แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา
อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
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คำนำ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2548 และแก ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดความหมายของ “แผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น ”
หมายความวา แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กำหนดวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค
ตัวชี้วัด คาเป าหมาย และกลยุ ทธ โดยสอดคลองกับแผนพั ฒ นาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒ นาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด แผนพั ฒ นาอำเภอ แผนพัฒ นาตำบล แผนพัฒ นาหมูบ านหรือชุมชน อันมี
ลักษณะเปนการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความ
ตอเนื่องและเปนแผนกาวหนา โดยใหความหมายรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น
องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา โดยคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา
ดำเนินการจัดประชุมประชาคมทองถิ่น สวนราชการและวิสาหกิจที่เกี่ยวของ เพื่อแจงแนวทางการพัฒนาทองถิ่น
รับทราบปญหา ความตองการประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวของตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการ
และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น โดยใหนำ
ขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆ มาประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
ทั้ ง นี้ อ ง ค ก า ร บ ริ ห า ร ส ว น ต ำ บ ล หั ว ห ว า จ ะ ใช แ ผ น พั ฒ น า ท อ ง ถิ่ น (พ .ศ .
2566 - 2570) เป น กรอบในการจั ด ทำงบประมาณรายจ ายประจำป งบประมาณรายจ า ยเพิ่ ม เติ ม และ
งบประมาณจากเงินสะสมในชวงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตาม
โครงการพัฒนาที่กำหนดไวในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตำบลหัวหวา
ตอไป
ฝายนโยบายและแผน
สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา

สารบัญ
คำนำ
สวนที่ 1 สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
-ดานกายภาพ
-ดานการเมือง/การปกครอง
-ประชากร
-สภาพทางสังคม
-ระบบบริการพื้นฐาน
-ระบบเศรษฐกิจ
-ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
สวนที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
-ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค
-แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป
-แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
-แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
-ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
-ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิน่
-ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม
-การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถิ่น
สวนที่ 3 การนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูก ารปฏิบตั ิ
-ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน
-บัญชีโครงการพัฒนาทองถิน่ แบบ ผ.01
-บัญชีสรุปโครงการพัฒนาทีน่ ำมาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนชุมชน
แบบ ผ.01/1
-บัญชีโครงการพัฒนาทองถิน่ รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.02
-รายละเอียดโครงการพัฒนาที่นำมาจากแผนพัฒนาหมูบ า นและแผนชุมชน
แบบ ผ.02/1
-บัญชีสรุปโครงการพัฒนาสำหรับโครงการที่เกินศักยภาพของ อปท.ที่ใชสำหรับ
การประสานแผนพัฒนาทองถิ่น แบบ ผ.02/2
-บัญชีครุภัณฑ แบบ ผ.03
สวนที่ 4 การติดตามและประเมินผล
-การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
-การติดตามและประเมินผลโครงการ
-สรุปผลการพัฒนาทองถิน่
-ขอเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต

หนา
2
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8
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9
11
13
22
23
28
31
34
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77
82
83
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84
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88

สวนที่ 1 สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน

สวนที่ 1 สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
1. ดานกายภาพ
1.1 ที่ตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตำบลหัวหวา (แผนที่ประกอบ)

ตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อครั้งแรกราว 200 ป มาแลวมีผูคนอพยพมาจาก
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยสันนิษฐานวามาจากเมืองหลวงพระบางบาง มาจากเมืองเวียงจันทน
บ าง โดยได รับ อิ ทธิ พ ลมาจากสมั ย ทวาราวดี เพราะพบรองรอยเมืองโบราณและวัฒ นธรรมที่บ งชี้ไดวามีค วาม
เจริญรุงเรือง และมีลักษณะการตอเนื่องของวัฒนธรรมจากชุมชนกอนประวัติศาสตร พัฒนาการขึ้นมาสูชวงทวา
ราวดี เมื่อมีการติดตอกับอารยธรรมอินเดีย และเริ่มเสื่อมลงราวพุทธศตวรรษที่ 16 เมื่ออิทธิพลหรือวัฒนธรรม
แบบขอมหรือเขมรโบราณจากประเทศกัมพูชา ที่มีคติความเชื่อทางศาสนาและรูปแบบศิลปกรรมที่แตกตางออกไป
ไดเขามาแทนที่
โดยผูเฒาผูแกไดเลาวามีเจานายนายชั้นผูใหญ เปนผูนำชุมชนในการอพยพผูคนมาตั้งรกรากถิ่นฐาน ณ
บริเวณแหงนี้และริเริ่มกอตั้งเปนหมูบานขึ้นมา และเรียกตนเองวา “ชาวไทยพวน” มีภาษาพูดที่เปนเอกลักษณ
เฉพาะตัว (หมูที่ 1,2,3,4,5,6,14,15) อาจมีบางบางหมูบานในตำบลหัวหวาที่พูดอีกภาษาหนึ่งที่มีสำเนียงคลาย
กับภาษาทองถิ่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ทำใหตำบลหัวหวามีการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม
ดานภาษาที่มีความโดดเดนทั้งสองภาษาไดอยางลงตัว และนาสนใจ
ปจจุบันที่ทำการองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา ตั้งอยู ณ เลขที่ 13 หมูที่ 14 ตำบลหัวหวาและตั้งอยู
ห างจากอำเภอศรี มหาโพธิ ระยะทางประมาณ 9 กิ โลเมตร มี เนื้ อที่ ร วม 98.5 ตารางกิ โลเมตร หรือมี พื้ น ที่
ประมาณ 61,562 ไร มีประชากรประมาณ 10,410 คน มีจำนวนครัวเรือน ทั้งสิ้น 4,137 ครัวเรือน และแบง
เขตการปกครองออกเปน 17 หมูบาน และมีสมาชิกองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา รวมทั้งสิ้นจำนวน 30 คน
ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชน
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ มีลักษณะภูมิประเทศเปนที่ราบลุม เหมาะแกการเพาะปลูก การ
เลี้ ย งสั ต ว แต เ นื่ อ งจากป จ จุ บั น ได มี ก ารเปลี่ ย นแปลงทางด า นความเจริ ญ จากสั ง คมชนบทสู สั ง คมเมื อ ง
(Modernization) เพราะเปนที่ตั้งของสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ปราจีนบุรี ที่ครอบคลุมพื้นที่ของหมูที่ 11, 12
และ 13 ของตำบลหัวหวา ซึ่งมีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ
ทิศใต
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดตอกับ
ติดตอกับ
ติดตอกับ
ติดตอกับ

ตำบลดงกระทงยาม
อำเภอพนมสารคาม
ตำบลหนองโพรง
อำเภอศรีมโหสถ

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ มีลักษณะภูมิอากาศที่อบอุน เย็นสบาย แบงออกเปน 3 ฤดูไดแก
ฤดูรอน (กุมภาพันธ-มิถุนายน) ฤดูฝน (ชวงเดือนกรกฎาคม-กันยายน) และฤดูหนาว (ตุลาคม-มกราคม)
1.4 ลักษณะของดิน มีลักษณะของดินเปนดินเหนียวปนทราย
1.5 ลักษณะของแหลงน้ำ เนื่องจากดินเปนดินเหนียวปนทรายทำใหแหลงน้ำตามธรรมชาติ เชน
หวย หนอง คลอง บึง ไมสามารถอุมน้ำได จึงเกิดปญหาในชวงฤดูแลง ประชาชนประสบกับปญหาการขาดแคลน
น้ำเพื่อการบริโภค-อุปโภค และเพื่อการเกษตร
2 .ดานการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง ตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี แบงเขตการปกครองออกเปน
17 หมูบาน ดังนี้
ลำดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ชื่อ-สกุล
นายเสนห พลไทร
นายประเทือง กีบาง
นายรุง วงษอุดม
นายอิทธิ์ณณัฏฐ แกวแสน
นายมานพ งามวงษ
นางกรรณิการ ชาภูคำ
นายอำนาจ ศรเพชร
นายขวัญชัย ชำนิ
นางสาวนันทิดา นอยเสน
นายคารม รินทา
นายประยูร สอนเพ็ชร
นายจิรวัฒน จิตวิรุฬฉัตร
นายสมพร เธอจะโปะ
นายไพบูลย จุระกรรณ
นายอรรถพล บุญมา
นางศศิวิมล สุขทิศ
นายทองดี แปนวงศ

ตำแหนง
กำนันตำบลหัวหวา
ผูใหญบานหมูที่ 1 บานหัวหวา
ผูใหญบานหมูที่ 2 บานเกาะสมอ
ผูใหญบานหมูที่ 4 บานหายโศก
ผูใหญบานหมูที่ 5 บานหัวซา
ผูใหญบานหมูที่ 6 บานหัวซา
ผูใหญบานหมูที่ 7 บานหนองกาน้ำ
ผูใหญบานหมูที่ 8 บานหนองหูชาง
ผูใหญบานหมูที่ 9 บานหนอปรือนอย
ผูใหญบานหมูที่ 10 บานหนองนก
ผูใหญบานหมูที่ 11 บานหนองระเนตร
ผูใหญบานหมูที่ 12 บานโคกอุดมดี
ผูใหญบานหมูที่ 13 บานคลองสมบูรณ
ผูใหญบานหมูที่ 14 บานดอนสับฟาก
ผูใหญบานหมูที่ 15 บานเกาะสมอ
ผูใหญบานหมูที่ 16 บานสีเสียดไทรงาม
ผูใหญบานหมูที่ 17 บานหนองไฮ

ขนาดพื้นที่
(ไร)
4,184
3,472
1,842
3,213
4,696
6,998
3,715
1,416
9,192
2,366
2,445
9,761
3,707
1,824
446
3,779
1,695

หมายเหตุ

2.2 การเลือกตั้ง
เนื่องจากแบงเขตการปกครองออกเปน 17 หมูบาน ทำใหมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล หัว
หวา หมูบานละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 30 คน และผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา ดังนี้
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ลำดับ
ที่
1
2
3
4
5

ชื่อ-สกุล
นายอำไพ กองมณี
นางเบญจวรรณ กองมณี
นางเบญจวรรณ กองมณี
ดาบตำรวจบำรุง ซื่อตรง
นายสุรชัย ทนสิงห

ตำแหนง
ประธานสภาตำบลหัวหวา
นายกองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา
นายกองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา
นายกองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา
นายกองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา

วาระ
การดำรงตำแหนง
2540-2544
2544-2548
2548-2552
2552-2556
2556-ปจจุบัน

หมาย
เหตุ

3.ประชากร
3.1 ขอมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร
ในเขตพื้นที่ดูแลรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตำบลหัวหวา มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น
จำนวน.........10,410...........คน แยกเปนชาย........5,114..........คน หญิง......5,296..........คน มีความหนาแนน
เฉลี่ย......108.01......คน: ตารางกิโลเมตร สามารถแสดงยอดจำนวนประชากรไดดังตารางตอไปนี้
ตารางแสดงจำนวนประชากรในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา
หมูที่

ชื่อบาน

ชาย
1 บานหัวหวา
421
2 บานเกาะสมอ
313
3 บานเกาะสมอ
256
4 บานหายโศก
227
5 บานหัวซา
291
6 บานหัวซา
333
7 บานหนองกาน้ำ
430
8 บานหนองหูชาง
511
9 บานหนองปรือนอย
378
10 บานหนองนก
144
11 บานหนองระเนตร
231
12 บานปรือวาย,โคกอุดมดี
456
13 บานคลองสมบูรณ
310
14 บานดอนสับฟาก
207
15 บานเกาะสมอ
302
16 บานสีเสียดไทรงาม
136
17 บานหนองไฮ
168
รวมทั้งสิ้น
5,114
หมายเหตุ ขอมูลจากทะเบียนราษฎร ณ เดือนมีนาคม 2564
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จำนวนประชากร
หญิง
448
311
287
250
357
393
458
507
362
167
207
447
303
219
297
131
152
5,296

รวม
869
624
543
477
648
726
888
1,018
740
311
438
903
613
426
599
267
320
10,410

จำนวน
ครัวเรือน
312
218
244
149
311
289
256
258
267
139
209
611
293
145
217
79
140
4,137

3.2 ชวงอายุและจำนวนประชากร
หญิง

ชาย

หมายเหตุ

จำนวนประชากรเยาวชน

1,100

1,159

อายุต่ำกวา 18 ป

จำนวนประชากร

3,161

3,213

อายุ 18-60 ป

จำนวนประชากรผูสงู อายุ

1,035

742

อายุมากกวา 60 ป

รวม

5,296 คน

5,114 คน

อางอิงขอมูล มีนาคม 2564

ทั้งสิ้น 10,410 คน

4. สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
ดานการศึกษาประกอบด วย ศู น ยพัฒ นาเด็ กเล็กจำนวน 1 แหง และโรงเรียนสังกัดเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษา ปราจีนบุรี เขต 1 จำนวน 5 โรงเรียน มียอดจำนวนเด็กดังตอไปนี้
1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหัวซา ตั้งอยูที่ ม.5 บานหัวซา มีเด็กเล็กอายุ 2 ขวบครึ่ง-3 ขวบ จำนวน 40
คน
2. โรงเรียนหัวซาวิทยา ตั้งอยูที่ ม.6 บานหัวซา (ระดับชั้นอนุบาล-ม.3) มีจำนวน 111 คน
3. โรงเรียนชุมชนบานเกาะสมอ (สามัคคีวิทยา) ตั้งอยูที่ ม.2 บานเกาะสมอ (ระดับชั้นอนุบาล-ป.6) มี
จำนวน 196 คน
4. โรงเรีย นบ านหนองปรือน อย ตั้ งอยู ที่ ม.9 บ านหนองปรือน อย (ระดั บ ชั้ น อนุ บ าล-ป.6) มี จำนวน
114 คน
5. โรงเรียนวัดหนองหูชาง ตั้งอยูที่ ม.8 บานหนองหูชาง (ระดับชั้นอนุบาล-ป.6) มีจำนวน 104 คน
6. โรงเรียนวัดเนินผาสุก ตั้งอยูที่ ม.7 บานหนองกาน้ำ (ระดับชั้นอนุบาล-ป.6) มีจำนวน 93 คน
4.2 สาธารณสุข
ประกอบดวยสถานพยาบาล จำนวน 2 แหง ไดแก
1. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลหัวหวา ตั้งอยูที่ หมู 3 บานเกาะสมอ
รับผิดชอบหมูบานในพื้นที่ จำนวน 8 หมูบาน ประกอบดวย หมูที่ 1,2,3,4,5,6,14 และ 15
2. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพบานหนองปรือนอย ตั้งอยูที่ หมู 9 บานหนองปรือนอย
รับผิดชอบหมูบานในพื้นที่ จำนวน 9 หมูบาน ประกอบดวย หมูที่ 7,8,9,10,11,12,13,16 และ 17
4.3 การสังคมสงเคราะห
องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา มีการจัดการดานการสังคมสงเคราะห ดังนี้
1. เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จำนวน 1,768 ราย แยกตามชวงอายุไดดังนี้
อายุ 60-69 ป (600 บาท/เดือน)
จำนวน 1,010 ราย
อายุ 70-79 ป (700 บาท/เดือน)
จำนวน 514 ราย
อายุ 80-89 ป (800 บาท/เดือน)
จำนวน 252 ราย
อายุ 90 ปขึ้นไป (1,000 บาท/เดือน) จำนวน 41 ราย
2. เบี้ยยังชีพผูพิการ (รายละ 800 บาท/เดือน) จำนวน 382 ราย
3. เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส (รายละ 500 บาท/เดือน) จำนวน 14 ราย
**ที่มา : ขอมูลการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
ณ มีนาคม 2564
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5.ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคมขนสง
ประกอบดวยถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนลูกรัง ทำใหประชาชนในตำบลหัว
หวา มีการคมนาคมขนสงที่สะดวก และในอนาคตขางหนาจะดำเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใหครบ
แทนถนนลูกรังที่ยังคงมีอยูบาง และประชาชนยังใชถนนสายหลักในการคมนาคมขนสง คือ ถนนทางหลวงชนบท
หมายเลข 3070 และถนนทางหลวงแผนดิน หมายเลข 304
5.2 การไฟฟา
-ประชาชนมีไฟฟาใชครบทุกหลังคาเรือน
5.3 การประปา
-การประปา ประกอบดวยจำนวน 14 แหง (ครอบคลุมทุกหมูบาน)
6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การทองเที่ยว/แหลงทองเที่ยว
-บอน้ำโบราณบานหัวซา หมู 5
-ถนนชาง (พระอินทรทรงชางเอราวัณ) บริเวณวงเวียนหนา อบต.หัวหวา
6.2 อุตสาหกรรม
-สวนอุตสาหกรรมโรจนะปราจีนบุรี ตั้งอยูที่ หมู 12 ตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัด
ปราจีนบุรี
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
7.1 การนับถือศาสนา
ประชากรรอยละ 100 นับถือศาสนาพุทธ
7.2 ประเพณีและงานประจำป
ลำดับ
ที่

ประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น

ระยะเวลาจัดกิจกรรม

1

ประเพณีขึ้นใหม

2

4

ประเพณีไทยพวน
(บุญขาวหลาม)
อนุรักษสืบสานประเพณี
สารทไทยพวน
ประเพณีสงกรานต

5

ประเพณีเขาพรรษา

กรกฎาคม

6

ประเพณีออกพรรษา

7

ประเพณีลอยกระทง

8

วันมาฆบูชา

ตุลาคม
(ขึ้น 15ค่ำ เดือน 11)
พฤศจิกายน
(ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12)
กุมภาพันธ

3

กิจกรรมสำคัญ

31 ธันวาคม-1 มกราคม กิจกรรมทำบุญสะเดาะเคราะห
สวดมนตขามป และทำบุญตักบาตร
ขึ้น 14 -15 ค่ำ เดือน 3 การทำบุญตักบาตร (ขาวหลาม)
ทอดผาปา
กันยายน
กิจกรรมกวนกระยาสารท
14 เมษายน
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การทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ
รดน้ำดำหัวผูสูงอายุ การแสดง
และการละเลนตางๆ
การทำบุญตักบาตร แหเทียน
เวียนเทียน
การทำบุญตักบาตร
การจัดกิจกรรมรื่นเริง ลอยกระทง
จัดกิจกรรมพาเจาหนาที่ ประชาชน
ผูนำชุมชน รวมใหทานถือศีล
ปฏิบัติธรรม

7.3 ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น
-ภาษาลาว และภาษาพวน
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สวนที่ 2
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

---------------1. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค
1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป
-วิสัยทัศน “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
 ความมั่งคง
-การมี ค วามมั่ น คงปลอดภั ย จากภั ย และการเปลี่ ย นแปลงทั้ งภายในประเทศ และ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุก
มิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง
-ประเทศ มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยที่
เขมแข็ง เปนศู นยกลางและเป นที่ยึดเหนี่ ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมื องที่มั่น คงเปนกลไกที่ นำไปสูการ
บริหารประเทศที่ตอเนื่อง และโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล
-สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชน
มีความเขมแข็ง ครอบครัว มีความอบอุน
-ประชาชน มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายไดที่มั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต มีที่
อยูอาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน
-ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ
 ความมั่งคั่ง
-ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง ยกระดับเขาสูกลุมประเทศ
รายไดสูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมาก
ขึ้น
-เศรษฐกิจมีความสามารถในการแขงขันสูง สามารถสรางรายไดทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ สรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคต และเปนจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการ
คมนาคมขนสง การผลิต การคา การลงทุน และการทำธุรกิจ มีบทบาทสำคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิด
สายสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคาอยางมีพลัง
-ความสมบู รณ ในทุ น ที่ จ ะสามารถสรางการพัฒ นาตอเนื่อง ไดแก ทุน มนุษย ทุน ทาง
ปญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
 ความยั่งยืน
-การพั ฒ นาที่ สามารถสรา งความเจริญ รายได และคุณ ภาพชีวิตของประชาชนให
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไมใชทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไมสรางมลภาวะตอ
สิง่ แวดลอม จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน
-การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และสอดคลองกับกฎระเบียบของ
ประชาคมโลก ซึ่งเปนที่ยอมรับรวมกัน ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีคุณภาพดีขึ้น
คนมีความรับผิดชอบตอสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม
-มุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืน ใหความสำคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนทุก
ภาคสวน เพื่อการพัฒนาในทุกระดับอยางสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน
-ประชาชนทุกภาคสวนในสังคม ยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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กรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579)
เพื่ อใหบ รรลุวิสัยทัศน “ประเทศมีความมั่น คง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป นประเทศพั ฒ นาแลว ดวยการ
พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” นำไปสูการพัฒนาใหคนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบตอการบรรลุซึ่ง
ผลประโยชน แห งชาติ ในการที่ จะพั ฒ นาคุ ณ ภาพชีวิต สรางรายไดระดั บ สูงเปน ประเทศพั ฒ นาแลว และสราง
ความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเปนธรรม ประเทศสามารถแขงขันไดในระบบเศรษฐกิจ
“มั่งคั่ง”
2
การสราง
ความสามารถในการ
แขงขัน

1
ความมั่นคง

3
การพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพคน

“มั่นคง”

4
การสรางโอกาสความ
เสมอภาคและเทาเทียม
กันทางสังคม

“ยั่งยืน”

6
ปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

5
การสรางการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม

กรอบแนวทางที่สำคัญของยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป
1. ดานความมั่นคง
(1) เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(2) ปฏิ รู ป กลไกการบริ ห ารประเทศ และพั ฒ นาความมั่ น คง ทางการเมื อ ง ขจั ด
คอรรัปชั่น สรางความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดน และชายฝงทะเล
(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และ
รักษาดุลยภาพความสัมพันธกับประเทศมหาอำนาจ เพื่อปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงรูปแบบใหม
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(5) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกำลังปองกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบรอยภายในประเทศ สรางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศ
(6) การพัฒ นาระบบการเตรียมความพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ
รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม
(7) การปรับกระบวนการทำงานของกลไกที่เกี่ยวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากขึ้น
2. ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน พัฒนาสูชาติการคา
(2) การพั ฒ นาภาคการผลิตและบริการ เสริมสรางฐานการผลิตเขม แข็งยั่งยืน และ
สงเสริมเกษตรกรรายยอยสูเกษตรยั่งยืนเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(3) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ ยกระดับ
ผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สูสากล
(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ
พัฒนาระบบเมืองศูนยกลางความเจริญ
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการขนสงความมั่นคงและพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา
(6) การเชื่อมโยงกับ ภูมิภ าคและเศรษฐกิจโลก สรางความเปน หุน สวนการพัฒ นากับ
นานาประเทศ สงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ
3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
(2) การยกระดับการศึกษา และการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและทั่วถึง
(3) ปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค
(4) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดี
(5) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย
4. ดานการสรางโอกาสความเสมอภาค และเทาเทียมกันทางสังคม

ชุมชน

(1) สรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(3) มีสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอื้อตอการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย
(4) สรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของ
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา

5. ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(1) จัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
(2) วางระบบบริหารจัดการน้ำใหมีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุมน้ำ เนนการปรับระบบการ
บริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ
(3) การพัฒนาและใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(5) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(6) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดลอม
6. ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(1) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดที่เหมาะสม
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(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
(4) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตางๆ
(6) ใหทันสมัยเปนธรรมและเปนสากล
(7) พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ
(8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12
กรอบวิสัยทัศนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตางๆที่ประเทศกำลังประสบอยู ทำใหการ
กำหนดวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความตอเนื่องจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่นอมนำและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปนศูนยกลางของการ
พัฒนาอยางมีสวนรวม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศนของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
ตองใหความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทย จากประเทศที่มีรายไดปาน
กลางไปสูประเทศที่มีรายไดสูง มีความมั่น คงและยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข และนำไปสูการบรรลุ
วิสัยทัศนระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”ของประเทศ
การกำหนดตำแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศ เปนการกำหนดตำแหนงทางยุทธศาสตร
ของประเทศที่สอดคลองกับยุทธศาสตรที่ คสช.ไดจัดทำขึ้น
ประเทศไทยเปนประเทศรายไดสูงที่มีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม เปนศูนยกลางดานการ
ขนสงและโลจิสติกสของภูมิภาคสูความเปนชาติการคาและบริการ เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรอินทรียและเกษตร
ปลอดภัย แหลงอุตสาหกรรมสรางสรรคและมีนวัตกรรมสูงที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
เปาหมาย
1.2.3.1 การหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง
(1) เศรษฐกิจขยายตัวไมต่ำกวารอยละ 5.0
(2) ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอหัว (GDP Per Capita) และรายไดประชาชาติตอ
หั ว (GNP Per Capita) ณ สิ้ น แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12 ในป 2564 เพิ่ ม ขึ้ น เป น 317,051 บาท (9,325
ดอลลาร สหรัฐอเมริกา) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร สหรัฐอเมริกา) ตอคนตอป
(3) ผลิตภาพการเพิ่มขึ้นไมต่ำกวาเฉลี่ยรอยละ 2.5 ตอป
(4) การลงทุ น รวมขยายตั วไมต่ ำกวาเฉลี่ย รอยละ 8.0 (การขยายตัว ของการลงทุ น
ภาครัฐไมต่ำกวารอยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไมต่ำกวาเฉลี่ยรอยละ 7.5 ในขณะที่ปริมาณ
การสงออกขยายตัวเฉลี่ยไมต่ำกวารอยละ 4.0 ตอป)
1.2.3.2 การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสรางสังคมสูง
วัยอยางมีคุณภาพ
(1) ประชาชนชวงวัยมีความมั่นคงทางดานเศรษฐกิจและสังคม และมีคุณภาพชีวิต ที่ดี
(2) การศึกษาและการเรียนรูไดรับการพัฒนาคุณภาพ
(3) สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งเปนฐานรากที่เอื้อตอการพัฒนาคน
1.2.3.3 การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
(1) การกระจายรายไดมีความเทาเทียมกันมากขึ้น
(2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยางทั่วถึง
1.2.3.4 การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
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(1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สรางความสมดุลระหวางการอนุรักษและการ
ใชประโยชนอยางยั่งยืนและเปนธรรม
(2) ขับเคลื่อนประเทศสูเศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(3) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(4 ) เพิ่ ม ป ระสิ ท ธิ ภ าพ แล ะเส ริ ม ส ร า งธรรม าภิ บ าล ใน ก ารบ ริ ห ารจั ด ก าร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(5) มีการบริหารจัดการน้ำใหสมดุลระหวางการอุปสงคและอุปทานของน้ำ
1.2.3.5 การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ
(1) การบริหารงานภาครัฐที่โปรงใสเปนธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสวนรวม
(2) ขจัดการทุจริตคอรรัปชั่น
(3) มีการกระจายอำนาจที่เหมาะสม
แนวทางการพัฒนา
1. การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง
1.1 การสงเสริมดานการวิจัยและพัฒนา
1.2 การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน
1.3 การสงเสริมผูประกอบการที่เขมแข็งและพาณิชยดิจิตอล
1.4 การลงทุนดานโครงสรางพื้นฐาน
1.5 การปรับโครงสรางการผลิต
2. การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูปเพื่อสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ
2.1 การพัฒนาศักยภาพคนในทุกชวงวัยใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
2.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและทั่วถึง โดย
(1) ปฏิรูประบบการบริหารจัดการทางการศึกษา
(2) ปฏิรูประบบการคลังดานการศึกษา
(3) พัฒนาคุณภาพครู (ตั้งแตกระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกคนใหไดคนดี
คนเกง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เนนผลลัพธจากตัวผูเรียน)
(4) ปฏิรูประบบการเรียนรู
2.3 การพัฒนาดานสุขภาพ
2.4 การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอื้อตอการดำรงชีพในสังคมสูงวัย
3. การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
3.1 การยกระดับรายไดและสรางโอกาสในการประกอบอาชีพ
3.2 การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเนนการสรางภูมิคุมกัน
3.3 การสรางความเสมอภาคในการเขาถึงทรัพยากร
3.4 การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค
4. การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง
4.1 การลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกของเมือง
4.2 การพัฒนาดานการขนสงและโลจิสติกสเชื่อมโยงเพื่อนบาน
4.3 การสงเสริมการลงทุน การคาชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
5. การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
5.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว
5.2 การสงเสริมการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
5.3 การสงเสริมการผลิต การลงทุน และการสรางงานสีเขียว
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5.4 การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
5.5 การพัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ
5.6 การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ
บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติ
6. การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ
6.1 การสรางความโปรงใส
6.2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
6.3 การสรางรูปแบบการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหเหมาะสม
6.4 การสรางระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
ความเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตรชาติกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 เห็นชอบทิศทางและกรอบยุทธศาสตรของการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ตามที่สำนักงานฯ เสนอ โดยมีความเห็น
เพิ่มเติมวา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ตองมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป
และมีการแปลงยุทธศาสตรชาติดังกลาวเปนแผนงาน/โครงการ ในชวง 5 ป โดยระบุ
แผนปฏิบัติการ
และกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จที่เปนรูปธรรม รวมทั้งใหมีการประเมินผลของการดำเนินงานทุกรอบ 1 ป และ 5
ป
1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด

1) แผนยุทธศาสตรการพัฒนาภาคกลาง
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกใหเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีความ
ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน
แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาโครงขายความเชื่อมโยงดานการคมนาคมขนสงหลักใหเอื้อประโยชนตอการพัฒนาอุตสาหกรรม
และเมืองในอนาคต ไดแก สนามบินอูตะเภา รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ทาเรือแหลมฉบังระยะ 3 ทาเรือ
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มาบตาพุตระยะ 3 ทาเรือสัตหีบ รถไฟทางคูเชื่อม 3 ทาเรือ และทางหลวงพิเศษระหวางเมือง ชวงพัทยา-มาบตา
พุด
2) สงเสริมการพัฒนากลุมอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูงและอุตสาหกรรมแหงอนาคตในพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เชน จัดตั้งศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ ประชาสัมพันธและชักจูงนักลงทุนที่มีศักยภาพ
และเหมาะสม เปนตน
3) พั ฒ นาบุ คลากร การศึ กษา การวิจั ย และเทคโนโลยีเพื่ อผลิ ตกำลั งคนให ต รงกั บ ความต องการของ
อุต สาหกรรมเป าหมาย และก อให เกิดการวิจัย สรางนวัตกรรม และการพั ฒ นาเทคโนโลยีในการตอยอดและ
ขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่อยางยั่งยืน อาทิ EEC of Digital Park (EECd) และ EEC of Innovation (EECi)
4) พัฒนาแหลงทองเที่ยวชายทะเลนานาชาติในจังหวัดชลบุรี-ระยอง ใหเปนฐานการกระจายรายไดและ
การสรางงานใหแกชุมชน
5) พัฒนาสภาพแวดลอมเมืองสำคัญของจังหวัดใหเปนเมืองนาอยู เอื้อตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจและ
สังคมอยางมีสมดุล
ฉะเชิงเทรา : พัฒนาเปนเมืองที่อยูอาศัยชั้นดีที่ทันสมัย รองรับการขยายตัวของกรุงเทพฯ
และการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
พัทยา : พัฒนาเปนเมืองทองเที่ยวเชิงธุรกิจ สุขภาพ และนันทนาการ ศูนยประชุมและ
ศูนยแสดงสินคานานาชาติชั้นนาของอาเซียน และศูนยการใหบริการดานการแพทยระดับนานาชาติ (Medical
Tourism)
อูตะเภา : พัฒนาเปนศูนยธุรกิจการบินและโลจิสติกสอาเซียน
ระยอง : พัฒนาเปนเมืองแหงการศึกษาและวิทยาศาสตร เมืองนานาชาติที่มีธุรกิจทันสมัย
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาภาคตะวันออกใหเปนแหลงผลิตอาหารที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล
แนวทางการพัฒนา
1) พั ฒ นาการผลิต และการคาผลไม ภาคตะวันออก ใหเปนศูนยผลไมเมืองรอนแหงเอเชียโดยปรับ ปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตควบคูไปกับการรักษาคุณภาพสินคา ตั้งแตขั้นตอนการผลิตการบรรจุหีบหอ การแปรรูป และ
การจัดจำหนาย
2) สงเสริมการเลี้ยงปศุสัตว ไดแก สุกรและไกในจังหวัดชลบุรีและฉะเชิงเทราใหผลผลิตมีคุณภาพและได
มาตรฐานความปลอดภัย สอดคลองกับความตองการของผูบริโภค ทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยสงเสริมให
เกษตรกรมีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและพันธุที่เหมาะสม รวมทั้งปรับปรุงระบบ
การบริหารจัดการตลาดใหมีประสิทธิภาพ
3) พัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพดานประมงและเพาะเลี้ยงสัตวน้ำบริเวณชายฝงอาวไทยไดแก ชลบุรี ระยอง
จันทบุรี และตราด ใหคงความอุดมสมบูรณของทรัพยากรชายฝงทะเลอยางยั่งยืนตอไปโดยเรงรัดการอนุรักษ ฟนฟู
และการจัดการใชประโยชนทรัพยากรประมงและสิ่งแวดลอมใหเปนระบบเหมาะสม ควบคูไปกับการสงเสริมและ
พัฒ นาอาชีพ เชน การสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีการจัดการและวิธีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำเพี่อเพิ่ม
ประสิทธิภ าพการผลิตและสรางมู ลคาเพิ่ม การสงเสริมและพั ฒ นาการประมงพื้ นบ าน รวมทั้งการสงเสริมและ
พัฒนาธุรกิจการประมง เปนตน
ยุทธศาสตรที่ 3 ปรับปรุงมาตรฐานสินคาและธุรกิจบริการดานการทองเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
1) ฟนฟูและปรับปรุงการพัฒ นาการทองเที่ยวในจังหวัดนครนายก ฉะเชิงเทราจันทบุรี และตราด ให
เปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการทองเที่ยวโดยชุมชนโดยฟนฟูแหลงทองเที่ยว พรอมทั้ง
ปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวก กิจกรรมการทองเที่ยว สินคา และบริการดานการทองเที่ยวใหไดมาตรฐานสากล
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2) ฟนฟูและอนุรักษการทองเที่ยวในจังหวัดปราจีนบุรีและสระแกว ใหเปนแหลงทองเที่ยวอารยธรรมขอม
โดยฟนฟูบูรณะโบราณสถานและสินทรัพยทางวัฒนธรรม รวมทั้งปรับปรุงและอนุรักษสิ่งแวดลอมและควบคุมการ
ใชที่ดินอยางเหมาะสม เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนตอไป
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนใหเปนประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบานให
เจริญเติบโตอยางยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอรัญประเทศ จังหวัดสระแกว ใหเปนประตูและศูนยกลาง
ทางการค า การท อ งเที่ ย ว และการลงทุ น เชื่ อ มโยงกับ ประเทศกั ม พู ช าและเวีย ดนามโดยจัด ระเบี ย บการใช
ประโยชนที่ดินใหเหมาะสม พัฒนาเชื่อมโยงโครงขายคมนาคมขนสงใหมีประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวก
บริเวณจุดผานแดน
2) พัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ จังหวัดตราดใหเปนศูนยกลาง
ธุรกิจการคาชายแดนและการทองเที่ยว เชื่อมโยงกับจังหวัดเกาะกง กัมพูชา โดยจัดระเบียบการใชประโยชนที่ดิน
ปรับปรุงเสนทางคมนาคมและระบบ Logistics รวมถึงยกระดับมาตรฐานการใหบริการและอำนวยความสะดวก
บริเวณจุดผานแดน
3) พัฒ นาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนบานแหลมและบานผักกาด อำเภอโปงน้ำรอนจังหวัดจันทบุรี ใหเปน
ศูนยกลางการคาชายแดนเชื่อมโยงกับจังหวัดพระตะบองและไพลินของกัมพูชา โดยปรับปรุงและพัฒ นาระบบ
บริการพื้ นฐานเพื่ ออานวยความสะดวกในการลงทุน ตลอดจนพั ฒ นาจุดตรวจชายแดนเพื่ อให บริการไดอยางมี
ประสิทธิภาพและไดมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตรที่ 5 แกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและจัดระบบการบริหารจัดการมลพิษใหมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
แนวทางการพัฒนา
1) บริหารจัดการน้ำเพื่อบรรเทาภาวะฝนแลงและน้ำทวมจันทบุรีและตราดโดยปรับปรุงและบำรุงรักษา
แหลงน้ำเดิม จัดสรรน้ำ และพัฒนาแหลงน้ำเพิ่มเติม รองรับความตองการใชน้ำที่เพิ่มขึ้นจากการ
ขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและชุมชนไดอยางพอเพียงและมีเสถียรภาพ รวมทั้งสงเสริมการทำแหลงเก็บกัก
น้ำขนาดเล็กกระจายในพื้นที่การเกษตรเพื่อแกไขปญหาภัยแลง
2) ฟนฟูปาตนน้ำใหเกิดความสมดุลตอระบบนิเวศ โดยปลูกปาเพิ่มเติม และเพิ่มมาตรการเฝาระวังติดตาม
การบุกรุกปา โดยสนับสนุนสิทธิและบทบาทของชุมชน ใหเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการพื้นที่ปาของชุมชน
ไมใหเสื่อมโทรมลง
3) คุมครองและฟนฟูปาชายเลน ปะการัง หญาทะเล และปองการกัดเซาะชายฝงโดยเฉพาะจังหวัดที่มี
พื้นที่กัดเซาะรุนแรง ไดแก จันทบุรีและฉะเชิงเทรา โดยการกำหนดพื้นที่ และหลักเกณฑการใชประโยชน ภายใต
กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น หรือขอตกลงรวมกันของภาคีพัฒนา ในการจัดการฟนฟูปาชายเลน การ
เฝาระวังการลักลอบจับสัตวน้ำ การคุมครองปะการัง หญาทะเล พื้นที่จับสัตวน้ำพื้นที่เพาะเลี้ยง และการทาประมง
ชายฝง เพื่อปองกันการกัดเซาะชายฝง และไมใหทรัพยากรชายฝงเสื่อมโทรมลงไปอีก
4) ดำเนินการตามมาตรการจัดการมลพิษทางอากาศ ไดแก สารอินทรียระเหยงายและฝุนละอองขนาด
เล็กในจังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา โดยกำหนดมาตรการควบคุม และมาตรการจูงใจในการปองกัน และ
ควบคุมการปลอยมลพิษทางอากาศในเขตชุมชน และเขตอุตสาหกรรมใหอยูในเกณฑมาตรฐาน เพื่อใหชุมชน และ
อุตสาหกรรมสามารถอยูรวมกันไดอยางเกื้อกูลกันและสันติสุข
5) ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบาบัดน้ำเสียชุมชน ในจังหวัดที่เปนศูนยกลางการคา การ
ทองเที่ยว และพื้นที่อุตสาหกรรม รวมทั้งการจัดการน้ำทิ้งจากครัวเรือนและโรงงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
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เพื่อควบคุมและบรรเทาปญหาน้ำเสีย โดยเฉพาะ ในบริเวณแมน้ำสายหลักที่อยูในเกณฑเสื่อมโทรมอยางตอเนื่อง
ไดแก แมน้ำระยองตอนบน ตอนลาง และแมน้ำพังราดตอนบน
6) พั ฒ นาและปรับ ปรุงกระบวนการรวบรวม ขนยาย และการกำจัดขยะจังหวัดชลบุรีและระยองใหมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยใชมาตรการคัดแยกขยะและบริหารการจัดเก็บตามประเภทการคัดแยกขยะใหเปนระบบ
สวนของเสียอันตรายที่มีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ บริเวณพื้นที่อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี และระยอง สนับสนุน
ใหภาคเอกชนที่มีศักยภาพเขามามีสวนรวมในการแกปญหาและการลงทุนกำจัดใหเปนระบบและไดมาตรฐานการ
กำจัด
วัตถุประสงค
1. เพื่อกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสูภูมิภาคอยางทั่วถึงมากขึ้น
2. เพื่อพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหมใหสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและการพัฒนาใน
พื้นที่อยางยั่งยืน
2. เพื่อพัฒนาเมืองศูนยกลางของจังหวัดเปนเมืองนาอยูสำหรับคนทุกกลุมในสังคม โดยมีความปลอดภัย
การจัดการสิ่งแวดลอมเมืองมีมาตรฐาน บริการสาธารณะมีคุณภาพ และมีระบบขนสงสาธารณะในเขตเมืองอยาง
ทั่วถึง
3. เพื่อฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และสรางความสมดุลของระบบนิเวศ
เปาหมาย และตัวชี้วัด
1. สัดสวนคนจนภาคตะวันออกลดลง
2. สัมประสิทธิ์การกระจายรายไดลดลง
3. มูลคาการลงทุนภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขึ้น
4. จำนวนเมืองศูนยกลางของจังหวัดที่ไดรับการพัฒนาเปนเมืองนาอยูเพิ่มขึ้น
5. จำนวนพื้นที่ปาไมและปาชายเลนเพิ่มขึ้น
6. สัดสวนพื้นที่ชลประทานและพื้นที่รับประโยชนของระบบชลประทานเพิ่มขึ้น
7. การเขาถึงระบบประปาเพิ่มขึ้น
8. คุณภาพอากาศอยูในเกณฑมาตรฐาน
9. รอยละของปริมาณขยะที่ไดรับการกำจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการเพิ่มขึ้น
ปญหาและประเด็นทาทาย
1. ปญหาสิ่งแวดลอมในเมืองอุตสาหกรรม เชน มลพิษทางอากาศ ขยะ น้ำเสีย ฯลฯ
2. ปญหาปริมาณน้ำไมเพียงพอตอความตองการ
3. ภาวะขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรและทักษะแรงงานภาคอุตสาหกรรมอยูในเกณฑต่ำไมสอดรับกับ
การพัฒนาของภาค
4. ปญหาโครงสรางพื้นฐานไมเพียงพอตอการขยายตัวของเมืองที่เกิดขึ้น
5. การผลิตดานเกษตรและอุตสาหกรรม สวนใหญยังขาดการนานวัตกรรมมาสรางมูลคาเพิ่ม และยังใช
แรงงานเขมขน
6. การทองเที่ยวกระจุกตัวในบางจังหวัด แหลงทองเที่ยวรอบนอกไมเปนที่รูจักและขาดความพรอมจึงไม
สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวใหพักคางในพื้นที
ยุทธศาสตรการพัฒนา
(1) พัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อรักษาเสถียรภาพการพัฒนา
อุต สาหกรรม เกษตร การบริการ การลงทุ น ให มีความมั่น คงและเพื่ อเพิ่มขี ดความสามารถในการแขงขัน ของ
ประเทศ เช น ส งเสริ ม การพั ฒ นาพื้ น ที่ นิ ค มอุ ต สาหกรรม ส งเสริ ม อุ ต สาหกรรมขนาดกลางและขนาดย อ ม
พัฒนาการเกษตร ฟนฟูการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว พัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส
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(2) พั ฒ นาศั ก ยภาพคน ครอบครั ว ชุ มชนและสั งคมให มีคุ ณ ภาพ มี ธ รรมาภิ บ าล เพื่ อพร อมรั บ การ
เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก ควบคูกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีขึ้น เชน สงเสริมการเรียนการ
สอนนอกระบบ การอาชีวศึกษา สงเสริมการวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สงเสริม
บทบาทของครอบครัว ชุมชน และภาคประชาสังคมในการสรางวัฒนธรรมในการดูแลสุขภาพ
(3) อนุรักษ ฟ นฟู และพั ฒ นาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความสมดุลตอระบบนิเวศเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ โดยเรงแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเล ปองกันปญหา
สิ่งแวดล อม ฟ น ฟู คุณ ภาพน้ ำแม น้ ำ เจา พระยา สงเสริมการมีสว นรว มของภาคีการพั ฒ นาอนุรักษ และรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(4) เสริมสรางศักยภาพการพัฒนาเมืองและพื้นที่ชายแดนตามแนวเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบานทั้งแนว
เหนือ-ใต และแนวตะวันออก-ตะวันตก เพื่อเปนประตูการคาเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบานและนานาชาติ
(5) บริหารจัด การพัฒ นาพื้ นที่เมืองและชนบทอยางมีสวนรวมและเกื้อกูลกัน เพื่อให มีการจัดระเบีย บ
รูปแบบการพัฒนาเมืองและชุมชนไดสอดคลองกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและความตองการของชุมชน
ทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัดและจังหวัด
กลุมจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ประกอบด วย สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุ รีและ
สระแกว เนนการสรางมูลคาการผลิตใหสูงขึ้น การปองกันการขยายตัวของพื้นที่ชุมชนและ
อุตสาหกรรม
เพื่อไมใหบุกรุกพื้นที่เกษตรที่อุดมสมบูรณ เพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานดานความปลอดภัย
ของสินคาเกษตร ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑของกลุมอุตสาหกรรมสูสากล ขยายเครือขายอุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดยอม สงเสริมการวิจัยและพัฒนารวมทั้งการออกแบบนวัตกรรม เพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิ
สติกสใหสมบูรณยิ่งขึ้น
แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออก 2 (จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแกว)
แผนพัฒนากลุมจังหวัด
วิสัยทัศน
“เมื องแห งคุณภาพชี วิต ศูน ยกลางท องเที่ ยวประวัติศาสตร วัฒ นธรรมและนิ เวศ แหลงผลไมและครัว
สุขภาพไทย”
ประเด็นยุทธศาสตร 6 ดาน
ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมและพั ฒ นาการท องเที่ยวใหไดมาตรฐานเพื่อสนับ สนุน การทองเที่ ยวเชิงนิเวศ
สุขภาพและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถดานการคา และการคาชายแดน เชื่อมโยง EEC และประเทศเพื่อน
บาน
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒ นาประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป การตลาด สินคาเกษตร (ผลไม ปศุสัตวและ
ประมง สมุนไพรไทย)
ยุทธศาสตรที่ 4 อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา และปกปองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางมีสวนรวม
เพื่อประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาทรัพยากรมนุษย สังคม การบริหารจัดการ ยกระดับคุณภาพชีวิต ใหมีความมั่นคง
ปลอดภัย
ยุทธศาสตรที่ 6 เพิ่มขีดความสามารถดานอุตสาหกรรมและการลงทุน
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แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ)
ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมและพัฒ นาการทองเที่ยวใหไดมาตรฐานเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงนิ เวศ
สุขภาพและวัฒนธรรม
-เปาหมายการพัฒนา
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงประวัติศาสตรและ
วัฒนธรรม เชิงคุณภาพ เชิงเกษตรและชุมชน
2. เพื่อสรางรายไดจากการทองเที่ยวใหกับกลุมจังหวัด
-แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ)
1. พัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยวใหมีคุณภาพและเกิดความยั่งยืน
2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อการทองเที่ยว
(เสนทาง/ปายแนะนำ/สาธารณูปโภค ฯลฯ)
3. สรางความเชื่อมั่น และความปลอดภัยในการทองเที่ยว
4. พัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว ผูประกอบการ และสถานประกอบการให
ไดมาตรฐาน
5. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (OTOP)
6. จัดทำฐานขอมูลและเสนทางการเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยว
7. สงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถดานการคา และการคาชายแดน เชื่อมโยง EEC และประเทศเพื่อน
บาน
-เปาหมายการพัฒนา
1. เพื่อเชื่อมโยงโครงสรางพื้นฐานในกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 2 สูการคา
ชายแดน เชื่อมโยง EEC และประเทศเพื่อนบาน ไดอยางสะดวกปลอดภัย
2. สงเสริมการคาชายแดนใหมีมูลคาเพิ่มขึ้นรองรับการเติบโตสูประเทศ
ประเทศเพื่อนบานและจังหวัดในกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 2
-แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ)
1. พัฒนาดานชายแดนและระบบโครงสรางบริการพื้นฐานใหสามารถบริการได
อยางมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานสากล
2. พัฒนาและปรับปรุงเสนทางรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน เขต
เศรษฐกิจพิเศษ และเชื่อมโยงกันภายในกลุมจังหวัด
3. สงเสริมการตลาด การคา การลงทุน และเครือขายความรวมมือทางธุรกิจ
การคาชายแดนกับประเทศเพื่อนบาน
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป การตลาด สินคาเกษตร (ผลไม ปศุสัตวและ
ประมง สมุนไพรไทย) คุณภาพปลอดภัยอยางครบวงจร
-เปาหมายการพัฒนา
1. เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตผลไมปลอดภัยอยางครบวงจร
2. เกษตรกรมีรายไดจากการจำหนายผลไมเพิ่มขึ้น
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตสมุนไพรของกลุมจังหวัดทั้งตนทาง กลางทาง
ปลายทาง
4. เพื่อยกระดับมาตรฐานของสมุนไพร ขยายชองทางการตลาดทั้งในและ
ตางประเทศ
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5. เพื่อพัฒนางานนวัตกรรมและงานวิจัยเพื่อเพิ่มมูลคาของสินคาและ
ผลิตภัณฑสมุนไพร ใหสามารถนำไปใชประโยชนไดหลากหลายและสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ
-แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ)
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผลไม และสินคาเกษตรปลอดภัย และนำ
นวัตกรรมมาใชในการผลิตการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคา
2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อสนับสนุนสวนผลไม และการเกษตรอยาง
ครบถวน
3. สงเสริมการรวมกลุมเกษตรกร กลุมสหกรณ และพัฒนาเครือขายภาค
การเกษตรใหเขมแข็ง
4. เพิ่มชองทางการจำหนายที่ทันสมัย และกิจกรรมสงเสริมการตลาดสินคา
เปาหมายทั้งในและตางประเทศ
5. สงเสริมการปลูกและการแปรรูปสมุนไพรอยางมีคุณภาพ
6. สงเสริมการพัฒนาพันธุพืชสมุนไพร และการวิจัยสกัด
7. สงเสริมการใชประโยชนหลากหลายจากพืชและผลิตภัณฑสมุนไพรเพื่อ
สุขภาพและความงาม
ยุทธศาสตรที่ 4 อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา และปกปองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางมีสวนรวม
เพื่อประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน
-เปาหมายการพัฒนา
1. การรักษาอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของภาคตะวันออก 2
ใหคงอยูอยางยั่งยืน ตอบสนองคุณภาพชีวิตของประชาชน
2. สงเสริมจิตสำนึกการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
-แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ)
1. ฟนฟูตนน้ำใหสมบูรณเกิดความสมดุลตอระบบนิเวศ
2. ปกปอง อนุรักษ และฟนฟูปาชายเลนและทรัพยากรชายฝงทะเล
3. ปกปองการพังทลายของดินและตลิ่งริมแมน้ำและคลองสาขา
4. ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
5. พัฒนา สงเสริม และสรางเครือขายพลเมืองในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาทรัพยากรมนุษย สังคม การบริหารจัดการ ยกระดับคุณภาพชีวิตใหมีความมั่นคง
ปลอดภัย
-เปาหมายการพัฒนา
1. เพื่ อ พั ฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย ทุ ก ช ว งวัย ทั้ งด านสุ ขภาวะ สติ ป ญ ญา และ
คุณธรรมจริยธรรมนำไปสูการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษยใหมีทักษะความรู ความสามารถ
ดำรงชีพอยางมีคุณคาและพรอมเขาสูตลาดแรงงาน
-แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ)
1. เพิ่มศักยภาพดานการศึกษาและเตรียมความพรอมเด็กและเยาวชนใหเปน
พลเมืองที่ดีมทีคุณภาพและคุณธรรม
2. พัฒนาทักษะทางสังคม การเรียนรูการอยูรวมกันใหเด็กปฐมวัย
3. เสริมสรางคุ ณ ภาพชีวิตของชุมชนของเมื องดวยการพั ฒ นาสุ ขภาวะ และ
สาธารณสุขพื้นฐาน
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อนาคต

