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สวนท่ี 1 สภาพท่ัวไปและขอมลูพ้ืนฐาน 
สวนท่ี 1 สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน 
 1. ดานกายภาพ 
  1.1 ท่ีตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตำบลหัวหวา (แผนท่ีประกอบ) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี เม่ือครั้งแรกราว 200 ป มาแลวมีผูคนอพยพมาจาก
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยสันนิษฐานวามาจากเมืองหลวงพระบางบาง มาจากเมืองเวียงจันทน
บาง โดยไดรับอิทธิพลมาจากสมัยทวาราวดีเพราะพบรองรอยเมืองโบราณและวัฒนธรรมท่ีบงชี้ไดวามีความ
เจริญรุงเรือง และมีลักษณะการตอเนื่องของวัฒนธรรมจากชุมชนกอนประวัติศาสตร พัฒนาการข้ึนมาสูชวงทวา
ราวดี เม่ือมีการติดตอกับอารยธรรมอินเดีย และเริ่มเสื่อมลงราวพุทธศตวรรษท่ี 16 เม่ืออิทธิพลหรือวัฒนธรรม
แบบขอมหรือเขมรโบราณจากประเทศกัมพูชา ท่ีมีคติความเชื่อทางศาสนาและรูปแบบศิลปกรรมท่ีแตกตางออกไป
ไดเขามาแทนท่ี 
 โดยผูเฒาผูแกไดเลาวามีเจานายนายชั้นผูใหญ เปนผูนำชุมชนในการอพยพผูคนมาต้ังรกรากถ่ินฐาน ณ 
บริเวณแหงนี้และริเริ่มกอตั้งเปนหมูบานข้ึนมา และเรียกตนเองวา “ชาวไทยพวน” มีภาษาพูดท่ีเปนเอกลักษณ
เฉพาะตัว (หมูท่ี 1,2,3,4,5,6,14,15) อาจมีบางบางหมูบานในตำบลหัวหวาท่ีพูดอีกภาษาหนึ่งท่ีมีสำเนียงคลาย
กับภาษาทองถ่ินของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ  ทำใหตำบลหัวหวามีการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม
ดานภาษาท่ีมีความโดดเดนท้ังสองภาษาไดอยางลงตัว และนาสนใจ 
 

 
 ปจจุบันท่ีทำการองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา ตั้งอยู ณ เลขท่ี 13 หมูท่ี 14 ตำบลหัวหวาและตั้งอยู
หางจากอำเภอศรีมหาโพธิ ระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร มีเนื้อท่ีรวม 98.5 ตารางกิโลเมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ประมาณ 61,562 ไร มีประชากรประมาณ  10,410 คน มีจำนวนครัวเรือน ท้ังสิ้น  4,137 ครัวเรือน และแบง
เขตการปกครองออกเปน 17 หมูบาน และมีสมาชิกองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา  รวมท้ังสิ้นจำนวน 30 คน 
ซ่ึงมาจากการเลือกตั้งของประชาชน 
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ มีลักษณะภูมิประเทศเปนท่ีราบลุม เหมาะแกการเพาะปลูก การ 
เลี้ยงสัตว แต เนื่องจากปจจุบันได มีการเปลี่ยนแปลงทางดานความเจริญจากสังคมชนบทสูสังคมเมือง 
(Modernization) เพราะเปนท่ีตั้งของสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ปราจีนบุรี ท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีของหมูท่ี 11, 12 
และ 13 ของตำบลหัวหวา ซ่ึงมีอาณาเขตดังนี้ 

  ทิศเหนือ ติดตอกับ ตำบลดงกระทงยาม 

ทิศใต  ติดตอกับ อำเภอพนมสารคาม 

ทิศตะวันออก ติดตอกับ ตำบลหนองโพรง 

ทิศตะวันตก ติดตอกับ อำเภอศรมีโหสถ 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ มีลักษณะภูมิอากาศท่ีอบอุน 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
น้ำเพ่ือการบริโภค-อุปโภค และเพ่ือการเกษตร 

2 .ดานการเมือง/การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง ตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี แบงเขตการปกครองออกเปน 
17 หมูบาน ดังนี้ 
 

ลำดับ 
ท่ี 

ช่ือ-สกุล ตำแหนง ขนาดพ้ืนท่ี 
(ไร) 

หมายเหตุ 

1 นายเสนห  พลไทร กำนันตำบลหัวหวา 4,184  
2 นายประเทือง  กีบาง ผูใหญบานหมูท่ี 1 บานหัวหวา 3,472  
3 นายรุง  วงษอุดม ผูใหญบานหมูท่ี 2 บานเกาะสมอ 1,842  
4 นายอิทธิ์ณณัฏฐ  แกวแสน ผูใหญบานหมูท่ี 4 บานหายโศก 3,213  
5 นายมานพ  งามวงษ ผูใหญบานหมูท่ี 5 บานหัวซา 4,696  
6 นางกรรณิการ  ชาภูคำ ผูใหญบานหมูท่ี 6 บานหัวซา 6,998  
7 นายอำนาจ  ศรเพชร ผูใหญบานหมูท่ี 7 บานหนองกาน้ำ 3,715  
8 นายขวัญชัย  ชำน ิ ผูใหญบานหมูท่ี 8 บานหนองหูชาง 1,416  
9 นางสาวนันทิดา  นอยเสน ผูใหญบานหมูท่ี 9 บานหนอปรือนอย 9,192  

10 นายคารม  รินทา ผูใหญบานหมูท่ี 10 บานหนองนก 2,366  
11 นายประยูร  สอนเพ็ชร ผูใหญบานหมูท่ี 11 บานหนองระเนตร 2,445  
12 นายจิรวัฒน จิตวิรุฬฉัตร ผูใหญบานหมูท่ี 12 บานโคกอุดมดี 9,761  
13 นายสมพร  เธอจะโปะ ผูใหญบานหมูท่ี 13 บานคลองสมบูรณ 3,707  
14 นายไพบูลย  จุระกรรณ ผูใหญบานหมูท่ี 14 บานดอนสับฟาก 1,824  
15 นายอรรถพล  บุญมา ผูใหญบานหมูท่ี 15 บานเกาะสมอ 446  
16 นางศศิวิมล  สุขทิศ ผูใหญบานหมูท่ี 16 บานสีเสียดไทรงาม 3,779  
17 นายทองดี แปนวงศ ผูใหญบานหมูท่ี 17 บานหนองไฮ 1,695  

 

 2.2 การเลือกตั้ง 
เนื่องจากแบงเขตการปกครองออกเปน 17 หมูบาน ทำใหมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล   หัว

หวา หมูบานละ 2 คน รวมท้ังสิ้น 30 คน และผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา ดังนี้ 
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ลำดับ 
ท่ี 

ชื่อ-สกุล ตำแหนง วาระ 
การดำรงตำแหนง 

หมาย
เหต ุ

1 นายอำไพ  กองมณี ประธานสภาตำบลหัวหวา 2540-2544  
2 นางเบญจวรรณ  กองมณี นายกองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา 2544-2548  
3 นางเบญจวรรณ  กองมณี นายกองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา 2548-2552  
4 ดาบตำรวจบำรุง  ซ่ือตรง นายกองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา 2552-2556  
5 นายสุรชยั  ทนสิงห นายกองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา 2556-ปจจุบัน  

 
3.ประชากร 

  3.1 ขอมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 
ในเขตพ้ืนท่ีดูแลรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตำบลหัวหวา มีจำนวนประชากรท้ังสิ้น  

จำนวน.........10,410...........คน แยกเปนชาย........5,114..........คน หญิง......5,296..........คน มีความหนาแนน
เฉลี่ย......108.01......คน: ตารางกิโลเมตร สามารถแสดงยอดจำนวนประชากรไดดังตารางตอไปนี้ 

ตารางแสดงจำนวนประชากรในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา 
 

หมูท่ี 
 

ช่ือบาน จำนวนประชากร จำนวน 
ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

1 บานหัวหวา 421 448 869 312 
2 บานเกาะสมอ 313 311 624 218 
3 บานเกาะสมอ 256 287 543 244 
4 บานหายโศก 227 250 477 149 
5 บานหัวซา 291 357 648 311 
6 บานหัวซา 333 393 726 289 
7 บานหนองกาน้ำ 430 458 888 256 
8 บานหนองหูชาง 511 507 1,018 258 
9 บานหนองปรือนอย 378 362 740 267 

10 บานหนองนก 144 167 311 139 
11 บานหนองระเนตร 231 207 438 209 
12 บานปรือวาย,โคกอุดมด ี 456 447 903 611 
13 บานคลองสมบูรณ 310 303 613 293 
14 บานดอนสับฟาก 207 219 426 145 
15 บานเกาะสมอ 302 297 599 217 
16 บานสีเสียดไทรงาม 136 131 267 79 
17 บานหนองไฮ 168 152 320 140 

รวมท้ังส้ิน 5,114 5,296 10,410 4,137 
หมายเหตุ  ขอมูลจากทะเบียนราษฎร ณ เดือนมีนาคม 2564 
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3.2 ชวงอายุและจำนวนประชากร 
   

  หญิง ชาย หมายเหตุ 

จำนวนประชากรเยาวชน 1,100  1,159  อายุต่ำกวา 18 ป 

จำนวนประชากร 3,161  3,213  อายุ 18-60 ป 

จำนวนประชากรผูสงูอายุ 1,035  742  อายุมากกวา 60 ป 

รวม 5,296 คน 5,114 คน ท้ังส้ิน 10,410 คน 

   อางอิงขอมูล มีนาคม 2564 
4. สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา 
  ดานการศึกษาประกอบดวย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กจำนวน 1 แหง และโรงเรียนสังกัดเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา ปราจีนบุรี เขต 1 จำนวน 5 โรงเรียน มียอดจำนวนเด็กดังตอไปนี้ 
 1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหัวซา ตั้งอยูท่ี ม.5 บานหัวซา มีเด็กเล็กอายุ 2 ขวบครึ่ง-3 ขวบ จำนวน 40 
คน 
 2. โรงเรียนหัวซาวิทยา ตั้งอยูท่ี ม.6 บานหัวซา (ระดับชั้นอนุบาล-ม.3) มีจำนวน 111 คน 
 3. โรงเรียนชุมชนบานเกาะสมอ (สามัคคีวิทยา)  ตั้งอยูท่ี ม.2 บานเกาะสมอ (ระดับชั้นอนุบาล-ป.6) มี
จำนวน 196 คน 
 4. โรงเรียนบานหนองปรือนอย ตั้งอยูท่ี ม.9 บานหนองปรือนอย (ระดับชั้นอนุบาล-ป.6) มีจำนวน   
114 คน 
 5. โรงเรียนวัดหนองหูชาง ตั้งอยูท่ี ม.8 บานหนองหูชาง (ระดับชั้นอนุบาล-ป.6) มีจำนวน  104  คน 
 6. โรงเรียนวัดเนินผาสุก ตั้งอยูท่ี ม.7 บานหนองกาน้ำ (ระดับชั้นอนุบาล-ป.6) มีจำนวน 93 คน 
 4.2 สาธารณสุข 
  ประกอบดวยสถานพยาบาล จำนวน 2 แหง ไดแก 

1. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลหัวหวา ตั้งอยูท่ี หมู 3 บานเกาะสมอ 
รับผิดชอบหมูบานในพ้ืนท่ี จำนวน 8 หมูบาน ประกอบดวย หมูท่ี 1,2,3,4,5,6,14 และ 15 
   2. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพบานหนองปรือนอย ต้ังอยูท่ี หมู 9 บานหนองปรือนอย 
รับผิดชอบหมูบานในพ้ืนท่ี จำนวน 9 หมูบาน ประกอบดวย หมูท่ี 7,8,9,10,11,12,13,16 และ 17 

4.3 การสังคมสงเคราะห 
  องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา มีการจัดการดานการสังคมสงเคราะห ดังนี้ 
   1. เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จำนวน 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 ปข้ึนไป (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 
**ท่ีมา : ขอมูลการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 
ณ มีนาคม 2564 
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5.ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนสง 
  ประกอบดวยถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนลูกรัง ทำใหประชาชนในตำบลหัว
หวา มีการคมนาคมขนสงท่ีสะดวก และในอนาคตขางหนาจะดำเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใหครบ
แทนถนนลูกรังท่ียังคงมีอยูบาง และประชาชนยังใชถนนสายหลักในการคมนาคมขนสง คือ ถนนทางหลวงชนบท 
หมายเลข 3070 และถนนทางหลวงแผนดิน หมายเลข 304  
 5.2 การไฟฟา 
  -ประชาชนมีไฟฟาใชครบทุกหลังคาเรือน 
 5.3 การประปา 
  -การประปา ประกอบดวยจำนวน  14   แหง (ครอบคลุมทุกหมูบาน) 
6. ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 การทองเท่ียว/แหลงทองเท่ียว 
  -บอน้ำโบราณบานหัวซา หมู 5 
  -ถนนชาง (พระอินทรทรงชางเอราวัณ) บริเวณวงเวียนหนา อบต.หัวหวา 
 6.2 อุตสาหกรรม 
  -สวนอุตสาหกรรมโรจนะปราจีนบุรี ตั้งอยูท่ี หมู 12 ตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัด
ปราจีนบุรี 
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 7.1 การนับถือศาสนา 
  ประชากรรอยละ 100 นับถือศาสนาพุทธ 
 7.2 ประเพณีและงานประจำป 
 

ลำดับ 

ท่ี 
ประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น ระยะเวลาจัดกิจกรรม กิจกรรมสำคัญ 

