท่ัวไป
ไดใชถนนสัญจร
ไปมาไดอยาง

กองชาง 
อบต.หัวหวา 



สะดวก สะดวกปลอดภยั 
74 กอสรางโครง

หลังคาเหล็ก 
เอนกประสงค 
ม.14 

เพ่ือสําหรับใชเปน
สถานท่ีทํากิจกรรม
ตางๆภายในหมูบาน 

กวาง 21 เมตร ยาว 19.2 เมตร 
จํานวน 1 หลัง 

700,000    ความพึงพอใจของ 
ประชาชนไมต่ํา
กวารอยละ 60 

ประชาชนมี
สถานท่ีในการทํา
กิจกรรมตางๆใน
หมูบาน 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

75 ขยายเขตไฟฟา
แรงต่ํา ม.14 

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําจากบาน 
นางประยูร เมฆโสภณ  
ถึง ถนน 3070 

500,000    ความพึงพอใจของ 
ประชาชนไมต่ํา
กวารอยละ 60 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง
ท่ัวถึง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

76 กอสรางสนาม
กีฬาฟุตซอล 
ม.14 

เพ่ือใหประชาชนมี
สถานท่ีในการออก
กําลังกายท่ีได
มาตรฐาน ปลอดภยั 

ขนาด 33x53 เมตร หรือขนาด
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 1,749 ตาราง
เมตร 

 800,000   ความพึงพอใจของ 
ประชาชนไมต่ํา
กวารอยละ 60 

ประชาชนมี
สถานท่ีสําหรับ
ออกกําลังกาย 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

77 ขยายเขตไฟฟา
แรงต่ํา ม.14 

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

บานนางนิตยา ปะระกํา ถึง 
สนามกีฬาประจําหมูบาน 

 400,000   ความพึงพอใจของ 
ประชาชนไมต่ํา
กวารอยละ 60 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง
ท่ัวถึง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

78 ปรับปรุงถนน 
ดินลูกรัง ม.14 

เพ่ือประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใชใน
การสญัจรไปมาท่ี
สะดวก 

1.จากท่ีดินนางสาวนวลลออ ดวงดี 
ถึงท่ีดินนายปวย  ขุนเภา 
2.จากสี่แยกท่ีนางสาวนวลลออ 
ดวงดี ถึงบานนางมล ปรืองาม 
3.บานนางประยูร เมฆโสภณ 
ถึงท่ีดินนางสงวน  

  700,000  ความพึงพอใจของ
ผูใชเสนทางไมต่ํา
กวารอยละ 60 

ประชาชนท่ัวไป
ไดใชถนนสัญจร
ไปมาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

79 กอสรางถนน 
คสล.ม.15 
(พรอมรอง
ระบายนํ้า) 

เพ่ือปองกันนํ้าทวมขัง บานนายสมวย  ซื่อตรง ถึง 
บานนายมนตรี รวมทรัพย 
ขนาด 4x 400 เมตร 

960,000    ความพึงพอใจของ
ผูใชเสนทางไมต่ํา
กวารอยละ 60 

ประชาชนท่ัวไป
ไดใชถนนสัญจร
ไปมาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

80 กอสรางถนน 
คสล.ม.15 
(พรอมรอง

เพ่ือปองกันนํ้าทวมขัง จากศาลาสวนสุขภาพ ถึง 
ศาลาพนทุกข ระยะทางประมาณ 
500 เมตร 

700,000    ความพึงพอใจของ
ผูใชเสนทางไมต่ํา
กวารอยละ 60 

ประชาชนท่ัวไป
ไดใชถนนสัญจร
ไปมาไดอยาง

กองชาง 
อบต.หัวหวา 



ระบายนํ้า) สะดวกปลอดภยั 
81 กอสรางรอง

ระบายนํ้า ม.15 
เพ่ือปองกันนํ้าทวมขัง บานนางนอย นาสิงห ถึง 

บานนางอุดม ดอนมอญ 
ประมาณ 400 เมตร 

 600,000   ความพึงพอใจของ
ผูใชเสนทางไมต่ํา
กวารอยละ 60 

ประชาชนท่ัวไป
ไดใชถนนสัญจร
ไปมาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

82 กอสรางถนน 
คสล.ม.15 

เพ่ือประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใชใน
การสญัจรไปมาท่ี
สะดวก 

บานนางสวิง ค้ําชู ถึงบานนางสนม 
ซื่อตรง กวาง 4 เมตร ยาว 300 
เมตร 

 700,000   ความพึงพอใจของ
ผูใชเสนทางไมต่ํา
กวารอยละ 60 

ประชาชนท่ัวไป
ไดใชถนนสัญจร
ไปมาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

83 กอสรางถนน 
คสล.ม.15 

เพ่ือประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใชใน
การสญัจรไปมาท่ี
สะดวก 

บานนางเหลือ มผีล ถึงบานนาย
สํารวย สุขหอม กวาง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร 

  480,000  ความพึงพอใจของ
ผูใชเสนทางไมต่ํา
กวารอยละ 60 

ประชาชนท่ัวไป
ไดใชถนนสัญจร
ไปมาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

84 กอสรางถนน 
คสล.ม.16 

เพ่ือประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใชใน
การสญัจรไปมาท่ี
สะดวก 

บานนางลวน แสงพันธ 
ถึงบานนางวารี  บุญสุข 
กวาง 3 เมตร ยาว 120 เมตร 
พรอมลงลูกรังไหลทาง 

250,000    ความพึงพอใจของ
ผูใชเสนทางไมต่ํา
กวารอยละ 60 

ประชาชนท่ัวไป
ไดใชถนนสัญจร
ไปมาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

85 กอสรางระบบ 
ประปา ม.16 

เพ่ือใหประชาชนมีนา
ใชอยางเพียงพอ 

จํานวน 1 แหง 
(บริเวณท่ีดินนางตอย สิงหแหลม) 

500,000    ความพึงพอใจของ 
ประชาชนไมต่ํา
กวารอยละ 60 

ประชาชนมี
นํ้าประปาใช
อยางท่ัวถึง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

86 ขยายเขตไฟฟา
แรงต่ํา ม.16 

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

บานนางลวน แสงพันธ 
ถึงบานนางวารี  บุญสุข 
 

 400,000   ความพึงพอใจของ 
ประชาชนไมต่ํา
กวารอยละ 60 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง
ท่ัวถึง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

 
 