4. เตรีย มความพร อ มเด็ กและเยาวชนเพื่ อรองรับ ความต อ งการแรงงานใน
5. พัฒนาฐานขอมูล Big Data ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
6. พัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวิตของสังคมผูสูงอายุ

ยุทธศาสตรที่ 6 เพิ่มขีดความสามารถดานอุตสาหกรรมและการลงทุน
-เปาหมายการพัฒนา
1. เพื่ อพั ฒ นาอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยี และการเติบ โตอยางเป น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดลอม
2. ประชากรวัยแรงงานมีศักยภาพในการประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรม
3. ผู ป ระกอบการวิส าหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และวิส าหกิจ ชุมชนมี
ศักยภาพในการผลิตสินคา และบริการดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม
-แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ)
1. เสริมสรางองคความรู นวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
2. พัฒนาทักษะฝมือแรงงานที่สนองตอความตองการของตลาดแรงงาน
3. พั ฒ นาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชนใหมีศักยภาพในการผลิตสินคา
และบริการ
แผนพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี
วิสัยทัศน (Vision) จังหวัดปราจีนบุรี
“สังคมคุณภาพ เมืองสุขภาพกายและใจที่ดี อุตสาหกรรมสีเขียว ทองเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตร
ปลอดภัย เมืองสมุนไพรตนแบบ”
พันธกิจ (Mission)
(1) ปฏิบัติภารกิจตามกฎหมายใหบรรลุผลและสนองนโยบายของรัฐบาลในทุกมิติ
โดยยึด ความตองการและความจำเปนของประชาชนเปนหลัก
(2) สงเสริมใหมีการพัฒนาดานการคา การลงทุนการอุตสาหกรรม การเกษตร
การดำเนินการดานสังคมและการศึกษาใหเกิดความเทาเทียม การจัดการสิ่งแวดลอมและระบบการคมนาคมเพื่อ
ความเปนเมืองนาอยู
(3) สงเสริมและรักษาคุณภาพการทองเที่ยวเชิงนิเวศและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศให
เกิดผลอยางยั่งยืน
(4) พัฒนาความสามารถในดานการเกษตรกรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(5) สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแพทยแผนไทยและสมุนไพรใหมี

มาตรฐานสากล

กลยุทธของประเด็นยุทธศาสตรพัฒนา 5 ดาน
สีเขียว

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมดวยนวัตกรรมสูอุตสาหกรรม
-วัตถุประสงค
1. ยกระดับสถานประกอบการและพัฒนากระบวนการผลิตที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม
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2. สงเสริมการประกอบอุตสาหกรรมใหมีความปลอดภัยบนพื้นฐาน
ความรับผิดชอบตอสังคม
3. สงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอมอยางมีระบบ
-แนวทางการพัฒนา
1 . พั ฒ น า ร ะ บ บ โค ร ง ส ร า งพื้ น ฐ า น ร อ งรั บ ก า ร ข ย า ย ตั ว
ภาคอุตสาหกรรม
2. สงเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตอุตสาหกรรมใหไดมาตรฐานมี
ความปลอดภัยและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
3. ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสีเขียวบนพื้นฐานการรับผิดชอบตอสังคม
4. สงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยืน
-วัตถุประสงค
เพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวและบริการที่เกี่ยวของใหเปนที่รูจักและ
สรางรายไดใหแกจังหวัดเพิ่มขึ้น
-แนวทางการพัฒนา
1. พั ฒ นาโครงสร า งพื้ น ฐาน สิ่ ง อำนวยความสะดวกและความ
ปลอดภัยเพื่อรองรับการทองเที่ยว
2. พั ฒ นาคุ ณภาพแหล งทองเที่ยว บุคลากร สินค า และบริการดาน
การทองเที่ยวเพื่อสรางมูลคา
3. การทองเที่ยววิถีไทย อัตลักษณและภูมิปญญาทองถิ่น
4. พัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 เพิ่มศักยภาพการผลิต การตลาด สินคาเกษตรที่มีคุณภาพได
มาตรฐานดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม
-วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาภาคการเกษตรใหมีความเขมแข็ง ผลผลิตและผลิตภัณฑมี
คุณภาพ ไดมาตรฐานเปนที่ตองการของตลาด
-แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาปจจัยพื้นฐานการเกษตร
2. พัฒนาศักยภาพกำลังคนและสงเสริมภาคการเกษตรสมัยใหมดวย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
3. สรางมูลคาเพิ่มในกระบวนการผลิต การแปรรูป การตลาด เกษตร
ปลอดภัย เกษตรอินทรีย
4. เสริมสรางเกษตรวิถีตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและความ
เขมแข็งใหสถาบันเกษตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาและสรางมูลคาผลิตภัณฑสมุนไพรอยางครบวงจรและ
ยกระดับการใหบริการสุขภาพดานการแพทยแผนไทยตามมาตรฐาน
-วัตถุประสงค
เพื่อยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพรไทยและการแพทยแผนไทย
ใหเปนที่ยอมรับในระดับประเทศสูระดับสากล
-แนวทางการพัฒนา
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สมุนไพร
และครบวงจร

กาวหนา

1. สงเสริมการปลูกพืชสมุนไพร ผลิตภัณฑสมุนไพรสูตลาด
2. สงเสริมและสนับสนุนการศึกษา วิจัย การพัฒนาดานสมุนไพร
3. สรางมูลคาในกระบวนการผลิต การแปรรูป การตลาดผลิตภัณฑ
4. ยกระดับการบริการสุขภาพดานการแพทยแผนไทยใหมีมาตรฐาน

ประเด็ น ยุ ท ธศ าสตร ที่ 5 ส ง เสริ ม การพั ฒ นาสั ง คมและการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางมีคุณภาพ
-วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางสังคมที่มีคุณภาพ ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี และประชาชน
มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค
2. เพื่อสงเสริมการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติใหมีความอุดม
สมบูรณ ปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมใหมีความยั่งยืน
-แนวทางการพัฒนา
1. เสริมสรางสังคม มั่นคง ปลอดภัย ปลอดโรค
2. เสริมสรางสังคม แหงความสุขภายใตวิถีแบบเศรษฐกิจพอเพียง
3. สรางสังคมแหงนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
4. สงเสริมการอนุรักษและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณทองถิ่น
5. สรางเสริมการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางมีสวนรวม
6. รักษามาตรฐานคุณภาพน้ำและอากาศไมใหต่ำกวาที่กำหนด
1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
วิ สั ย ทั ศ น “ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต รั ก ษ สิ่ งแวดล อ ม พรอ มพั ฒ นาทุ น สั งคมส งเสริ ม แหล ง
เศรษฐกิจชุมชน พัฒนาคนสูพลเมืองใหเขมแข็ง ดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยี”
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนใหเขมแข็ง
ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมดานคุณภาพสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมเศรษฐกิจและการทองเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรและอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาคนใหเปนพลเมืองที่ดีของสังคม
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนใหเขมแข็ง
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาโครงขายโครงสรางพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
2. พัฒนาคุณภาพชีวิต และสงเสริมการเขาถึงบริการสาธารณสุข
3. รณรงค ปองกัน แกไขปญหายาเสพติด และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
4. พัฒนาเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูวิถีวัฒนธรรม ประเพณี และสงเสริมสังคมแหง
การเรียนรู
5. สงเสริมความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวและกลุมเปราะบาง
6. นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมดานคุณภาพสิ่งแวดลอม
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แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริมการมีสวนรวมและกระตุนจิตสำนึกใสใจสิ่งแวดลอม
2. สนับสนุนเครือขายและสงเสริมกิจกรรมเฝาระวังแกไขปญหาสิ่งแวดลอม
3. สงเสริมการบริหารจัดการขยะครัวเรือน และรณรงคการเลือกใชผลิตภัณฑเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม
4. รณรงคเฝาระวังปญหาสิ่งแวดลอมและสรางความตระหนักการบังคับใช
กฎหมายสิ่งแวดลอมของทองถิ่น
5. นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
ยุ ท ธศาสตร ท่ี 3 ส ง เสริ ม เศรษฐกิ จ และชุ ม ชนการท อ งเที่ ย วชุ ม ชนเชิ ง นิ เ วศ เกษตรและ
อุตสาหกรรมกาวหนา
แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริมกิจกรรม และประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว
2. สงเสริมการกระตุนเศรษฐกิจ และพัฒนากลไกการตลาดสำหรับสินคาทาง
การเกษตรและผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
3. สงเสริมการลดใชสารเคมีและสนับสนุนการใชปุยชีวภาพในกระบวนการผลิตสินคา
เกษตร ปลอดภัย
4. สนับสนุนกิจกรรมรวมระหวางสถานประกอบการอุตสาหกรรมกับชุมชนที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาคนใหเปนพลเมืองที่ดีของสังคม
แนวทางการพัฒนา
1. เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและการปกครองระบอบประชาธิปไตยตาม
หลักธรรมาภิบาล
2. สงเสริมภาคพลเมืองและประชาสังคม ใหมีสวนรวมในการติดตามประเมินผล
และการแลกเปลี่ยนเรียนรูของชุมชนในทุกระดับ
3. นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
2. ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตำบลหัวหวา
2.1 วิสัยทัศน
“การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี ภายใตวิถีชีวิตแบบพอเพียง”
2.2 ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรการพัฒนา 6 ดาน
ยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานเกษตรกรรม เศรษฐกิจและการบริหารจัดการน้ำ
ยุทธศาสตรที่ 3 ดานสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานพัฒนาสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 5 ดานสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการบริหารจัดการ
2.3 เปาประสงค
ยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
- เพื่อพัฒนาตำบลใหมีระบบโครงสรางพื้นฐานที่ไดมาตรฐาน และปลอดภัย
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานเกษตรกรรม เศรษฐกิจและการบริหารจัดการน้ำ
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- เพื่อพัฒนาดานเกษตรกรรม และบริหารจัดการน้ำอยางบูรณาการ
ยุทธศาสตรที่ 3 ดานสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในดานการศึกษา การอนุรักษวัฒนธรรม
และบำรุงศาสนา
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานพัฒนาสิ่งแวดลอม
- เพื่อสงเสริมเศรษฐกิจ สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติบนคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 5 ดานสาธารณสุข
- สงเสริมพัฒนาดานคุณภาพชีวิต สังคมและสาธารณสุข และการสังคมสงเคราะห
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการบริหารจัดการ
- เพื่อใหเกิดการบริหารจัดการที่ดีในองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล และการมีสวนรวมของประชาชน
2.4 ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
เชิงปริมาณ : รอยละของงานดานโครงสรางพื้นฐานที่อยูในความรับผิดชอบของ
องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา ไดรับการพัฒนาเพิ่มขึ้น
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง หรือผูใชแหลงน้ำที่ไดรับการพัฒนา
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานเกษตรกรรม เศรษฐกิจและการบริหารจัดการน้ำ
เชิงปริมาณ : รอยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวน (จำนวนแปลง/ฟารม/สถานประกอบการ)
เชิงคุณภาพ : ระดับคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจของประชาชนมีหนี้ครัวเรือนที่ต่ำลง
ยุทธศาสตรที่ 3 ดานสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เชิงปริมาณ : รอยละของประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
เชิงคุณภาพ : ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไดรับสิ่งจำเปนขั้นพื้นฐานดานคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานพัฒนาสิ่งแวดลอม
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่มีการจัดกิจกรรม รอยละของกิจกรรมดานการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติที่เพิ่มขึ้น
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการสงเสริมสนับสนุนของโครงการหรือกิจกรรม
ประชาชนใหความสนใจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมมากขึ้น
ยุทธศาสตรที่ 5 ดานสาธารณสุข
เชิงปริมาณ : รอยละของประชาชนที่ไดรับการดูแลดานสาธารณสุขเขารวมกิจกรรม มี
สุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในตำบลหัวหวาไดรับการบริการดานสาธารณสุข และมี
สุขภาพที่ดีขึ้น (คาเฉลี่ยอายุสูงขึ้น/โรคนอยลง)
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการบริหารจัดการ
เชิงปริมาณ : รอยละความสำเร็จในการจัดกิจกรรม
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนและบุคลากรในหนวยงาน
๒.๕ คาเปาหมาย
ยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
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- รอยละของงานดานโครงสรางพื้นฐานที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหาร
สวนตำบล
หัวหวาไดรับการพัฒนาเพิ่มขึ้น

- รอยละของจำนวนแหลงน้ำที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวน
ตำบลหัวหวาไดรับการพัฒนาเพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานเกษตรกรรม เศรษฐกิจและการบริหารจัดการน้ำ

- รอยละของพื้นที่ที่ไดรับประโยชนจากการพัฒนาแหลงน้ำเพิ่มขึ้น
- รอยละของประชาชนมีหนี้ครัวเรือนต่ำลง
- รอยละของประชาชนมีจำนวนการขยาย (แปลง/ฟารม/สถานประกอบการ)
ยุทธศาสตรที่ 3 ดานสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- รอยละของประชาชนมีการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการเขาถึงดานการศึกษา
- จำนวนกิ จ กรรมที่ ส ง เสริ ม ทำนุ บ ำรุ ง ศาสนา ศิ ล ปะ โบราณสถาน จารี ต
ประเพณี
ภูมิปญญาทองถิน่ และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตรที่ 4 ดานพัฒนาสิ่งแวดลอม
- รอยละของผูเขารวมกิจกรรม มีความรูความเขาใจดานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอมมากขึ้น
- รอยละของผูเขารวมกิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 5 ดานสาธารณสุข
- รอยละของประชาชนไดรับการบริการดานสาธารณสุขเพิ่มขึ้น
- รอยละของประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น (ภาวะความเสี่ยงของโรคนอยลง)

- รอยละของประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการบริหารจัดการ
- รอยละของบุคลากร ไดรับการสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ
- รอยละของจำนวนพัสดุที่จัดหาตามแผนงาน หรือแผนการจัดซื้อจัดจาง
- การเพิ่มขึ้นของประชาชนผูไปใชสิทธิ์เลือกตั้ง หรือจำนวนกิจกรรมที่สงเสริมการมี
สวนรวมของประชาชน

๒.๖ กลยุทธ
ยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
- กอสราง ปรับปรุง ซอมแซม บำรุงรักษาและพัฒนาเสนทางคมนาคม

สาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐานและทั่วถึง
- พัฒนาแหลงน้ำ คู คลอง เพื่อการอุปโภคบริโภคการเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานเกษตรกรรม เศรษฐกิจและการบริหารจัดการน้ำ

- พัฒนาดานเกษตรกรรม และบริหารจัดการน้ำอยางบูรณาการ
- พัฒนาปจจัยพื้นฐานการเกษตร
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- เสริมสรางเกษตรวิถีตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความเขมแข็ง
ทางการเกษตรในชุมชน
ยุทธศาสตรที่ 3 ดานสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- สง เสริม สนั บ สนุน การศึกษาศูน ยพั ฒ นาเด็กเล็ก การศึกษาในระบบ นอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
- สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดานการกีฬาและนันทนาการ
- สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา อนุรักษฟนฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น

ยุทธศาสตรที่ 4 ดานพัฒนาสิ่งแวดลอม
- อนุรักษฟนฟูสรางจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- การบริหารจัดการดานขยะมูลฝอย
- สงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในพื้นที่
- สงเสริมการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ ใหไดมาตรฐานปลอดภัยตอ
สิ่งแวดลอม อยูรวมกับชุมชนได
ยุทธศาสตรที่ 5 ดานสาธารณสุข
- พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตดานการสาธารณสุข และการสังคมสงเคราะห
- พัฒนาดานการบริการสาธารณสุข
- สงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการบริหารจัดการ
- พัฒนาบุคลากรและการบริหารงานขององคการบริหารสวนตำบลหัวหวาใหมี
ประสิทธิภาพ
- ปรับปรุง พัฒนา จัดหา เครื่องมือเครื่องใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
- จัดระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และชวยเหลือประชาชนในดานความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
เพื่อพัฒนาตำบลหัวหวาใหเปนตำบลนาอยู กอสราง ปรับปรุงถนน สะพาน ทอระบาย
น้ ำ ฯลฯ ให ได ม าตรฐาน รวดเร็ ว ปลอดภั ย พั ฒ นาแหล ง น้ ำ เพื่ อ การบริ โ ภคอุ ป โภคการ
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม เพื่อใหประชาชนเขาถึงบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานเกษตรกรรม เศรษฐกิจและการบริหารจัดการน้ำ
เพื่ อพั ฒ นาด านเกษตรกรรม และบริห ารจัดการน้ ำอยางบู ร ณาการ รวมทั้ งพั ฒ นา
พื้นฐานปจจัยดานการเกษตร เสริมสรางเกษตรวิถีตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
ความเขมแข็งทางการเกษตรในชุมชน
ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เพื่อสงเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษา การเรียนรูดานวิชาการ บุคลากร วัสดุการเรียน
การสอนทั้ ง ในระบบ นอกระบบ หรื อ การศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ส งเสริ ม สุ ข ภาพอนามั ย ของ
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ประชาชนให มีสุขภาวะที่ ส มบู รณ ในดานรางกาย จิตใจ และสติป ญ ญา รวมทั้งการทำนุ บ ำรุ ง
ศาสนา บำรุงรักษาศิลปะ โบราณสถาน จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดี
งาม เพื่อสรางสังคมที่สงบสุขและพึงปรารถนารวมกัน
ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานพัฒนาสิ่งแวดลอม
สงเสริมการอนุรักษฟนฟูและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ สงเสริมการมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการสิ่งแวดลอมในพื้นที่ รวมทั้งสงเสริมการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ ใหได
มาตรฐานปลอดภัยตอสิ่งแวดลอม และอยูรวมกับชุมชนได
ยุทธศาสตรที่ 5 ดานสาธารณสุข
เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตเด็ก คนชรา คนพิการ ผูดอยโอกาส หรือประชาชน
ใหไดรับบริการสวัสดิการพื้นฐานตางๆอยางทั่วถึงและมีความครอบคลุม สงเสริมสถาบัน
ครอบครัวใหมีความอบอุน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน พัฒนาชุมชนใหมีความเขมแข็ง
เพื่อแกไขปญหาดานสังคมและยาเสพติด
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการบริหารจัดการ
เพื่ อพั ฒ นาบุ คลากรใหมีทักษะ ความรูความสามารถในการปฏิบั ติงาน จัดหาพั สดุ ให
เหมาะสมเพียงพอตอความจำเปน พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบเครือขายขอมูลที่
ทันสมัย คุมคาและประหยัด สนับสนุนประชาชนใหมีสวนรวมในการพัฒนาและตรวจสอบภาครัฐ
ตามหลักธรรมาภิบาล สงเสริมสนับสนุนการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย โดยการมีสวนรวม
ของประชาชน ใหบริการหรือใหความชวยเหลือดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
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2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม
ประเด็นยุทธศาสตร
อบต.หัวหวา

ยุทธศาสตร
ของจังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด

นโยบายมหภาค
ยุทธศาสตรแผนพัฒนา
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป
เศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12
-ก า ร พั ฒ น าโค ร งส ร า ง -สร างความสามารถในการ
พื้นฐาน
แขงขัน
และระบบโลจิสติกส
-การพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร
เท ค โน โล ยี วิ จั ย แ ล ะ
นวัตกรรม

1. ดานโครงสราง
พื้นฐาน

-พัฒนาดานการคาและ
อุตสาหกรรม

-พั ฒ นาป จ จั ย การผลิ ต
ระบ บ การตลาด แล ะ
โครงสร า งพื้ น ฐานทาง
การเกษตรให ส อดคล อ ง
กั บ สภาพพื้ น ที่ เพื่ อ ให
สิ น ค า เ ก ษ ต ร ไ ด
มาตรฐานสากล เชื่อมโยง
ตลาด รองรับการคาเสรี

2. ดานเกษตรกรรม
เศรษฐกิจและการ
บริหารจัดการน้ำ

-พัฒนาดานเกษตรกรรม
และบริหารจัดการน้ำ
อยางบูรณาการ

-พั ฒ นาป จ จั ย การผลิ ต -การสรางความเขมแข็งทาง -ความมั่นคง
ระบ บ การตลาด แล ะ เศรษฐกิ จ และแข ง ขั น ได -สรางโอกาสความเสมอภาค
และเทาเทียมกันทางสังคม
โครงสร า งพื้ น ฐานทาง อยางยั่งยืน
การเกษตรให ส อดคล อ ง
กั บ สภาพพื้ น ที่ เพื่ อ ให
สิ น ค า เ ก ษ ต ร ไ ด
มาตรฐานสากลเชื่อมโยง
ตลาดรองรับการคาเสรี

3. ดานสังคม
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

-ย ก ระ ดั บ ก าร บ ริ ห า ร
จั ด ก ารงาน ด าน สั งค ม
การศึกษาใหมีคุณภาพ
มี ม า ต รฐ า น เพื่ อ ส ร า ง
ภูมิคุมกันและ
ส งเสริ ม โอกาสทางสั ง คม
บนพื้นฐานความพอเพียง

-พั ฒ นาคุ ณ ภาพแหล ง
ท อ งเที่ ย ว สิ น ค า และ
บริการ ดานการทองเที่ยว
ให ไ ด ม า ต ร ฐ า น เพื่ อ
สนั บ สนุ น การท อ งเที่ ย ว
เชิงนิเวศและวัฒนธรรม

4. ดานพัฒนา
สิ่งแวดลอม

5. ดานสาธารณสุข

-การเสริมสรางและพัฒ นา
ศักยภาพทุนมนุษย
-การสร า งความเป น ธรรม
ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
-การเสริมสรางความมั่นคง
แห ง ชาติ เ พื่ อ การพั ฒ นา
ประเทศสู ค วามมั่ งคั่ ง และ
ยั่งยืน
-การพั ฒ นาเมื อ งน า อยู -การรั ก ษาความมั่ น คง -การเติ บ โตที่ เป น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดลอม
ของฐาน
สิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนา
และโลจิสติกส
ทรัพยากร และการสราง อยางยั่งยืน
สมดุล
ระหว า งการอนุ รั ก ษ กั บ
การใช ป ระโยชน อ ย า ง
ยั่งยืน
-การเพิ่ ม ศั ก ยภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ
-พั ฒ นาด า นการแพทย -การยกระดับคุณภาพ
-การเสริมสรางและพัฒ นา
แผนไทยและสมุนไพร
บริการดานสาธารณสุข
ศักยภาพทุนมนุษย
และสุขภาพของ
ประชาชน
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-ความมั่นคง
-พั ฒ น า แ ล ะ เส ริ ม ส ร า ง
ศักยภาพคน
-การสรางโอกาสความเสมอ
ภาคและเท า เที ย มกั น ทาง
สังคม
-สรางความเจริญ เติ บ โตบน
คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เป น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดลอม

-ความมั่นคง
-พั ฒ น า แ ล ะ เส ริ ม ส ร า ง
ศักยภาพคน

ประเด็นยุทธศาสตร
อบต.หัวหวา
6. ดานการบริหาร
จัดการ

ยุทธศาสตร
ของจังหวัดปราจีนบุรี
-ยกระดั บ การบริ ห าร
จั ด การงานด า นสั งคม
การศึกษาใหมีคุณภาพ
มี ม าตรฐานเพื่ อ สร า ง
ภูมิคุมกันและ
ส ง เส ริ ม โอ กาส ท าง
สังคมบนพื้นฐานความ
พอเพียง

ยุทธศาสตรกลุม
จังหวัด
-พัฒนาระบบโลจิสติกส
และความสั ม พั น ธ กั บ
ประเทศเพื่อนบาน เพื่อ
เป น ศู น ย ก ลางการค า
ก า ร ล ง ทุ น ภ า ค
ตะวันออกของอินโดจีน
และรองรั บ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
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นโยบายมหภาค
ยุทธศาสตรแผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12
-การเพิ่ มประสิ ท ธิภ าพ
การบริ ห ารจั ด การใน
ภาครั ฐ และธรรมาภิ
บาลในสังคมไทย

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป
-สร างความสามารถใน
การแขงขัน
-พั ฒ นาและเสริ ม สร า ง
ศักยภาพคน
-ความมั่นคง
-การป รั บ สมดุ ล และ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

แผนผังยุทธศาสตร
วิสัยทัศน

“การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี ภายใตวิถีชีวิตแบบพอเพียง”

ยุทธศาสตร
ดาน
โครงสรางพื้นฐาน

ดานเกษตรกรรม
เศรษฐกิจและบริหาร
จัดการน้ำ

ดานสังคม
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

ดาน
พัฒนาสิ่งแวดลอม

ดาน
สาธารณสุข

ดาน
บริหารจัดการ

เปาประสงค

เพื่อใหได
มาตรฐาน

-กอสราง/ปรับปรุง/
ซอมแซม สาธารณูปโภค
สาธารณูปการใหได
มาตรฐานและครอบคลุม
ทุกหมูบาน

เพื่อสงเสริมอาชีพ รายได
ภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

-สงเสริมการพัฒนาอาชีพ
เพื่อเพิ่มรายไดใหกับ
ประชาชน
-สงเสริมการทำเกษตร
แบบผสมผสาน

เพื่อพัฒนาคนใหเปน
พลเมืองที่ดีของสังคม

-สงเสริมทำนุบำรุงดานวัฒนธรรม
ประเพณี และศาสนา
-สงเสริมการปองกันปญหา
ยาเสพติด
-พัฒนาคุณภาพดานการศึกษา
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ของสถานศึกษา

เพื่ออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

-สงเสริมรณรงคใหประชาชน
มีจิตสำนึกดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน

-สงเสริมสถาบันครอบครัว
และพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง
-สงเสริมและพัฒนางานดาน
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน

เพื่อใหเกิดการบริหาร
จัดการที่ดภี ายใต
รูปแบบประชารัฐ

-พัฒนาบุคลากรและการ
บริหารงานขององคการ
บริหารสวนตำบลหัวหวา
-สงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชน
-พัฒนาระบบเทคโนโลยี

3. การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถิ่น
3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทำยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
“ศั กยภาพ” หมายถึ ง ลั กษณะด านใดดานหนึ่ ง ที่มีคุณ คาหรือความไดเปรีย บเสียเปรีย บที่ จะเปน ปจ จัย
ส งเสริ ม ต อ การพั ฒ นา การวิ เคราะห ส ภาพแวดล อ ม (SWOT Analysis) เป น การประเมิ น สถานการณ ต างๆตาม
สภาพแวดลอมโดยวิเคราะหถึงจุดแข็งหรือจุด เดนซึ่ งเกิดจากป จจัย ภายใน จุด ออนหรือจุด ดอย ซึ่งเกิดจากป จจั ย
ภายใน โอกาสที่เกิดขึ้นจากปจจัยภายนอกและอุปสรรคที่สงผลกระทบจากปจจัยภายนอก
จุดแข็ง/จุดเดน
1. มีโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมสงผลตอพื้นที่ความเจริญทางอุตสาหกรรม
2. ผูบริหารทองถิ่นมีความมุงมั่นที่จะพัฒนาทองถิ่น
3. มีการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง ทั้งดานความรูความสามารถและการเสริมสราง
ประสบการณ
จุดออน/จุดดอย
1. ขาดแหลงน้ำขนาดกลาง เพื่อเปนตนทุนในดานการเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและการทองเที่ยว
2. กลุมผลิตภัณฑชุมชนองคกรเกษตรยังไมเขมแข็งในการบริหารจัดการและศักยภาพในการดำเนิน
กิจกรรมรวมกัน
โอกาส
1. รัฐบาลมีนโยบายสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจเพื่อรองรับตอการเปลี่ยนแปลง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2. จังหวัดปราจีนบุรีมีนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวและ SME
3. มีแนวโนมการขยายตัวของเศรษฐกิจเนื่องจากมีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นในตำบล
อุปสรรค
1. กระแสความเปนสังคมอุตสาหกรรมและสังคมเมืองมีมากขึ้น สถาบันครอบครัวออนแอ
วัฒนธรรมโครงสรางครอบครัวเริ่มเปลี่ยนแปลงไป
2. ปญหาภัยสังคมและภัยจากยาเสพติด
3. ปญหาภัยธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4. เกิดการอพยพของแรงงานทั้งไทย และแรงงานตางชาติเขามาประกอบอาชีพมากขึ้น
จากการวิเคราะห ปจจัย สภาพแวดลอมจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุป สรรคขางตน วิเคราะห ปจจัยแนวทางการ
กำหนดยุทธศาสตรได 6 ยุทธศาสตร และไดวิสัยทัศนการพัฒนา พันธกิจการพัฒนา ขององคการบริหารสวนตำบล
หัวหวา ไดดังนี้
วิสัยทัศน (Vision)
“การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี ภายใตวิถีชีวิตแบบพอเพียง”
พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการและโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐานและทั่วถึง
2. พัฒนาดานเกษตรกรรม และบริหารจัดการน้ำอยางบูรณาการ รวมทั้งพัฒนาพื้นฐานปจจัยดาน
การเกษตร เสริมสรางเกษตรวิถีตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ส งเสริ มพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ กษา ทำนุ บ ำรุงศาสนา บำรุงรัก ษาศิ ล ปะ โบราณสถาน จารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงาม
4. สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม
5. พัฒ นาและยกระดับคุณ ภาพชีวิตเด็ก คนชรา คนพิ การ ผู ดอยโอกาส หรือประชาชนใหไดรับ
บริการสวัสดิการพื้นฐานตางๆอยางทั่วถึงและมีความครอบคลุม
6. สงเสริมการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร
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ยุทธศาสตรการพัฒนา 6 ดาน
ยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานเกษตรกรรม เศรษฐกิจและการบริหารจัดการน้ำ
ยุทธศาสตรที่ 3 ดานสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานพัฒนาสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 5 ดานสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการบริหารจัดการ
3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของ
-บริบทภายนอก
1. ความเหลื่อมล้ำ
เปนปญหาสำคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ำดานรายได โอกาส การเขาถึงบริการภาครัฐ
จนกระทั่งนำไปสูความขัดแยงในสังคมและเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศที่ลดทอนความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ
และความมั่นคงทางสังคม อาทิ คนยากจนยังขาดโอกาสการเขาถึงบริการทางดานสาธารณสุขที่มีความเทาเทียมกัน
การแยงชิงทรัพยากร การรับรูขอมูลขาวสาร ปญหาอาชญากรรมและยาเสพติด
2. ความเปนเมือง
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทไปสูความเปนเมืองของตำบลหัวหวา มีแนวโนมเพิ่มขึ้นเพื่อลด
ความแออัดของเมืองหลวงและเมืองหลัก อันเปนการกระจายความเจริญสูพื้นที่นั้นๆจึงจำเปนที่จะตองมีการลงทุน
โครงสรางพื้นฐาน การจัดบริการสาธารณะเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเมือง การใชประโยชนของทรัพยากรทองถิ่น
ทั้งปจจัยการผลิตและแรงงานไปสูภาคการคา บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหมๆ ที่จะ
ชวยลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ซึ่งจะสงผลตอการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทองถิ่น การลดลงของ
แรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งป ญหาการบริห ารจัด การขยะทั้ งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้ งนี้ การเพิ่ มขึ้น ของ
ประชากรและแรงงานในพื้นที่อาจสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทองถิ่น อยางไรก็ตาม การผลิต
และกิจกรรมทางเศรษฐกิ จที่ มีขนาดใหญ ขึ้น เพื่ อตอบสนองความตองการคนในเมืองที่มากขึ้น จะสงผลใหเกิดการ
ประหยั ด ในภาคครัวเรือน การขนส งมี ตน ทุ น ต่ ำลงและการลงทุ น ในระบบสาธารณู ป โภคจะมี ความคุ มคามากขึ้ น
นอกจากนี้ความตองการแรงงานที่มากขึ้นจะมีสวนเอื้อหรือทำใหจำเปนตองมีการบริหารจัดการดานการศึกษาที่มี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น
3. การเขาสูสังคมผูสูงอายุ
องคการสหประชาชาติประเมินสถานการณวาในชวง ป 2544-2643 จะเปนศตวรรษแหง
ผูสูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ 60 ปขึ้นไปมากกวารอยละ 10 ของประชากรรวมทั่วโลก โดยประเทศที่พัฒนา
แลวจะใชระยะเวลาที่คอนขางยาวนานในการเขาสูสังคมผูสูงอายุ เชน ญี่ปุน อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุมประเทศกำลัง
พัฒนา และจากขอมูลพบวาปจจุบันผูสูงอายุในตำบลหัวหวา มีจำนวนมากเปนอันดับหนึ่งของอำเภอศรีมหาโพธิ ราว
1,000-1,200 ราย ที่ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพจากรัฐ ทำใหตองมีการพัฒนาศักยภาพ และวางแผนความพรอมดาน
การสงเสริมอาชีพ เพื่อใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4. การปรับเปลี่ยนดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว
การปรับเปลี่ ยนที่ รวดเร็วดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมสงผลใหเกิ ดการเปลี่ยนแปลงใน
รูปแบบการผลิตและการคาที่มีการใชเทคโนโลยีมาชวยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย อิเล็กทรอนิกส
กลายเปน รูป แบบการค าที่ มีบ ทบาทมากขึ้ น มี การยกระดั บ กระบวนการผลิ ตแบบอัตโนมั ติไปสูการใช เทคโนโลยี
อินเตอรเน็ตที่เชื่อมอุปกรณและเครื่องมือตางๆ เชน โทรศัพทมือถือ รถยนต โทรทัศน กลองวงจรปด และอื่นๆเขาไว
ดวยกัน เพื่อผลิตสินคาตามความตองการของผูบริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการติดตอประสานงานเพื่อสงตอ

~ 32 ~

ขอมูลขาวสารของทางราชการตางๆ องคการบริหารสวนตำบลหัวหวาก็ใชการสงผานขอมูลผานโทรศัพทมือถือ เพราะ
ดวยความกาวหนา ความทันสมัยและความรวดเร็ว
-บริบทภายใน
1. การขาดแคลนบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลหัวหวา
บุคลากรในองคกร นับวาเปนกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายตางๆ ทั้งจากนโยบาย
ระดับชาติ นโยบายจังหวัด/อำเภอ และนโยบายของผูบริหารทองถิ่น โดยเฉพาะอยางยิ่งการไดบุคลากรที่มีคุณภาพ มี
ความรูความสามารถ ยิ่งจะสงผลดีตอการพัฒ นาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหบรรลุเปาหมาย และการชวยเหลือ
ประชาชนไดอยางดีที่สุด แตปจจุบันพบวา องคการบริหารสวนตำบลหัวหวายังขาดแคลนบุคลากรในตำแหนงสำคัญๆ
หลายตำแหนง ทั้งกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เพื่อขับเคลื่อนงานและ
นโยบายตางๆใหเปนไปตามความรูและความสามารถ ไดอยางตรงกับสาขาวิชาความรู อันจะสงผลใหงานมีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. การบริหารจัดการภาครัฐ
รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2558 วางกรอบการบริหารจัดการภาครัฐ เอื้อ
ตอการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ โดยรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2558 มีมาตรการสำคัญๆที่จะชวย
สนับสนุนใหการบริหารจัดการและปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา อาทิ
มาตรา 69 หนวยงานของรัฐ องคกรเอกชน หรือองคกรใดที่ดำเนินกิจกรรมโดยใชเงินแผนดิน มีหนาที่ตองเปดเผย
ขอมูลเกี่ยวกับการดำเนินการดังกลาวตอสาธารณะ เพื่อใหพลเมืองไดติดตามและตรวจสอบ
มาตรา 82 รัฐตองดำเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ และตองจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอื่น
ใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสรางโอกาสเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสรางความเปนธรรมอยางยั่งยืน
กระจายอำนาจและจัดการภารกิจ อำนาจหนาที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหวางราชการสวนกลาง
ภูมิภาค และสวนทองถิ่น รวมทั้งมีกลไกปองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐ
และภาคเอกชน
มาตรา 89 รัฐตองดำเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความ
ยั่งยืนทางการคลัง และการใชจายเงินเงินแผนดินอยางคุมคา จัดใหมีระบบการเงินการคลังเพื่อสังคม มีระบบภาษี
อากรที่มีความเปนธรรม มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน และสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม
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สวนที่ 3
การนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน
ที่

ยุทธศาสตร

ดาน

แผนงาน

1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

1.ดานโครงสราง
พื้นฐาน
2 ดานเกษตรกรรมเศรษฐกิจ 2.ดานเกษตรกรรม
และบริหารจัดการน้ำ
เศรษฐกิจและบริหาร
จัดการน้ำ
3 ดานสังคม การศึกษา
3. ดานสังคม
ศาสนา และวัฒนธรรม
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
4 ดานพัฒนาสิ่งแวดลอม
5 ดานสาธารณสุข

4. ดานพัฒนา
สิ่งแวดลอม
5. ดานสาธารณสุข

6 ดานบริหารจัดการ

6. ดานบริหารจัดการ

รวม

6 ดาน
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1.1 แผนงาน
เคหะและชุมชน
2.1 แผนงาน
การเกษตร
3.1 แผนงาน
การศึกษา
3.2 แผนงาน
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
4.1 แผนงาน
สาธารณสุข
5.1 แผนงาน
สาธารณสุข
6.1 แผนงาน
บริหารทั่วไป
6.2 แผนงาน
บริหารงานคลัง
6.3 แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน
6.4 แผนงาน
สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน
6.5 แผนงาน
ศาสนาฯ
6.6 แผนงานงบ
กลาง
11 แผนงาน

หนวยงาน
หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สนับสนุน
กองชาง
-สำนักปลัด
-กองคลัง
สำนักปลัด
-กองคลัง
กองการศึกษาฯ -สำนักปลัด
-กองคลัง

สำนักปลัด

-กองคลัง

กองสาธารณสุข -สำนักปลัด
และสิ่งแวดลอม -กองคลัง
สำนักปลัด
-กองคลัง
-กองการศึกษาฯ

-

-

แบบ ผ.01

2. บัญชีโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร
1) ดานการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะ
และชุมชน
รวม
2) ยุทธศาสตรดาน
การเกษตร
เศรษฐกิจและการ
บริหาจัดการน้ำ
2.1 แผนงาน
การเกษตร
รวม
3) ดานสังคม
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
3.1 แผนงาน
การศึกษา
3.2 แผนงาน
ศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
รวม

ป 2566
จำนวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
56
45,854,200

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ป 2567
ป 2568
ป 2569
จำนวน
งบประมาณ
จำนวน
งบประมาณ
จำนวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
39
28,159,400
3
46,800,000
2
3,600,000

ป 2570
จำนวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
-

รวม 5ป
จำนวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
100 124,413,600

56
2

45,854,200
80,000

39
2

28,159,400
80,000

3
2

46,800,000
80,000

2
2

3,600,000
80,000

2

80,000

100
10

124,413,600
400,000

2

80,000

2

80,000

2

80,000

2

80,000

2

80,000

10

400,000

9

4,330,000

8

3,830,000

9

3,930,000

8

3,830,000

9

3,930,000

43

19,850,000

7

480,000

7

480,000

7

480,000

7

480,000

7

480,000

35

2,400,000

16

4,810,000

15

4,310,000

16

4,810,000

15

4,310,000

16

4,810,000

78

22,250,000

**หมายเหตุ : แบบ ผ.01 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ใหนำไปไวเปนแผนแรกของแบบตางๆ (ผ.01 - ผ.01/1 - ผ.02 - ผ.02/1 - ผ.02/2 และสุดทาย ผ.03)
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แบบ ผ.01

2. บัญชีโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร
4) ดานการพัฒนา
สิ่งแวดลอม
4.1 แผนงาน
สาธารณสุข
รวม
5) ดานสาธารณสุข
5.1 แผนงาน
สาธารณสุข
รวม
6) ดานการบริหาร
จัดการ
6.1 แผนงานบริหาร
ทั่วไป
6.2 แผนงาน
บริหารงานคลัง
6.3 แผนงานการ
รักษาความสงบภายใน
6.4 แผนงานสราง
ความเขมแข็งของ
ชุมชน
6.5 แผนงานศาสนาฯ

ป 2566
จำนวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ป 2567
ป 2568
ป 2569
จำนวน
งบประมาณ
จำนวน
งบประมาณ
จำนวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

ป 2570
จำนวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 5ป
จำนวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

4

390,000

4

390,000

4

390,000

4

390,000

4

390,000

20

1,950,000

4

390,000

4

390,000

4

390,000

4

390,000

4

390,000

20

1,950,000

4

580,000

4

580,000

4

580,000

4

580,000

4

580,000

20

2,900,000

4

580,000

4

580,000

4

580,000

4

580,000

4

580,000

20

2,900,000

3

620,000

3

620,000

3

620,000

3

620,000

3

620,000

15

3,100,000

2

120,000

2

120,000

2

120,000

2

120,000

2

2

10

600,000

3

90,000

3

90,000

3

90,000

3

90,000

3

90,000

15

450,000

3

200,000

3

200,000

3

200,000

3

200,000

3

200,000

15

1,000,000

2

95,000

2

95,000

2

95,000

2

95,000

2

95,000

10

475,000

13
1,030,000
13
1,030,000
13
1,030,000
13
1,030,000
13
1,030,000
65
5,625,000
รวม
รวมทั้งสิ้น
95
52,744,200
77
34,549,400
42
53,690,000
40
9,990,000
39
6,890,000
291 157,538,600
**หมายเหตุ : แบบ ผ.01 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ใหนำไปไวเปนแผนแรกของแบบตางๆ (ผ.01 - ผ.01/1 - ผ.02 - ผ.02/1 - ผ.02/2 และสุดทาย ผ.03)
~ 36 ~

แบบ ผ.01/1

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนชุมชน
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ยุทธศาสตร
โครงการพัฒนาที่
นำมาจากแผนพัฒนา
หมูบานและ
แผนพัฒนาชุมชน
รวมทั้งสิ้น

ป 2566
จำนวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
19
15,000,600

19

15,000,600

ป 2567
จำนวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
-

-

-

ป 2568
จำนวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
-

-

-

~ 37 ~

ป 2569
จำนวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
-

-

-

ป 2570
จำนวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
-

-

-

รวม 5ป
จำนวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
19
15,000,600

19

15,000,600

แบบ ผ.02

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
สำหรับองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ก ยุทธศาสตรจังหวัดที่
(5.พัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส)
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด (3. สงเสริมเศรษฐกิจและการทองเที่ยวชุมชน)
1. ยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

1

ขยายทอเมน
ประปา ม.1

เพื่อใหประชาชน
มีน้ำอุปโภคบริโภค

2

ติดตั้งไฟสอง
สวางรายทาง
ม.1

เพื่อใหประชาชน จากบานนายประมาณ โชติ
เดินทางไดสะดวก แสง ถึงนายทองเมี้ยน งาม
มีความปลอดภัย วงษ ระยะทาง 1,000 ม.

3

ปรับปรุงเสียง
ตามสาย ม.1

4

กอสรางระบบ
ประปาขนาด
ใหญมาก ม.1

เพื่อใหประชาชน
รับรูขาวสารอยาง
ทั่วถึง
เพื่อใหประชาชน
มีน้ำอุปโภคบริโภค

5

กอสรางถนน
ลูกรัง ม.1

จากบานนางจินตนา ปน
ทาย ถึงนายโกมล ทับทิม
ระยะทาง 700 ม.

2566
(บาท)
420,000

งบประมาณและที่มา
2567
2568
(บาท)
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง
อบต.หัวหวา

ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60

ประชาชนมีน้ำ
อุปโภค-บริโภค
อยางทั่วถึง

500,000

ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง

กองชาง
อบต.หัวหวา

ปรับปรุงเสียงตามสาย หมูที่
1 บานหัวหวา

100,000
1,200,000

ประชาชนไดรับ
ขาวสาร
ประชาสัมพันธ
ประชาชนมีน้ำ
อุปโภค-บริโภค
อยางทั่วถึง

กองชาง
อบต.หัวหวา

กอสรางระบบประปาขนาด
ใหญมาก หมูที่.1 หัวไผ หัว
หวา

ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60
ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60
ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง

กองชาง
อบต.หัวหวา

เพื่อใหประชาชน จากนานางทองหลาง
เดินทางไดสะดวก สังอรดี ถึงนายประสิทธิ์
มีความปลอดภัย จิตดี กวาง 4 ม. ยาว
1,300 ม.

1,560,000

~ 38 ~

กองชาง
อบต.หัวหวา

แบบ ผ.02

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
สำหรับองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ก ยุทธศาสตรจังหวัดที่
(5.พัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส)
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด (3. สงเสริมเศรษฐกิจและการทองเที่ยวชุมชน)
1. ยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

6

ปรับปรุงถนน
ลูกรัง ม.2

7

ปรับปรุงถนน
ลูกรัง ม.2

เพื่อใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก
มีความปลอดภัย
เพื่อใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก
มีความปลอดภัย

จากบานนางกองสี สิงหทน หนาบานนางสงวน ปาละกะ
วงศ กวาง 3.5 ม.ยาว 200 ม.
จากบานนายจงกล วงษอุดม บานนายนวล สมอทอง กวาง
4 ม. ยาว 200 ม.

8

ปรับปรุงภูมิ
ทัศนหนอง
ขันหมาก ม.2

เพื่อใหประชาชนมี
พื้นที่
สาธารณประโยชน

ปรับปรุงภูมทัศนหนอง
420,000
ขันหมาก (เทคอนกรีตรอบ
หนองขันหมาก) กวาง 4 ม.ยาว
500 ม.