1 ประเพณีข้ึนใหม 31 ธันวาคม-1 มกราคม กิจกรรมทำบุญสะเดาะเคราะห 
สวดมนตขามป และทำบุญตักบาตร 

2 ประเพณีไทยพวน 
(บุญขาวหลาม) 

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

3 อนุรักษสืบสานประเพณี 
สารทไทยพวน 

กันยายน กิจกรรมกวนกระยาสารท 

4 ประเพณีสงกรานต 14 เมษายน การทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ 
รดน้ำดำหัวผูสูงอายุ การแสดง 
และการละเลนตางๆ 

5 ประเพณีเขาพรรษา กรกฎาคม การทำบุญตักบาตร แหเทียน  
เวียนเทียน 

6 ประเพณีออกพรรษา ตุลาคม 
(ข้ึน 15ค่ำ เดือน 11) 

การทำบุญตักบาตร 
 

7 ประเพณีลอยกระทง พฤศจิกายน 
(ข้ึน 15 ค่ำ เดือน 12) 

การจดักิจกรรมรื่นเรงิ ลอยกระทง 

8 วันมาฆบูชา กุมภาพันธ จัดกิจกรรมพาเจาหนาท่ี ประชาชน 
ผูนำชุมชน รวมใหทานถือศีล 
ปฏิบัติธรรม  
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7.3 ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น 
 -ภาษาลาว และภาษาพวน 
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สวนท่ี 2 
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

---------------- 
1. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป  
  -วิสัยทัศน “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

 ความม่ังคง 
   -การมีความม่ันคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในประเทศ และ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล และมีความม่ันคงในทุก
มิติ ท้ังมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง 
   -ประเทศ มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยท่ี
เขมแข็ง เปนศูนยกลางและเปนท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองท่ีม่ันคงเปนกลไกท่ีนำไปสูการ
บริหารประเทศท่ีตอเนื่อง และโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 
   -สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชน 
มีความเขมแข็ง ครอบครัว มีความอบอุน 
   -ประชาชน มีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายไดท่ีม่ันคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต มีท่ี
อยูอาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน 
   -ฐานทรัพยากรและส่ิงแวดลอม มีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ 

 ความม่ังคั่ง 
   -ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง ยกระดับเขาสูกลุมประเทศ 
รายไดสูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมาก
ข้ึน 
   -เศรษฐกิจมีความสามารถในการแขงขันสูง สามารถสรางรายไดท้ังจากภายในและ
ภายนอกประเทศ สรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคต และเปนจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคท้ังการ
คมนาคมขนสง การผลิต การคา การลงทุน และการทำธุรกิจ มีบทบาทสำคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิด
สายสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคาอยางมีพลัง 
   -ความสมบูรณในทุนท่ีจะสามารถสรางการพัฒนาตอเนื่อง ไดแก ทุนมนุษย ทุนทาง
ปญญา ทุนทางการเงิน ทุนท่ีเปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 ความย่ังยืน 
   -การพัฒนาท่ีสามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิตของประชาชนให
เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ซ่ึงเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีไมใชทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไมสรางมลภาวะตอ
สิง่แวดลอม จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน 
   -การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม และสอดคลองกับกฎระเบียบของ
ประชาคมโลก ซ่ึงเปนท่ียอมรับรวมกัน ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีคุณภาพดีข้ึน 
คนมีความรับผิดชอบตอสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวม 
 
   -มุงประโยชนสวนรวมอยางย่ังยืน ใหความสำคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนทุก
ภาคสวน เพ่ือการพัฒนาในทุกระดับอยางสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
   -ประชาชนทุกภาคสวนในสังคม ยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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กรอบยุทธศาสตรชาตริะยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) 
  เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการ
พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” นำไปสูการพัฒนาใหคนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบตอการบรรลุซ่ึง
ผลประโยชนแหงชาติ ในการท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางรายไดระดับสูงเปนประเทศพัฒนาแลว และสราง
ความสุขของคนไทย สังคมมีความม่ันคง เสมอภาคและเปนธรรม ประเทศสามารถแขงขันไดในระบบเศรษฐกิจ 
 

“ม่ังคั่ง” 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 

“ม่ันคง”                                                                                                     “ย่ังยืน” 
 
 
 
 
 

   
   
  
 
กรอบแนวทางท่ีสำคัญของยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป 
  1. ดานความม่ันคง 
   (1) เสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
   (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ และพัฒนาความม่ันคง ทางการเมือง ขจัด
คอรรัปชั่น สรางความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 
   (3) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความม่ันคงชายแดน และชายฝงทะเล 
   (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และ
รักษาดุลยภาพความสัมพันธกับประเทศมหาอำนาจ เพ่ือปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงรูปแบบใหม 

1 
ความมั่นคง 

3 
การพัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพคน 
 

5 
การสรางการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตร

ตอสิ่งแวดลอม 
 

2 
การสราง

ความสามารถในการ
แขงขัน 

 

6 
ปรับสมดุลและพัฒนา

ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
 

 

4 
การสรางโอกาสความ
เสมอภาคและเทาเทียม

กันทางสังคม 
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   (5) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกำลังปองกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบรอยภายในประเทศ สรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศ 
   (6) การพัฒนาระบบการเตรียมความพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ 
รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 
   (7) การปรับกระบวนการทำงานของกลไกท่ีเก่ียวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากข้ึน 
  2. ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
   (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน พัฒนาสูชาติการคา 
   (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสรางฐานการผลิตเขมแข็งยั่งยืน และ
สงเสริมเกษตรกรรายยอยสูเกษตรยั่งยืนเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
   (3) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ ยกระดับ
ผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สูสากล 
   (4) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ
พัฒนาระบบเมืองศูนยกลางความเจริญ 
   (5) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการขนสงความม่ันคงและพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา 
   (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับ
นานาประเทศ สงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 
  3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
   (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
   (2) การยกระดับการศึกษา และการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและท่ัวถึง 
   (3) ปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีพึงประสงค 
   (4) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี 
   (5) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย 
  4. ดานการสรางโอกาสความเสมอภาค และเทาเทียมกันทางสังคม 

   (1) สรางความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม 
   (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
   (3) มีสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย 
   (4) สรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของ
ชุมชน 
   (5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

  5. ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
   (1) จัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 
   (2) วางระบบบริหารจัดการน้ำใหมีประสิทธิภาพท้ัง 25 ลุมน้ำ เนนการปรับระบบการ
บริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ 
   (3) การพัฒนาและใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
   (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
   (5) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   (6) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดลอม 

  6. ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
   (1) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดท่ีเหมาะสม 
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   (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
   (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
   (4) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตางๆ 
   (6) ใหทันสมัยเปนธรรมและเปนสากล 
   (7) พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ 
   (8) ปรบัปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 
  กรอบวิสัยทัศนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
  จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตางๆท่ีประเทศกำลังประสบอยู ทำใหการ
กำหนดวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ยังคงมีความตอเนื่องจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 และกรอบ
หลักการของการวางแผนท่ีนอมนำและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปนศูนยกลางของการ
พัฒนาอยางมีสวนรวม การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศนของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
ตองใหความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทย จากประเทศท่ีมีรายไดปาน
กลางไปสูประเทศท่ีมีรายไดสูง มีความม่ันคงและยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข และนำไปสูการบรรลุ
วิสัยทัศนระยะยาว “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน”ของประเทศ 
  การกำหนดตำแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศ เปนการกำหนดตำแหนงทางยุทธศาสตร
ของประเทศท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรท่ี คสช.ไดจัดทำข้ึน 
  ประเทศไทยเปนประเทศรายไดสูงท่ีมีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม เปนศูนยกลางดานการ
ขนสงและโลจิสติกสของภูมิภาคสูความเปนชาติการคาและบริการ เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรอินทรียและเกษตร
ปลอดภัย แหลงอุตสาหกรรมสรางสรรคและมีนวัตกรรมสูงท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
เปาหมาย 
  1.2.3.1 การหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง 
   (1) เศรษฐกิจขยายตัวไมต่ำกวารอยละ 5.0 
   (2) ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอหัว (GDP Per Capita) และรายไดประชาชาติตอ
หัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ในป 2564 เพ่ิมข้ึนเปน 317,051 บาท (9,325 
ดอลลาร สหรัฐอเมริกา) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร สหรัฐอเมริกา) ตอคนตอป 
   (3) ผลิตภาพการเพ่ิมข้ึนไมต่ำกวาเฉลี่ยรอยละ 2.5 ตอป 
   (4) การลงทุนรวมขยายตัวไมต่ำกวาเฉลี่ยรอยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุน
ภาครัฐไมต่ำกวารอยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไมต่ำกวาเฉลี่ยรอยละ 7.5 ในขณะท่ีปริมาณ
การสงออกขยายตัวเฉลี่ยไมต่ำกวารอยละ 4.0 ตอป) 
  1.2.3.2 การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสรางสังคมสูง
วัยอยางมีคุณภาพ 
   (1) ประชาชนชวงวัยมีความม่ันคงทางดานเศรษฐกิจและสังคม และมีคุณภาพชีวิต  ท่ีดี 
   (2) การศึกษาและการเรียนรูไดรับการพัฒนาคุณภาพ 
   (3) สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งเปนฐานรากท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคน 
  1.2.3.3 การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
   (1) การกระจายรายไดมีความเทาเทียมกันมากข้ึน 
   (2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยางท่ัวถึง 
  1.2.3.4 การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 



 
 

12 

 

   (1) รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร สรางความสมดุลระหวางการอนุรักษและการ
ใชประโยชนอยางยั่งยนืและเปนธรรม 
   (2) ขับเคลื่อนประเทศสูเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
   (3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   (4 ) เพ่ิ ม ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และ เส ริม ส ร า งธ รรม าภิ บ าล ใน การบ ริห ารจั ด ก าร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
   (5) มีการบริหารจัดการน้ำใหสมดุลระหวางการอุปสงคและอุปทานของน้ำ 
  1.2.3.5 การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
   (1) การบริหารงานภาครัฐท่ีโปรงใสเปนธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสวนรวม 
   (2) ขจัดการทุจริตคอรรัปชั่น 
   (3) มีการกระจายอำนาจท่ีเหมาะสม 

แนวทางการพัฒนา 
 1. การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง 
  1.1 การสงเสริมดานการวิจัยและพัฒนา 
  1.2 การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
  1.3 การสงเสริมผูประกอบการท่ีเขมแข็งและพาณิชยดิจิตอล 
  1.4 การลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  1.5 การปรับโครงสรางการผลิต 
 2. การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูปเพ่ือสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ 
  2.1 การพัฒนาศักยภาพคนในทุกชวงวัยใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
  2.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและท่ัวถึง โดย 
   (1) ปฏิรูประบบการบริหารจัดการทางการศึกษา 
   (2) ปฏิรูประบบการคลังดานการศึกษา 
   (3) พัฒนาคุณภาพครู (ตั้งแตกระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกคนใหไดคนดี
คนเกง รวมท้ังระบบการประเมินและรับรองคุณภาพท่ีเนนผลลัพธจากตัวผูเรียน) 
   (4) ปฏิรูประบบการเรียนรู 
  2.3 การพัฒนาดานสุขภาพ 
  2.4 การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดำรงชีพในสังคมสูงวัย 
 3. การลดความเหล่ือมล้ำทางสังคม 
  3.1 การยกระดับรายไดและสรางโอกาสในการประกอบอาชีพ 
  3.2 การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิข้ันพ้ืนฐาน และเนนการสรางภูมิคุมกัน 
  3.3 การสรางความเสมอภาคในการเขาถึงทรัพยากร 
  3.4 การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค 
 4. การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง 
  4.1 การลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกของเมือง 
  4.2 การพัฒนาดานการขนสงและโลจิสติกสเชื่อมโยงเพ่ือนบาน 
  4.3 การสงเสริมการลงทุน การคาชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
 5. การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
  5.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว 
  5.2 การสงเสริมการบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
  5.3 การสงเสริมการผลิต การลงทุน และการสรางงานสีเขียว 
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  5.4 การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
  5.5 การพัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ 
  5.6 การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ
บริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติ 
 6. การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
  6.1 การสรางความโปรงใส 
  6.2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
  6.3 การสรางรูปแบบการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหเหมาะสม 
  6.4 การสรางระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ 

ความเช่ือมโยงระหวางยุทธศาสตรชาติกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
  คณะรัฐมนตรี มีมติเม่ือวันท่ี 22 ธันวาคม 2558 เห็นชอบทิศทางและกรอบยุทธศาสตรของการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)  ตามท่ีสำนักงานฯ เสนอ โดยมีความเห็น
เพ่ิมเติมวา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ตองมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
และมีการแปลงยุทธศาสตรชาติดังกลาวเปนแผนงาน/โครงการ ในชวง 5 ป โดยระบุ            แผนปฏิบัติการ 
และกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จท่ีเปนรูปธรรม รวมท้ังใหมีการประเมินผลของการดำเนินงานทุกรอบ 1 ป และ 5 
ป 

 1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
   

1) แผนยุทธศาสตรการพัฒนาภาคกลาง 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกใหเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีมีความ 
                    ทันสมัยท่ีสุดในภูมิภาคอาเซียน 

แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาโครงขายความเชื่อมโยงดานการคมนาคมขนสงหลักใหเอ้ือประโยชนตอการพัฒนาอุตสาหกรรม