 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

87 ติดตั้งไฟสองสวาง
รายทาง 
ม.16 

เพ่ือประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

บานนายเทียน งามวงษ ถึง 
เขตบานหนองนก หมูท่ี 10 

 500,000   ความพึงพอใจของ
ผูใชเสนทางไมต่ํา
กวารอยละ 60 

ประชาชนท่ัวไป
ไดใชถนนสัญจร
ไปมาไดอยาง

กองชาง 
อบต.หัวหวา 



สะดวกปลอดภยั 
88 ซอมแซม 

หอกระจายขาว 
ม.16 

เพ่ือใหประชาชน
ไดรับรูขาวสารอยาง
ท่ัวถึง 

ซอมแซมหอกระจายขาวประจํา
หมูบาน คุมบานหนองสเีสยีดและ
คุมบานหนองขาหยอง 

 500,000   ความพึงพอใจของ 
ประชาชนไมต่ํา
กวารอยละ 60 

ประชาชนได
รับทราบขอมลู
ขาวสารอยาง
ท่ัวถึง รวดเร็ว 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

89 เปลี่ยนแทงคนํ้า 
ประปา ม.17 

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้า
ใชอยางเพียงพอ และ
ท่ัวถึง 

เปลี่ยนแทงคเก็บนํ้าประปา จาก
เดิม 
ขนาด 12 คิว เปน ขนาด 30 คิว 

500,000    ความพึงพอใจของ 
ประชาชนไมต่ํา
กวารอยละ 60 

ประชาชนมี
นํ้าประปาใช
อยางท่ัวถึง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

90 ขยายเขตไฟฟา
แรงต่ํา ม.17 

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

จากบานนายทวี วงคสวัสดิ์ ถึง 
บานนายไชยกฤต ทุมสอน 
ระยะทาง 350 เมตร 

400,000    ความพึงพอใจของ 
ประชาชนไมต่ํา
กวารอยละ 60 

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง
ท่ัวถึง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

91 ขุดลอกแหลงนํ้า 
คู คลอง ม.3 

เพ่ือใชเปนแหลงเก็บ
กักนํ้า และใชเพ่ือการ
เกษตรกรรม 

จากถนน 3070-สะพานโรงส-ี
หนองปลาตู 

 1,200,000   ความพึงพอใจของ 
ประชาชนไมต่ํา
กวารอยละ 60 

ประชาชนมี
แหลงนํ้าใชยาม
ขาดแคลน 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

92 ปรับปรุงสระนํ้า 
สาธารณประโยชน 
ม.7 

เพ่ือใชเปนแหลงเก็บ 
กักนํ้า และใชเพ่ือการ
เกษตรกรรม 

ปรับปรุงสระนํ้าสาธารณประโยชน 
ม.7 จํานวน 1 แหง 

 1,000,000   ความพึงพอใจของ 
ประชาชนไมต่ํา
กวารอยละ 60 

ประชาชนมี
แหลงนํ้าใชยาม
ขาดแคลน 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

93 ขุดลอกสระนํ้า 
สาธารณประโยชน 
ม.9 

เพ่ือใชเปนแหลงเก็บ 
กักนํ้า และใชเพ่ือการ
เกษตรกรรม 

ปรับปรุงสระนํ้าสาธารณประโยชน 
ม.9 จํานวน 1 แหง 

  1,000,000  ความพึงพอใจของ 
ประชาชนไมต่ํา
กวารอยละ 60 

ประชาชนมี
แหลงนํ้าใชยาม
ขาดแคลน 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

94 ขุดสระนํ้าหนอง 
หงอนไก ม.12 

เพ่ือใชเปนแหลงเก็บ 
กักนํ้า และใชเพ่ือการ
เกษตรกรรม 

ปรับปรุงสระนํ้าสาธารณประโยชน 
ม.12 จํานวน 1 แหง 

1,000,000    ความพึงพอใจของ 
ประชาชนไมต่ํา
กวารอยละ 60 

ประชาชนมี
แหลงนํ้าใชยาม
ขาดแคลน 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

 
 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

95 ติดตั้งไฟสองสวาง
ภายในตําบล 

เพ่ือประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

ติดตั้งไฟก่ิงเดี่ยวและไฟฟาสองสวาง 
รายทางภายในตาํบล และชุมชน 
ท่ีเปนจุดเสี่ยง 

 1,200,000   ความพึงพอใจของ
ผูใชเสนทางไมต่ํา
กวารอยละ 60 

ประชาชนท่ัวไป
ไดใชถนนสัญจร
ไปมาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 



96 ซอมแซมถนน 
ลาดยาง/ลูกรัง 

เพ่ือประชาชนท่ัวไป 
มีถนนสําหรับใชใน
การสญัจรไปมาท่ี
สะดวก 

ซอมแซม/ปรับปรุง ถนนลาดยาง 
และถนนลูกรัง ท่ีชํารุด เสยีหาย 

300,000    ความพึงพอใจของ
ผูใชเสนทางไมต่ํา
กวารอยละ 60 

ประชาชนท่ัวไป
ไดใชถนนสัญจร
ไปมาไดอยาง
สะดวกปลอดภยั 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 
สําหรับองคการบริหารสวนตําบลหัวหวา  อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี

ก ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี (2.พัฒนาดานการเกษตร และบรหิารจัดการนํ้าอยางบูรณาการ) 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (3. สงเสริมเศรษฐกิจและการทองเท่ียวชุมชน) 
 ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานเกษตรกรรม เศรษฐกิจและบริหารจดัการนํ้า 

2.1 แผนงานการเกษตร 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ตนแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

เพ่ือสงเสริมอาชีพของ
ประชาชน 

อบรมการสงเสริมอาชีพแก
ประชาชน 

50,000    ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ํา
กวารอยละ 60 

ประชาชนมี
รายไดเพ่ิมมาก
ข้ึน 

สํานักปลดั 
อบต.หัวหวา 

2 อบรมทําปุยหมัก 
ชีวภาพ 

เพ่ือลดการใชยาเคมี
ในพืชผักสวนครัว 

อบรมการจดัทําปุยหมักชีวภาพ 20,000    ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ํา
กวารอยละ 60 

ประชาชนมี
รายไดเพ่ิมมาก
ข้ึน 

สํานักปลดั 
อบต.หัวหวา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 
สําหรับองคการบริหารสวนตําบลหัวหวา  อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี

ก ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี (3.ยกระดับบรหิารจดัการงานดานสังคม การศึกษาใหมคีุณภาพมีมาตรฐาน เพ่ือสรางภูมคิุมกันและสงเสริมโอกาสทางสังคมบนพ้ืนฐานความพอเพียง) 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (2.พัฒนาคุณภาพชีวิตทุนทางสังคมและชุมชนใหเขมแข็ง/4.พัฒนาคนใหเปนพลเมืองท่ีดีของสังคม) 
 ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

3.1 แผนงานการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ  



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 วันเด็กแหงชาต ิ
 

เพ่ือสงเสริมใหเด็ก
กลาแสดงออกได
อยางเหมาะสม 

จัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาต ิ 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ํา
กวารอยละ 60 