2566
(บาท)
210,000

งบประมาณและที่มา
2567 2568
(บาท) (บาท)

240,000

~ 39 ~

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60
ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการเดินทาง

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง
อบต.หัวหวา

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการดำเนิน
กิจกรรม

กองชาง
อบต.หัวหวา

ความพึงพอใจของ ประชาชนมีพื้นที่
ประชาชนไมต่ำกวา สาธารณประโยชนใน
รอยละ 60
การทำกิจกรรม

กองชาง
อบต.หัวหวา

แบบ ผ.02

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
สำหรับองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ก ยุทธศาสตรจังหวัดที่
(5.พัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส)
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด (3. สงเสริมเศรษฐกิจและการทองเที่ยวชุมชน)
1. ยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
ที่

โครงการ

9

กอสราง
สะพาน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.3
10 กอสรางถนน
คสล.ม.3
11 กอสรางถนน
ลูกรัง ม.3
12 ขุดสระหนอง
หลม ม.3

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

เพื่อใหประชาชน จากที่นานายบุญมี โพ
เดินทางไดสะดวก นาม - นานายทวี แพงมา
มีความปลอดภัย กวาง 4 ม. ยาว 5 ม.
เพื่อใหประชาชน จากถนน 3070 ถึงบาน
เดินทางไดสะดวก นายอรรถพล เทียมอัมพร
มีความปลอดภัย กวาง 3 ม.ยาว 120 ม.
เพื่อใหประชาชน จากที่นางสายลม กลับ
เดินทางไดสะดวก ไชย - หนองบัวปลาขาว
มีความปลอดภัย กวาง 3 ม. ยาว 3,000
ม.
เพื่อใหประชาชน ขุดสระหนองหลม ม.3
มีน้ำอุปโภค
เนื้อที่ประมาณ 7 ไร
บริโภคทีเ่ พียงพอ

2566
(บาท)
1,200,000

งบประมาณและที่มา
2567
2568
(บาท)
(บาท)

216,000

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

ความพึงพอใจของ ประชาชนไดรับ
ประชาชนไมต่ำกวา ความสะดวกในการ
รอยละ 60
เดินทาง

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง
อบต.หัวหวา

ความพึงพอใจของ ประชาชนไดรับ
ประชาชนไมต่ำกวา ความสะดวกในการ
รอยละ 60
เดินทาง

กองชาง
อบต.หัวหวา

2,700,000

ความพึงพอใจของ ประชาชนไดรับ
ประชาชนไมต่ำกวา ความสะดวกในการ
รอยละ 60
เดินทาง

กองชาง
อบต.หัวหวา

1,200,000

ความพึงพอใจของ ประชาชนมีน้ำ
ประชาชนไมต่ำกวา อุปโภค บริโภคที่
รอยละ 60
เพียงพอ

กองชาง
อบต.หัวหวา

~ 40 ~

แบบ ผ.02
บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
สำหรับองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ก ยุทธศาสตรจังหวัดที่
(5.พัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส)
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด (3. สงเสริมเศรษฐกิจและการทองเที่ยวชุมชน)
ที่

โครงการ

13 กอสรางถนน
ลูกรัง ม.4
14 กอสรางถนน
ลูกรัง ม.4

15 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.4
16 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.4

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

เพื่อใหประชาชน จากเขต ม.4 ถึง ม.9
เดินทางไดสะดวก กวาง 6 ม. ยาว 5,000
มีความปลอดภัย ม.พรอมทอขนาด 80
ซม.จำนวน 2 จุด
เพื่อใหประชาชน พรอมวางทอขนาด 1 ม.
เดินทางไดสะดวก จำนวน 6 ทอน จากที่นา
มีความปลอดภัย นายสุเนตร สังอรดี ถึง
บานนายออด ปรืองาม
กวาง 6 ม.ยาว 1,000
ม.
เพื่อใหประชาชน จากบานนางสาคร ค้ำชู
เดินทางไดสะดวก ถึงสามแยกที่นายสวง
มีความปลอดภัย ประคอง กวาง 5 ม.ยาว
150 ม.
เพื่อใหประชาชน จากบานนายสุวตั ร ขยัน
เดินทางไดสะดวก กิจ ถึงที่นานายใบ กวาง
มีความปลอดภัย 3 ม.ยาว 70 ม.

2566
(บาท)
1,000,000

งบประมาณและที่มา
2567
2568
(บาท)
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

ความพึงพอใจของ ประชาชนไดรับ
ประชาชนไมต่ำกวา ความสะดวกใน
รอยละ 60
การเดินทาง

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง
อบต.หัวหวา

600,000

ความพึงพอใจของ ประชาชนไดรับ
ประชาชนไมต่ำกวา ความสะดวกใน
รอยละ 60
การเดินทาง

กองชาง
อบต.หัวหวา

450,000

ความพึงพอใจของ ประชาชนไดรับ
ประชาชนไมต่ำกวา ความสะดวกใน
รอยละ 60
การเดินทาง

กองชาง
อบต.หัวหวา

ความพึงพอใจของ ประชาชนไดรับ
ประชาชนไมต่ำกวา ความสะดวกใน
รอยละ 60
การเดินทาง

กองชาง
อบต.หัวหวา

126,000

~ 41 ~

แบบ ผ.02

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
สำหรับองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ก ยุทธศาสตรจังหวัดที่
(5.พัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส)
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด (3. สงเสริมเศรษฐกิจและการทองเที่ยวชุมชน)
1. ยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

17 ขยายเขตไฟฟา เพื่อใหประชาชน
แรงต่ำ ม.4
มีไฟฟาใชอยาง
ทั่วถึง
18 ปรับปรุงถนน
ลูกรัง ม.4
19 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.4
20 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.4
21 กอสราง
สะพาน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก.ม.4
22 กอสรางถนน
ลูกรัง ม.4

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

ชวงที่ 1 จากบานนายชู ยอดแพง
ถึงเขต ม.5 ชวงที่ 2 จากสาม
แยกวัดหนองหัวซา ถึงสวน
สุขภาพ ม.4 เกาะสมอ
เพื่อใหประชาชน จากบานนายวัน ถึงที่นายเดน
เดินทางไดสะดวก จนถึงเขต ม.5 กวาง 4 ม. ยาว
มีความปลอดภัย 300 ม.
เพื่อใหประชาชน จากแยกหนาวัดหัวซา ถึงวัดหลวง
เดินทางไดสะดวก ตามหาบัว กวาง 6 ม.ยาว
มีความปลอดภัย 4,000 ม.
เพื่อใหประชาชน จากบานนายวัน ถึงบานนายเดน
เดินทางไดสะดวก ม.5 กวาง 4 ม.ยาว 300 ม.
มีความปลอดภัย
เพื่อใหประชาชน จำนวน 2 จุด (1).จากที่นานาย
เดินทางไดสะดวก ประเสริฐ กวาง 6 ม.ยาว 4 ม.
มีความปลอดภัย (2).จากสวนสุขภาพบานหายโศก
ถึงวัดเกาะแกวสถาวร กวาง 6 ม.
ยาว 4 ม.
เพื่อใหประชาชน จากบานนายสรภพ ถึงวัดเกาะ
เดินทางไดสะดวก แกวสถาวร กวาง 6 ม.ยาว
มีความปลอดภัย 1,000 ม.

2566
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2567
2568
(บาท)
(บาท)
200,000

2569
(บาท)

360,000
14,400,000
720,000
2,400,000

1,200,000

~ 42 ~

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

ความพึงพอใจ
ประชาชนไดรับ
ของประชาชนไม ความสะดวกใน
ต่ำกวารอยละ 60 การใชไฟฟา
ความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
ต่ำกวารอยละ 60
ความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
ต่ำกวารอยละ 60
ความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
ต่ำกวารอยละ 60
ความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
ต่ำกวารอยละ 60

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง
อบต.หัวหวา

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง

กองชาง
อบต.หัวหวา

ความพึงพอใจ
ประชาชนไดรับ
ของประชาชนไม ความสะดวกใน
ต่ำกวารอยละ 60 การเดินทาง

กองชาง
อบต.หัวหวา

กองชาง
อบต.หัวหวา
กองชาง
อบต.หัวหวา
กองชาง
อบต.หัวหวา

แบบ ผ.02

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
สำหรับองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ก ยุทธศาสตรจังหวัดที่
(5.พัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส)
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด (3. สงเสริมเศรษฐกิจและการทองเที่ยวชุมชน)
1. ยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

23 เสริมถนนแอส เพื่อใหประชาชน จากรอยตอ ศพด.หัวหวา ถึง
ฟลติก ม.5
เดินทางไดสะดวก โรงน้ำหยอดเหรียญพรอม
มีความปลอดภัย รองระบายน้ำ กวาง 4 ม.
ยาว 200 ม
24 กอสรางถนน เพื่อใหประชาชน จากบานนายปรีชา ทองใส
แอสฟลติก ม. เดินทางไดสะดวก ถึงสระน้ำโบราณ กวาง 4
5
มีความปลอดภัย ม.
ยาว 200 ม.
25 กอสรางถนน เพื่อใหประชาชน จากรอยตอ หนากุฏิเจา
แอสฟลติก ม. เดินทางไดสะดวก อาวาส ถึงบานแมชีปด
5
มีความปลอดภัย กวาง 4 ม.ยาว 200 ม.
26 กอสรางถนน เพื่อใหประชาชน จากที่นายสมชาย งามวงษ
ลูกรัง. ม.5
เดินทางไดสะดวก ถึงสระน้ำวัดหนองใหญ
มีความปลอดภัย กวาง 4 ม.ยาว 350 ม.
27 กอสรางถนน เพื่อใหประชาชน จากที่นายประภาส บุญเชิด
คสล.ม.5
เดินทางไดสะดวก ถึงรอยตอหมูที่ 4 ยาว
มีความปลอดภัย 150 ม.
28 กอสรางถนน เพื่อใหประชาชน จากขางวัดอาจารยยูร ถึง
ลูกรัง. ม.5
เดินทางไดสะดวก หนองสระเพาะ กวาง 3 ม.
มีความปลอดภัย ยาว 350 ม.

2566
(บาท)
320,000

งบประมาณและที่มา
2567
2568
(บาท)
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง
อบต.หัวหวา

ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง

240,000

ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง

กองชาง
อบต.หัวหวา

240,000

ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60
ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60
ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60
ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง
ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง
ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง
ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง

กองชาง
อบต.หัวหวา

420,000
360,000
315,000

~ 43 ~

กองชาง
อบต.หัวหวา
กองชาง
อบต.หัวหวา
กองชาง
อบต.หัวหวา

แบบ ผ.02

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
สำหรับองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ก ยุทธศาสตรจังหวัดที่
(5.พัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส)
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด (3. สงเสริมเศรษฐกิจและการทองเที่ยวชุมชน)
1. ยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
ที่

ที

โครงการ

1กอสรางถนน
29 คสล. ม.5

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

เพื่อใหประชาชน จากบานนางวิภารัตน งาม
เดินทางไดสะดวก วงษ ถึงทางแยกไปวัด
มีความปลอดภัย อาจารยยรู กวาง 4 ม. ยาว
321 ม.

2566
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2567
2568
(บาท)
(บาท)
770,400

~ 44 ~

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60

ผลที่คาดวา
จะไดรับ
ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง
อบต.หัวหวา

แบบ ผ.02

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
สำหรับองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ก ยุทธศาสตรจังหวัดที่
(5.พัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส)
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด (3. สงเสริมเศรษฐกิจและการทองเที่ยวชุมชน)
1. ยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
ที่

โครงการ

30 กอสรางถนน
ลูกรัง ม.6
31 กอสรางถนน
ลูกรัง ม.6

32 กอสรางถนน
คสล. ม.6
33 กอสรางถนน
ลูกรัง ม.6

วัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชน
เดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย
เพื่อใหประชาชน
เดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

จากแยกอูดับเบิล้ เอ ถึง
แยกหนองปากกวาง
กวาง 3 ม.ยาว 150 ม.
จากแยกโรงงาน
น้ำมันแทคซา ถึงเขต
ติดตอ ม.1 ต.โคกปบ
กวาง 8 ม.ยาว 2,500
ม.
เพื่อใหประชาชน
จากที่นายริ้ว ยะโสวงษ
เดินทางไดสะดวกมี ถึงแยกวัดปาพระธาตุโพธิ์
ความปลอดภัย
ทอง กวาง 4 ม.ยาว
1,500 ม.
เพื่อใหประชาชน
จากถนนหมายเลข
เดินทางไดสะดวกมี 3070 ถึงเขตติดตอ ต.คู
ความปลอดภัย
ลำพัน กวาง 8 ม. ยาว
4,500 ม.

2566
(บาท)
135,000

งบประมาณและที่มา
2567
2568
(บาท)
(บาท)

420,000

3,600,000

10,800,000

~ 45 ~

2569
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาด
วา
2570
จะไดรับ
(บาท)
ความพึงพอใจของ ประชาชนไดรับ
ประชาชนไมต่ำกวา ความสะดวกใน
รอยละ 60
การเดินทาง
ความพึงพอใจของ ประชาชนไดรับ
ประชาชนไมต่ำกวา ความสะดวกใน
รอยละ 60
การเดินทาง

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง
อบต.หัวหวา

ความพึงพอใจของ ประชาชนไดรับ
ประชาชนไมต่ำกวา ความสะดวกใน
รอยละ 60
การเดินทาง

กองชาง
อบต.หัวหวา

ความพึงพอใจของ ประชาชนไดรับ
ประชาชนไมต่ำกวา ความสะดวกใน
รอยละ 60
การเดินทาง

กองชาง
อบต.หัวหวา

กองชาง
อบต.หัวหวา

แบบ ผ.02

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
สำหรับองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ก ยุทธศาสตรจังหวัดที่
(5.พัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส)
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด (3. สงเสริมเศรษฐกิจและการทองเที่ยวชุมชน)
1. ยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

34 กอสรางถนน
คสล. ม.6

เพื่อใหประชาชน
เดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย

35 กอสรางถนน
คสล. ม.6

เพื่อใหประชาชน
เดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย

36 กอสรางถนน
ลูกรัง ม.6

เพื่อใหประชาชน
เดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย

37 กอสรางถนน
คสล. ม.6

เพื่อใหประชาชน
เดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

2566
(บาท)
600,000

จากถนนหมายเลข
3070 ถึงแยกหนอง
ปากกวาง กวาง 4 ม.ยาว
250 ม.
จากแยกที่นานายทนุ
450,000
กัญญายะ ถึงเขตติดตอ ม.
5 กวาง 3 ม.ยาว 250
ม.
จากแยกที่รอยตำรวจโท
เสนาะ โพธิส์ งค ถึงที่
สาธารณะตนกระบก
กวาง 6 ม. ยาว 400 ม.
จากถนนหมายเลข
3070 ถึงเขตติดตอ ต.คู
ลำพัน กวาง 8 ม. ยาว
4,500 ม.

งบประมาณและที่มา
2567
2568
(บาท)
(บาท)

720,000

21,600,000

~ 46 ~

2569
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาด
วา
2570
จะไดรับ
(บาท)
ความพึงพอใจของ ประชาชนไดรับ
ประชาชนไมต่ำกวา ความสะดวกใน
รอยละ 60
การเดินทาง

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง
อบต.หัวหวา

ความพึงพอใจของ ประชาชนไดรับ
ประชาชนไมต่ำกวา ความสะดวกใน
รอยละ 60
การเดินทาง

กองชาง
อบต.หัวหวา

ความพึงพอใจของ ประชาชนไดรับ
ประชาชนไมต่ำกวา ความสะดวกใน
รอยละ 60
การเดินทาง

กองชาง
อบต.หัวหวา

ความพึงพอใจของ ประชาชนไดรับ
ประชาชนไมต่ำกวา ความสะดวกใน
รอยละ 60
การเดินทาง

กองชาง
อบต.หัวหวา

แบบ ผ.02

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
สำหรับองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ก ยุทธศาสตรจังหวัดที่
(5.พัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส)
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด (3. สงเสริมเศรษฐกิจและการทองเที่ยวชุมชน)
1. ยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
ที่
38

โครงการ
กอสรางถนน
ลูกรัง ม.7

39 กอสราง
ประปา ม.7

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

เพื่อใหประชาชน จากที่นายสมเกียรติ์ พันดี ถึง
เดินทางไดสะดวก วัดเนินผาสุก ชวงที่ 1 กวาง
มีความปลอดภัย 3 ม.ยาว 100 ม. ชวงที่ 2
กวาง 5 ม.ยาว 200 ม.
เพื่อใหประชาชน กอสรางประปา ม.7 บริเวณ
มีน้ำอุปโภคที่นายบุญสม มีชัย
บริโภคอยางทั่วถึง

40

กอสรางถนน
คสล. ม.7

เพื่อใหประชาชน จากบานนายมาโนช ถึงบาน
เดินทางไดสะดวก นายวิชัย แกวพิลา กวาง 3
มีความปลอดภัย ม.ยาว 112 ม.

41

วางทอระบาย เพื่อปองกัน
น้ำ ม.7
ปญหาน้ำทวมขัง

42

กอสรางถนน
ลูกรัง ม.7

จากที่นางอุไร ถึงที่นายชนะ
บริบูรณทรัพย ระยะทาง
200 ม.

เพื่อใหประชาชน จากที่นางปราณี มีชัย ถึงที่
เดินทางไดสะดวก นายธานัน มีชัย กวาง 5 ม.
มีความปลอดภัย ยาว 500 ม.

2566
(บาท)
390,000

งบประมาณและที่มา
2567
2568
(บาท)
(บาท)

800,000

201,600

410,000

750,000

~ 47 ~

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
ความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
ต่ำกวารอยละ
60
ความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
ต่ำกวารอยละ
60
ความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
ต่ำกวารอยละ
60
ความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
ต่ำกวารอยละ
60
ความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
ต่ำกวารอยละ
60

ผลที่คาดวา
จะไดรับ
ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง
อบต.หัวหวา

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การใชไฟฟา

กองชาง
อบต.หัวหวา

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง

กองชาง
อบต.หัวหวา

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง

กองชาง
อบต.หัวหวา

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง

กองชาง
อบต.หัวหวา

แบบ ผ.02

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
สำหรับองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ก ยุทธศาสตรจังหวัดที่
(5.พัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส)
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด (3. สงเสริมเศรษฐกิจและการทองเที่ยวชุมชน)
1. ยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
ที่
43
44

โครงการ
ขยายเขต
ไฟฟาแรงต่ำ
ม.7
กอสรางถนน
คสล. ม.7

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

เพื่อใหประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง
ทั่วถึง
เพื่อใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก
มีความปลอดภัย

จากที่นายบุญเรียม มาสี
ถึงที่นางสุวรรณา แสง
สุวิมล ยาว 200 ม.
จากที่นายชัยยุทธ
แปลนวงษ ถึงที่ น.ส.ธัญ
ลักษณ แปลนวงษ กวาง
4 ม.ยาว 100 ม.

2566
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2567
2568
(บาท)
(บาท)
200,000
240,000

~ 48 ~

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
ความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
ต่ำกวารอยละ 60
ความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
ต่ำกวารอยละ 60

ผลที่คาดวา
จะไดรับ
ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง
ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง
อบต.หัวหวา
กองชาง
อบต.หัวหวา

แบบ ผ.02

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
สำหรับองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ก ยุทธศาสตรจังหวัดที่
(5.พัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส)
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด (3. สงเสริมเศรษฐกิจและการทองเที่ยวชุมชน)
1. ยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

45

ขยายเขตไฟฟาแรง
ต่ำ ม.8

เพื่อใหประชาชนมี
ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

จากบานนางฝาย จันทรโชติ
ถึงบานนายยน

46 กอสรางถนน คสล.
ม.8

เพื่อใหประชาชน
เดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย
เพื่อใหประชาชน
เดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย

จากทางสาธารณประโยชน
ถึงที่นายทวีศักดิ์ โพธิ์ศรี
กวาง 4 ม.ยาว 200 ม.
ปรับปรุงลูกลังไหลทางจาก
บานนายธนากร ถึงบาน
นายบุญ แซโล ระยะทาง
500 ม.

47

ปรับปรุงถนนลูกรัง
ม.8

2566
(บาท)
500,000

งบประมาณและที่มา
2567
2568
(บาท)
(บาท)

480,000
200,000

~ 49 ~

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60
ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60
ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
ใชไฟฟา
ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง
ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง
อบต.หัวหวา
กองชาง
อบต.หัวหวา
กองชาง
อบต.หัวหวา

แบบ ผ.02

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
สำหรับองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ก ยุทธศาสตรจังหวัดที่
(5.พัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส)
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด (3. สงเสริมเศรษฐกิจและการทองเที่ยวชุมชน)
1. ยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

48

กอสรางถนนลูกรัง
ม.9

เพื่อใหประชาชน
เดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย

จากที่นายเจริญชัย ขุนเภา
ถึงที่นายสุมิตร ขุนเภา กวาง
6 ม.ยาว 150 ม.

49 ปรับปรุงถนนลูกรัง
ม.9

เพื่อใหประชาชน
เดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย

จากที่นายสัมพันธ เอื้อเฟอ
ถึงบานนางสังเวียน ซื่อตรง
กวาง 6 ม.ยาว 500 ม.

900,000

50 กอสรางถนน
เพื่อใหประชาชน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เดินทางไดสะดวกมี
ม.9
ความปลอดภัย

จากถนนสี่เลน ถึงบานนาย
สัมพันธ เอื้อเฟอ กวาง 6 ม.
ยาว 400 ม.

1,440,000

51 กอสรางถนน
คสล. ม.9

เพื่อใหประชาชน
เดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย

จากบานนายสมชาย วุฒิแสง
ถึงที่นายสายยนต เอื้อเฟอ
กวาง 4 ม.ยาว 300 ม.

720,000

52 กอสรางถนน
คสล. ม.9

เพื่อใหประชาชน
เดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย

จากบานนางสมคิด ชินโน ถึง
ทางสาธารณประโยชน กวาง
4 ม.ยาว 400 ม.

960,000

2566
(บาท)
270,000

งบประมาณและที่มา
2567
2568
(บาท)
(บาท)

~ 50 ~

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
ความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
ต่ำกวารอยละ
60
ความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
ต่ำกวารอยละ
60
ความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
ต่ำกวารอยละ
60
ความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
ต่ำกวารอยละ
60
ความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
ต่ำกวารอยละ
60

ผลที่คาดวา
จะไดรับ
ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง
อบต.หัวหวา

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง

กองชาง
อบต.หัวหวา

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง

กองชาง
อบต.หัวหวา

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง

กองชาง
อบต.หัวหวา

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง

กองชาง
อบต.หัวหวา

แบบ ผ.02

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
สำหรับองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ก ยุทธศาสตรจังหวัดที่
(5.พัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส)
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด (3. สงเสริมเศรษฐกิจและการทองเที่ยวชุมชน)
1. ยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

53

ขยายเขตไฟฟา
แรงต่ำ ม.10

เพื่อใหประชาชน
มีไฟฟาใชอยาง
ทั่วถึง

จากบานนางหนูเพียร ถึงที่
นายทรงศักดิ์ อุปถัมภ
ระยะทาง 500 ม.

54

ติดตั้งไฟสอง
สวางรายทาง
กิ่งเดี่ยว ม.10

เพื่อใหประชาชน จากถนนสี่เลน ถึงเขตติดตอ
เดินทางไดสะดวก ม.7 ระยะทาง 1,500 ม.
มีความปลอดภัย

55

ปรับปรุงที่
สาธารณประ
โยชน ม.10

เพื่อใหประชาชน ปรับปรุงที่
เดินทางไดสะดวก สาธารณประโยชน หนอง
มีความปลอดภัย เสือตาย (สรางสนามกีฬา)

2566
(บาท)
500,000

งบประมาณและที่มา
2567
2568
(บาท)
(บาท)

2,100,000

512,000

~ 51 ~

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

ความพึงพอใจ
ประชาชนไดรับ
ของประชาชนไม พื้นที่
ต่ำกวารอยละ 60 สาธารณประโยชน
ในการทำกิจกรรม
ความพึงพอใจ
ประชาชนไดรับ
ของประชาชนไม ความสะดวกในการ
ต่ำกวารอยละ 60 เดินทาง
ความพึงพอใจ
ประชาชนมีน้ำ
ของประชาชนไม อุปโภค - บริโภคที่
ต่ำกวารอยละ 60 เพียงพอ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง
อบต.หัวหวา
กองชาง
อบต.หัวหวา
กองชาง
อบต.หัวหวา

แบบ ผ.02
บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
สำหรับองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ก ยุทธศาสตรจังหวัดที่
(5.พัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส)
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด (3. สงเสริมเศรษฐกิจและการทองเที่ยวชุมชน)
1. ยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
ที่

โครงการ

56

กอสรางถนน
คสล. ม.11

57

กอสรางโดม
อเนกประสงค
ม.11

58

ขยายเขตไฟฟา
แรงต่ำ ม.11

59

ขยายระบบ
ประปา ม.11

60

กอสรางถนน
ลูกรัง ม.11

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

เพื่อใหประชาชน
จากที่ น.ส.ประภาวัลย
เดินทางไดสะดวกมี สรอยสิงหคำ ถึงบานนาย
ความปลอดภัย
ทวี วงศสวัสดิ์ กวาง 4 ม.
ยาว 274 ม.
เพื่อใหประชาชนมี กอสรางโดม
ศาลาเอนกประสงค อเนกประสงค ม.11 (ขาง
ใชทำกิจกรรม
ลานกีฬาหมูบา น) กวาง
12 ม. ยาว 20 ม.
เพื่อใหประชาชนมี จากรอยตอ คสล.ซอย 1
ไฟฟาใชอยางทั่วถึง ถึงบานอาจารยมนูญ
จันทรตรา พรอมไฟราย
ทางระยะทาง 500 ม.
เพื่อใหประชาชนมี จากรอยตอซอย 1 ถึง
น้ำอุปโถค - บริโภค บานอาจารยมนูญ จันทร
ที่เพียงพอ
ตรา
เพื่อใหประชาชน
จากบานนางละมาย
เดินทางไดสะดวกมี เนื่องมัจฉา ถึงบานนาง
ความปลอดภัย
สุทิน ปตสะ กวาง 5 ม.
ยาว 1,000 ม.