และเมืองในอนาคต ไดแก สนามบินอูตะเภา รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ทาเรือแหลมฉบังระยะ 3 ทาเรือ
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มาบตาพุตระยะ 3 ทาเรือสัตหีบ รถไฟทางคูเชื่อม 3 ทาเรือ และทางหลวงพิเศษระหวางเมือง ชวงพัทยา-มาบตา
พุด 

2) สงเสริมการพัฒนากลุมอุตสาหกรรมท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูงและอุตสาหกรรมแหงอนาคตในพ้ืนท่ีระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เชน จัดตั้งศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ ประชาสัมพันธและชักจูงนักลงทุนท่ีมีศักยภาพ
และเหมาะสม เปนตน 

3) พัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยีเพ่ือผลิตกำลังคนใหตรงกับความตองการของ
อุตสาหกรรมเปาหมาย และกอใหเกิดการวิจัย สรางนวัตกรรม และการพัฒนาเทคโนโลยีในการตอยอดและ
ขับเคลื่อนการพัฒนาในพ้ืนท่ีอยางยั่งยืน อาทิ EEC of Digital Park (EECd) และ EEC of Innovation (EECi)  

4) พัฒนาแหลงทองเท่ียวชายทะเลนานาชาติในจังหวัดชลบุรี-ระยอง ใหเปนฐานการกระจายรายไดและ
การสรางงานใหแกชุมชน 

5) พัฒนาสภาพแวดลอมเมืองสำคัญของจังหวัดใหเปนเมืองนาอยู เอ้ือตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจและ
สังคมอยางมีสมดุล 

ฉะเชิงเทรา : พัฒนาเปนเมืองท่ีอยูอาศัยชั้นดีท่ีทันสมัย รองรับการขยายตัวของกรุงเทพฯ  
และการพัฒนาพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  

พัทยา : พัฒนาเปนเมืองทองเท่ียวเชิงธุรกิจ สุขภาพ และนันทนาการ ศูนยประชุมและ 
ศูนยแสดงสินคานานาชาติชั้นนาของอาเซียน และศูนยการใหบริการดานการแพทยระดับนานาชาติ (Medical 
Tourism)  

อูตะเภา : พัฒนาเปนศูนยธุรกิจการบินและโลจิสติกสอาเซียน 
ระยอง : พัฒนาเปนเมืองแหงการศึกษาและวิทยาศาสตร เมืองนานาชาติท่ีมีธุรกิจทันสมัย 

ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาภาคตะวันออกใหเปนแหลงผลิตอาหารท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล 
แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาการผลิตและการคาผลไมภาคตะวันออก ใหเปนศูนยผลไมเมืองรอนแหงเอเชียโดยปรับปรุง

ประสิทธิภาพการผลิตควบคูไปกับการรักษาคุณภาพสินคา ตั้งแตข้ันตอนการผลิตการบรรจุหีบหอ การแปรรูป และ
การจัดจำหนาย 

2) สงเสริมการเลี้ยงปศุสัตว ไดแก สุกรและไกในจังหวัดชลบุรีและฉะเชิงเทราใหผลผลิตมีคุณภาพและได
มาตรฐานความปลอดภัย สอดคลองกับความตองการของผูบริโภค ท้ังในประเทศและตางประเทศ โดยสงเสริมให
เกษตรกรมีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีการผลิตท่ีทันสมัยและพันธุท่ีเหมาะสม รวมท้ังปรับปรุงระบบ
การบริหารจัดการตลาดใหมีประสิทธิภาพ 

3) พัฒนาพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพดานประมงและเพาะเลี้ยงสัตวน้ำบริเวณชายฝงอาวไทยไดแก ชลบุรี ระยอง 
จันทบุรี และตราด ใหคงความอุดมสมบูรณของทรัพยากรชายฝงทะเลอยางยั่งยืนตอไปโดยเรงรัดการอนุรักษ ฟนฟู 
และการจัดการใชประโยชนทรัพยากรประมงและสิ่งแวดลอมใหเปนระบบเหมาะสม ควบคูไปกับการสงเสริมและ
พัฒนาอาชีพ เชน การสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีการจัดการและวิธีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำเพ่ีอเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาเพ่ิม การสงเสริมและพัฒนาการประมงพ้ืนบาน รวมท้ังการสงเสริมและ
พัฒนาธุรกิจการประมง เปนตน 

ยุทธศาสตรท่ี 3 ปรับปรุงมาตรฐานสินคาและธุรกิจบริการดานการทองเท่ียว 
แนวทางการพัฒนา 
1) ฟนฟูและปรับปรุงการพัฒนาการทองเท่ียวในจังหวัดนครนายก ฉะเชิงเทราจันทบุรี   และตราด ให

เปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการทองเท่ียวโดยชุมชนโดยฟนฟูแหลงทองเท่ียว พรอมท้ัง
ปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวก กิจกรรมการทองเท่ียว สินคา และบริการดานการทองเท่ียวใหไดมาตรฐานสากล 
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2) ฟนฟูและอนุรักษการทองเท่ียวในจังหวัดปราจีนบุรีและสระแกว ใหเปนแหลงทองเท่ียวอารยธรรมขอม 
โดยฟนฟูบูรณะโบราณสถานและสินทรัพยทางวัฒนธรรม รวมท้ังปรับปรุงและอนุรักษสิ่งแวดลอมและควบคุมการ
ใชท่ีดินอยางเหมาะสม เพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนตอไป 

ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจชายแดนใหเปนประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบานให 
                    เจริญเติบโตอยางยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอรัญประเทศ จังหวัดสระแกว ใหเปนประตูและศูนยกลาง

ทางการคา การทองเท่ียว และการลงทุน เชื่อมโยงกับประเทศกัมพูชาและเวียดนามโดยจัดระเบียบการใช
ประโยชนท่ีดินใหเหมาะสม พัฒนาเชื่อมโยงโครงขายคมนาคมขนสงใหมีประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวก
บริเวณจุดผานแดน 

2) พัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ จังหวัดตราดใหเปนศูนยกลาง
ธุรกิจการคาชายแดนและการทองเท่ียว เชื่อมโยงกับจังหวัดเกาะกง กัมพูชา โดยจัดระเบียบการใชประโยชนท่ีดิน 
ปรับปรุงเสนทางคมนาคมและระบบ Logistics รวมถึงยกระดับมาตรฐานการใหบริการและอำนวยความสะดวก
บริเวณจุดผานแดน 

3) พัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจชายแดนบานแหลมและบานผักกาด อำเภอโปงน้ำรอนจังหวัดจันทบุรี ใหเปน
ศูนยกลางการคาชายแดนเชื่อมโยงกับจังหวัดพระตะบองและไพลินของกัมพูชา โดยปรับปรุงและพัฒนาระบบ
บริการพ้ืนฐานเพ่ืออานวยความสะดวกในการลงทุน ตลอดจนพัฒนาจุดตรวจชายแดนเพ่ือใหบริการไดอยางมี
ประสิทธิภาพและไดมาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตรท่ี 5 แกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและจัดระบบการบริหารจัดการมลพิษใหมีประสิทธิภาพ 
                    เพ่ิมข้ึน 

แนวทางการพัฒนา 
1) บริหารจัดการน้ำเพ่ือบรรเทาภาวะฝนแลงและน้ำทวมจันทบุรีและตราดโดยปรับปรุงและบำรุงรักษา

แหลงน้ำเดิม จัดสรรน้ำ และพัฒนาแหลงน้ำเพ่ิมเติม รองรับความตองการใชน้ำท่ีเพ่ิมข้ึนจากการ 
         
ขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและชุมชนไดอยางพอเพียงและมีเสถียรภาพ รวมท้ังสงเสริมการทำแหลงเก็บกัก
น้ำขนาดเล็กกระจายในพ้ืนท่ีการเกษตรเพ่ือแกไขปญหาภัยแลง 

2) ฟนฟูปาตนน้ำใหเกิดความสมดุลตอระบบนิเวศ โดยปลูกปาเพ่ิมเติม และเพ่ิมมาตรการเฝาระวังติดตาม
การบุกรุกปา โดยสนับสนุนสิทธิและบทบาทของชุมชน ใหเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการพ้ืนท่ีปาของชุมชน
ไมใหเสื่อมโทรมลง 

3) คุมครองและฟนฟูปาชายเลน ปะการัง หญาทะเล และปองการกัดเซาะชายฝงโดยเฉพาะจังหวัดท่ีมี
พ้ืนท่ีกัดเซาะรุนแรง ไดแก จันทบุรีและฉะเชิงเทรา โดยการกำหนดพ้ืนท่ี และหลักเกณฑการใชประโยชน ภายใต
กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ิน หรือขอตกลงรวมกันของภาคีพัฒนา ในการจัดการฟนฟูปาชายเลน การ
เฝาระวังการลักลอบจับสัตวน้ำ การคุมครองปะการัง หญาทะเล พ้ืนท่ีจับสัตวน้ำพ้ืนท่ีเพาะเลี้ยง และการทาประมง
ชายฝง เพ่ือปองกันการกัดเซาะชายฝง และไมใหทรัพยากรชายฝงเสื่อมโทรมลงไปอีก 

4) ดำเนินการตามมาตรการจัดการมลพิษทางอากาศ ไดแก สารอินทรียระเหยงายและฝุนละอองขนาด
เล็กในจังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา โดยกำหนดมาตรการควบคุม และมาตรการจูงใจในการปองกัน และ
ควบคุมการปลอยมลพิษทางอากาศในเขตชุมชน และเขตอุตสาหกรรมใหอยูในเกณฑมาตรฐาน เพ่ือใหชุมชน และ
อุตสาหกรรมสามารถอยูรวมกันไดอยางเก้ือกูลกันและสันติสุข 

5) ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบบาบัดน้ำเสียชุมชน ในจังหวัดท่ีเปนศูนยกลางการคา การ
ทองเท่ียว และพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม รวมท้ังการจัดการน้ำท้ิงจากครัวเรือนและโรงงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
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เพ่ือควบคุมและบรรเทาปญหาน้ำเสีย โดยเฉพาะ ในบริเวณแมน้ำสายหลักท่ีอยูในเกณฑเสื่อมโทรมอยางตอเนื่อง 
ไดแก แมน้ำระยองตอนบน ตอนลาง และแมน้ำพังราดตอนบน 

6) พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการรวบรวม ขนยาย และการกำจัดขยะจังหวัดชลบุรีและระยองใหมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน โดยใชมาตรการคัดแยกขยะและบริหารการจัดเก็บตามประเภทการคัดแยกขยะใหเปนระบบ 
สวนของเสียอันตรายท่ีมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ บริเวณพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี และระยอง สนับสนุน
ใหภาคเอกชนท่ีมีศักยภาพเขามามีสวนรวมในการแกปญหาและการลงทุนกำจัดใหเปนระบบและไดมาตรฐานการ
กำจัด 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสูภูมิภาคอยางท่ัวถึงมากข้ึน 
2. เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหมใหสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและการพัฒนาใน

พ้ืนท่ีอยางยั่งยืน 
2. เพ่ือพัฒนาเมืองศูนยกลางของจังหวัดเปนเมืองนาอยูสำหรับคนทุกกลุมในสังคม โดยมีความปลอดภัย 

การจัดการสิ่งแวดลอมเมืองมีมาตรฐาน บริการสาธารณะมีคุณภาพ และมีระบบขนสงสาธารณะในเขตเมืองอยาง
ท่ัวถึง 

3. เพ่ือฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และสรางความสมดุลของระบบนิเวศ 
เปาหมาย และตัวช้ีวัด 

1. สัดสวนคนจนภาคตะวันออกลดลง 
2. สัมประสิทธิ์การกระจายรายไดลดลง 
3. มูลคาการลงทุนภาครัฐและเอกชนในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพ่ิมข้ึน 
4. จำนวนเมืองศูนยกลางของจังหวัดท่ีไดรับการพัฒนาเปนเมืองนาอยูเพ่ิมข้ึน 
5. จำนวนพ้ืนท่ีปาไมและปาชายเลนเพ่ิมข้ึน 
6. สัดสวนพ้ืนท่ีชลประทานและพ้ืนท่ีรับประโยชนของระบบชลประทานเพ่ิมข้ึน 
7. การเขาถึงระบบประปาเพ่ิมข้ึน 
8. คุณภาพอากาศอยูในเกณฑมาตรฐาน 
9. รอยละของปริมาณขยะท่ีไดรับการกำจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการเพ่ิมข้ึน 

ปญหาและประเด็นทาทาย 
1. ปญหาสิ่งแวดลอมในเมืองอุตสาหกรรม เชน มลพิษทางอากาศ ขยะ น้ำเสีย ฯลฯ 
2. ปญหาปริมาณน้ำไมเพียงพอตอความตองการ 
3. ภาวะขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรและทักษะแรงงานภาคอุตสาหกรรมอยูในเกณฑต่ำไมสอดรับกับ

การพัฒนาของภาค 
4. ปญหาโครงสรางพ้ืนฐานไมเพียงพอตอการขยายตัวของเมืองท่ีเกิดข้ึน 
5. การผลิตดานเกษตรและอุตสาหกรรม สวนใหญยังขาดการนานวัตกรรมมาสรางมูลคาเพ่ิม และยังใช

แรงงานเขมขน 
6. การทองเท่ียวกระจุกตัวในบางจังหวัด แหลงทองเท่ียวรอบนอกไมเปนท่ีรูจักและขาดความพรอมจึงไม