เด็ก/เยาวชน 
ไดมโีอกาส
แสดงออกและ
ทํากิจกรรมท่ี
สงเสริม
พัฒนาการท่ีด ี

กองการศึกษา 
อบต.หัวหวา 

2 อุดหนุนคาอาหาร
กลางวัน 
 

เพ่ือใหเด็กมีภาวะ
โภชนาการท่ีแข็งแรง 
สมบูรณ 

1.ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
2.โรงเรียนหัวซาวิทยา 
3.โรงเรียนบานหนองปรือนอย 
4.โรงเรียนวัดหนองหูชาง 
5.โรงเรียนชุมชนเกาะสมอ 
6.โรงเรียนวัดเนินผาสุก 

2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ํา
กวารอยละ 60 

เด็ก/เยาวชน 
มีพัฒนาการท่ี 
แข็งแรง สมบูรณ 

กองการศึกษา 
อบต.หัวหวา 

3 อุดหนุนคาอาหาร 
เสรมิ (นม) 

เพ่ือใหเด็กมีภาวะ
โภชนาการท่ีแข็งแรง 
สมบูรณ 

1.ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
2.โรงเรียนหัวซาวิทยา 
3.โรงเรียนบานหนองปรือนอย 
4.โรงเรียนวัดหนองหูชาง 
5.โรงเรียนชุมชนเกาะสมอ 
6.โรงเรียนวัดเนินผาสุก 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ํา
กวารอยละ 60 

เด็ก/เยาวชน 
มีพัฒนาการท่ี 
แข็งแรง สมบูรณ 

กองการศึกษา 
อบต.หัวหวา 

 
 
 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 จัดซื้อวัสด/ุ
อุปกรณของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือสงเสริม
พัฒนาการสําหรับ 
เด็กเล็ก 

จํานวนเด็กเล็ก 3-5 ขวบ 
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหัวซา 

30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ํา
กวารอยละ 60 

เด็กเล็กมี
พัฒนาการท่ี
เหมาะสมตามวัย 

กองการศึกษา 
อบต.หัวหวา 

5 ปรับปรุงสนาม 
เด็กเลนศูนย

เพ่ือใชเปนสถานท่ีให
เด็กไดออกกําลังกาย 

ปรับปรุงสนามเด็กเลน พรอมซื้อ 
ครุภณัฑเครื่องออกกําลังกาย

500,000    ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ํา

เด็กเล็กมี
พัฒนาการท่ี

กองการศึกษา 
อบต.หัวหวา 



พัฒนาเด็กเล็ก สําหรับเด็ก กวารอยละ 60 เหมาะสมตามวัย 
6 ปรับปรุงภูมิทัศน 

ศูนยพัฒนา 
เด็กเล็ก 

เพ่ือปรับปรุงให
สวยงาม เปนระเบียบ 
เรียบรอย 

ปรับปรุงภูมิทัศนศูนยพัฒนาเด็กเลก็ 
ปลูกหญา/ปลูกตนไม/ไมประดับ 

 200,000   ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ํา
กวารอยละ 60 

เด็กเล็กมี
พัฒนาการท่ี
เหมาะสมตามวัย 

กองการศึกษา 
อบต.หัวหวา 

7 พัฒนาการจัด
การศึกษาและ
กิจกรรมการ
พัฒนาผูเรียน 

เพ่ือสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพของ 
ผูดูแลเด็ก 

ผูดูแลเด็กจํานวน 3 คน  6,000 6,000 6,000 6,000 ความพึงพอใจของ
ผูดูแลเด็ก ไมต่ํา
กวารอยละ 60 

ผูดูแลเด็กไดรบั
การสงเสริม
พัฒนาศักยภาพ 

กองการศึกษา 
อบต.หัวหวา 

8 แขงขันกีฬาตาน
ยาเสพตดิตาํบล
หัวหวา 

เพ่ือสงเสริมสุขภาพ 
ความรักความสามคัค ี
และปองกันภัยจาก 
ยาเสพตดิ 

จัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด 
โดยประชาชนท่ัวไปภายในตําบล 
ปละ 1 ครั้ง/ป 

100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ํา
กวารอยละ 60 

ประชาชนไดรวม
กิจกรรมกับ 
อปท.และ
สงเสริมความ
สามัคคีในตาํบล 

กองการศึกษา 
อบต.หัวหวา 

9 สืบสานงาน
ประเพณี
สงกรานต/  
วันครอบครัวและ 
วันผูสูงอาย ุ

เพ่ือสงเสริมศาสนา 
ประเพณีของทองถ่ิน 

จํานวน 1 ครั้ง/ป 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ํา
กวารอยละ 60 

ประชาชนไดมี
สวนรวมในการ
สงเสริมอนุรักษ
วัฒนธรรมไทย 

กองการศึกษา 
อบต.หัวหวา 

10 จัดงานประเพณ ี
ลอยกระทง 

เพ่ือสงเสริมศาสนา 
ประเพณีของทองถ่ิน 

จํานวน 1 ครั้ง/ป 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ํา
กวารอยละ 60 

ประชาชนไดมี
สวนรวมในการ
สงเสริมอนุรักษ
วัฒนธรรมไทย 

กองการศึกษา 
อบต.หัวหวา 

 
 
 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11 จัดกิจกรรมงาน 
มาฆปูรณม ี

เพ่ือสงเสริมศาสนา 
ประเพณีของทองถ่ิน 

จํานวน 1 ครั้ง/ป 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ํา
กวารอยละ 60 

ประชาชนไดมี
สวนรวมในการ 
บํารุงศาสนา 

กองการศึกษา 
อบต.หัวหวา 

12 จัดกิจกรรม เพ่ือสงเสริมศาสนา จํานวน 1 ครั้ง/ป 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจของ ประชาชนไดมี กองการศึกษา 



แหเทียนพรรษา ประเพณีของทองถ่ิน ประชาชนไมต่ํา
กวารอยละ 60 

สวนรวมในการ 
บํารุงศาสนา 

อบต.หัวหวา 

13 ปรับปรุง 
โบราณสถาน 
สระนํ้าโบราณ 
ม.5 บานหัวซา 

เพ่ือสงเสริมการ
ทองเท่ียวและอนุรักษ 
บอนํ้าโบราณ 

ปรับปรุงภูมิทัศนสระนํ้าโบราณ 
ทําความสะอาด และจัดทําปาย
ประชาสมัพันธแหลงทองเท่ียว 

50,000    ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ํา
กวารอยละ 60 

ประชาชนมีสวน
รวมในการทํานุ 
บํารุงแหลง
โบราณสถาน 

กองการศึกษา 
อบต.หัวหวา 

14 เด็กไทย 
โตไปไมโกง 

เพ่ือสงเสริมและปลูก
จิตสํานึกใหกับเด็ก
และเยาวชน 
ตําบลหัวหวาในเรื่อง 
ความซื่อสัตย 

เด็กนักเรยีน จํานวน 5 โรงเรียน  20,000 20,000 20,000 เด็กนักเรยีนมี
ความพึงพอใจ 
ไมต่ํากวารอยละ
60 