2566
(บาท)
657,600

งบประมาณและที่มา
2567
2568
(บาท)
(บาท)

680,000

500,000

214,000

870,000

~ 52 ~

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

ความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
ต่ำกวารอยละ
60
ความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
ต่ำกวารอยละ
60
ความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
ต่ำกวารอยละ
60
ความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
ต่ำกวารอยละ
60
ความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
ต่ำกวารอยละ
60

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง
อบต.หัวหวา

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง

กองชาง
อบต.หัวหวา

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
ใชไฟฟา

กองชาง
อบต.หัวหวา

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
ใชน้ำอุปโภคบริโภค
ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง

กองชาง
อบต.หัวหวา
กองชาง
อบต.หัวหวา

แบบ ผ.02
บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
สำหรับองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ก ยุทธศาสตรจังหวัดที่
(5.พัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส)
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด (3. สงเสริมเศรษฐกิจและการทองเที่ยวชุมชน)
1. ยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

61

กอสรางถนน
คสล. ม.11

เพื่อใหประชาชน
จากบานนางสุทิน ปตสะ
เดินทางไดสะดวกมี ถึงบอน้ำดีโรจนะ กวาง 5
ความปลอดภัย
ม. ยาว 600 ม.

62

วางทอระบาย
น้ำ ม.11

เพื่อใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก
และปองกันปญหา
น้ำทวมขัง

วางทอระบายน้ำ ม.11
ซอย 3 ขนาด 60 ซม.
ยาว 500 ม.

2566
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2567
2568
(บาท)
(บาท)
1,800,000

428,000

~ 53 ~

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

ความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
ต่ำกวารอยละ
60
ความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
ต่ำกวารอยละ
60

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง
ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง
อบต.หัวหวา
กองชาง
อบต.หัวหวา

แบบ ผ.02

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
สำหรับองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ก ยุทธศาสตรจังหวัดที่
(5.พัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส)
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด (3. สงเสริมเศรษฐกิจและการทองเที่ยวชุมชน)
1. ยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
ที่
63

64

โครงการ

ค

วัตถุประสง

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

กอสรางราง
ระบายน้ำ ม.
12

เพื่อใหประชาชน จากบานนางสมคิด คง
เดินทางไดสะดวก อาชาไนย ถึงศาลา
มีความปลอดภัย ประชาคม ม.12 ระยะทาง
200 ม.
ติดตั้งไฟสอง
เพื่อใหประชาชน จากบานนายวิชัย เดชดี ถึง
สวางรายทาง ม. เดินทางไดสะดวก บานนางปราณี จิตสำราญ
12
มีความปลอดภัย ระยะทาง 200 ม.

65

กอสรางถนน
คสล. ม.12

66

ปรับปรุงถนน
ลูกรัง ม.12

67

กอสรางถนน
คสล. ม.12

เพื่อใหประชาชน จากบานนายบุญเหลือ
เดินทางไดสะดวก พนมสังข ถึงถังประปา ม.
มีความปลอดภัย 12 กวาง 5 ม.ยาว 200
ม.
เพื่อใหประชาชน จากทางสาธารณประโยชน
เดินทางไดสะดวก ถึงแยกเขาโรจนะเฟส 2 ถึง
มีความปลอดภัย สระน้ำหนองหงอนไก กวาง
5 ยาว 1,400 ม.
เพื่อใหประชาชน จากนายประคอง ไชยบัว
เดินทางไดสะดวก ถึงนางแพรวลัดดา ไชยบัว
มีความปลอดภัย กวาง 5 ยาว 400 ม.

2566
(บาท)
180,000

งบประมาณและที่มา
2567
2568
(บาท)
(บาท)

280,000

600,000

1,200,000

1,200,000

~ 54 ~

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

ความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
ต่ำกวารอยละ
60
ความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
ต่ำกวารอยละ
60
ความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
ต่ำกวารอยละ
60
ความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
ต่ำกวารอยละ
60
ความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
ต่ำกวารอยละ
60

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง
อบต.หัวหวา

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง

กองชาง
อบต.หัวหวา

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง

กองชาง
อบต.หัวหวา

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง

กองชาง
อบต.หัวหวา

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง

กองชาง
อบต.หัวหวา

แบบ ผ.02

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
สำหรับองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ก ยุทธศาสตรจังหวัดที่
(5.พัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส)
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด (3. สงเสริมเศรษฐกิจและการทองเที่ยวชุมชน)
1. ยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

68 ติดตั้งไฟสอง
เพื่อใหประชาชน
สวางรายทาง ม. เดินทางไดสะดวกมี
12
ความปลอดภัย

จากซอย 3 บานหนองปอ
ถึงนายเสาร ดอนทอง
ระยะทาง 300 ม.

69 กอสรางถนน
ลูกรัง ม.12

เพื่อใหประชาชน
เดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย

จากบานนายเสาร ดอนทอง
ถึงนางสงา ไพรเจริญ กวาง
6 ยาว 300 ม.

540,000

ความพึงพอใจ
ประชาชนไดรับ
ของประชาชนไม ความสะดวกใน
ต่ำกวารอยละ 60 การเดินทาง

กองชาง
อบต.หัวหวา

70 กอสรางถนน
คสล. ม.12

เพื่อใหประชาชน
เดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย

จากบานนายสุบิน อุดมปลั่ง
ถึงนายมะยม หมื่นประเสริฐ
กวาง 4 ม.ยาว 150 ม.

360,000

ความพึงพอใจ
ประชาชนไดรับ
ของประชาชนไม ความสะดวกใน
ต่ำกวารอยละ 60 การเดินทาง

กองชาง
อบต.หัวหวา

71 ติดตั้งถังแชม
เปญ ม.12

เพื่อใหประชาชน
เดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย

210,000

ความพึงพอใจ
ประชาชนไดรับ
ของประชาชนไม ความสะดวกใน
ต่ำกวารอยละ 60 การเดินทาง

กองชาง
อบต.หัวหวา

72 ติดตั้งไฟสอง
สวางรายทาง
ม.12

เพื่อใหประชาชน
เดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย

ติดตั้งถังแชมเปญพรอม
เจาะบอบาดาล ม.12 บาน
หนองปอ (บริเวณบานนาย
ประคอง ไชยบัว)
จากบานนางสมคิด คง
อาชาไนย ถึงนายเสนห บุญ
เชิด ระยะทาง 400 ม.

560,000

ความพึงพอใจ
ประชาชนไดรับ
ของประชาชนไม ความสะดวกใน
ต่ำกวารอยละ 60 การเดินทาง

กองชาง
อบต.หัวหวา

73 ขุดเจาะบอ
บาดาล ม.12

เพื่อใหประชาชนมี บริเวณแทงคประปาหนอง
น้ำอุปโภค - บริโภค ปอ ม.12 บานนางสมคิด
อยางทั่วถึง
ไพรี

ความพึงพอใจ
เพื่อใหประชาชน
ของประชาชนไม ไดรบั ความสะดวก
ต่ำกวารอยละ 60 ในการใช
น้ำประปา

กองชาง
อบต.หัวหวา

2566
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2567
2568
(บาท)
(บาท)
400,000

120,000

~ 55 ~

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

ความพึงพอใจ
ประชาชนไดรับ
ของประชาชนไม ความสะดวกใน
ต่ำกวารอยละ 60 การเดินทาง

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง
อบต.หัวหวา

แบบ ผ.02

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
สำหรับองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ก ยุทธศาสตรจังหวัดที่
(5.พัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส)
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด (3. สงเสริมเศรษฐกิจและการทองเที่ยวชุมชน)
1. ยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
ที่

โครงการ

74

กอสรางถนน
คสล. ม.13

75

กอสรางถนน
คสล. ม.13

76

กอสรางถนน
ลูกรัง ม.13

77

ติดตั้งไฟราย
ทางกิ่งเดี่ยว ม.
13

วัตถุประสง

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

เพื่อใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก
มีความปลอดภัย
เพื่อใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก
มีความปลอดภัย

จากวัดคลองสมบูรณ ถึง
ถนนสี่เลน กวาง 5 ม. ยาว
540 ม.
จากบานนางอารี ชำนิ ถึง
นางสุพัฒ ฝงสระ กวาง 4
ม. ยาว 250 ม.

เพื่อใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก
มีความปลอดภัย
เพื่อใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก
มีความปลอดภัย

จากบานนายทองสุข ชำนิ
ถึงบานนายคิ้ม สืบจันทร
กวาง 4 ม.ยาว 250 ม.
จากศาลาประชาคม ม.13
ถึงบานนางละมัย ใจดี
ระยะทาง 220 ม.

ค

2566
(บาท)
1,620,000

งบประมาณและที่มา
2567
2568
(บาท)
(บาท)

600,000

300,000
240,000

~ 56 ~

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60
ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง
ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง

ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60
ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง
ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง
อบต.หัวหวา
กองชาง
อบต.หัวหวา
กองชาง
อบต.หัวหวา
กองชาง
อบต.หัวหวา

แบบ ผ.02

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
สำหรับองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ก ยุทธศาสตรจังหวัดที่
(5.พัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส)
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด (3. สงเสริมเศรษฐกิจและการทองเที่ยวชุมชน)
1. ยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
ที่

โครงการ

78

กอสรางถนน
คสล. ม.14

79

กอสรางถนน
คสล. ม.14

80

กอสรางถนน
ลูกรัง ม.14

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

เพื่อใหประชาชน
มีลานตากพืชผล
ทางการเกษตร

ชวงที่ 1 บาน น.ส.นวล
ละออ ดวงดี ถึงนายมวย
ขุนเภา กวาง 4 ม.ยาว
300 ม.ชวงที่ 2 จากนาง
หนูคำ รวมทรัพย ถึงนาง
วันทอง ทนสิงห กวาง 4
ม.ยาว 200 ม.
เพื่อใหประชาชน จากบานน.ส.นวลละออ
เดินทางไดสะดวก ดวงดี ถึงนางมล ปรือนาม
มีความปลอดภัย กวาง 4 ยาว 250 ม.
เพื่อใหประชาชน จากนางบุญทิม ขุนเภา
เดินทางไดสะดวก ถึงที่นายบุญเลิศ คำซาว
มีความปลอดภัย กวาง 4 ม.ยาว 200 ม.

2566
(บาท)
1,200,000

งบประมาณและที่มา
2567
2568
(บาท)
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง
อบต.หัวหวา

ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
ตากพืชผลทางการ
เกษตร

610,000

ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง

กองชาง
อบต.หัวหวา

240,000

ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง

กองชาง
อบต.หัวหวา

~ 57 ~

แบบ ผ.02
บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
สำหรับองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ก ยุทธศาสตรจังหวัดที่
(5.พัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส)
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด (3. สงเสริมเศรษฐกิจและการทองเที่ยวชุมชน)
1. ยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

81

ปรับปรุงถนน
ลูกรัง ม.15

82

กอสราง
สะพาน คสล.
ม.15

เพื่อใหประชาชน
เดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย
เพื่อใหประชาชน
เดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย

บานนายเชิด นาคลอง ถึง
นางเอ็นดู สังอรดี กวาง 2
ม.ยาว 150 ม.
บริเวณสุสานนิมิตธรรม
กวาง 7 ม. ยาว 15 ม.
พรอมราวสะพาน

83

กอสรางถนน
ลูกรัง ม.15

รอบสวนปาชุมชน กวาง
5 ม. ยาว 450 ม.

84

ขุดลอกคลอง
ม.15

85

กอสราง
สะพาน คสล.
ม.15

เพื่อใหประชาชน
เดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย
เพื่อใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก
ปองกันปญหาน้ำทวม
ขัง
เพื่อใหประชาชน
เดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย

2566
(บาท)
90,000

งบประมาณและที่มา
2567
2568
(บาท)
(บาท)

1,200,000

675,000

จากคลองน้ำไหล ม.3 ถึง
ม.15

489,000

ขามคลองสวนนุขภาพ ม.
15

1,200,000

~ 58 ~

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

ความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
ต่ำกวารอยละ 60
ความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
ต่ำกวารอยละ 60

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง
ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
ทำกิจกรรมตางๆ

ความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
ต่ำกวารอยละ 60
ความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
ต่ำกวารอยละ 60

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง
ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง

ความพึงพอใจ
ประชาชนไดรับ
ของประชาชนไม ความสะดวกในการ
ต่ำกวารอยละ 60 เดินทาง

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง
อบต.หัวหวา
กองชาง
อบต.หัวหวา
กองชาง
อบต.หัวหวา
กองชาง
อบต.หัวหวา
กองชาง
อบต.หัวหวา

แบบ ผ.02
บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
สำหรับองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ก ยุทธศาสตรจังหวัดที่
(5.พัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส)
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด (3. สงเสริมเศรษฐกิจและการทองเที่ยวชุมชน)
1. ยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

86

ปรับปรุงถนน
ลูกรัง ม.15

เพื่อใหประชาชน
เดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย

จากศาลาสวนสุขภาพ ถึง
คลองน้ำไหล กวาง 4 ม.
ยาว 350 ม.

2566
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2567
2568
(บาท)
(บาท)
420,000

~ 59 ~

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

ความพึงพอใจ
ประชาชนไดรับ
ของประชาชนไม ความสะดวกในการ
ต่ำกวารอยละ 60 เดินทาง

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง
อบต.หัวหวา

แบบ ผ.02
บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
สำหรับองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ก ยุทธศาสตรจังหวัดที่
(5.พัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส)
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด (3. สงเสริมเศรษฐกิจและการทองเที่ยวชุมชน)
1. ยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

87

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.16
กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.16

เพื่อใหประชาชน
เดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย
เพื่อใหประชาชน
เดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย

จากที่นางอนงค เชาวเจริญ
ถึง น.ส.สาคร มีผล กวาง 4
ม.ยาว 420 ม.
จากที่นางสมคิด ชินโน ถึง
นางปวีณา ชินโน กวาง 4
ม. ยาว 500 ม.

89

ปรับปรุงถนน
ลูกรัง ม.16

90

กอสรางถนน
แอสฟลติก
ม.16

เพื่อใหประชาชน
เดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย
เพื่อใหประชาชน
เดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย

91

ขยายเขตไฟฟา
แรงต่ำ ม.16

เพื่อใหประชาชนมี
ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

92

ติดตั้งไฟสอง
เพื่อใหประชาชน
สวางรายทาง ม. เดินทางไดสะดวกมี
16
ความปลอดภัย

จากนางสำรวย มีผล ถึงที่
นายศิริ มีผล กวาง 4 ม.
ยาว 300 ม.
จากปากทางบานนางบุญ
ธรรม แนวสา ถึงบานนาย
ถวิล ดานดี กวาง 3 ม.ยาว
100 ม.
จากบานวารี บุญสุข ถึงนาง
จุฑามณี งามวงษ ระยะทาง
185 ม.
จากบานนางลวน แสงพันธ
ถึงบานนางวารี บุญสุข
ระยะทาง 200 ม.

88

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

2566
(บาท)
1,0089,000

งบประมาณและที่มา
2567
2568
(บาท)
(บาท)

600,000

360,000
110,000

185,000
200,000

~ 60 ~

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

ความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
ต่ำกวารอยละ 60
ความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
ต่ำกวารอยละ 60

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการเดินทาง

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง
อบต.หัวหวา

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการเดินทาง

กองชาง
อบต.หัวหวา

ความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
ต่ำกวารอยละ 60
ความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
ต่ำกวารอยละ 60

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการรับรู
ขาวสาร
ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการรับรู
ขาวสาร

กองชาง
อบต.หัวหวา

ความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
ต่ำกวารอยละ 60
ความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
ต่ำกวารอยละ 60

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการใชไฟฟา

กองชาง
อบต.หัวหวา

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการใชไฟฟา

กองชาง
อบต.หัวหวา

กองชาง
อบต.หัวหวา

แบบ ผ.02
บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
สำหรับองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ก ยุทธศาสตรจังหวัดที่
(5.พัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส)
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด (3. สงเสริมเศรษฐกิจและการทองเที่ยวชุมชน)
1. ยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
ที่
93

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

ติดตั้งไฟสอง
เพื่อใหประชาชน
จากบานนางทัศนีย ไพรีรน
สวางรายทาง ม. เดินทางไดสะดวกมี ถึงสี่แยกหนองนก
16
ความปลอดภัย
ระยะทาง 1,000 ม.

2566
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2567
2568
(บาท)
(บาท)
1,000,000

~ 61 ~

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
ความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
ต่ำกวารอยละ
60

ผลที่คาดวา
จะไดรับ
ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการเดินทาง

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง
อบต.หัวหวา

แบบ ผ.02
บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
สำหรับองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ก ยุทธศาสตรจังหวัดที่
(5.พัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส)
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด (3. สงเสริมเศรษฐกิจและการทองเที่ยวชุมชน)
1. ยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

94

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.17
ขยายเขต
ไฟฟาแรงต่ำ
ม.17

เพื่อใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก
มีความปลอดภัย
เพื่อใหประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง
ทั่วถึง

96

ยายถังแชม
เปญ ม.17

เพื่อใหประชาชนมี ยายถังแชมเปญ ม.17 ไปที่
น้ำอุปโภค-บริโภค สาธารณะ ม.17
อยางทั่วถึง

97

กอสรางถนน
ลูกรัง ม.17

เพื่อใหประชาชน จากแทงคประปา ถึงบานนาย
เดินทางไดสะดวก สำรวม ชำนิ กวาง 6 ม.ยาว
มีความปลอดภัย 100 ม.

98

กอสรางถนน
ลูกรัง ม.17

เพื่อใหประชาชน จากบานนายบุญมี แปนวงศ
เดินทางไดสะดวก ถึงถนนสีเ่ ลน กวาง 6 ม.ยาว
มีความปลอดภัย 200 ม.

95

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
จากบานนายสมจิตร พันธุหวา
ถึงที่นายทองดี แปนวงศ
กวาง 5 ม.ยาว 1,500 ม.
จากบานนายสมจิต พันธุหวา
ถึงที่นายทองดี แปนวงศ
ระยะทาง 1,500 ม.

2566
(บาท)
4,500,000

งบประมาณและที่มา
2567
2568
(บาท)
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง
อบต.หัวหวา

ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60
ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง
ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง

ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง

กองชาง
อบต.หัวหวา

180,000

ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง

กองชาง
อบต.หัวหวา

360,000

ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง

กองชาง
อบต.หัวหวา

1,500,000

120,000

~ 62 ~

กองชาง
อบต.หัวหวา

แบบ ผ.02
บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
สำหรับองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ก ยุทธศาสตรจังหวัดที่
(5.พัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส)
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด (3. สงเสริมเศรษฐกิจและการทองเที่ยวชุมชน)
1. ยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

99

วางทอระบาย เพื่อใหประชาชน
น้ำ ม.17
เดินทางไดสะดวก
มีความปลอดภัย

จากฝงบานนายประยูร สอน
เพชร ถึงถนนสีเ่ ลน
ระยะทาง 1,000 ม.

100

ขยายถนน
คสล.ม.17

ขยายถนน คสล.ม.17 ขาง
ละ 1 ม. จากบานนายทองดี
แปนวงค ถึงบานนาง
สังเวียน บุญทำ กวาง 2 ม.
ยาว 450 ม.

เพื่อใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก
มีความปลอดภัย

2566
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2567
2568
(บาท)
(บาท)
1,000,000

540,000

~ 63 ~

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง

ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง
อบต.หัวหวา
กองชาง
อบต.หัวหวา

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาดานเกษตรกรรม และการบริหารจัดการน้ำ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมเศรษฐกิจและชุมชนการทองเที่ยวชุมชน
1. ยุทธศาสตรที่ 2 ดานเกษตรกรรม เศรษฐกิจและการบริหารจัดการน้ำ
1.1 แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
ผลผลิตโครงการ

1 ตนแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง

เพื่อสงเสริมอาชีพ อบรมการสงเสริมอาชีพแก
ของประชาชน
ประชาชน

2 อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริของ
รัชกาลที่ 9

เพื่อจัดทำ
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ

จัดกิจกรรมตนแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อแกไขปญหาความ
ยากจน พัฒนาแหลงน้ำและปลูกปา

2566
(บาท)
50,000

2567
(บาท)
50,000

งบประมาณ
2568
(บาท)
50,000

30,000

30,000

30,000

~ 64 ~

2569
(บาท)
50,000

2570
(บาท)
50,000

30,000

30,000

ตัวชี้วัด
(kPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ความพึง
ประชาชนมี สำนักปลัด
พอใจของ
รายไดเพิ่ม อบต.หัวหวา
ประชาชนไม มากขึ้น
ต่ำกวารอย
ละ 60
ความพึง
ประชาชนมี สำนักปลัด
พอใจของ
ความ
ประชาชนไม เปนอยูที่ดี
ต่ำกวารอย ขึ้น
ละ 60

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การยกระดับการบริหารจัดการงานดานสังคม การศึกษาใหมคี ุณภาพ มาตรฐานเพื่อสรางภูมิคมุ กัน และสงเสริมโอกาสทางสังคมบนพื้นฐานแหงความพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนใหเขมแข็ง
ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
-แผนงานการศึกษา
ที่ โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตโครงการ)
(KPI)
2566
2567
2568
2569
2570
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 คาจัดการ
เพื่อสนับสนุนศูนย เด็กเล็กของศูนยพัฒนาเด็ก
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000 ผานเกณฑ
เรียนการ
พัฒนาเด็กเล็กเปน เล็กบานหัวซา
ประเมินมาตรฐาน
สอนรายหัว คาใชจายรายหัว
ของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ไมต่ำกวา
รอยละ 70
สนับสนุนคาใชจายอาหาร
160,000
160,000
160,000
160,000
160,000 ผานเกณฑ
เพื่อสนับสนุน
2 คาอาหาร
กลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
คาใชจายอาหาร
กลางวัน
ประเมินมาตรฐาน
ศูนยพัฒนา กลางวันศูนยพัฒนา บานหัวซา
ของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานหัวซา
เด็กเล็ก
เด็กเล็ก ไมต่ำกวา
รอยละ 70
3 สนับสนุน
เพื่อสนับสนุน
1.คาหนังสือเรียน
40,000
40,000
40,000
40,000
40,000 ผานเกณฑ
คาใชจาย
คาใชจายการ
2.คาอุปกรณการเรียน
ประเมินมาตรฐาน
การบริหาร บริหารสถานศึกษา 3.คาเครื่องแบบนักเรียน
ของศูนยพัฒนา
4.คากิจกรรมพัฒนา
สถานศึกษา
เด็กเล็ก ไมต่ำกวา
คุณภาพผูเรียน
รอยละ 70
4 คาอาหาร
เพื่อเปนคาอาหาร -ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก/
1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 เด็กมีพัฒนาที่
เสริม (นม) เสริม (นม)
โรงเรียนในพื้นที่ตำบลหัว
แข็งแรง ไมต่ำกวา
หวา สังกัด สพฐ. จำนวน
รอยละ 80
5 โรงเรียน

~ 65 ~

แบบ ผ.02

ผลที่คาดวา
จะไดรับ
เด็กเล็กมี
พัฒนาการ
ตามวัย

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

เด็กเล็กมี
พัฒนาการ
ตามวัย

กองการศึกษา

เด็กเล็กมี
พัฒนาการที่ดี
ตามวัย

กองการศึกษา

เด็กมี
พัฒนาการที่ดี
ตามวัย

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การยกระดับการบริหารจัดการงานดานสังคม การศึกษาใหมคี ุณภาพ มาตรฐานเพื่อสรางภูมิคมุ กัน และสงเสริมโอกาสทางสังคมบนพื้นฐานแหงความพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนใหเขมแข็ง
ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
-แผนงานการศึกษา
ที่ โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตโครงการ)
(KPI)
2566
2567
2568
2569
2570
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 เด็กมีพัฒนาที่
5 อุดหนุนสวน เพื่อเปนคาอาหาร 1.โรงเรียนวัดหนองหูชาง
ราชการ
กลางวันสำหรับ
2.โรงเรียนหัวซาวิทยา
แข็งแรง ไมต่ำกวา
คาใชจาย
สถานโรงเรียน
3.โรงเรียนชุมชนบานเกาะ
รอยละ 80
การบริหาร
สมอ (สามัคคีวิทยา)
สถานศึกษา
4.โรงเรียนบานหนองปรือนอย
คาอาหาร
5.โรงเรียนวัดเนินผสุก
กลางวัน
6 วันเด็ก
เพื่อสงเสริมใหเด็ก จัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ
100,000
100,000
100,000
100,000 100,000 ความพึงพอใจของ
แหงชาติ
กลาแสดงออกได
ปละ 1 ครั้ง
ประชาชนไมต่ำ
อยางเหมาะสม
กวารอยละ 60