สามารถดึงดูดนักทองเท่ียวใหพักคางในพ้ืนที 

 ยุทธศาสตรการพัฒนา 
 (1) พัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพ่ือรักษาเสถียรภาพการพัฒนา
อุตสาหกรรม  เกษตร การบริการ การลงทุนใหมีความม่ันคงและเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ  เชน สงเสริมการพัฒนาพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรม  สงเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม  
พัฒนาการเกษตร  ฟนฟูการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียว  พัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส 
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 (2) พัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมใหมีคุณภาพ  มีธรรมาภิบาล เพ่ือพรอมรับการ
เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก ควบคูกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีข้ึน เชน สงเสริมการเรียนการ
สอนนอกระบบ  การอาชีวศึกษา  สงเสริมการวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สงเสริม
บทบาทของครอบครัว ชุมชน และภาคประชาสังคมในการสรางวัฒนธรรมในการดูแลสุขภาพ 
 (3) อนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความสมดุลตอระบบนิเวศเพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ  โดยเรงแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเล  ปองกันปญหา
สิ่งแวดลอม  ฟนฟูคุณภาพน้ำแมน้ำเจาพระยา  สงเสริมการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาอนุรักษและรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 (4) เสริมสรางศักยภาพการพัฒนาเมืองและพ้ืนท่ีชายแดนตามแนวเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบานท้ังแนว
เหนือ-ใต และแนวตะวันออก-ตะวันตก  เพ่ือเปนประตูการคาเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบานและนานาชาติ 
 (5) บริหารจัดการพัฒนาพ้ืนท่ีเมืองและชนบทอยางมีสวนรวมและเก้ือกูลกัน เพ่ือใหมีการจัดระเบียบ
รูปแบบการพัฒนาเมืองและชุมชนไดสอดคลองกับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและความตองการของชุมชน 

ทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัดและจังหวัด 
 กลุมจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ประกอบดวย สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรีและ
สระแกว  เนนการสรางมูลคาการผลิตใหสูงข้ึน  การปองกันการขยายตัวของพ้ืนท่ีชุมชนและ         อุตสาหกรรม
เพ่ือไมใหบุกรุกพ้ืนท่ีเกษตรท่ีอุดมสมบูรณ  เพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานดานความปลอดภัย 
ของสินคาเกษตร  ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑของกลุมอุตสาหกรรมสูสากล  ขยายเครือขายอุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดยอม  สงเสริมการวิจัยและพัฒนารวมท้ังการออกแบบนวัตกรรม      เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโลจิ
สติกสใหสมบูรณยิ่งข้ึน 

 แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออก 2 (จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแกว) 

แผนพัฒนากลุมจังหวัด 
วิสัยทัศน  
“เมืองแหงคุณภาพชีวิต ศูนยกลางทองเท่ียวประวัติศาสตร วัฒนธรรมและนิเวศ แหลงผลไมและครัว

สุขภาพไทย” 
ประเด็นยุทธศาสตร 6 ดาน 
ยุทธศาสตรท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวใหไดมาตรฐานเพ่ือสนับสนุนการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

สุขภาพและวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตรท่ี 2 เพ่ิมขีดความสามารถดานการคา และการคาชายแดน เชื่อมโยง EEC และประเทศเพ่ือน

บาน 
ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป การตลาด สินคาเกษตร (ผลไม ปศุสัตวและ

ประมง สมุนไพรไทย) 
ยุทธศาสตรท่ี 4 อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา และปกปองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางมีสวนรวม 

เพ่ือประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาทรัพยากรมนุษย สังคม การบริหารจัดการ ยกระดับคุณภาพชีวิต ใหมีความม่ันคง 
ปลอดภัย 

ยุทธศาสตรท่ี 6 เพ่ิมขีดความสามารถดานอุตสาหกรรมและการลงทุน 
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แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ) 
ยุทธศาสตรท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวใหไดมาตรฐานเพ่ือสนับสนุนการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

สุขภาพและวัฒนธรรม 
-เปาหมายการพัฒนา 
 1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ เชิงประวัติศาสตรและ

วัฒนธรรม เชิงคุณภาพ เชิงเกษตรและชุมชน 
 2. เพ่ือสรางรายไดจากการทองเท่ียวใหกับกลุมจังหวัด 
-แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ) 
 1. พัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเท่ียวใหมีคุณภาพและเกิดความยั่งยืน 
 2. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก เพ่ือการทองเท่ียว 

(เสนทาง/ปายแนะนำ/สาธารณูปโภค ฯลฯ) 
 3. สรางความเชื่อม่ัน และความปลอดภัยในการทองเท่ียว 
 4. พัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียว ผูประกอบการ และสถานประกอบการให

ไดมาตรฐาน 
 5. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) 
 6. จัดทำฐานขอมูลและเสนทางการเชื่อมโยงแหลงทองเท่ียว 
 7. สงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธการทองเท่ียว 

ยุทธศาสตรท่ี 2 เพ่ิมขีดความสามารถดานการคา และการคาชายแดน เชื่อมโยง EEC และประเทศเพ่ือน
บาน 

-เปาหมายการพัฒนา 
1. เพ่ือเชื่อมโยงโครงสรางพ้ืนฐานในกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 2 สูการคา

ชายแดน เชื่อมโยง EEC และประเทศเพ่ือนบาน ไดอยางสะดวกปลอดภัย 
2. สงเสริมการคาชายแดนใหมีมูลคาเพ่ิมข้ึนรองรับการเติบโตสูประเทศ 

ประเทศเพ่ือนบานและจังหวัดในกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 2 
-แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ) 
 1. พัฒนาดานชายแดนและระบบโครงสรางบริการพ้ืนฐานใหสามารถบริการได

อยางมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานสากล 
 2. พัฒนาและปรับปรุงเสนทางรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน เขต

เศรษฐกิจพิเศษ และเชื่อมโยงกันภายในกลุมจังหวัด 
 3. สงเสริมการตลาด การคา การลงทุน และเครือขายความรวมมือทางธุรกิจ

การคาชายแดนกับประเทศเพ่ือนบาน 

ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป การตลาด สินคาเกษตร (ผลไม ปศุสัตวและ
ประมง สมุนไพรไทย) คุณภาพปลอดภัยอยางครบวงจร 

  -เปาหมายการพัฒนา 
   1. เพ่ือพัฒนากระบวนการผลิตผลไมปลอดภัยอยางครบวงจร 
   2. เกษตรกรมีรายไดจากการจำหนายผลไมเพ่ิมข้ึน 

  3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพการผลิตสมุนไพรของกลุมจังหวัดท้ังตนทาง กลางทาง 
ปลายทาง 
  4. เพ่ือยกระดับมาตรฐานของสมุนไพร ขยายชองทางการตลาดท้ังในและ
ตางประเทศ 
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  5. เพ่ือพัฒนางานนวัตกรรมและงานวิจัยเพ่ือเพ่ิมมูลคาของสินคาและ
ผลิตภัณฑสมุนไพร ใหสามารถนำไปใชประโยชนไดหลากหลายและสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ 

          -แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ) 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตผลไม และสินคาเกษตรปลอดภัย และนำ

นวัตกรรมมาใชในการผลิตการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคา 
2. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนสวนผลไม และการเกษตรอยาง

ครบถวน 
3. สงเสริมการรวมกลุมเกษตรกร กลุมสหกรณ และพัฒนาเครือขายภาค

การเกษตรใหเขมแข็ง 
4. เพ่ิมชองทางการจำหนายท่ีทันสมัย และกิจกรรมสงเสริมการตลาดสินคา 

เปาหมายท้ังในและตางประเทศ 
   5. สงเสริมการปลูกและการแปรรูปสมุนไพรอยางมีคุณภาพ 
   6. สงเสริมการพัฒนาพันธุพืชสมุนไพร และการวิจัยสกัด 
   7. สงเสริมการใชประโยชนหลากหลายจากพืชและผลิตภัณฑสมุนไพรเพ่ือ
สุขภาพและความงาม 

ยุทธศาสตรท่ี 4  อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา และปกปองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางมีสวนรวม 
เพ่ือประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน 

  -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 

ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาทรัพยากรมนุษย สังคม การบริหารจัดการ ยกระดับคุณภาพชีวิตใหมีความม่ันคง
ปลอดภัย 

  -เปาหมายการพัฒนา 
1. เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษยทุกชวงวัยท้ังดานสุขภาวะ สติปญญา และ

คุณธรรมจริยธรรมนำไปสูการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษยใหมีทักษะความรู ความสามารถ

ดำรงชีพอยางมีคุณคาและพรอมเขาสูตลาดแรงงาน 
  -แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ) 

1. เพ่ิมศักยภาพดานการศึกษาและเตรียมความพรอมเด็กและเยาวชนใหเปน
พลเมืองท่ีดีมทีคุณภาพและคุณธรรม 

2. พัฒนาทักษะทางสังคม การเรียนรูการอยูรวมกันใหเด็กปฐมวัย 
3. เสริมสรางคุณภาพชีวิตของชุมชนของเมืองดวยการพัฒนาสุขภาวะ และ

สาธารณสุขพ้ืนฐาน 



 
 

20 

 

4. เตรียมความพรอมเด็กและเยาวชนเพ่ือรองรับความตองการแรงงานใน
อนาคต 

5. พัฒนาฐานขอมูล Big Data ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
6. พัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวิตของสังคมผูสูงอายุ 

 ยุทธศาสตรท่ี 6 เพ่ิมขีดความสามารถดานอุตสาหกรรมและการลงทุน 
   -เปาหมายการพัฒนา 

1. เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีใชเทคโนโลยีและการเติบโตอยางเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 

2. ประชากรวัยแรงงานมีศักยภาพในการประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรม 
3. ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และวิสาหกิจชุมชนมี

ศักยภาพในการผลิตสินคา และบริการดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม 
    -แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ) 

1. เสริมสรางองคความรู นวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตในภาคอุตสาหกรรมท่ี
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

2. พัฒนาทักษะฝมือแรงงานท่ีสนองตอความตองการของตลาดแรงงาน 
3. พัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชนใหมีศักยภาพในการผลิตสินคา

และบริการ 

แผนพัฒนาจังหวัดปราจีนบุร ี

วิสัยทัศน (Vision) จังหวัดปราจีนบุรี 
“สังคมคุณภาพ เมืองสุขภาพกายและใจท่ีดี อุตสาหกรรมสีเขียว ทองเท่ียวเชิงนิเวศ เกษตร
ปลอดภัย เมืองสมุนไพรตนแบบ” 

พันธกิจ (Mission)  
(1) ปฏิบัติภารกิจตามกฎหมายใหบรรลุผลและสนองนโยบายของรัฐบาลในทุกมิติ 

โดยยึด ความตองการและความจำเปนของประชาชนเปนหลัก 
(2) สงเสริมใหมีการพัฒนาดานการคา การลงทุนการอุตสาหกรรม การเกษตร 

การดำเนินการดานสังคมและการศึกษาใหเกิดความเทาเทียม การจัดการสิ่งแวดลอมและระบบการคมนาคมเพ่ือ
ความเปนเมืองนาอยู 

(3) สงเสริมและรักษาคุณภาพการทองเท่ียวเชิงนิเวศและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศให 
เกิดผลอยางยั่งยืน 
 

(4) พัฒนาความสามารถในดานการเกษตรกรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(5) สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแพทยแผนไทยและสมุนไพรใหมี 

มาตรฐานสากล 

กลยุทธของประเด็นยุทธศาสตรพัฒนา 5 ดาน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ยกระดับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมดวยนวัตกรรมสูอุตสาหกรรม
สีเขียว 

-วัตถุประสงค 
 1. ยกระดับสถานประกอบการและพัฒนากระบวนการผลิตท่ีเปนมิตร

กับสิ่งแวดลอม 
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 2. สงเสริมการประกอบอุตสาหกรรมใหมีความปลอดภัยบนพ้ืนฐาน
ความรับผิดชอบตอสังคม 

 3. สงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอมอยางมีระบบ 
-แนวทางการพัฒนา 
 1 . พั ฒ น า ร ะ บ บ โค ร งส ร า ง พ้ื น ฐ าน ร อ งรั บ ก า ร ข ย าย ตั ว

ภาคอุตสาหกรรม 
 2. สงเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตอุตสาหกรรมใหไดมาตรฐานมี

ความปลอดภัยและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
 3. ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสีเขียวบนพ้ืนฐานการรับผิดชอบตอสังคม 
 4. สงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศอยางยั่งยืน 
 -วัตถุประสงค 
  เพ่ือการพัฒนาการทองเท่ียวและบริการท่ีเก่ียวของใหเปนท่ีรูจักและ
สรางรายไดใหแกจังหวัดเพ่ิมข้ึน 
 -แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน สิ่ งอำนวยความสะดวกและความ
ปลอดภัยเพ่ือรองรับการทองเท่ียว 

2. พัฒนาคุณภาพแหลงทองเท่ียว บุคลากร สินคา และบริการดาน
การทองเท่ียวเพ่ือสรางมูลคา 
  3. การทองเท่ียววิถีไทย อัตลักษณและภูมิปญญาทองถ่ิน 
  4. พัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 เพ่ิมศักยภาพการผลิต การตลาด สินคาเกษตรท่ีมีคุณภาพได
มาตรฐานดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีเหมาะสม 

-วัตถุประสงค 
เพ่ือพัฒนาภาคการเกษตรใหมีความเขมแข็ง ผลผลิตและผลิตภัณฑมี

คุณภาพ ไดมาตรฐานเปนท่ีตองการของตลาด 
 -แนวทางการพัฒนา 
  1. พัฒนาปจจัยพ้ืนฐานการเกษตร 
  2. พัฒนาศักยภาพกำลังคนและสงเสริมภาคการเกษตรสมัยใหมดวย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