เด็กและเยาวชน
มีจิตสาํนึกท่ีดีใน
เรื่องความ
ซื่อสัตยสุจรติ 

กองการศึกษา 
อบต.หัวหวา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 
สําหรับองคการบริหารสวนตําบลหัวหวา  อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี

ก ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี (3.ยกระดับบรหิารจดัการงานดานสังคม การศึกษาใหมคีุณภาพมีมาตรฐาน เพ่ือสรางภูมคิุมกันและสงเสริมโอกาสทางสังคมบนพ้ืนฐานความพอเพียง) 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (2.พัฒนาคุณภาพชีวิตทุนทางสังคมและชุมชนใหเขมแข็ง/4.พัฒนาคนใหเปนพลเมืองท่ีดีของสังคม) 
 ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการพัฒนาสิ่งแวดลอม 

4.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน 



(ผลผลิตโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก 

1 ปลูกปาเพ่ือพอ เพ่ือเพ่ิมสีเขียวใหกับ
ตําบลหัวหวา 

ปลูกตนไมบรเิวณท่ี
สาธารณประโยชนภายในตําบล 

 10,000   ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ํา
กวารอยละ 60 

ตําบลหัวหวามี
พ้ืนท่ีสีเขียว
เพ่ิมข้ึน 

กองการศึกษา 
อบต.หัวหวา 

2 ปรับปรุงบอขยะ 
ตําบลหัวหวา 

เพ่ือใชเปนท่ีฝงกลบ
ขยะภายในชุมชน 

ปรับปรุงบอขยะ อบต.หัวหวา  200,000   ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
บริหารจดัการขยะ 
ไมต่ํากวารอยละ 
60 

บอขยะไดรับการ
ปรับปรุง 

กองสาธารณสุข 
อบต.หัวหวา 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 
สําหรับองคการบริหารสวนตําบลหัวหวา  อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี

ก ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี (6.พัฒนาดานการแพทยแผนไทย และสมุนไพร) 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (2.พัฒนาคุณภาพชีวิตทุนทางสังคมและชุมชนใหเขมแข็ง) 
 ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานสาธารณสุข 

5.1 แผนงานดานสาธารณสุข 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน 



(ผลผลิตโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก 

1 พัฒนาศักยภาพ 
ผูสูงอายุ ผูพิการ 
และผูดอยโอกาส 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของกลุมผูสูงอาย ุ
ผูพิการและ
ผูดอยโอกาสในชุมชน 

ฝกอบรมการออกกําลังกายสําหรบั
กลุมผูสูงอายุ ผูพิการและ
ผูดอยโอกาส 

20,000 20,000 20,000 20,000 กลุมผูสูงอายุ/ผู
พิการ/และ
ผูดอยโอกาส 
มีความพึงพอใจไม
ต่ํากวารอยละ 60 

ผูสูงอาย/ุผูพิการ 
และ
ผูดอยโอกาสได
ออกกําลังกาย
และมีกิจกรรม 
รวมกับ
หนวยงาน
ภาครัฐ 

สํานักปลดั 
อบต.หัวหวา 

2 อุดหนุนพัฒนา
งานสาธารณสุข 
มูลฐานชุมชน 

เพ่ือพัฒนาการทํางาน
ของผูนําชุมชนและ
อาสาสมัคร 
สาธารณสุขประจํา
หมูบาน 

กลุมอาสาสมคัรสาธารณสุข 
จํานวน 17 หมูบาน 
หมูบานละ 7,500 บาท 

127,500 127,500 127,500 127,500 ประชาชนมีความ 
พึงพอใจไมต่ํากวา 
รอยละ 60 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึน 

กองสาธารณสุข 
อบต.หัวหวา 

3 ปองกันโรคพิษ
สุนัขบา 

เพ่ือรณรงคปองกัน
โรคพิษสุนัขบา 

จํานวน 1 ครั้ง/ป 
ครอบคลมุ 17 หมูบาน พรอม
จัดทําปายประชาสัมพันธโครงการ 

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีความ
พึงพอใจตอ
โครงการไมต่าํกวา
รอยละ 60 

ประชาชนปลอด
จากโรคพิษสุนัข 
บา 

กองสาธารณสุข 
อบต.หัวหวา 

 
 
 
 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 ปองกันและ
ควบคุมโรค 
ไขเลือดออก 

เพ่ือรณรงคปองกัน 
โรคไขเลือดออก 

จํานวน 1 ครั้ง/ป 
ครอบคลมุ 17 หมูบาน พรอม
จัดทําปายประชาสัมพันธโครงการ 

120,000 120,000 120,000 120,000 ประชาชนมีความ
พึงพอใจตอ
โครงการไมต่าํกวา
รอยละ 60 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึนและไมเปน
โรคไขเลือดออก 

กองสาธารณสุข 
อบต.หัวหวา 

4 จัดซื้อถังขยะ เพ่ือรองรับขยะใน
ชุมชน 

จัดซื้อถังขยะ จํานวน 200 ใบ 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนมีความ
พึงพอใจตอการ

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีด ี

กองสาธารณสุข 
อบต.หัวหวา 



จัดเก็บขยะ 
ไมต่ํากวารอยละ 
60 

และรูจักการคดั
แยกขยะ 

5 พัฒนาศักยภาพ 
งานสาธารณสุข 

เพ่ือพัฒนาการทํางาน
ของผูนําชุมชนและ
อาสาสมัคร 
สาธารณสุขประจํา
หมูบาน 

ผูนําชุมชน/หมูบาน และ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาํ
หมูบาน จํานวน 17 หมูบาน 

500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีความ 
พึงพอใจไมต่ํากวา 
รอยละ 60 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึน 

กองสาธารณสุข 
อบต.หัวหวา 

6 จัดซื้อเครื่องพน 
หมอกควัน 

เพ่ือปองกันและ
ควบคุมโรค
ไขเลือดออก 

จัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน 
จํานวน 2 เครื่อง 

- 400,000 - - ประชาชนมีความ
พึงพอใจไมต่ํากวา 
รอยละ 60 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึน 

กองสาธารณสุข 
อบต.หัวหวา    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบ ผ.01 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)  
สําหรับองคการบริหารสวนตําบลหัวหวา  อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี

ก ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี (6.พัฒนาดานการแพทยแผนไทย และสมุนไพร) 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (2.พัฒนาคุณภาพชีวิตทุนทางสังคมและชุมชนใหเขมแข็ง) 
 ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการบริหารจดัการ 

6.1 แผนงานงบกลาง 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน 



(ผลผลิตโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก 

1 อุดหนุนกองทุน 
หลักประกัน
สุขภาพตําบล 
หัวหวา 
 

เพ่ือสงเสริมกิจกรรม
และโครงการดาน 
สาธารณสุขของ
ตําบล 

อุดหนุนงบประมาณไมต่ํากวา 
รอยละ 50 ของงบประมาณท่ีได
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ เขต 6 ระยอง 