7 จัดซื้อวัสดุ/
อุปกรณของ
ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
8 ปรับปรุง
สนาม
เด็กเลน

เพื่อสงเสริม
พัฒนาการสำหรับ
เด็กเล็ก

จำนวนเด็กเล็ก 3-5 ขวบ
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
หัวซา

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

เพื่อใชเปนสถานที่
ใหเด็กไดออกกำลัง
กาย

ปรับปรุงสนามเด็กเลน พรอม
ซื้อครุภณ
ั ฑเครื่องออกกำลัง
กายสำหรับเด็ก

500,000

-

100,000

-

100,000

~ 66 ~

แบบ ผ.02

ผลที่คาดวา
จะไดรับ
เด็กมี
พัฒนาการที่ดี
ตามวัย

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

เด็ก/เยาวชน กองการศึกษา
ไดมโี อกาส
แสดงออกและ
ทำกิจกรรมที่
สงเสริม
พัฒนาการที่ดี
ความพึงพอใจของ เด็กเล็กมี
กองการศึกษา
ประชาชนไมต่ำ
พัฒนาการที่
เหมาะสมตาม
กวารอยละ 60
วัย
ความพึงพอใจของ เด็กเล็กมี
กองการศึกษา
ประชาชนไมต่ำ
พัฒนาการที่
กวารอยละ 60
เหมาะสม
ตามวัย

แบบ ผ.02

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การยกระดับการบริหารจัดการงานดานสังคม การศึกษาใหมคี ุณภาพ มาตรฐานเพื่อสรางภูมิคมุ กัน และสงเสริมโอกาสทางสังคมบนพื้นฐานแหงความพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนใหเขมแข็ง
ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
-แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

9 เด็กไทย
โตไปไมโกง

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

เพื่อสงเสริมและ
ปลูกจิตสำนึก
เรื่องความซื่อสัตย

เด็กนักเรียนจำนวน 100 คน

2566
(บาท)
40,000

งบประมาณและที่มา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
40,000
40,000
40,000

~ 67 ~

2570
(บาท)
40,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

เด็กและเยาวชนมี
เด็กและ
จิตสำนึกที่ดีใน
เยาวชนมี
เรื่องความซื่อสัตย จิตสำนึกที่ดีใน
สุจริต
เรื่องความ
ซื่อสัตยสุจริต

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การยกระดับการบริหารจัดการงานดานสังคม การศึกษาใหมคี ุณภาพ มาตรฐานเพื่อสรางภูมิคมุ กัน และสงเสริมโอกาสทางสังคมบนพื้นฐานแหงความพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนใหเขมแข็ง
ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
-แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

1 โครงการแขงขัน
กีฬากำนัน
ผูใหญบาน
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
2 แขงขันกีฬาตาน
ยาเสพติด

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

2566
(บาท)
30,000

งบประมาณและที่มา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000
30,000

2570
(บาท)
30,000

จัดการแขงขันกีฬาตานยา
เสพติดตำบลหัวหวา ปละ
1 ครั้ง

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

ความพึงพอใจของ เกิดความรัก
ประชาชนไมต่ำ
ความสามัคคี
กวารอยละ 80
ในชุมชน

กองการศึกษา

จัดงานรัฐและพิธีสำคัญ
ตางๆของชาติ

210,000

210,000

210,000

210,000

210,000

กองการศึกษา

จำนวน 1 ครั้ง/ป

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำ
กวารอยละ 80
ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำ
กวารอยละ 80

เพื่อสรางความรัก
จัดการแขงขันกีฬากำนัน
ความสามัคคีของคน ผูใ หญบาน องคกร
ในชาติ
ปกครองสวนทองถิ่น ป
ละ 1 ครั้ง

เพื่อสรางความรัก
ความสามัคคีของคน
ในชาติและปองกัน
ปญหายาเสพติด
3 จัดงานรัฐพิธี
เพื่อสรางความรัก
และพระราชพิธี ความสามัคคีของคน
ตางๆ
ในชาติ
4 จัดงาน
เพื่อสงเสริม/
สืบสานประเพณี สืบสานงานประเพณี
ลอยกระทง
ลอยกระทง

~ 68 ~

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

ความพึงพอใจของ เกิดความรัก
ประชาชนไมต่ำ
ความสามัคคี
กวารอยละ 80
ในชุมชน

เกิดความรัก
ความสามัคคี
ในชุมชน
เกิดความรัก
ความสามัคคี
ในชุมชน

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

กองการศึกษา

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การยกระดับการบริหารจัดการงานดานสังคม การศึกษาใหมคี ุณภาพ มาตรฐานเพื่อสรางภูมิคมุ กัน และสงเสริมโอกาสทางสังคมบนพื้นฐานแหงความพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนใหเขมแข็ง
ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
-แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

5 มาฆปูรมีศรี
ปราจีน

เพื่อสนับสนุน/
สงเสริมการจัดงาน
ดานวัฒนธรรมและ
ศาสนา
6 โครงการแห
เพื่อสนับสนุน/
เทียนเขาพรรษา สงเสริมการจัดงาน
ดานวัฒนธรรมและ
ศาสนา
7 อนุรักษประเพณี เพื่อสนับสนุน/
สงกรานต
สงเสริมการจัดงาน
ดานวัฒนธรรมและ
ประเพณี

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
สงเสริมการจัดงานมาฆ
ปูรมี
จัดทำโครงการหลอเทียน
พรรษาเพื่อไปรวมถวาย
เทียนพรรษากับวัดในเขต
ตำบล
หัวหวา
จัดงานอนุรักษประเพณี
สงกรานต

2566
(บาท)
60,000

งบประมาณและที่มา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
60,000
60,000
60,000

2570
(บาท)
60,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

~ 69 ~

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

ความพึงพอใจของ ประชาชนไดมี
ประชาชนไมต่ำ
สวนรวมใน
กวารอยละ 80
การทำนุบำรุง
ศาสนา
ความพึงพอใจของ ประชาชนไดมี
ประชาชนไมต่ำ
สวนรวมใน
กวารอยละ 80
การทำนุบำรุง
ศาสนา
ความพึงพอใจของ ประชาชนไดมี
ประชาชนไมต่ำ
สวนรวมใน
กวารอยละ 80
การทำนุบำรุง
ศาสนา

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 พัฒนาเมืองนาอยูสิ่งแวดลอมและโลจิสติกส
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมดานคุณภาพสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาสิ่งแวดลอม
-แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

1 ปรับปรุง
บอขยะ
ตำบล
หัวหวา
2 โครงการ
บริหาร
จัดการขยะ
3 จัดซื้อถัง
ขยะแยก
ประเภท

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

2566
(บาท)
200,000

งบประมาณและที่มา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000
200,000
200,000

2570
(บาท)
200,000

-จัดอบรมใหความรูแก
ประชาชนและนักเรียน ใน
พื้นที่ตำบลหัวหวา

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

จัดซื้อถังขยะแยกประเภท
ใหกับชุมชน/หมูบาน จำนวน
20 ชุด (ถังแดง/ถังเขียว/ถัง
เหลือง)

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

จัดตั้งกองทุน/ธนาคารขยะใน
ตำบลหัวหวา

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

เพื่อใชเปนที่ฝงกลบ ปรับปรุงบอขยะตำบลหัวหวา
ขยะภายในตำบล จำนวน 1 บอ
หัวหวา
เพื่ออบรมใหความรู
แกประชาชนและ
สรางจิตสำนึกที่ดีใน
การรวมกันคัดแยก
ขยะกอนทิ้ง
เพื่อใหประชาชนมี
ถังรองรับขยะแตละ
ประเภทในชุมชน
และสถานที่
สาธารณประโยชน

4 ธนาคารขยะ เพื่อสงเสริมการ
ชุมชนตำบล จัดการขยะใน
หัวหวา
หมูบาน/ชุมชน

~ 70 ~

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สาธารณสุข

ความพึงพอใจของ บอขยะไดรับ
ประชาชนไมต่ำ
การปรับปรุง
กวารอยละ 80
ไมใหสงกลิ่น
เหม็น
ประชาชนมี
ประชาชนรูจัก
กอง
ความรูความเขาใจ การคัดแยก
สาธารณสุข
ในการคัดแยกขยะ ขยะและมี
ไมนอยกวา
รายไดเพิ่มขึ้น
รอยละ 60
กอง
ประชาชนมีความ ประชาชนมีถัง
พึงพอใจไมต่ำกวา ขยะแยก
สาธารณสุข
รอยละ 60
ประเภทและมี
จิตสำนึกที่ดีใน
การใสใจ
สิ่งแวดลอม
ความพึงพอใจของ ประชาชน
กอง
ประชาชนไมต่ำ
ใสใจในปญหา สาธารณสุข
กวารอยละ 80
สิ่งแวดลอม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับการบริหารจัดการงานดานสังคม การศึกษาใหมีคณ
ุ ภาพ มีมาตรฐาน เพื่อสรางภูมคิ ุมกันและสงเสริมโอกาสทางสังคมบนฐานแหงความพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนใหเขมแข็ง
ยุทธศาสตรที่ 5 ดานสาธารณสุข
-แผนงานสาธารณสุข
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตโครงการ)
(KPI)
2566
2567
2568
2569
2570
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000 ประชาชนในกลุม
1 พัฒนาศักยภาพ เพื่อสงเสริมและ
จัดฝกอบรมการพัฒนา/
พัฒนาศักยภาพของ สงเสริมสุขภาพผูส ูงอายุ
ผูสูงอายุ ผูพิการ
ผูสูงอายุ
ผูสูงอายุ
และผูด อยโอกาส
ผูพิการและ
ผูพิการ และผูด อยโอกาส
ผูพิการและ
มีความพึงพอใจไม
ผูดอยโอกาส
ในชุมชนตำบลหัวหวา
ผูดอยโอกาส
ต่ำกวารอยละ 60
ในชุมชน
2 รณรงคปองกัน เพื่อรณรงค/ปองกัน จัดกิจกรรมรณรงค
100,000
100,000
100,000
100,000 100,000 ประชาชน
และควบคุมโรค โรคพิษสุนัขบา
ควบคุมและปองกันโรค
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบา
พิษสุนัขบา
พิษสุนัขบา
รอยละ 80
3 ปองกันและ
เพื่อรณรงค/ปองกัน จัดกิจกรรมรณรงค
120,000
120,000
120,000
120,000 120,000 ประชาชน
ควบคุมโรค
โรคไขเลือดออก
ควบคุมและปองกันโรค
ปลอดภัยจากโรค
ไขเลือดออก
ไขเลือดออก
ไขเลือดออก
รอยละ 80
4 ตามพระราช
ขับเคลื่อนการ
อุดหนุนงบประมาณใน
340,000
340,000
340,000
340,000 340,000 ประชาชนมีความ
ดำริดาน
ดำเนินงานตาม
การดำเนินโครงการตาม
พึงพอใจไมต่ำกวา
สาธารณสุข
โครงการตาม
พระราชดำริดาน
รอยละ 60
พระราชดำริดาน
สาธารณสุขจำนวน 17
สาธารณสุข
หมูบาน

~ 71 ~

แบบ ผ.02

ผลที่คาดวา
จะไดรับ
ลดชองวาง/
ความเหลื่อม
ล้ำในสังคม

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สาธารณสุข

สุนัข/แมว
กอง
และประชาชน สาธารณสุข
ปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบา
ประชาชน
กอง
ปลอดภัย
สาธารณสุข
จากโรค
ไขเลือดออก
ลดชองวาง/
กอง
ความเหลื่อม สาธารณสุข
ล้ำในสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับการบริหารจัดการงานดานสังคม การศึกษาใหมีคณ
ุ ภาพ มีมาตรฐาน เพื่อสรางภูมคิ ุมกันและสงเสริมโอกาสทางสังคมบนฐานแหงความพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาคนใหเปนพลเมืองที่ดขี องสังคม
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการบริหารจัดการ
-แผนงานบริหารทั่วไป
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตโครงการ)
(KPI)
2566
2567
2568
2569
2570
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 พัฒนา/เพิ่ม
เพื่อพัฒนาและเพิ่ม ผูบริหาร/สมาชิกสภา
500,000
500,000
500,000
500,000 500,000 ผูเขารวมโครงการ
ศักยภาพ
ศักยภาพใหแก
พนักงานสวนตำบล/
มีความพึงพอใจไม
ผูบริหาร
ผูบริหารทองถิ่น
พนักงานจางและผูนำ
ต่ำกวารอยละ 60
สมาชิกสภา
สมาชิกสภาทองถิ่น หมูบาน-ชุมชน
พนักงานและ
พนักงานสวนตำบล จำนวน 100 คน
ผูนำหมูบาน/
และผูนำชุมชน/
ชุมชน
หมูบาน
2 อบต.เคลื่อนที่ เพื่อสงเสริมการ
จัดประชุมประชาคมใน
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000 ประชาชนมีความ
พบประชาชน
มีสวนรวมของ
ระดับหมูบานและตำบล
พึงพอใจไมต่ำกวา
ประชาชนในการ
ในการจัดทำทบทวน
รอยละ 60
จัดทำทบทวน
แผนพัฒนาตำบล
แผนพัฒนาตำบลหัว หัวหวา
หวา
พนักงานสวนตำบล/
100,000
100,000
100,000
100,000 100,000 ผูเขารวมโครงการ
เพื่อพัฒนาและ
3 อบรมพัฒนา
พนักงานจางองคการ
มีความพึงพอใจไม
สงเสริมศักยภาพ
ศักยภาพ
บริหารสวนตำบลหัวหวา
ต่ำกวารอยละ 60
ของพนักงานสวน
พนักงานสวน
ตำบล/พนักงาน ตำบล/พนักงานจาง
จาง

~ 72 ~

แบบ ผ.02

ผลที่คาดวา
จะไดรับ
สามารถนำ
ความรูที่ไดมา
ใชในการ
พัฒนาทองถิ่น
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สำนักปลัด

ประชาชนมี
สวนรวมใน
การพัฒนา
ตำบลหัวหวา

สำนักปลัด

สามารถนำ
ความรูที่ไดมา
ใชในการ
ปฏิบัติงานได
อยางมี
ประสิทธิภาพ

สำนักปลัด

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับการบริหารจัดการงานดานสังคม การศึกษาใหมีคณ
ุ ภาพ มีมาตรฐาน เพื่อสรางภูมคิ ุมกันและสงเสริมโอกาสทางสังคมบนฐานแหงความพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาคนใหเปนพลเมืองที่ดขี องสังคม
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการบริหารจัดการ
-แผนงานบริหารงานคลัง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

1 จัดการ
อบรมดาน
คอมพิวเตอร
งานแผนที่
ภาษี/
ทรัพยสิน

เพื่อพัฒนาและ
พนักงานสวนตำบล/พนักงาน
สงเสริมศักยภาพ
จางองคการบริหารสวนตำบล
ของพนักงานสวน หัวหวา
ตำบล/พนักงานจาง

2 ปรับปรุง
ขอมูลแผนที่
ภาษีและ
ทรัพยสิน

เพื่อปรับปรุงขอมูล
แผนที่ภาษีและ
ทรัพยสินของทาง
ราชการใหมีความ
เปนปจจุบัน

ปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษี/
ทรัพยสินขององคการบริหาร
สวนตำบลหัวหวา

2566
(บาท)
20,000

งบประมาณและที่มา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000
20,000

2570
(บาท)
20,000

100,000

100,000

100,000

~ 73 ~

100,000

100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

ผูเขารวมโครงการ สามารถนำ
มีความพึงพอใจไม ความรูที่ไดมา
ต่ำกวารอยละ 60 ใชในการ
ปฏิบัติงานได
อยางมี
ประสิทธิภาพ
ขอมูลแผนที่ภาษี/
ทรัพยสิน มีความ
เปนปจจุบัน ไมต่ำ
กวารอยละ 70

สามารถนำ
ใชในการ
ปฏิบัติงานได
อยางมี
ประสิทธิภาพ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองคลัง

กองคลัง

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับการบริหารจัดการงานดานสังคม การศึกษาใหมีคณ
ุ ภาพ มีมาตรฐาน เพื่อสรางภูมคิ ุมกันและสงเสริมโอกาสทางสังคมบนฐานแหงความพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาคนใหเปนพลเมืองที่ดขี องสังคม
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการบริหารจัดการ
-แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

1 ปกปองสถาบัน
สำคัญของชาติ

เพื่อสงเสริมความ
สามัคคีของ
ประชาชน

จัดกิจกรรม/โครงการ
เกี่ยวกับการปกปอง
สถาบันสำคัญของชาติ

2 ปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาล
ตางๆ
3 พัฒนา
ประสิทธิ
ภาพคณะกรรม
การศูนย
ประสานงาน อป
พร.อำเภอ/
ทองถิ่น

เพื่อปองกันและลด
อุบัติเหตุในชวง
เทศกาล

จัดกิจกรรมรณรงค/
ปองกันการลดอุบัตเิ หตุ
ทางถนนในชวงเทศกาล
ตางๆ
เพื่อเพิ่ม
อุดหนุนงบประมาณให
ประสิทธิภาพในการ อำเภอศรีมหาโพธิ
ปฏิบัติงานของ
สมาชิก อปพร.

2566
(บาท)
50,000

งบประมาณและที่มา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000

2570
(บาท)
50,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

~ 74 ~

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

ประชาชนมีความ ประชาชนมี
พึงพอใจไมต่ำกวา ความรักและ
รอยละ 80
ความสามัคคี
ยิ่งขึ้น
ประชาชนมีความ ลดอุบัตเิ หตุ
พึงพอใจไมต่ำกวา และความ
รอยละ 80
สูญเสียในชีวิต
และทรัพยสิน
ประชาชนมีความ ลดอุบัตเิ หตุ
พึงพอใจไมต่ำกวา และความ
รอยละ 80
สูญเสียในชีวิต
และทรัพยสิน

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สำนักปลัด

สำนักปลัด

สำนักปลัด

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับการบริหารจัดการงานดานสังคม การศึกษาใหมีคณ
ุ ภาพ มีมาตรฐาน เพื่อสรางภูมคิ ุมกันและสงเสริมโอกาสทางสังคมบนฐานแหงความพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาคนใหเปนพลเมืองที่ดขี องสังคม
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการบริหารจัดการ
-แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน
ที่

โครงการ

2566
(บาท)
50,000

งบประมาณและที่มา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000

2570
(บาท)
50,000

2 โครงการปองกัน เพื่อแกไขปญหา อุดหนุนอำเภอศรีมหา
และแกไขปญหา เกี่ยวกับยาเสพติด โพธิ
ยาเสพติด
อำเภอศรีมหาโพธิ

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

3 โครงการพัฒนา
บทบาทหนาที่ผูนำ
ทองถิ่น ทองที่
และบุคคลากร
สังกัดกระทรวง
มหาดไทย

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

1 ปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

เพื่อแกไขปญหา จัดกิจกรรม/โครงการ
เกี่ยวกับยาเสพติด เกีย่ วกับการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด

เพื่อพัฒนา
คุณภาพและ
สมรรถนะ และ
เพื่อตอบสนองตอ
ประชาชนเกิด
ผลสัมฤทธิ์ตอ
ภารกิจของรัฐ

อุดหนุนอำเภอศรีมหา
โพธิ

~ 75 ~

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

ประชาชนมีความ ประชาชนมี
พึงพอใจไมต่ำกวา ความตระหนัก
รอยละ 80
รูเกี่ยวกับโทษ
และปญหายา
เสพติด
ประชาชนมีความ ประชาชนมี
พึงพอใจไมต่ำกวา ความตระหนัก
รอยละ 80
รูเกี่ยวกับโทษ
และปญหายา
เสพติด
ความพึงพอใจของ ประชาชนมี
ประชาชน/ผูร วม คุณภาพ และ
โครงการไมตำ่ กวา ตอบสนอง
รอยละ 80
ภารกิจของรัฐ
อยางมี
ประสิทธิภาพ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สำนักปลัด

สำนักปลัด

สำนักปลัด

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ยกระดับการบริหารจัดการงานดานสังคม การศึกษาใหมีคณ
ุ ภาพ มีมาตรฐาน เพื่อสรางภูมคิ ุมกันและสงเสริมโอกาสทางสังคมบนฐานแหงความพอเพียง
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาคนใหเปนพลเมืองที่ดขี องสังคม
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการบริหารจัดการ
-แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

1 สงเสริมการ
เลนกีฬาเพื่อ
สุขภาพและ
ปองกัน
แกไขปญหา
ยาเสพติด

เพื่อสงเสริมการเลน อุดหนุนอำเภอศรีมหาโพธิ
กีฬาและการใช
เวลาวางใหเกิด
ประโยชนหางไกล
จากยาเสพติด

2 จัดงานรัฐพิธี
และงานพิธี
ของสถาบัน
สำคัญหลัก
ของชาติ
อำเภอศรี
มหาโพธิ

เพื่อเปนคาใชจาย อุดหนุนอำเภอศรีมหาโพธิ
ในการจัดงานรัฐพิธี
และพิธีของสถาบัน
หลักของชาติ

2566
(บาท)
50,000

งบประมาณและที่มา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000

2570
(บาท)
50,000

45,000

45,000

45,000

~ 76 ~

45,000

45,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

ประชาชนมีความ ประชาชนมี
พึงพอใจไมต่ำกวา ความตระหนัก
รอยละ 80
รูเกี่ยวกับโทษ
และปญหายา
เสพติด
ประชาชนมีความ เกิดความรัก
พึงพอใจไมต่ำกวา ความสามัคคี
รอยละ 80
ของประชาชน
และคนในชาติ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สำนักปลัด

สำนักปลัด

แบบ ผ.02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566 - 2570)
องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ก ยุทธศาสตรจังหวัดที่
(5.พัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส)
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด (3. สงเสริมเศรษฐกิจและการทองเที่ยวชุมชน)
1. ยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
ที่

โครงการ

1

ขยายทอเมน
ประปา ม.1

2

3

4

5

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

2566
(บาท)
420,000

เพื่อใหประชาชนมี จากบานนางจินตนา ปน
น้ำอุปโภค-บริโภค ทาย ถึงนายโกมล
ทับทิม ระยะทาง 700
ม.
ปรับปรุงถนน เพื่อใหประชาชน จากบานนางกองสี สิงห
210,000
ลูกรัง ม.2
เดินทางไดสะดวก ทน - หนาบานนางสงวน
มีความปลอดภัย ปาละกะวงศ กวาง 3.5
ม.ยาว 200 ม.
กอสราง
เพื่อใหประชาชน จากที่นานายบุญมี โพ
1,200,000
สะพาน
เดินทางไดสะดวก นาม - นานายทวี แพง
คอนกรีตเสริม มีความปลอดภัย มา กวาง 4 ม. ยาว 5
เหล็ก ม.3
ม.
กอสรางถนน เพื่อใหประชาชน จากเขต ม.4 ถึง ม.9
1,000,000
ลูกรัง ม.4
เดินทางไดสะดวก กวาง 6 ม. ยาว 5,000
มีความปลอดภัย ม.พรอมทอขนาด 80
ซม.จำนวน 2 จุด
เสริมถนนแอส เพื่อใหประชาชน จากรอยตอ ศพด.หัว
320,000
ฟลติก ม.5
เดินทางไดสะดวก หวา ถึงโรงน้ำหยอด
มีความปลอดภัย เหรียญพรอมรองระบาย
น้ำ กวาง 4 ม. ยาว
200 ม

งบประมาณและที่มา
2567
2568
(บาท)
(บาท)

~ 77 ~

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไมต่ำกวารอยละ
60
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไมต่ำกวารอยละ
60
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไมต่ำกวารอยละ
60
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไมต่ำกวารอยละ
60
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไมต่ำกวารอยละ
60

ผลที่คาด
วาจะไดรับ

ที่มาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมีน้ำ
อุปโภค-บริโภค
อยางทั่วถึง

แผนพัฒนา
หมูบาน ม.1

กองชาง
อบต.หัวหวา

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง

แผนพัฒนา
หมูบาน ม.2

กองชาง
อบต.หัวหวา

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง

แผนพัฒนา
หมูบาน ม.3

กองชาง
อบต.หัวหวา

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง

แผนพัฒนา
หมูบาน ม.4

กองชาง
อบต.หัวหวา

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง

แผนพัฒนา
หมูบาน ม.5

กองชาง
อบต.หัวหวา

แบบ ผ.02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566 - 2570)
องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ก ยุทธศาสตรจังหวัดที่
(5.พัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส)
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด (3. สงเสริมเศรษฐกิจและการทองเที่ยวชุมชน)
1. ยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

6

กอสรางถนน
ลูกรัง ม.6

เพื่อใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก
มีความปลอดภัย

7

กอสรางถนน
ลูกรัง ม.7

เพื่อใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก
มีความปลอดภัย

8

ขยายเขต
ไฟฟาแรงต่ำ
ม.8

9

กอสรางถนน
ลูกรัง ม.9

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
จากแยกอูดับเบิล้ เอ ถึง
แยกหนองปากกวาง
กวาง 3 ม.ยาว 150 ม.