3. สรางมูลคาเพ่ิมในกระบวนการผลิต การแปรรูป การตลาด เกษตร
ปลอดภัย เกษตรอินทรีย 

4. เสริมสรางเกษตรวิถีตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและความ
เขมแข็งใหสถาบันเกษตร     

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาและสรางมูลคาผลิตภัณฑสมุนไพรอยางครบวงจรและ
ยกระดับการใหบริการสุขภาพดานการแพทยแผนไทยตามมาตรฐาน 

 -วัตถุประสงค 
  เพ่ือยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพรไทยและการแพทยแผนไทย
ใหเปนท่ียอมรับในระดับประเทศสูระดับสากล 
 -แนวทางการพัฒนา 
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  1. สงเสริมการปลูกพืชสมุนไพร ผลิตภัณฑสมุนไพรสูตลาด 
  2. สงเสริมและสนับสนุนการศึกษา วิจัย การพัฒนาดานสมุนไพร 
  3. สรางมูลคาในกระบวนการผลิต การแปรรูป การตลาดผลิตภัณฑ
สมุนไพร 
  4. ยกระดับการบริการสุขภาพดานการแพทยแผนไทยใหมีมาตรฐาน
และครบวงจร  

ประเด็น ยุทธศาสตร ท่ี  5 ส ง เสริมการพัฒ นาสั งคมและการบริห ารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางมีคุณภาพ 

 -วัตถุประสงค 
1. เพ่ือสรางสังคมท่ีมีคุณภาพ ประชาชนมีสุขภาวะท่ีดี และประชาชน

มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค 
2. เพ่ือสงเสริมการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติใหมีความอุดม

สมบูรณ ปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมใหมีความยั่งยืน 
    -แนวทางการพัฒนา 
     1. เสริมสรางสังคม ม่ันคง ปลอดภัย ปลอดโรค 
     2. เสริมสรางสังคม แหงความสุขภายใตวิถีแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
     3. สรางสังคมแหงนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 

4. สงเสริมการอนุรักษและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณทองถ่ิน  
5. สรางเสริมการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

อยางมีสวนรวม 
6. รักษามาตรฐานคุณภาพน้ำและอากาศไมใหต่ำกวาท่ีกำหนด 

1.4  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 
วิสัยทัศน “ยกระดับคุณภาพชีวิต  รักษสิ่งแวดลอม  พรอมพัฒนาทุนสังคมสงเสริมแหลง
เศรษฐกิจชุมชน  พัฒนาคนสูพลเมืองใหเขมแข็ง ดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยี” 

  ยุทธศาสตรการพัฒนา 
   ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนใหเขมแข็ง 
   ยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมดานคุณภาพสิ่งแวดลอม 
   ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมเศรษฐกิจและการทองเท่ียวเชิงนิเวศ เกษตรและอุตสาหกรรม
กาวหนา 
   ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาคนใหเปนพลเมืองท่ีดีของสังคม 
  กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา 
  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนใหเขมแข็ง 
   แนวทางการพัฒนา 
   1. พัฒนาโครงขายโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

2. พัฒนาคุณภาพชีวิต และสงเสริมการเขาถึงบริการสาธารณสุข 
3. รณรงค ปองกัน แกไขปญหายาเสพติด และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

   4. พัฒนาเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูวิถีวัฒนธรรม ประเพณี และสงเสริมสังคมแหง 
      การเรียนรู 

5. สงเสริมความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวและกลุมเปราะบาง 
6. นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร 

  ยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมดานคุณภาพสิ่งแวดลอม 
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   แนวทางการพัฒนา 
1. สงเสริมการมีสวนรวมและกระตุนจิตสำนึกใสใจสิ่งแวดลอม 
2. สนับสนุนเครือขายและสงเสริมกิจกรรมเฝาระวังแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 
3. สงเสริมการบริหารจัดการขยะครัวเรือน และรณรงคการเลือกใชผลิตภัณฑเปน 
   มิตรกับสิ่งแวดลอม 
4. รณรงคเฝาระวังปญหาสิ่งแวดลอมและสรางความตระหนักการบังคับใช 
   กฎหมายสิ่งแวดลอมของทองถ่ิน 
5. นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมเศรษฐกิจและชุมชนการทองเท่ียวชุมชนเชิงนิเวศ เกษตรและ
อุตสาหกรรมกาวหนา 

   แนวทางการพัฒนา 
   1. สงเสริมกิจกรรม และประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียว 

2. สงเสริมการกระตุนเศรษฐกิจ และพัฒนากลไกการตลาดสำหรับสินคาทาง 
   การเกษตรและผลิตภัณฑอุตสาหกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
3. สงเสริมการลดใชสารเคมีและสนับสนุนการใชปุยชีวภาพในกระบวนการผลิตสินคา

เกษตร  ปลอดภัย 
4. สนับสนุนกิจกรรมรวมระหวางสถานประกอบการอุตสาหกรรมกับชุมชนท่ีเปนมิตร

กับสิ่งแวดลอม 
  ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาคนใหเปนพลเมืองท่ีดีของสังคม 
   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 
    ยุทธศาสตรท่ี  1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
    ยุทธศาสตรท่ี  2 ดานเกษตรกรรม เศรษฐกิจและการบริหารจัดการน้ำ 
    ยุทธศาสตรท่ี  3 ดานสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
    ยุทธศาสตรท่ี  4 ดานพัฒนาสิ่งแวดลอม 
    ยุทธศาสตรท่ี  5 ดานสาธารณสุข 
    ยุทธศาสตรท่ี  6 ดานการบริหารจัดการ 

  2.3  เปาประสงค 

   ยุทธศาสตรท่ี  1  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
- เพ่ือพัฒนาตำบลใหมีระบบโครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดมาตรฐาน  และปลอดภัย 
ยุทธศาสตรท่ี  2  ดานเกษตรกรรม เศรษฐกิจและการบริหารจัดการน้ำ 
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- เพ่ือพัฒนาดานเกษตรกรรม  และบริหารจัดการน้ำอยางบูรณาการ 
ยุทธศาสตรท่ี  3  ดานสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
- เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในดานการศึกษา  การอนุรักษวัฒนธรรม

และบำรุงศาสนา 
ยุทธศาสตรท่ี  4  ดานพัฒนาสิ่งแวดลอม 
- เพ่ือสงเสริมเศรษฐกิจ  สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติบนคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรท่ี  5  ดานสาธารณสุข 
- สงเสริมพัฒนาดานคุณภาพชีวิต สังคมและสาธารณสุข และการสังคมสงเคราะห 
ยุทธศาสตรท่ี  6  ดานการบริหารจัดการ 
- เพ่ือใหเกิดการบริหารจัดการท่ีดีในองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา  โดยยึดหลัก

ธรรมาภิบาล  และการมีสวนรวมของประชาชน 
2.4  ตัวช้ีวัด 

   ยุทธศาสตรท่ี  1  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
เชิงปริมาณ :  รอยละของงานดานโครงสรางพ้ืนฐานท่ีอยูในความรับผิดชอบของ 
 องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา  ไดรับการพัฒนาเพ่ิมข้ึน 
เชิงคุณภาพ :  ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง  หรือผูใชแหลงน้ำท่ีไดรับการพัฒนา 
ยุทธศาสตรท่ี  2  ดานเกษตรกรรม เศรษฐกิจและการบริหารจัดการน้ำ 
เชิงปริมาณ :  รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจำนวน  (จำนวนแปลง/ฟารม/สถานประกอบการ) 
เชิงคุณภาพ :  ระดับคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจของประชาชนมีหนี้ครัวเรือนท่ีต่ำลง 
ยุทธศาสตรท่ี  3  ดานสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 เชิงปริมาณ :  รอยละของประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
 เชิงคุณภาพ :  ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไดรับสิ่งจำเปนข้ันพ้ืนฐานดานคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน 

ยุทธศาสตรท่ี  4  ดานพัฒนาสิ่งแวดลอม 
เชิงปริมาณ :  จำนวนครั้งท่ีมีการจัดกิจกรรม  รอยละของกิจกรรมดานการบริหาร

จัดการ         ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเพ่ิมข้ึน 
เชิงคุณภาพ :  ระดับความสำเร็จในการสงเสริมสนับสนุนของโครงการหรือกิจกรรม  

ประชาชนใหความสนใจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมมากข้ึน 

ยุทธศาสตรท่ี  5  ดานสาธารณสุข 
เชิงปริมาณ :  รอยละของประชาชนท่ีไดรับการดูแลดานสาธารณสุขเขารวมกิจกรรม  มี

สุขภาพและคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
เชิงคุณภาพ :  ประชาชนในตำบลหัวหวาไดรับการบริการดานสาธารณสุข  และมี

สุขภาพท่ีดีข้ึน (คาเฉลี่ยอายุสูงข้ึน/โรคนอยลง) 
ยุทธศาสตรท่ี  6  ดานการบริหารจัดการ 

   เชิงปริมาณ :  รอยละความสำเร็จในการจัดกิจกรรม 
   เชิงคุณภาพ :  ความพึงพอใจของประชาชนและบุคลากรในหนวยงาน 
  ๒.๕  คาเปาหมาย  
   ยุทธศาสตรท่ี  1  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
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- รอยละของงานดานโครงสรางพ้ืนฐานท่ีอยูในความรับผิดชอบขององคการบริหาร
สวนตำบล 
หัวหวาไดรับการพัฒนาเพ่ิมขึ้น 

- รอยละของจำนวนแหลงน้ำท่ีอยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวน

ตำบลหัวหวาไดรับการพัฒนาเพ่ิมขึ้น 

ยุทธศาสตรท่ี  2  ดานเกษตรกรรม เศรษฐกิจและการบริหารจัดการน้ำ 
- รอยละของพ้ืนที่ที่ไดรับประโยชนจากการพัฒนาแหลงน้ำเพ่ิมขึ้น 

- รอยละของประชาชนมีหนี้ครัวเรือนต่ำลง 

- รอยละของประชาชนมีจำนวนการขยาย (แปลง/ฟารม/สถานประกอบการ) 

ยุทธศาสตรท่ี  3  ดานสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
- รอยละของประชาชนมีการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการเขาถึงดานการศึกษา 

- จำนวนกิจกรรมท่ีสงเสริมทำนุบำรุงศาสนา  ศิลปะ โบราณสถาน จารีต

ประเพณี 

ภูมิปญญาทองถิน่  และวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตรท่ี  4  ดานพัฒนาสิ่งแวดลอม 
- รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  มีความรูความเขาใจดานการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอมมากข้ึน 
- รอยละของผูเขารวมกิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรท่ี  5  ดานสาธารณสุข 
- รอยละของประชาชนไดรับการบริการดานสาธารณสุขเพ่ิมข้ึน 
- รอยละของประชาชนมีสุขภาพท่ีดีข้ึน (ภาวะความเสี่ยงของโรคนอยลง) 
- รอยละของประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ยุทธศาสตรท่ี  6  ดานการบริหารจัดการ 
- รอยละของบุคลากร  ไดรับการสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ 
- รอยละของจำนวนพัสดุท่ีจัดหาตามแผนงาน  หรือแผนการจัดซ้ือจัดจาง 
- การเพ่ิมข้ึนของประชาชนผูไปใชสิทธิ์เลือกตั้ง  หรือจำนวนกิจกรรมท่ีสงเสริมการมี

สวนรวมของประชาชน 
๒.๖  กลยุทธ     
 ยุทธศาสตรท่ี  1  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

- กอสราง ปรับปรุง ซอมแซม บำรุงรักษาและพัฒนาเสนทางคมนาคม 

สาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐานและท่ัวถึง 

- พัฒนาแหลงน้ำ  ค ู คลอง  เพ่ือการอปุโภคบริโภคการเกษตรกรรมและ

อุตสาหกรรม 

ยุทธศาสตรท่ี  2  ดานเกษตรกรรม เศรษฐกิจและการบริหารจัดการน้ำ 
- พัฒนาดานเกษตรกรรม  และบริหารจัดการน้ำอยางบูรณาการ 

- พัฒนาปจจัยพ้ืนฐานการเกษตร 
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- เสริมสรางเกษตรวิถีตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และความเขมแข็ง

ทางการเกษตรในชุมชน 

ยุทธศาสตรท่ี  3  ดานสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
- สงเสริมสนับสนุนการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  การศึกษาในระบบ  นอก

ระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย 

- สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดานการกีฬาและนันทนาการ 

- สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา  อนุรักษฟนฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณี  

และภูมิปญญาทองถิ่น 

ยุทธศาสตรท่ี  4  ดานพัฒนาสิ่งแวดลอม 
- อนุรักษฟนฟูสรางจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
- การบริหารจัดการดานขยะมูลฝอย 
- สงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ี 
- สงเสริมการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี  ใหไดมาตรฐานปลอดภัยตอ

สิ่งแวดลอม  อยูรวมกับชุมชนได 
-  

ยุทธศาสตรท่ี  5  ดานสาธารณสุข 
- พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตดานการสาธารณสุข  และการสังคมสงเคราะห 
- พัฒนาดานการบริการสาธารณสุข 
- สงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง 

ยุทธศาสตรท่ี  6  ดานการบริหารจัดการ 
- พัฒนาบุคลากรและการบริหารงานขององคการบริหารสวนตำบลหัวหวาใหมี

ประสิทธิภาพ 
- ปรับปรุง  พัฒนา  จัดหา  เครื่องมือเครื่องใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
- สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
- จัดระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  และชวยเหลือประชาชนในดานความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
๒.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร   
 ยุทธศาสตรท่ี  1  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