250,000 250,000 260,000 260,000 ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ดําเนินโครงการ
ของกองทุนฯไม
ต่ํากวารอยละ 
60 

ประชาชนม ี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึน 

สํานักปลดั 
กองสาธารณสุข 
อบต.หัวหวา 

2 เบ้ียยังชีพผูพิการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผูพิการ 
ตําบลหัวหวา 

ผูพิการท่ีข้ึนทะเบียนตามท่ีรัฐบาล
กําหนด จํานวน 12 เดือนๆละ 
800 บาท 
 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ประชาชนมีความ
พึงพอใจตอการ
ใหบริการ 
ไมต่ํากวารอยละ 
60 

ผูพิการท่ีข้ึน
ทะเบียนรับเบ้ีย
ยังชีพมีคุณภาพ 
ชีวิตท่ีดีข้ึน 

สํานักปลดั 
อบต.หัวหวา 

3 เบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผูสูงอายุ 
ตําบลหัวหวา 

ผูสูงอายุท่ีข้ึนทะเบียนภายใน 
ปงบประมาณท่ีรัฐบาลกําหนด 
ตามชวงอายุท่ีไดรับเงินอุดหนุน 
(600/700/800/1,000บาท/
คน/เดือน) 

12,800,000 13,000,000 13,200,000 13,500,000 ประชาชนมีความ
พึงพอใจตอการ
ใหบริการ 
ไมต่ํากวารอยละ 
60 

ผูสูงอายุท่ีข้ึน
ทะเบียนรับเบ้ีย
ยังชีพมีคุณภาพ 
ชีวิตท่ีดีข้ึน 

สํานักปลดั 
อบต.หัวหวา 

4 เบ้ียยังชีพ 
ผูปวยเอดส 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผูปวยเอดส 

ผูปวยเอดสท่ีข้ึนทะเบียนภายใน 
ปงบประมาณ คนละ 500บาท 

150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนมีความ 
พึงพอใจตอการ
ใหบริการไมต่ํา
กวารอยละ 60 

ผูสูงอายุท่ีข้ึน
ทะเบียนรับเบ้ีย
ยังชีพมีคุณภาพ 
ชีวิตท่ีดีข้ึน 

สํานักปลดั 
อบต.หัวหวา 

 
แบบ ผ.01 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)  

สําหรับองคการบริหารสวนตําบลหัวหวา  อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี
ก ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี (6.พัฒนาดานการแพทยแผนไทย และสมุนไพร) 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (2.พัฒนาคุณภาพชีวิตทุนทางสังคมและชุมชนใหเขมแข็ง) 
 ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการบริหารจดัการ 

6.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน 



(ผลผลิตโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก 

1 ศึกษาดูงานเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพ 
ของผูบริหาร/ 
สมาชิกสภา/ 
พนักงานสวน
ตําบล/ผูนําชุมชน 
และผูนําหมูบาน 
 

เพ่ือสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
ผูบริหารใหม ี
ประสิทธิภาพ 
 

ผูบริหาร/สมาชิกสภา/พนักงาน
สวนตําบล/ผูนําหมูบาน-ชุมชน 
จํานวน 100 คน 

500,000 500,000 500,000 500,000 ผูเขารวมโครงการ 
มีความพึงพอใจ
ไมต่ํากวารอยละ 
60 

ผูเขารวม
โครงการไดนํา
ความรูมาพัฒนา
ตําบล 

สํานักปลดั 
อบต.หัวหวา 

2 จัดซื้อวัสดุ
ครุภณัฑ
สํานักงาน 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อ/ครุภณัฑ ของสํานักงาน 
ท่ีมีความจําเปนและเหมาะสม 

300,0000 300,000 300,000 300,000 พนักงานสวน
ตําบลมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึนไมต่ํากวา
รอยละ 60 

พนักงานสวน
ตําบลมี
เครื่องมือ
เครื่องใชและ
วัสดุท่ีจําเปน
เหมาะสม 

สํานักปลดั 
อบต.หัวหวา 

3 จัดซื้อรถ 
บรรทุกขยะ 

เพ่ือใชในการจัดเก็บ
ขยะมูลฝอย 

จํานวน 2 คัน 6,000,000 - - - ประชาชนมีความ
พึงพอใจไมต่ํากวา
รอยละ 60 

ลดปญหาการท้ิง
ขยะไมถูกท่ี 

กองสาธารณสุข 
อบต.หัวหวา 

4 จัดซื้อรถบรรทุก
นํ้าเอนกประสงค 

เพ่ือใชในการปองกัน
และ 
บรรเทาสาธารณภยั 

จํานวน 1 คัน 2,000,000 - - - ประชาชนมีความ
พึงพอใจไมต่ํากวา
รอยละ 60 

ชวยเหลือ
ประชาชนได
ทันทวงที 

สํานักปลดั 
อบต.หัวหวา 

 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 จัดทําแผนพัฒนา
ตําบลหัวหวา 

เพ่ือสงเสริมการมี
สวนรวมของ
ประชาชน 

จํานวน 17 หมูบาน 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมีความ
พึงพอใจไมต่ํากวา 
รอยละ 60 

ประชาชนมีสวน
รวมในการ
พัฒนาทองถ่ิน 

สํานักปลดั 
อบต.หัวหวา 

6 จัดงานเฉลมิ 
พระเกียรติและ 
งานรัฐพิธีตางๆ 

เพ่ือสงเสริมการมี
สวนรวมของ
ประชาชน 

จัดงานเฉลมิพระเกียรติและงาน 
งานรัฐพิธีตางๆ 

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีความ
พึงพอใจไมต่ํากวา 
รอยละ 60 

ประชาชนมีสวน 
รวมในการ
แสดงออกถึง

สํานักปลดั 
อบต.หัวหวา 



ความจงรัก
สามัคคตีอ
สถาบัน 

7 การปรับปรุง 
ขอมูลตําบล 

เพ่ือปรับปรุงขอมูล
ตําบลใหมคีวาม
ทันสมัย 

-ปรับปรุงขอมูลตําบล เชน 
แผนท่ีภาษี/ ขอมลูท่ีดิน 
สาธารณประโยชน/ขอมลูพ้ืนฐาน 

- 50,000 - - ประชาชนมีความ
พึงพอใจตอการ
ขอรับขอมูล
ขาวสารของตําบล 
ไมต่ํากวารอยละ 
60 

ประชาชนได
ขอมูลขาวสารท่ี
ทันสมัย/รวดเร็ว 

สํานักปลดั 
อบต.หัวหวา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)  
สําหรับองคการบริหารสวนตําบลหัวหวา  อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี

ก ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี (3.ยกระดับการบริหารจัดการงานดานสังคมการศึกษาใหมีคณุภาพมมีาตรฐาน เพ่ือสรางภมูิคุมกันและสงเสริมโอกาสทางสังคมบนพ้ืนฐานความพอเพียง) 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (2.พัฒนาคุณภาพชีวิตทุนทางสังคมและชุมชนใหเขมแข็ง) 
 ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการบริหารจดัการ 

6.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน 



(ผลผลิตโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก 

1 จัดงานรัฐพิธีและ
งานพิธีสถาบัน
สําคัญหลักของ
ชาติ 

เพ่ือสงเสริมความรัก
ความสามัคค ี

อุดหนุนงบประมาณใหกับอําเภอ
ศรีมหาโพธิ 

45,000 45,000 45,000 45,000 ประชาชนมีความ
พึงพอใจไมต่ํากวา
รอยละ 60 

ประชาชนมี
ความรักและ
ความสามัคค ี

สํานักปลดั 
อบต.หัวหวา 

2 ปองกันและแกไข
ปญหายาเสพตดิ 

เพ่ือปองกันการแพร
ระบาดของปญหายา
เสพติด 

อุดหนุนงบประมาณใหกับอําเภอ
ศรีมหาโพธิ 

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีความ
พึงพอใจไมต่ํากวา
รอยละ 60 

ประชาชนมี
ความรูและ
หางไกลจาก 
ยาเสพตดิ 

สํานักปลดั 
อบต.หัวหวา 

3 เลนกีฬาเพ่ือ
สุขภาพและ
ปองกันแกไข
ปญหายาเสพตดิ 

เพ่ือรณรงคและ
สงเสริมการออก
กําลังกาย 

อุดหนุนงบประมาณใหกับอําเภอ
ศรีมหาโพธิ 

20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมีความ
พึงพอใจไมต่ํากวา
รอยละ 60 

ประชาชนมี
ความรักและ
ความสามัคค ี

สํานักปลดั 
อบต.หัวหวา 

4 ฝกอบรมและ
พัฒนา
ประสิทธิภาพผูนํา
หมูบาน/ชุมชน 
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือสงเสริมการ
ดําเนินชีวิตอยาง 
พอเพียง 

อุดหนุนงบประมาณใหกับอําเภอ
ศรีมหาโพธิ 

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีความ
พึงพอใจไมต่ํากวา
รอยละ 60 

ผูนําชุมชน/
หมูบาน และ
ประชาชนมี
ความรูความ
เขาใจในปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

สํานักปลดั 
อบต.หัวหวา 

 
 
 

แบบ ผ.02 (ตอ) 
 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 พัฒนา
ประสิทธิภาพ
คณะกรรมการ 

เพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ทํางานของสมาชิก 

อุดหนุนงบประมาณใหกับอําเภอ 
ศรีมหาโพธิ 

10,000 10,000 10,000 10,000 สมาชิกศูนย
ประสานงาน  
อปพร.มีความพึง

สมาชิกศูนย 
ประสานงาน 
อปพร.มี

สํานักปลดั 
อบต.หัวหวา 



ศูนยประสานงาน 
อปพร.อําเภอ/
ทองถ่ิน 

ศูนย อปพร. พอใจตอ
โครงการ/
กิจกรรมไมต่ํากวา
รอยละ 60 

ประสิทธิภาพใน
การทํางาน
ยิ่งข้ึน 

6 อุดหนุนศูนย 
ขอมูลการจดัซื้อ
จัดจางระดับ
อําเภอ 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานแก
เจาหนาท่ี อปท.และ
ประชาชนผูเก่ียวของ
ในการทํางานดาน
การจัดซื้อจดัจางของ
ทองถ่ิน 

อุดหนุนงบประมาณใหกับ 
องคการบริหารสวนตําบล 
ดงกระทงยาม 

10,000 - - - อปท.ท่ีใชศูนยฯ 
มีความพึงพอใจ
ไมต่ํากวารอยละ 
60 

เจาหนาท่ีและ
ประชาชนท่ีมี
สวนเก่ียวของใน
การใชศูนยฯ 
มีวัสด/ุอุปกรณ
ท่ีครบและ
เพียงพอตอการ
ปฏิบัติงาน 

สํานักปลดั 
อบต.หัวหวา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แบบ ผ.07 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) 
องคการบริหารสวนตําบลหัวหวา  อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

 
ยุทธศาสตร ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป2564 รวม 4 ป 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.ดานโครงสราง 
พ้ืนฐาน 

          

2.ดาน
เกษตรกรรม 
เศรษฐกิจและ
บริหารจดัการนํ้า 

          

3.ดานสังคม 
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

          

4.ดานการ
พัฒนา
สิ่งแวดลอม 

          

5.ดาน
สาธารณสุข 

          

6.ดานการ
บริหารจดัการ 

          

รวม           
รวมท้ังสิ้น           

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สวนท่ี 5 
การติดตามและประเมินผลแผน 

 
5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 กําหนดกรอบ และแนวทางในการติดตามและประเมินผล สอดคลองกับระเบียบมหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2559 
 กําหนดกรอบ เวลา  (Time & Time Frame) ความสอดคลอง  (Relevance) ความเพียงพอ 
(Adequacy) ความกาวหนา (Progress) ประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลลัพธ
และผลผลิต (Outcome and Output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (Process 
Evaluation) เปนตน 
 กําหนดแนวทางการวิเคราะหสภาพแวดลอมการติดตามและประเมินผลมีความจําเปนท่ีจะตอง
วิเคราะหสภาพแวดลอมของทองถ่ินท้ังในระดับหมูบาน/ชุมชน ตําบลและอาจรวมถึงอําเภอและจังหวัดดวย 
เพราะวาหมูบาน/ชุมชน/ตําบล/องคกร หนวยงานตางๆ ลวนมีปฏิสัมพันธซ่ึงกันและกันกับสิ่งแวดลอมภายใต
สังคมท่ีเปนท้ังระบบเปดมากกวาระบบปดในปจจุบัน 
  (1) การวิเคราะหสภาแวดลอมภายนอก เปนการตรวจสอบ ประเมิน และกรองปจจัยหรือ
ขอมูลจากสภาพแวดลอมภายนอกท่ีมีผลกระทบตอทองถ่ิน เชน สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง 
กฎหมาย สังคม สิ่งแวดลอม วิเคราะหเพ่ือใหเกิดการบูรณาการ (integration) รวมกันกับองคกรการปกครอง
สวนทองถ่ิน หนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะหสภาพภายนอกนี้ เปนการระบุถึงโอกาสละ
อุปสรรคท่ีจะตองดําเนินการและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน  
  (2) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน เปนการตรวจสอบ ประเมิน และกรองปจจัยหรือ
ขอมูลจากสภาพภายในทองถ่ิน ปจจัยใดเปนจุดแข็งหรือจุดออนท่ีองคกรทองถ่ินจะแสวงหาโอกาสการพัฒนา
และหลีกเลี่ยงอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ซ่ึงการติดตามและประเมินผลโดยกําหนดใหมีการวิเคราะห
สภาพแวดลอมภายใน สามารถทําไดหลายแนวทาง เชน การวิเคราะหหวงโซแหงคุณคาภายในทองถ่ิน 
(Value-Chain Analysis) การวิเคราะหปจจัยตามสายงาน (Scanning Funcitonal Resoures) เปนการ
วิเคราะห ตรวจสอบ ติดตามองคการปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือวิเคราะหถึงจุดแข็งและจุดออน 
 