2566
(บาท)
135,000

จากที่นายสมเกียรติ์ พัน
ดี ถึงวัดเนินผาสุก ชวงที่
1 กวาง 3 ม.ยาว 100
ม. ชวงที่ 2 กวาง 5 ม.
ยาว 200 ม.
เพื่อใหประชาชนมี จากบานนางฝาย จันทร
ไฟฟาใชอยาง
โชติ ถึงบานนายยน
ทั่วถึง

390,000

เพื่อใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก
มีความปลอดภัย

270,000

จากที่นายเจริญชัย ขุน
เภา ถึงที่นายสุมติ ร ขุน
เภา กวาง 6 ม.ยาว
150 ม.

งบประมาณและที่มา
2567
2568
(บาท)
(บาท)

500,000

~ 78 ~

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาด
วาจะไดรับ

ที่มาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไมต่ำกวารอยละ
60
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไมต่ำกวารอยละ
60

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง

แผนพัฒนา
หมูบาน ม.6

กองชาง
อบต.หัวหวา

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง

แผนพัฒนา
หมูบาน ม.7

กองชาง
อบต.หัวหวา

ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไมต่ำกวารอยละ
60
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไมต่ำกวารอยละ
60

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การใชไฟฟา

แผนพัฒนา
หมูบาน ม.8

กองชาง
อบต.หัวหวา

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง

แผนพัฒนา
หมูบาน ม.9

กองชาง
อบต.หัวหวา

แบบ ผ.02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566 - 2570)
องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ก ยุทธศาสตรจังหวัดที่
(5.พัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส)
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด (3. สงเสริมเศรษฐกิจและการทองเที่ยวชุมชน)
1. ยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

10

ขยายเขต
ไฟฟาแรงต่ำ
ม.10

เพื่อใหประชาชนมี จากบานนางหนูเพียร
ไฟฟาใชอยาง
ถึงที่นายทรงศักดิ์
ทั่วถึง
อุปถัมภ ระยะทาง 500
ม.

11

กอสรางถนน
คสล. ม.11

เพื่อใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก
มีความปลอดภัย

12

กอสรางราง
ระบายน้ำ ม.
12

เพื่อใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก
มีความปลอดภัย

13

กอสรางถนน
คสล. ม.13

เพื่อใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก
มีความปลอดภัย

จากที่ น.ส.ประภาวัลย
สรอยสิงหคำ ถึงบาน
นายทวี วงศสวัสดิ์ กวาง
4 ม. ยาว 274 ม.
จากบานนางสมคิด คง
อาชาไนย ถึงศาลา
ประชาคม ม.12
ระยะทาง 200 ม.
จากวัดคลองสมบูรณ ถึง
ถนนสี่เลน กวาง 5 ม.
ยาว 540 ม.

2566
(บาท)
500,000

งบประมาณและที่มา
2567
2568
(บาท)
(บาท)

657,600

180,000

1,620,000

~ 79 ~

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไมต่ำกวารอยละ
60

ผลที่คาด
วาจะไดรับ

ประชาชนไดรับ
พื้นที่
สาธารณประโย
ชนในการทำ
กิจกรรม
ความพึงพอใจ ประชาชนไดรับ
ของประชาชน ความสะดวกใน
ไมต่ำกวารอยละ การเดินทาง
60
ความพึงพอใจ ประชาชนไดรับ
ของประชาชน ความสะดวกใน
ไมต่ำกวารอยละ การเดินทาง
60
ความพึงพอใจ ประชาชนไดรับ
ของประชาชน ความสะดวกใน
ไมต่ำกวารอยละ การเดินทาง
60

ที่มาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนา
หมูบาน ม.10

กองชาง
อบต.หัวหวา

แผนพัฒนา
หมูบาน ม.11

กองชาง
อบต.หัวหวา

แผนพัฒนา
หมูบาน ม.12

กองชาง
อบต.หัวหวา

แผนพัฒนา
หมูบาน ม.13

กองชาง
อบต.หัวหวา

แบบ ผ.02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566 - 2570)
องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ก ยุทธศาสตรจังหวัดที่
(5.พัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส)
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด (3. สงเสริมเศรษฐกิจและการทองเที่ยวชุมชน)
1. ยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

14

กอสรางถนน
คสล. ม.14

15

ปรับปรุงถนน
ลูกรัง ม.15

16

กอสรางถนน เพื่อใหประชาชน
คอนกรีตเสริม เดินทางไดสะดวก
เหล็ก ม.16 มีความปลอดภัย

17

กอสรางถนน เพื่อใหประชาชน
คอนกรีตเสริม เดินทางไดสะดวก
เหล็ก ม.17 มีความปลอดภัย

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

เพื่อใหประชาชนมี ชวงที่ 1 บาน น.ส.นวล
ลานตากพืชผล
ละออ ดวงดี ถึงนายมวย
ทางการเกษตร
ขุนเภา กวาง 4 ม.ยาว
300 ม.ชวงที่ 2 จาก
นางหนูคำ รวมทรัพย
ถึงนางวันทอง ทนสิงห
กวาง 4 ม.ยาว 200 ม.
เพื่อใหประชาชน บานนายเชิด นาคลอง
เดินทางไดสะดวก ถึงนางเอ็นดู สังอรดี
มีความปลอดภัย กวาง 2 ม.ยาว 150 ม.
จากที่นางอนงค เชาว
เจริญ ถึง น.ส.สาคร มี
ผล กวาง 4 ม.ยาว
420 ม.
จากบานนายสมจิตร
พันธุหวา ถึงที่นายทองดี
แปนวงศ กวาง 5 ม.ยาว
1,500 ม.

2566
(บาท)
1,200,000

งบประมาณและที่มา
2567
2568
(บาท)
(บาท)

90,000

1,008,000

4,500,000

~ 80 ~

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาด
วาจะไดรับ

ที่มาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไมต่ำกวารอย
ละ 60

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การตากพืชผล
ทางการเกษตร

แผนพัฒนา
หมูบาน ม.14

กองชาง
อบต.หัวหวา

ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไมต่ำกวารอย
ละ 60
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไมต่ำกวารอย
ละ 60
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไมต่ำกวารอย
ละ 60

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง

แผนพัฒนา
หมูบาน ม.15

กองชาง
อบต.หัวหวา

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง

แผนพัฒนา
หมูบาน ม.16

กองชาง
อบต.หัวหวา

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง

แผนพัฒนา
หมูบาน ม.17

กองชาง
อบต.หัวหวา

แบบ ผ.02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566 - 2570)
องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ก ยุทธศาสตรจังหวัดที่
(5.พัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส)
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด (3. สงเสริมเศรษฐกิจและการทองเที่ยวชุมชน)
1. ยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
ที่

โครงการ

18

กอสรางเวที
อาคาร
เอนกประสงค
ม.14
กอสรางรั้ว
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.9

19

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

เพื่อใหประชาชนมี อาคารเอนกประสงค ม.
เวทีสำหรับทำ
14 กวาง 6 ม.ยาว 20
กิจกรรมสาธารณะ ม.สูง 1.5 ม.
เพื่อใหประชาชนมี กอสรางรั้ว คสล.รอบ
น้ำประปาใช
สระน้ำประปา ม.9 สูง
อุปโภค-บริโภค
2 ม.ยาว 360 ม.
อยางมีคุณภาพ

2566
(บาท)
400,000

งบประมาณและที่มา
2567
2568
(บาท)
(บาท)

400,000

~ 81 ~

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไมต่ำกวารอย
ละ 60
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไมต่ำกวารอย
ละ 60

ผลที่คาด
วาจะไดรับ

ที่มาของ
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนไดรับ แผนพัฒนา อำเภอศรีมหาโพธิ
ประโยชนในการ หมูบาน ม.
ทำกิจกรรม
14
สาธารณะ
ประชาชนไดรับ แผนพัฒนา อำเภอศรีมหาโพธิ
ความสะดวกใน หมูบาน ม.9
การใชน้ำประปา
อุปโภค-บริโภค

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี
1. ยุทธศาสตรที่
1.1 แผนงาน

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น
องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

-

-

-

-

-

-

รวม ............โครงการ

แบบ ผ.02/2

2566
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่มา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

-

-

-
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

-

-

-

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
-

-

-

-

-

2570
(บาท)

แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

2566
(บาท)
รวม
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2567
(บาท)

งบประมาณ
2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

สวนที่ 4
การติดตามและประเมินผล
4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
กำหนดกรอบ และแนวทางในการติดตามและประเมินผล สอดคลองกับระเบียบมหาดไทยวาดวยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561
กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) ความสอดคล อ ง (Relevance) ความเพี ย งพอ
(Adequacy) ความก าวหน า (Progress) ประสิ ทธิภ าพ (Efficiency) ประสิทธิผ ล (Effectiveness) ผลลัพธ
และผลผลิ ต (Outcome and Output) การประเมิ น ผลกระทบการประเมิ น ผลกระบวนการ (Process
Evaluation) เปนตน
กำหนดแนวทางการวิ เคราะห ส ภาพแวดลอ มการติ ดตามและประเมิน ผลมีความจำเป น ที่ จ ะตอ ง
วิเคราะหสภาพแวดลอมของทองถิ่นทั้งในระดับหมูบาน/ชุมชน ตำบลและอาจรวมถึงอำเภอและจังหวัดดวย
เพราะวาหมูบาน/ชุมชน/ตำบล/องคกร หนวยงานตางๆ ลวนมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกันกับสิ่งแวดลอมภายใต
สังคมที่เปนทั้งระบบเปดมากกวาระบบปดในปจจุบัน
(1) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก เปนการตรวจสอบ ประเมิน และกรองปจจัยหรือ
ข อ มู ล จากสภาพแวดล อ มภายนอกที่ มี ผ ลกระทบต อท อ งถิ่น เช น สภาพเศรษฐกิ จ เทคโนโลยี การเมื อ ง
กฎหมาย สังคม สิ่งแวดลอม วิเคราะหเพื่อใหเกิดการบูรณาการ (integration) รวมกันกับองคกรการปกครอง
สว นท องถิ่ น หน วยงานราชการหรือรัฐวิ สาหกิ จ การวิเคราะหส ภาพภายนอกนี้ เป น การระบุ ถึงโอกาสละ
อุปสรรคที่จะตองดำเนินการและแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
(2) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน เปนการตรวจสอบ ประเมิน และกรองปจจัยหรือ
ขอมูลจากสภาพภายในทองถิ่น ปจจัยใดเปนจุดแข็งหรือจุดออนที่องคกรทองถิ่นจะแสวงหาโอกาสการพัฒนา
และหลี ก เลี่ ย งอุ ป สรรคที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น ได ซึ่ งการติ ด ตามและประเมิ น ผลโดยกำหนดให มี ก ารวิ เคราะห
สภาพแวดล อ มภายใน สามารถทำได ห ลายแนวทาง เช น การวิเคราะห ห ว งโซ แ ห งคุณ ค าภายในท องถิ่ น
(Value-Chain Analysis) การวิ เ คราะห ป จ จั ย ตามสายงาน (Scanning Funcitonal Resoures) เป น การ
วิเคราะห ตรวจสอบ ติดตามองคการปกครองสวนทองถิ่นเพื่อวิเคราะหถึงจุดแข็งและจุดออน
ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ซึ่งจะตอง
กำหนดวิธีการติดตามและประเมินผล กำหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผลโดยมีองคประกอบที่
สำคัญอยางนอย 2 ประการ ดังนี้
1. ระเบี ย บ ในการติ ดตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นา ระเบี ยบวิธีในการติดตามและประเมิน ผล
ยุทธศาสตรการพัฒนา ควรมีองคประกอบใหญๆที่สำคัญ 3 ประการ คือ
(1) ผู เข าร ว มติ ด ตามและประเมิ น ผล อั น ได แ ก คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผล
ผูรับผิดชอบแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ประชาชนในทองถิ่น ผูมีสวนเกี่ยวของ ผูมีสวนไดเสีย (Stakeholders)
ในทองถิ่นนั้นๆ
(2) เครื่ อ งมื อ อั น ได แ ก เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ ห รื อ สิ่ ง ที่ ใช เ ป น สื่ อ สำหรั บ การติ ด ตามและ
ประเมิ น ผล เพื่ อช ว ยในการรวบรวมข อมู ล ยุทธศาสตรที่ ได กำหนดขึ้น ซึ่ งมีผ ลตอการพั ฒ นาท องถิ่น ขอมู ล
ดังกลาวอาจเปนไดทั้งขอมูลเชิงปริมาณ และขอมูลเชิงคุณภาพมีความจำเปนและสำคัญในการนำมาหาคา
และผลของประโยชน ที่ไดรับ จากยุทธศาสตร อาจเป นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ แบบทดสอบ แบบวัด
ความรูแบบบันทึกขอมูลแบบบันทึกการสังเกต แบบตรวจสอบ บันทึกรายการ เพื่อนำไปวิเคราะหทางสถิตติ
หรือการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบตางๆ ที่สอดคลองกับบริบทของทองถิ่นนั้นๆ
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(3) กรรมวิธี อันไดแก วิธีการที่จะดำเนินการติดตาม และประเมินผลจะตองติดตามเอกสารที่
เกี่ ยวของกับ ยุทธศาสตร ซึ่งเป นการตรวจดู เอกสารหลั กฐานต างๆที่ เปน ทรัพยสิ นขององคกรปกครองส วน
ทองถิ่น เอกสารการเบิกจายงบประมาณ เชน ถนน แมน้ำ ลำคลอง ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสรางตางๆกลุม
ผลประโยชนตางๆเพื่อตรวจดูวาดำเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคและไดรับผลตามที่ตั้งไวหรือไม ทรัพยสิน
ตางๆ มีอยูจริงหรือไม สภาพของทรัพยสินนั้นเปนเชนไร เปนตนซึ่งการกำหนดวิธีการเชนนี้ตองมีการเก็บขอมูล
วิเคราะหขอมูล(Data analysis) ดวย
ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล จะตองบรรยายวิธีการโดยรวมบอกวาเปนการติดตามผล
และการประเมินที่ไหน กลุมประชากรเปน ใคร ใชเครื่องมื ออะไร บอกถึงขั้นตอน การวิเคราะหขอมูล การ
สรุปผล ผลของการติดตามและประเมินผลใหภาพโดยบอกวาไดอะไร เปนอยางไร ปญหาของยุทธศาสตรคือ
อะไรตั้งขอสังเกตอยางไร
4.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ
ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นนั้น จะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยจะตองติดตาม
และประเมิ น ยุ ทธศาสตร ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยวาด ว ยการจั ดทำแผนขององค กรปกครองส ว น
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ขอ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ขอ 13 และในการประเมินแผนนั้นจะตองดำเนินการประเมิน
คุณภาพของ แผนยุทธศาสตรการพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อสอดคลอง
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว
๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัดทำและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นสี่
ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำ
แผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙
กำหนดเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลโครงการ
ประกอบดวย การทดสอบและการวัด การสัมภาษณ การสังเกต การสำรวจ และเอกสาร
4.2.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธี การนี้จะทำการทดสอบ
และวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบตางๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทาง
การวั ด จะใช เครื่ องมื อใดในการทดสอบและการวัด เช น การทดสอบและการวัด โครงการกอ นสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เปนตน
4.2.2 การสั ม ภาษณ (Interviews) อาจเป น การสั ม ภาษณ เ ดี่ ย ว หรื อ กลุ ม ก็ ไ ด ก าร
สัมภาษณเปนการยืนยันวาผูมีสวนเกี่ยวของผูไดรับผลกระทบมีความเกี่ยวของและไดรับผลกระทบในระดับใด
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะตองกำหนดแนวทางการสัมภาษณดวยโดยทั่วไปการสัมภาษณถูกแบง
ออกเป น 2 ประเภท คื อ การสั ม ภาษณ แ บบเป น ทางการหรือ กึ่ งทางการ (formal or semi-formal
interview) ซึ่งใชแบบมีโครงสราง (structure interview) ดำเนินการสัมภาษณ และการสัมภาษณแบบไมเปน
ทางการ (informal interview) ซึ่งคลายๆกับ การพูดสนทนาอยางไมมีพิธีรีตอง ไมเครงครัดในขั้นตอนและ
ลำดับของขอความ การดำเนินการสัมภาษณมักมีแนวทางการสัมภาษณกวางๆที่เปนสาระสำคัญที่ตองการ การ
ใหไดขอมูลการติดตามและประเมินผลโครงการโดยวิธีการเชิงคุณภาพ ควรสัมภาษณแบบไมเปนทางการ 2
วิธีคือ
(1) การสนทนาตามธรรมชาติ (Natural conversation) เป น การสั ม ภาษณ ใน
รูปแบบของการสนทนาระหวางคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกับผูใหขอมูล เปนการขอขอมูลเพิ่มเติม
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หรือขอคำอธิบายเหตุผล และผลของยุทธศาสตรที่ไดรับ การสัมภาษณแบบนี้จะไดขอมูลแลวยังเปนการพัฒนา
สัมพันธภาพที่ดี สรางความเชื่อถือไววางใจในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอีกดวย
(2) การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) เปนการสนทนาซักถามผูใหขอมูล
หลักบางคนในหมูบาน/ชุมชน เนื่องจากบุคคลนั้นมีความรู ความเขาใจในประเด็นยุทธศาสตร และโครงการ
มากกวาคนอื่นๆ มีประสบการณดานการพัฒนาทองถิ่น การวางแผน
4.2.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ใชการสังเกต
เพื่อเฝาดูวากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒ นาทองถิ่น ตองมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และ
กำหนดการดำเนินการสังเกต การสังเกตในการติดตามและประเมินผลโครงการในเชิงคุณภาพ สามารถแบงได
2 ประเภท
(1) การสั งเกตแบบมี ส ว นร ว ม เป น วิ ธี ก ารสั งเกตที่ ค ณะกรรมการติ ด ตามและ
ประเมินผลเขาไปใชชีวิตรวมกับบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมรวมกัน ซึ่งการสังเกตแบบมีสวนรวมนี้มีลักษณะเดน
คือ เปาหมายเพื่อการเขารวมกิจกรรม และสังเกตกิจกรรมอยางละเอียด มีความตระหนักถึงสิ่งตางๆที่เกิดขึ้น
ในกิจกรรมนั้นใหครอบคลุมมากที่สุด และชัดเจนมากที่สุด
(2) การสังเกตแบบไมมีสวนรว ม หรือการสังเกตโดยตรง เป น การสังเกต บั น ทึ ก
ลักษณะทางกายภาพ โครงสรางและความสัมพันธของสมาชิกในสังคม หมูบาน/ชุมชนนั้นๆ โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล ไมมีความสัมพั นธเกี่ยวของกับกิจกรรมที่สังเกตและผูที่อยูในกิจกรรมนั้ นๆก็ไมรูวา
ตนเองถูกสังเกต
4.2.4 การสำรวจ (Surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การ
รับรู ทัศนคติ ความพึงพอใจ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล จะตองมีการบันทึกการสำรวจ และ
ทิศทางการสำรวจ
4.2.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลโครงการ มีความจำเปนอยาง
ยิ่งที่ จะต องไดรับเอกสาร ซึ่ งเป นเอกสารที่เกี่ย วของกับ โครงการและแผนพั ฒ นา ป ญหาความตองการของ
ประชาชนในทองถิ่น สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหา ตลอดจนการกำหนดเปาหมาย แนวทางการ
พัฒนา พันธกิจ และวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4.๓. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่น
แบบสำหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ
-แบ บ มุ ง วั ด ผลสั ม ฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) เป น ตั ว แบบ ที่
สอดคลองกับการทำแผนกลยุทธอยางมาก ลักษณะของตัวแบบนี้ ถือไดวาเปนตัวแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์ โดย
จะพิจารณาวาแผนกับการปฏิบัติที่เกิดขึ้นเปนไปในทิศทางเดียวกันหรือไม อันดูไดจากผลระยะกลางตางๆวา
เป น ไปตามเกณฑ ที่กำหนดไว ห รื อไม การกำหนดเปาหมายและผลระยะตางๆไวกอนลวงหนาเชน นี้ทำให
สามารถนำไปพั ฒ นากลยุทธการดำเนิ นการต อไปได รวมทั้ งยังสามารถใช เปน เครื่องมื อในการติ ดตามและ
ประเมินผลไดอีกดวย
-แบบประเมิ น ตนเอง (Self-assessment Model) ตัวแบบในการประเมิ น ตนเอง
เป น เครื่ องมื อ หนึ่ งที่ ใช ในการกำหนดวา ในขณะนั้น องคก รมีจุด แข็งและจุดออนอยางไร และแนวทางการ
ปรับปรุงหรือพัฒนา ซึ่งประโยชนตอการพัฒนาองคกร รวมถึงการกำหนดวิสัยทัศน ยุทธศาสตร แผนกลยุทธ
และแผนปฏิบัติ โดยตัวแบบการประเมินตนเองมีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้
1) ประเมินจุดแข็งและจุดออนขององคกร
2) กำหนดวัตถุประสงค เปาหมายหลักและเปาหมายยอย
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3) กำหนดแนวทางการเปลี่ยนแปลง
4) เลือกแนวทางการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมและเปนไปได
5) กำหนดแผนงานกิจกรรม โครงการและ วิธีดำเนินการ
3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
การวัดผลในเชิงปริมาณ
ตามที่ องคการบริห ารสว นตำบล ไดดำเนิน การจัดทำแผนพั ฒ นาขึ้น มา
เพื่อใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบล ใหบรรลุเปาหมายที่วางไว เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒ นานั้นจะตองมีการติดตามและ
ประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2548 หมวด 6 ขอ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนขององคกรปกครอง
ส ว นท อ งถิ่ น (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2559 ข อ 13 โดยคณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น แผนพั ฒ นาเป น
ผูดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะตองดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการ
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นา รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น
เสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป
โดยเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้
แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา
(แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒
กุมภาพันธ ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ขอ ๗ การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาทองถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่
มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแตวันประกาศใช
แผนพัฒนาทองถิ่น)
การติดตามและประเมินผลดวยระบบ e-plan (www.dla.go.th)
การวัดผลในเชิงคุณภาพ
การจั ดผลเชิ งคุ ณ ภาพเทศบาลใช การสำรวจความพึ งพอใจในการวัดผลเชิ งคุ ณ ภาพโดย
ภาพรวม โดยไดมีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม
โดยเครื่องมือที่ใชในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้
แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานของ อบต.
แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการ
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๔.๔ ขอเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต
๔.๔.๑ ผลกระทบนำไปสูอนาคต
๑. เกิ ด การพั ฒ นาที่ ล าช า เพราะการดำเนิ น งานต างๆ ขององค ก รปกครองส ว น
ทองถิ่น ตองผานกระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซอน
๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหนายกับ กระบวนการจัดทำแผนที่ มีความยุงยาก
มากขึ้น และเปลี่ยนแปลงระเบียบการจัดทำแผนบอยครั้ง
๓. ปญหาอาจไมไดรับการแกไขอยางตรงจุดเพราะขอจำกัดของระเบียบกฎหมาย
ที่ทำไดยาก และบางเรื่องอาจทำไมได
4. แผนพัฒนาทองถิ่นมีความเชื่อมโยงสอดคลอง ระดับจังหวัด และระดับมหภาค
เกิดการบูรนาการแผนพัฒนารวมกัน
๔.๔.๒ ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
๑) การจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นหาปควรพิจารณาใชยุทธศาสตรการพัฒนาในระดับ
จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาเขตจังหวัด ยุทธศาสตรชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ มา
เปนกรอบ ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นหาป และใหมีความสอดคลองกัน
๒) การจั ด ทำแผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น ห า ป ค วรพิ จ ารณางบประมาณและคำนึ งถึ ง
สถานการณคลัง ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นหาป
๓) ควรเรงรัดใหมีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ใหสามารถดำเนินการไดในปงบประมาณนั้น
๔) องค ก ารบริ ห ารส ว นตำบล ควรพิ จ ารณาตั้ ง งบประมาณให เพี ย งพอและ
เหมาะสมกับภารกิจแตละดาน ที่จะตองดำเนินการ ซึ่งจะชวยลดปญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจาย
รายการใหม
***************************

~ 88 ~