เพ่ือพัฒนาตำบลหัวหวาใหเปนตำบลนาอยู กอสราง ปรับปรุงถนน สะพาน ทอระบาย
น้ำ ฯลฯ ใหไดมาตรฐาน รวดเร็ว ปลอดภัย พัฒนาแหลงน้ำ เพ่ือการบริโภคอุปโภคการ
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม เพ่ือใหประชาชนเขาถึงบริการสาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

  ยุทธศาสตรท่ี  2  ดานเกษตรกรรม เศรษฐกิจและการบริหารจัดการน้ำ 
เพ่ือพัฒนาดานเกษตรกรรม  และบริหารจัดการน้ำอยางบูรณาการ  รวมท้ังพัฒนา

พ้ืนฐานปจจัยดานการเกษตร  เสริมสรางเกษตรวิถีตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และ
ความเขมแข็งทางการเกษตรในชุมชน 

  ยุทธศาสตรท่ี  ๓  ดานสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพ่ือสงเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษา การเรียนรูดานวิชาการ บุคลากร วัสดุการเรียน
การสอนท้ังในระบบ นอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย สงเสริมสุขภาพอนามัยของ
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ประชาชนใหมีสุขภาวะท่ีสมบูรณในดานรางกาย จิตใจ และสติปญญา รวมท้ังการทำนุบำรุง
ศาสนา บำรุงรักษาศิลปะ โบราณสถาน จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดี
งาม เพ่ือสรางสังคมท่ีสงบสุขและพึงปรารถนารวมกัน 

  ยุทธศาสตรท่ี  ๔  ดานพัฒนาส่ิงแวดลอม 
สงเสริมการอนุรักษฟนฟูและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ  สงเสริมการมีสวนรวมในการ

บริหารจัดการสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ี  รวมท้ังสงเสริมการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี  ใหได
มาตรฐานปลอดภัยตอสิ่งแวดลอม  และอยูรวมกับชุมชนได 

  ยุทธศาสตรท่ี  5  ดานสาธารณสุข 
เพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตเด็ก คนชรา คนพิการ ผูดอยโอกาส หรือประชาชน

ใหไดรับบริการสวัสดิการพ้ืนฐานตางๆอยางท่ัวถึงและมีความครอบคลุม สงเสริมสถาบัน
ครอบครัวใหมีความอบอุน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน พัฒนาชุมชนใหมีความเขมแข็ง
เพ่ือแกไขปญหาดานสังคมและยาเสพติด 

  ยุทธศาสตรท่ี  6  ดานการบริหารจัดการ 
เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะ ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน จัดหาพัสดุให

เหมาะสมเพียงพอตอความจำเปน พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบเครือขายขอมูลท่ี
ทันสมัย คุมคาและประหยัด สนับสนุนประชาชนใหมีสวนรวมในการพัฒนาและตรวจสอบภาครัฐ
ตามหลักธรรมาภิบาล สงเสริมสนับสนุนการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย โดยการมีสวนรวม
ของประชาชน ใหบริการหรือใหความชวยเหลือดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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2.8 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 

ประเด็นยุทธศาสตร 
อบต.หัวหวา 

ยุทธศาสตร 
ของจังหวัดปราจีนบุรี 

นโยบายมหภาค 

ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด ยุทธศาสตรแผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

1. ดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 
 

-พัฒนาดานการคาและ
อุตสาหกรรม 

-พัฒนาปจจัยการผลิต 
ระบบ การตลาด  และ
โครงสรางพ้ืนฐานทาง
การเกษตรใหสอดคลอง
กับสภาพ พ้ืน ท่ี  เพ่ือให
สิ น ค า เ ก ษ ต ร ไ ด
มาตรฐานสากล เช่ือมโยง
ตลาด รองรับการคาเสรี 

-ก า ร พั ฒ น า โค ร งส ร า ง
พ้ืนฐาน 
และระบบโลจิสติกส 
-การพัฒนาวิทยาศาสตร 
เท ค โน โล ยี  วิ จั ย  แ ล ะ
นวัตกรรม 
 

-สรางความสามารถในการ
แขงขัน 

 
 

2. ดานเกษตรกรรม 
เศรษฐกิจและการ
บริหารจดัการน้ำ 

-พัฒนาดานเกษตรกรรม 
และบรหิารจดัการน้ำ
อยางบูรณาการ 

-พัฒนาปจจัยการผลิต 
ระบบ การตลาด  และ
โครงสรางพ้ืนฐานทาง
การเกษตรใหสอดคลอง
กับสภาพ พ้ืน ท่ี  เพ่ือให
สิ น ค า เ ก ษ ต ร ไ ด
มาตรฐานสากลเช่ือมโยง
ตลาดรองรับการคาเสรี 

-การสรางความเขมแข็งทาง
เศรษฐกิจและแขงขันได
อยางยั่งยืน 

-ความมั่นคง 
-สรางโอกาสความเสมอภาค
และเทาเทียมกันทางสังคม 

3. ดานสังคม 
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

-ย ก ระ ดั บ ก ารบ ริ ห า ร
จั ด ก าร งาน ด าน สั งค ม 
การศึกษาใหมีคุณภาพ 
มี ม าต รฐ าน เพ่ื อ ส ร า ง
ภูมิคุมกันและ 
สงเสริมโอกาสทางสังคม
บนพ้ืนฐานความพอเพียง 

-พัฒ นาคุณ ภาพแหล ง
ท องเท่ียว สินค า และ
บริการ ดานการทองเท่ียว
ให ไ ด ม า ต ร ฐ า น เ พ่ื อ
สนับสนุนการทองเท่ียว
เชิงนิเวศและวัฒนธรรม 
 

-การเสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย 
-การสรางความเปนธรรม
ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
-การเสริมสรางความมั่นคง
แห งชาติ เพ่ือการพัฒนา
ประเทศสูความมั่งคั่งและ
ยั่งยืน 

-ความมั่นคง 
-พั ฒ น าแ ล ะ เส ริ ม ส ร า ง
ศักยภาพคน 
-การสรางโอกาสความเสมอ
ภาคและเทาเทียมกันทาง
สังคม 

4. ดานพัฒนา
สิ่งแวดลอม 

-การพัฒนาเมืองน าอยู  
สิ่งแวดลอม 
และโลจิสติกส 

-การรักษาความมั่นคง
ของฐาน 
ทรัพยากร และการสราง
สมดุล 
ระหวางการอนุรักษ กับ
การใชป ระโยชนอย าง
ยั่งยืน 
-การเพ่ิมศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ 

-การเติบโตท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนา
อยางยั่งยืน 
 
 
 
 
 

-สรางความเจริญเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 

5. ดานสาธารณสุข -พัฒนาด านการแพทย
แผนไทยและสมุนไพร 

-การยกระดับคณุภาพ
บริการดานสาธารณสุข
และสุขภาพของ
ประชาชน 

-การเสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย 
 

-ความมั่นคง 
-พั ฒ น าแ ล ะ เส ริ ม ส ร า ง
ศักยภาพคน 
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ประเด็นยุทธศาสตร 
อบต.หัวหวา 

ยุทธศาสตร 
ของจังหวัดปราจีนบุรี 

นโยบายมหภาค 
ยุทธศาสตรกลุม

จังหวัด 
ยุทธศาสตรแผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

6. ดานการบริหาร
จัดการ 

-ยกระดับการบริหาร
จัดการงานดานสังคม 
การศึกษาใหมีคุณภาพ 
มีมาตรฐานเพ่ือสราง
ภูมิคุมกันและ 
ส ง เส ริ ม โอกาสท าง
สังคมบนพ้ืนฐานความ
พอเพียง 

-พัฒนาระบบโลจิสติกส
และความสัมพันธกับ
ประเทศเพ่ือนบาน เพ่ือ
เปนศูนยกลางการคา 
ก า ร ล ง ทุ น ภ า ค
ตะวันออกของอินโดจีน 
และรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

-การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการใน
ภาครัฐและธรรมาภิ
บาลในสังคมไทย 
 

-สรางความสามารถใน
การแขงขัน 
-พัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพคน 
-ความมั่นคง 
-การป รับสมดุ ลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
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แผนผังยุทธศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน 

ยุทธศาสตร 

เปาประสงค 

 

“การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี ภายใตวิถีชีวิตแบบพอเพียง” 
 

ดาน 
โครงสรางพ้ืนฐาน 

ดานเกษตรกรรม 
เศรษฐกิจและบรหิาร

จัดการน้ำ 

ดานสังคม 
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

ดาน 
พัฒนาสิ่งแวดลอม 

ดาน 
สาธารณสุข 

ดาน 
บริหารจดัการ 

เพ่ือใหได
มาตรฐาน 

 

เพ่ือสงเสริมอาชีพ รายได 
ภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือพัฒนาคนใหเปน
พลเมืองท่ีดีของสังคม 

เพ่ืออนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดลอม 

เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
ของประชาชน 

เพ่ือใหเกิดการบริหาร
จัดการท่ีดภีายใต
รูปแบบประชารัฐ 

-กอสราง/ปรับปรุง/
ซอมแซม สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการใหได
มาตรฐานและครอบคลมุ
ทุกหมูบาน 

-สงเสรมิการพัฒนาอาชีพ 
เพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับ
ประชาชน 
-สงเสรมิการทำเกษตร
แบบผสมผสาน 

-สงเสรมิทำนุบำรุงดานวัฒนธรรม 
ประเพณี และศาสนา 
-สงเสรมิการปองกันปญหา 
ยาเสพตดิ 
-พัฒนาคุณภาพดานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

-สงเสรมิรณรงคใหประชาชน 
มีจิตสำนึกดานการอนุรักษ 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

-สงเสรมิสถาบันครอบครัว
และพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง 
-สงเสรมิและพัฒนางานดาน
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 

-พัฒนาบุคลากรและการ
บริหารงานขององคการ
บริหารสวนตำบลหัวหวา 
-สงเสรมิการมีสวนรวมของ
ประชาชน 
-พัฒนาระบบเทคโนโลย ี
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3.  การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 
3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทำยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
“ศักยภาพ” หมายถึง ลักษณะดานใดดานหนึ่ง ท่ีมีคุณคาหรือความไดเปรียบเสียเปรียบท่ีจะเปนปจจัย

สงเสริมตอการพัฒนา การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) เปนการประเมินสถานการณตางๆตาม
สภาพแวดลอมโดยวิเคราะหถึงจุดแข็งหรือจุดเดนซ่ึงเกิดจากปจจัยภายใน จุดออนหรือจุดดอย ซ่ึงเกิดจากปจจัย
ภายใน โอกาสท่ีเกิดข้ึนจากปจจัยภายนอกและอุปสรรคท่ีสงผลกระทบจากปจจัยภายนอก 

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

ประสบการณ 
จุดออน/จุดดอย 

1. ขาดแหลงน้ำขนาดกลาง เพ่ือเปนตนทุนในดานการเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและการทองเท่ียว 
2. กลุมผลิตภัณฑชุมชนองคกรเกษตรยังไมเขมแข็งในการบริหารจัดการและศักยภาพในการดำเนิน

กิจกรรมรวมกัน 
  โอกาส 

1. รัฐบาลมีนโยบายสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจเพ่ือรองรับตอการเปลี่ยนแปลง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

2. จังหวัดปราจีนบุรีมีนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวและ SME 
3. มีแนวโนมการขยายตัวของเศรษฐกิจเนื่องจากมีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดข้ึนในตำบล 

  อุปสรรค 
1. กระแสความเปนสังคมอุตสาหกรรมและสังคมเมืองมีมากข้ึน สถาบันครอบครัวออนแอ 

วัฒนธรรมโครงสรางครอบครัวเริ่มเปลี่ยนแปลงไป 
2. ปญหาภัยสังคมและภัยจากยาเสพติด 
3. ปญหาภัยธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
4. เกิดการอพยพของแรงงานท้ังไทย และแรงงานตางชาติเขามาประกอบอาชีพมากข้ึน 

จากการวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคขางตน วิเคราะหปจจัยแนวทางการ
กำหนดยุทธศาสตรได   6  ยุทธศาสตร และไดวิสัยทัศนการพัฒนา พันธกิจการพัฒนา ขององคการบริหารสวนตำบล
หัวหวา ไดดังนี้ 

  วิสัยทัศน (Vision) 
   “การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี ภายใตวิถีชีวิตแบบพอเพียง” 

พันธกิจ (Mission) 
   1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการและโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐานและท่ัวถึง 

 2. พัฒนาดานเกษตรกรรม  และบริหารจัดการน้ำอยางบูรณาการ  รวมท้ังพัฒนาพ้ืนฐานปจจัยดาน
การเกษตร  เสริมสรางเกษตรวิถีตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. สงเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทำนุบำรุงศาสนา บำรุงรักษาศิลปะ โบราณสถาน จารีต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีงาม 

4. สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม 
5. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตเด็ก คนชรา คนพิการ ผูดอยโอกาส หรือประชาชนใหไดรับ

บริการสวัสดิการพ้ืนฐานตางๆอยางท่ัวถึงและมีความครอบคลุม 
   6. สงเสริมการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา 6 ดาน 
   ยุทธศาสตรท่ี  1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
   ยุทธศาสตรท่ี  2 ดานเกษตรกรรม เศรษฐกิจและการบริหารจัดการน้ำ 
   ยุทธศาสตรท่ี  3 ดานสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   ยุทธศาสตรท่ี  4 ดานพัฒนาสิ่งแวดลอม 
   ยุทธศาสตรท่ี  5 ดานสาธารณสุข 
   ยุทธศาสตรท่ี  6 ดานการบริหารจัดการ 