5.2 ระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล 
 ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ซ่ึงจะตอง
กําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล กําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผลโดยมีองคประกอบท่ี
สําคัญอยางนอย 2 ประการ ดังนี้ 
 5.2.1 ระเบียบ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตรการพัฒนา ควรมีองคประกอบใหญๆท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ 
  (1) ผูเขารวมติดตามและประเมินผล อันไดแก คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
ผูรับผิดชอบแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ประชาชนในทองถ่ิน ผูมีสวนเก่ียวของ ผูมีสวนไดเสีย (Stakeholders) 
ในทองถ่ินนั้นๆ 
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  (2) เครื่องมืออันไดแก เครื่องมือ อุปกรณหรือสิ่งท่ีใช เปนสื่อสําหรับการติดตามและ
ประเมินผล เพ่ือชวยในการรวบรวมขอมูลยุทธศาสตรท่ีไดกําหนดข้ึนซ่ึงมีผลตอการพัฒนาทองถ่ินขอมูล
ดังกลาวอาจเปนไดท้ังขอมูลเชิงปริมาณ และขอมูลเชิงคุณภาพมีความจําเปนและสําคัญในการนํามาหาคาและ 
ผลของประโยชนท่ีไดรับจากยุทธศาสตร อาจเปนแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ แบบทดสอบ แบบวัดความรู
แบบบันทึกขอมูลแบบบนัทึกการสังเกต แบบตรวจสอบ บันทึกรายการ เพ่ือนําไปวิเคราะหทางสถิตติ หรือการ
หาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบตางๆ ท่ีสอดคลองกับบริบทของทองถ่ินนั้นๆ 
  (3) กรรมวิธี อันไดแก วิธีการท่ีจะดําเนินการติดตาม และประเมินผลจะตองติดตามเอกสารท่ี
เก่ียวของกับยุทธศาสตร ซ่ึงเปนการตรวจดูเอกสารหลักฐานตางๆท่ีเปนทรัพยสินขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน เอกสารการเบิกจายงบประมาณ เชน ถนน แมน้ํา ลําคลอง ครุภัณฑ ท่ีดิน และสิ่งกอสรางตางๆกลุม
ผลประโยชนตางๆเพ่ือตรวจดูวาดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคและไดรับผลตามท่ีตั้งไวหรือไม ทรัพยสิน
ตางๆ มีอยูจริงหรือไม สภาพของทรัพยสินนั้นเปนเชนไร เปนตนซ่ึงการกําหนดวิธีการเชนนี้ตองมีการเก็บขอมูล 
วิเคราะหขอมูล(Data analysis) ดวย 
 ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล จะตองบรรยายวิธีการโดยรวมบอกวาเปนการติดตามผล
และการประเมินท่ีไหน กลุมประชากรเปนใคร ใชเครื่องมืออะไร บอกถึงข้ันตอน การวิเคราะหขอมูล การ
สรุปผล ผลของการติดตามและประเมินผลใหภาพโดยบอกวาไดอะไร เปนอยางไร ปญหาของยุทธศาสตรคือ
อะไรตั้งขอสังเกตอยางไร 
 5.2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล เปนการวางโครงสรางเฉพาะ (structure) ของ
การวางแผนพัฒนาหนึ่งๆ และแนวทางการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผน (plan) เพ่ือใหสามารถตอบ
ปญหาการติดตามและประเมินผลไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด การออกแบบเพ่ือการติดตาม และประเมินผล
แผนพัฒนามีเปาหมายเพ่ือ 
 - มุงตอบปญหาการติดตามและประเมินผลไดอยางตรงประเด็น 
 - อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของยุทธศาสตรท่ีเกิดข้ึนได 
  (2) วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลการติดตามและประเมินยุทธศาสตร การเก็บขอมูลจึงเปนสวน
หนึ่งของการแสวงหาขอเท็จจริงเพ่ือใหไดความจริงในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน ตลอดจนการใชสถิตติเปน
เครื่องมือในการพัฒนาเพ่ือสรุปประเด็นปญหาแนวทางตางๆท่ีเกิดข้ึน การเก็บรวบรวมขอมูลถือวาเปนข้ันตอน
ท่ีสําคัญท่ีสุดในการคนควาหาคําตอบ เนื่องจากถาไดขอมูลท่ีไมนาเชื่อถือหรือเปนขอมูลท่ีไมมีคุณภาพยอม
สงผลกระทบในการแปลความหมายและการสรุปผล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล โดยการสํารวจ (survey) เปน
การรวบรวมขอมูลจากบันทึกหรือระเบียนท่ีมีผูจัดทําไวแลว หรืออาจเปนขอมูลท่ีคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลจะตองจดบันทึก (record)สังเกต(observe)หรือวัด(measurement)โดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลจะตองดําเนินการในพ้ืนท่ีจากผูมีสวนเก่ียวของ เจาหนาท่ี/บุคคลกรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเปนขอมูลท่ีมีอยูตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความตองการ ซ่ึงศึกษาไดโดยวิธีการสังเกตและสามารถวัด
ได 
5.3 กําหนดเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล 

กําหนดเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล เครื่องมือในการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร ประกอบดวย การทดสอบและการวัด การสัมภาษณ การสังเกต การสํารวจ และเอกสาร 
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 5.3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทําการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงรวมถึงแบบทดสอบตางๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัดจะใช
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัด เชน การทดสอบและการวัดโครงการกอนสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เปนตน 
 5.3.2 การสัมภาษณ (Interviews) อาจเปนการสัมภาษณเดี่ยว หรือกลุมก็ไดการสัมภาษณเปนการ
ยืนยันวาผูมีสวนเก่ียวของผูไดรับผลกระทบมีความเก่ียวของและไดรับผลกระทบในระดับใดคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลจะตองกําหนดแนวทางการสัมภาษณดวยโดยท่ัวไปการสัมภาษณถูกแบงออกเปน      
2 ประเภท คือ การสัมภาษณแบบเปนทางการหรือก่ึงทางการ (formal or semi-formal interview) ซ่ึงใช
แบบมีโครงสราง (structure interview) ดําเนินการสัมภาษณ  และการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ 
(informal interview) ซ่ึงคลายๆกับการพูดสนทนาอยางไมมีพิธีรีตอง ไมเครงครัดในข้ันตอนและลําดับของ
ขอความ การดําเนินการสัมภาษณมักมีแนวทางการสัมภาษณกวางๆท่ีเปนสาระสําคัญท่ีตองการ การใหได
ขอมูลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรโดยวิธีการเชิงคุณภาพ ควรสัมภาษณแบบไมเปนทางการ 2 วิธีคือ 
 (1) การสนทนาตามธรรมชาติ (Natural conversation) เปนการสัมภาษณในรูปแบบของการสนทนา
ระหวางคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกับผูใหขอมูล เปนการขอขอมูลเพ่ิมเติมหรือขอคําอธิบายเหตุผล 
และผลของยุทธศาสตรท่ีไดรับ การสัมภาษณแบบนี้จะไดขอมูลแลวยังเปนการพัฒนาสัมพันธภาพท่ีดี สราง
ความเชื่อถือไววางใจในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอีกดวย 
 (2) การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) เปนการสนทนาซักถามผูใหขอมูลหลักบางคนใน
หมูบาน/ชุมชน เนื่องจากบุคคลนั้นมีความรู ความเขาใจในประเด็นยุทธศาสตรมากกวาคนอ่ืนๆมีประสบการณ
ดานการพัฒนาทองถ่ิน การวางแผน 
 5.3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ใชการสังเกตเพ่ือเฝาดูวา
กําลังเกิดอะไรข้ึนกับการพัฒนาทองถ่ิน ตองมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกําหนดการ
ดําเนินการสังเกต คือการเฝาดูสิ่งท่ีเกิดข้ึนอยางเอาใจใสและละเอียดถ่ีถวน โดยใชประสาทสัมผัสหลายอยาง
พรอมๆกัน เชน ตาดู หูฟง ถาสิ่งนั้นสัมผัสไดก็ตองสัมผัส ในการเก็บขอมูลเพ่ือติดตามและประเมินผลในเชิง
คุณภาพนั้น การสังเกตจะกระทําควบคูกับการจดบันทึก หรือบันทึกภาคสนาม การสนทนา และสัมภาษณ 
เพ่ือใหไดขอมูลท่ีรอบดาน สามารถนํามาวิเคราะหหาความหมายและอธิบายเชื่อมโยงความสัมพันธกับสิ่งตางๆ
ในปรากฏการณของยุทธศาสตรได การสังเกตในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรในเชิงคุณภาพ สามารถ
แบงได 2 ประเภท 
 (1) การสังเกตแบบมีสวนรวม เปนวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเขาไปใชชีวิต
รวมกับบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมรวมกัน ซ่ึงการสังเกตแบบมีสวนรวมนี้มีลักษณะเดนคือ เปาหมายเพ่ือการเขา
รวมกิจกรรม และสังเกตกิจกรรมอยางละเอียด มีความตระหนักถึงสิ่งตางๆท่ีเกิดข้ึนในกิจกรรมนั้นให
ครอบคลุมมากท่ีสุด และชัดเจนมากท่ีสุด 
 (2) การสังเกตแบบไมมีสวนรวม หรือการสังเกตโดยตรง เปนการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ 
โครงสรางและความสัมพันธของสมาชิกในสังคม หมูบาน/ชุมชนนั้นๆ โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผล ไมมีความสัมพันธเก่ียวของกับกิจกรรมท่ีสังเกตและผูท่ีอยูในกิจกรรมนั้นๆก็ไมรูวาตนเองถูกสังเกต 
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 5.3.4 การสํารวจ (Surveys) ในท่ีนี้หมายถึง การสํารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ ความตองการของยุทธศาสตร คณะกรรมการติดตามและประเมินผล จะตองมีการบันทึกการ
สํารวจ และทิศทางการสํารวจ 
 5.3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร มีความจําเปนอยางยิ่งท่ี
จะตองไดรับเอกสาร ซ่ึงเปนเอกสารท่ีเก่ียวของกับยุทธศาสตรการพัฒนา ปญหาความตองการของประชาชนใน
ทองถ่ิน สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหา ตลอดจนการกําหนดเปาหมาย แนวทางการพัฒนา     
พันธกิจ และวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
รูปแบบท่ีใชสําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 
 เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตามขอ 29 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 กระทรวงมหาดไทยจึงกําหนด 
รูปแบบท่ีใชสําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวยการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตรสําหรับแผนยุทธศาสตร และการติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาสามป โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

1. กําหนดแนวทางการติดตามและประเมินผล 
  ในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ปรากฏในสวนท่ี 5 กรอบในการติดตามและประเมินผลแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามปใชกรอบเดียวกันในการติดตามและประเมินผล ท้ังนี้ องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินสามารถกําหนดกรอบอ่ืนๆเพ่ิมเติมได ซ่ึงมีความสอดคลองกับมิติหรือบริบทของพ้ืนท่ี 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป 
สวนท่ี 5 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
5.1  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
5.2 ระเบยีบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
5.3 กําหนดเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล 

 
แบบสําหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 

-แบบมุงวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) เปนตัวแบบท่ีสอดคลองกับการทําแผน 
กลยุทธอยางมาก ลักษณะของตัวแบบนี้ถือไดวาเปนตัวแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์ โดยจะพิจารณาวาแผนกับการ
ปฏิบัติท่ีเกิดข้ึนเปนไปในทิศทางเดียวกันหรือไม อันดูไดจากผลระยะกลางตางๆวาเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดไว
หรือไม การกําหนดเปาหมายและผลระยะตางๆไวกอนลวงหนาเชนนี้ทําใหสามารถนําไปพัฒนากลยุทธการ
ดําเนินการตอไปได รวมท้ังยังสามารถใชเปนเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลไดอีกดวย 
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 -แบบประเมินตนเอง (Self-assessment Model) ตัวแบบในการประเมินตนเองเปนเครื่องมือหนึ่งท่ี
ใชในการกําหนดวาในขณะนั้นองคกรมีจุดแข็งและจุดออนอยางไร และแนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนา ซ่ึง
ประโยชนตอการพัฒนาองคกร รวมถึงการกําหนดวิสัยทัศน ยุทธศาสตร แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติ โดยตัว
แบบการประเมินตนเองมีข้ันตอนในการดําเนินการดังนี้  

1) ประเมินจุดแข็งและจุดออนขององคกร  
2) กําหนดวัตถุประสงค เปาหมายหลักและเปาหมายยอย  
3) กําหนดแนวทางการเปลี่ยนแปลง  
4) เลือกแนวทางการเปลี่ยนแปลงท่ีเหมาะสมและเปนไปได  
5) กําหนดแผนงานกิจกรรม โครงการและ 
 6) ดําเนินการ 

 -แบบอ่ืนๆท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดข้ึน ท้ังนี้ข้ึนอยูภายใตกรอบท่ีกําหนดหรือเปนแบบ
ผสมก็ได 
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