3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ 
  -บริบทภายนอก 
   1. ความเหล่ือมล้ำ 

   เปนปญหาสำคัญในสังคมไทยท้ังความเหลื่อมล้ำดานรายได โอกาส การเขาถึงบริการภาครัฐ 
จนกระท่ังนำไปสูความขัดแยงในสังคมและเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศท่ีลดทอนความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ
และความม่ันคงทางสังคม อาทิ คนยากจนยังขาดโอกาสการเขาถึงบริการทางดานสาธารณสุขท่ีมีความเทาเทียมกัน 
การแยงชิงทรัพยากร การรับรูขอมูลขาวสาร ปญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

   2. ความเปนเมือง 
   การเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีชนบทไปสูความเปนเมืองของตำบลหัวหวา มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนเพ่ือลด
ความแออัดของเมืองหลวงและเมืองหลัก อันเปนการกระจายความเจริญสูพ้ืนท่ีนั้นๆจึงจำเปนท่ีจะตองมีการลงทุน
โครงสรางพ้ืนฐาน การจัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของเมือง การใชประโยชนของทรัพยากรทองถ่ิน 
ท้ังปจจัยการผลิตและแรงงานไปสูภาคการคา บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหมๆ ท่ีจะ
ชวยลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ซ่ึงจะสงผลตอการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทองถ่ิน การลดลงของ
แรงงานในภาคเกษตร รวมท้ังปญหาการบริหารจัดการขยะท้ังขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ท้ังนี้ การเพ่ิมข้ึนของ
ประชากรและแรงงานในพ้ืนท่ีอาจสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทองถ่ิน อยางไรก็ตาม การผลิต
และกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีมีขนาดใหญข้ึนเพ่ือตอบสนองความตองการคนในเมืองท่ีมากข้ึน จะสงผลใหเกิดการ
ประหยัดในภาคครัวเรือน การขนสงมีตนทุนต่ำลงและการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุมคามากข้ึน 
นอกจากนี้ความตองการแรงงานท่ีมากข้ึนจะมีสวนเอ้ือหรือทำใหจำเปนตองมีการบริหารจัดการดานการศึกษาท่ีมี
คุณภาพมากยิ่งข้ึน 

   3. การเขาสูสังคมผูสูงอายุ 
   องคการสหประชาชาติประเมินสถานการณวาในชวง ป 2544-2643 จะเปนศตวรรษแหง
ผูสูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ 60 ปข้ึนไปมากกวารอยละ 10 ของประชากรรวมท่ัวโลก โดยประเทศท่ีพัฒนา
แลวจะใชระยะเวลาท่ีคอนขางยาวนานในการเขาสูสังคมผูสูงอายุ เชน ญี่ปุน อเมริกา ยุโรป ขณะท่ีกลุมประเทศกำลัง
พัฒนา และจากขอมูลพบวาปจจุบันผูสูงอายุในตำบลหัวหวา มีจำนวนมากเปนอันดับหนึ่งของอำเภอศรีมหาโพธิ ราว 
1,000-1,200 ราย ท่ีข้ึนทะเบียนรับเบี้ยยังชีพจากรัฐ ทำใหตองมีการพัฒนาศักยภาพ และวางแผนความพรอมดาน
การสงเสริมอาชีพ เพ่ือใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

   4. การปรับเปล่ียนดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีรวดเร็ว 
   การปรับเปลี่ยนท่ีรวดเร็วดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
รูปแบบการผลิตและการคาท่ีมีการใชเทคโนโลยีมาชวยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย อิเล็กทรอนิกส
กลายเปนรูปแบบการคาท่ีมีบทบาทมากข้ึน มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสูการใชเทคโนโลยี
อินเตอรเน็ตท่ีเชื่อมอุปกรณและเครื่องมือตางๆ เชน โทรศัพทมือถือ รถยนต โทรทัศน กลองวงจรปด และอ่ืนๆเขาไว
ดวยกัน เพ่ือผลิตสินคาตามความตองการของผูบริโภครายบุคคลมากยิ่งข้ึน รวมท้ังการติดตอประสานงานเพ่ือสงตอ
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ขอมูลขาวสารของทางราชการตางๆ องคการบริหารสวนตำบลหัวหวาก็ใชการสงผานขอมูลผานโทรศัพทมือถือ เพราะ
ดวยความกาวหนา ความทันสมัยและความรวดเร็ว 

  -บริบทภายใน 
   1. การขาดแคลนบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลหัวหวา 

   บุคลากรในองคกร นับวาเปนกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายตางๆ ท้ังจากนโยบาย
ระดับชาติ นโยบายจังหวัด/อำเภอ และนโยบายของผูบริหารทองถ่ิน โดยเฉพาะอยางยิ่งการไดบุคลากรท่ีมีคุณภาพ มี
ความรูความสามารถ ยิ่งจะสงผลดีตอการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหบรรลุเปาหมาย และการชวยเหลือ
ประชาชนไดอยางดีท่ีสุด แตปจจุบันพบวา องคการบริหารสวนตำบลหัวหวายังขาดแคลนบุคลากรในตำแหนงสำคัญๆ
หลายตำแหนง ท้ังกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เพ่ือขับเคลื่อนงานและ
นโยบายตางๆใหเปนไปตามความรูและความสามารถ ไดอยางตรงกับสาขาวิชาความรู อันจะสงผลใหงานมีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

   2. การบริหารจัดการภาครัฐ 
   รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2558 วางกรอบการบริหารจัดการภาครัฐ เอ้ือ
ตอการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ โดยรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2558 มีมาตรการสำคัญๆท่ีจะชวย
สนับสนนุใหการบรหิารจัดการและปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา อาทิ 
มาตรา 69  หนวยงานของรัฐ องคกรเอกชน หรือองคกรใดท่ีดำเนินกิจกรรมโดยใชเงินแผนดิน มีหนาท่ีตองเปดเผย
ขอมูลเก่ียวกับการดำเนินการดังกลาวตอสาธารณะ เพ่ือใหพลเมืองไดติดตามและตรวจสอบ 
มาตรา 82  รัฐตองดำเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ และตองจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอ่ืน 
ใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสรางโอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำและสรางความเปนธรรมอยางยั่งยืน 
กระจายอำนาจและจัดการภารกิจ อำนาจหนาท่ี และขอบเขตความรับผิดชอบท่ีชัดเจนระหวางราชการสวนกลาง 
ภูมิภาค และสวนทองถ่ิน รวมท้ังมีกลไกปองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีมีประสิทธิภาพท้ังในภาครัฐ
และภาคเอกชน 
มาตรา 89  รัฐตองดำเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความ
ยั่งยืนทางการคลัง และการใชจายเงินเงินแผนดินอยางคุมคา จัดใหมีระบบการเงินการคลังเพ่ือสังคม มีระบบภาษี
อากรท่ีมีความเปนธรรม มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน และสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
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สวนท่ี 3 
การนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 
  

ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

หนวยงาน 
สนับสนุน 

1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 1.ดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

1.1 แผนงาน
เคหะและชุมชน 

กองชาง -สำนักปลัด 
-กองคลัง 

2 ดานเกษตรกรรมเศรษฐกิจ
และบริหารจัดการน้ำ 

2.ดานเกษตรกรรม
เศรษฐกิจและบริหาร
จัดการน้ำ 

2.1 แผนงาน
การเกษตร 

สำนักปลัด -กองคลัง 

3 ดานสังคม การศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

3. ดานสังคม 
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

3.1 แผนงาน
การศึกษา 
3.2 แผนงาน
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

กองการศึกษาฯ 
 

-สำนักปลัด 
-กองคลัง 

4 ดานพัฒนาสิ่งแวดลอม 4. ดานพัฒนา
สิ่งแวดลอม 

4.1 แผนงาน
สาธารณสุข 

สำนักปลัด -กองคลัง 

5 ดานสาธารณสุข 5. ดานสาธารณสุข 5.1 แผนงาน 
สาธารณสุข 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดลอม 

-สำนักปลัด 
-กองคลัง 

6 ดานบริหารจัดการ 
 

6. ดานบริหารจัดการ 
 

6.1 แผนงาน
บริหารท่ัวไป 
6.2 แผนงาน
บริหารงานคลัง 
6.3 แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน 
6.4 แผนงาน
สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน 
6.5 แผนงาน
ศาสนาฯ 
6.6 แผนงานงบ
กลาง  

สำนักปลัด -กองคลัง 
-กองการศึกษาฯ 

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

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
ยุทธศาสตร ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 รวม 5ป 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ดานการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะ 
และชุมชน 

56 45,854,200 39 28,159,400 3 46,800,000 2 3,600,000 - - 100 124,413,600 

รวม 56 45,854,200 39 28,159,400 3 46,800,000 2 3,600,000 - - 100 124,413,600 
2) ยุทธศาสตรดาน
การเกษตร
เศรษฐกิจและการ
บริหาจัดการน้ำ 
2.1 แผนงาน
การเกษตร 

2 80,000 2 80,000 2 80,000 2 80,000 2 80,000 10 400,000 

รวม 2 80,000 2 80,000 2 80,000 2 80,000 2 80,000 10 400,000 
3) ดานสังคม 
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
3.1 แผนงาน
การศึกษา 
3.2 แผนงาน
ศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

 
 
 
9 
 
7 
 
 

 
 
 

4,330,000 
 

480,000 

 
 
 

8 
 

7 

 
 
 

3,830,000 
 

480,000 

 
 
 

9 
 

7 

 
 
 

3,930,000 
 

480,000 

 
 
 

8 
 

7 

 
 
 

3,830,000 
 

480,000 

 
 
 

9 
 

7 

 
 
 

3,930,000 
 

480,000 

 
 
 

43 
 

35 

 
 
 

19,850,000 
 

2,400,000 

รวม 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 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
ยุทธศาสตร ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 รวม 5ป 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4) ดานการพัฒนา
สิ่งแวดลอม 
4.1 แผนงาน
สาธารณสุข 

 
 
4 

 
 

390,000 

 
 
4 

 
 

390,000 

 
 
4 

 
 

390,000 

 
 
4 

 
 

390,000 

 
 
4 

 
 

390,000 

 
 

20 

 
 

1,950,000 

รวม 4 390,000 4 390,000 4 390,000 4 390,000 4 390,000 20 1,950,000 
5) ดานสาธารณสุข 
5.1 แผนงาน
สาธารณสุข 

 
4 

 
580,000 

 
4 

 
580,000 

 
4 

 
580,000 

 
4 

 
580,000 

 
4 

 
580,000 

 
20 

 
2,900,000 

รวม 4 580,000 4 580,000 4 580,000 4 580,000 4 580,000 20 2,900,000 
6) ดานการบริหาร
จัดการ 
6.1 แผนงานบริหาร
ท่ัวไป 
6.2 แผนงาน
บริหารงานคลัง 
6.3 แผนงานการ
รักษาความสงบภายใน 
6.4 แผนงานสราง
ความเขมแข็งของ
ชุมชน 
6.5 แผนงานศาสนาฯ 
 

 
 
3 
 
2 
 
3 
 
3 
 
 
2 

 
 

620,000 
 

120,000 
 

90,000 
 

200,000 
 
 

95,000 

 
 
3 
 
2 
 
3 
 
3 
 
 
2 

 
 

620,000 
 

120,000 
 

90,000 
 

200,000 
 
 

95,000 

 
 
3 
 
2 
 
3 
 
3 
 
 
2 

 
 

620,000 
 

120,000 
 

90,000 
 

200,000 
 
 

95,000 

 
 
3 
 
2 
 
3 
 
3 
 
 
2 

 
 

620,000 
 

120,000 
 

90,000 
 

200,000 
 
 

95,000 

 
 
3 
 
2 
 
3 
 
3 
 
 
2 

 
 

620,000 
 
2 
 

90,000 
 

200,000 
 
 

95,000 

 
 

15 
 

10 
 

15 
 

15 
 
 

10 

 
 

3,100,000 
 

600,000 
 

450,000 
 

1,000,000 
 
 

475,000 

รวม 13 1,030,000 13 1,030,000 13 1,030,000 13 1,030,000 13 1,030,000 65 5,625,000 

รวมท้ังสิ้น 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) 
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แบบ ผ.01/1 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ท่ีนำมาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนชุมชน 

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

 
ยุทธศาสตร ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 รวม 5ป 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

โครงการพัฒนาท่ี
นำมาจากแผนพัฒนา
หมูบานและ
แผนพัฒนาชุมชน 

19 
 
 

 
 

15,000,600 - - - - - - - - 19 15,000,600 

รวมท้ังสิ้น 19 15,000,600 - - - - - - - - 19 15,000,600 
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แบบ ผ.02 
บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)   
สำหรับองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ขยายทอเมน
ประปา ม.1  

เพ่ือใหประชาชน
มีน้ำอุปโภค-
บริโภค 

 

จากบานนางจินตนา ปน
ทาย ถึงนายโกมล ทับทิม 
ระยะทาง 700 ม. 

420,000 
 

 
 

   ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนมีน้ำ
อุปโภค-บริโภค
อยางท่ัวถึง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

 

2 ติดตั้งไฟสอง
สวางรายทาง 
ม.1 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

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

500,000     ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

3 ปรับปรุงเสียง
ตามสาย ม.1 

เพ่ือใหประชาชน
รับรูขาวสารอยาง
ท่ัวถึง 

ปรับปรุงเสียงตามสาย หมูท่ี 
1 บานหัวหวา 

100,000     ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ขาวสาร
ประชาสมัพันธ 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

4 กอสรางระบบ
ประปาขนาด
ใหญมาก ม.1 

เพ่ือใหประชาชน
มีน้ำอุปโภค-
บริโภค 

กอสรางระบบประปาขนาด
ใหญมาก หมูท่ี.1 หัวไผ หัว
หวา 

1,200,000     ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนมีน้ำ
อุปโภค-บริโภค
อยางท่ัวถึง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

 

5 กอสรางถนน
ลูกรัง ม.1 

 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากนานางทองหลาง  
สังอรดี ถึงนายประสิทธ์ิ  
จิตด ีกวาง 4 ม. ยาว 
1,300 ม. 

 1,560,000  
 

  ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 
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แบบ ผ.02 
บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)   
สำหรับองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 ปรับปรุงถนน
ลูกรัง ม.2 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากบานนางกองสี สิงหทน - 
หนาบานนางสงวน ปาละกะ
วงศ กวาง 3.5 ม.ยาว 200 ม. 

210,000     ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

7 ปรับปรุงถนน
ลูกรัง ม.2 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากบานนายจงกล วงษอุดม - 
บานนายนวล สมอทอง กวาง 
4 ม. ยาว 200 ม. 

240,000     ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการดำเนิน
กิจกรรม 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

8 ปรับปรุงภูมิ
ทัศนหนอง
ขันหมาก ม.2 

เพ่ือใหประชาชนมี
พ้ืนท่ี
สาธารณประโยชน 

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

420,000      ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนมีพ้ืนท่ี
สาธารณประโยชนใน
การทำกิจกรรม 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 
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แบบ ผ.02 
บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)   
สำหรับองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 กอสราง
สะพาน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.3 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากท่ีนานายบุญมี โพ
นาม - นานายทวี แพงมา 
กวาง 4 ม. ยาว 5 ม. 

1,200,000     ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

10 กอสรางถนน 
คสล.ม.3 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากถนน 3070 ถึงบาน
นายอรรถพล เทียมอัมพร 
กวาง 3 ม.ยาว 120 ม. 

216,000     ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

11 กอสรางถนน
ลูกรัง ม.3 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากท่ีนางสายลม กลับ
ไชย - หนองบัวปลาขาว 
กวาง 3 ม. ยาว 3,000 
ม. 

 2,700,000    ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

12 ขุดสระหนอง
หลม ม.3 

เพ่ือใหประชาชน
มีน้ำอุปโภค 
บริโภคท่ีเพียงพอ 

ขุดสระหนองหลม ม.3 
เน้ือท่ีประมาณ 7 ไร 

 1,200,000    ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนมีน้ำ
อุปโภค บริโภคท่ี
เพียงพอ 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 
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แบบ ผ.02 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)   
สำหรับองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

ก ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี (5.พัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจสิติกส) 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (3. สงเสริมเศรษฐกิจและการทองเท่ียวชุมชน) 

  

 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 กอสรางถนน
ลูกรัง ม.4  

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากเขต ม.4 ถึง ม.9 
กวาง 6 ม. ยาว 5,000 
ม.พรอมทอขนาด 80 
ซม.จำนวน 2 จดุ 

1,000,000     ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

14 กอสรางถนน
ลูกรัง ม.4  

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

พรอมวางทอขนาด 1 ม.
จำนวน 6 ทอน จากท่ีนา
นายสุเนตร สังอรดี ถึง
บานนายออด ปรืองาม 
กวาง 6 ม.ยาว 1,000 
ม. 

600,000     ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

15 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.4 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากบานนางสาคร ค้ำชู 
ถึงสามแยกท่ีนายสวง 
ประคอง กวาง 5 ม.ยาว 
150 ม. 

450,000     ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

16 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.4 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากบานนายสุวัตร ขยัน
กิจ  ถึงท่ีนานายใบ กวาง 
3 ม.ยาว 70 ม. 

 126,000    ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 
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แบบ ผ.02 
บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
สำหรับองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 ขยายเขตไฟฟา
แรงต่ำ ม.4 

เพ่ือใหประชาชน
มีไฟฟาใชอยาง
ท่ัวถึง 

ชวงท่ี 1 จากบานนายชู ยอดแพง 
ถึงเขต ม.5 ชวงท่ี 2 จากสาม
แยกวัดหนองหัวซา ถึงสวน
สุขภาพ ม.4 เกาะสมอ 

 200,000    ความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
ต่ำกวารอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การใชไฟฟา 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

18 ปรับปรุงถนน
ลูกรัง ม.4 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากบานนายวัน ถึงท่ีนายเดน
จนถึงเขต ม.5 กวาง 4 ม. ยาว 
300 ม. 

 360,000    ความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
ต่ำกวารอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

19 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.4 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากแยกหนาวัดหัวซา ถึงวัดหลวง
ตามหาบัว กวาง 6 ม.ยาว 
4,000 ม. 

  14,400,000   ความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
ต่ำกวารอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

20 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.4 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากบานนายวัน ถึงบานนายเดน 
ม.5 กวาง 4 ม.ยาว 300 ม. 

 720,000    ความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
ต่ำกวารอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

21 กอสราง
สะพาน 
คอนกรีตเสริม
เหล็ก.ม.4 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

จำนวน 2 จุด (1).จากท่ีนานาย
ประเสริฐ กวาง 6 ม.ยาว 4 ม. 
(2).จากสวนสุขภาพบานหายโศก 
ถึงวัดเกาะแกวสถาวร กวาง 6 ม.
ยาว 4 ม. 

   2,400,000  ความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
ต่ำกวารอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

22 กอสรางถนน
ลูกรัง ม.4 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากบานนายสรภพ ถึงวัดเกาะ
แกวสถาวร กวาง 6 ม.ยาว 
1,000 ม. 

   1,200,000  ความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
ต่ำกวารอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 
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แบบ ผ.02 
บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
สำหรับองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

23 เสรมิถนนแอส
ฟลติก ม.5 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก
มีความปลอดภัย  

 จากรอยตอ ศพด.หัวหวา ถึง
โรงน้ำหยอดเหรียญพรอม
รองระบายน้ำ กวาง 4 ม. 
ยาว 200 ม 

320,000   
 
 

    
 
 

 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

24 กอสรางถนน
แอสฟลติก ม.
5 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก
มีความปลอดภัย 

จากบานนายปรีชา ทองใส 
ถึงสระน้ำโบราณ กวาง 4 
ม. 
ยาว 200 ม. 

240,000  
 

   ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

25 กอสรางถนน
แอสฟลติก ม.
5 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก
มีความปลอดภัย 

จากรอยตอ หนากุฏิเจา
อาวาส ถึงบานแมชีปด 
กวาง 4 ม.ยาว 200 ม. 

240,000     ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

26 กอสรางถนน 
ลูกรัง. ม.5  

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก
มีความปลอดภัย  

จากท่ีนายสมชาย งามวงษ  
ถึงสระน้ำวัดหนองใหญ 
กวาง 4 ม.ยาว 350 ม. 

420,000  
 

   ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

27 กอสรางถนน 
คสล.ม.5 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก
มีความปลอดภัย  

จากท่ีนายประภาส บุญเชิด 
ถึงรอยตอหมูท่ี 4 ยาว  
150 ม. 

360,000     ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

28 กอสรางถนน 
ลูกรัง. ม.5 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก
มีความปลอดภัย 

จากขางวัดอาจารยยูร ถึง
หนองสระเพาะ กวาง 3 ม. 
ยาว 350 ม. 

 315,000    ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 
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แบบ ผ.02 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
สำหรับองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

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

ที
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1
29 

กอสรางถนน 
คสล. ม.5 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก
มีความปลอดภัย  

 จากบานนางวิภารัตน งาม
วงษ ถึงทางแยกไปวัด
อาจารยยรู กวาง 4 ม. ยาว 
321 ม. 

 770,400  
 
 

 
 

 
ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 
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แบบ ผ.02 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
สำหรับองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
วา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

30 กอสรางถนน
ลูกรัง ม.6 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

จากแยกอูดับเบ้ิลเอ ถึง
แยกหนองปากกวาง 
กวาง 3 ม.ยาว 150 ม. 

135,000  
 

 
 

 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

31 กอสรางถนน
ลูกรัง ม.6 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

จากแยกโรงงาน
น้ำมันแทคซา ถึงเขต
ติดตอ ม.1 ต.โคกปบ 
กวาง 8 ม.ยาว 2,500 
ม. 

420,000     ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

32 กอสรางถนน 
คสล. ม.6 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

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

 3,600,000    ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

33 กอสรางถนน
ลูกรัง ม.6 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

จากถนนหมายเลข 
3070 ถึงเขตติดตอ ต.คู
ลำพัน กวาง 8 ม. ยาว 
4,500 ม. 

  10,800,000   ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 
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แบบ ผ.02 
บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
สำหรับองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
วา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

34 กอสรางถนน 
คสล. ม.6 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

จากถนนหมายเลข 
3070 ถึงแยกหนอง
ปากกวาง กวาง 4 ม.ยาว 
250 ม. 

600,000     ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

35 กอสรางถนน 
คสล. ม.6 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

จากแยกท่ีนานายทนุ 
กัญญายะ ถึงเขตติดตอ ม.
5 กวาง 3 ม.ยาว 250 
ม. 

450,000     ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

36 กอสรางถนน
ลูกรัง ม.6 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

จากแยกท่ีรอยตำรวจโท
เสนาะ โพธ์ิสงค ถึงท่ี
สาธารณะตนกระบก 
กวาง 6 ม. ยาว 400 ม. 

 720,000    ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

37 กอสรางถนน 
คสล. ม.6 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

จากถนนหมายเลข 
3070 ถึงเขตติดตอ ต.คู
ลำพัน กวาง 8 ม. ยาว 
4,500 ม. 

  21,600,000   ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 
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แบบ ผ.02 
บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)   
สำหรับองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

38 กอสรางถนน
ลูกรัง ม.7 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก
มีความปลอดภัย 

จากท่ีนายสมเกียรติ์ พันดี ถึง
วัดเนินผาสุก ชวงท่ี 1 กวาง 
3 ม.ยาว 100 ม. ชวงท่ี 2 
กวาง 5 ม.ยาว 200 ม. 

390,000  
 

 
 

 ความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
ต่ำกวารอยละ 
60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

39 กอสราง
ประปา ม.7 

เพ่ือใหประชาชน
มีน้ำอุปโภค-
บริโภคอยางท่ัวถึง 

กอสรางประปา ม.7 บริเวณ
ท่ีนายบุญสม มีชัย 

800,000   
 

 ความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
ต่ำกวารอยละ 
60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การใชไฟฟา 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

40 กอสรางถนน 
คสล. ม.7 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก
มีความปลอดภัย 

จากบานนายมาโนช ถึงบาน
นายวิชัย แกวพิลา กวาง 3 
ม.ยาว 112 ม. 

201,600   
 

 ความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
ต่ำกวารอยละ 
60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

41 วางทอระบาย
น้ำ ม.7 

เพ่ือปองกัน
ปญหาน้ำทวมขัง 

จากท่ีนางอุไร ถึงท่ีนายชนะ 
บริบูรณทรัพย ระยะทาง 
200 ม. 

410,000   
 

 ความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
ต่ำกวารอยละ 
60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

42 กอสรางถนน
ลูกรัง ม.7 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก
มีความปลอดภัย 

จากท่ีนางปราณี มีชัย ถึงท่ี
นายธานัน มีชัย กวาง 5 ม.
ยาว 500 ม. 

 750,000    ความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
ต่ำกวารอยละ 
60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 
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แบบ ผ.02 
บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)   
สำหรับองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

43 ขยายเขต
ไฟฟาแรงต่ำ 
ม.7 

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง
ท่ัวถึง 

จากท่ีนายบุญเรียม มาสี 
ถึงท่ีนางสุวรรณา แสง
สุวิมล ยาว 200 ม. 

 200,000    ความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
ต่ำกวารอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

44 กอสรางถนน 
คสล. ม.7 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก
มีความปลอดภัย 

จากท่ีนายชัยยุทธ 
แปลนวงษ ถึงท่ี น.ส.ธัญ
ลักษณ แปลนวงษ กวาง 
4 ม.ยาว 100 ม. 

 240,000 
 

 
 

 ความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
ต่ำกวารอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 
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แบบ ผ.02 
บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
สำหรับองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

45 ขยายเขตไฟฟาแรง
ต่ำ ม.8 

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

จากบานนางฝาย จันทรโชติ 
ถึงบานนายยน 

500,000  
 

 
 

 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
ใชไฟฟา 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

46 กอสรางถนน คสล. 
ม.8 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

จากทางสาธารณประโยชน  
ถึงท่ีนายทวีศักดิ์ โพธ์ิศรี 
กวาง 4 ม.ยาว 200 ม. 

480,000   
 

 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

47 ปรับปรุงถนนลูกรัง 
ม.8 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

ปรับปรุงลูกลังไหลทางจาก
บานนายธนากร ถึงบาน
นายบุญ แซโล ระยะทาง 
500 ม. 

200,000   
 

 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 
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แบบ ผ.02 
บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
สำหรับองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

48 กอสรางถนนลูกรัง 
ม.9 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

จากท่ีนายเจรญิชัย ขุนเภา 
ถึงท่ีนายสุมิตร ขุนเภา กวาง 
6 ม.ยาว 150 ม. 

270,000   
 

 ความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
ต่ำกวารอยละ 
60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน

การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

49 ปรับปรุงถนนลูกรัง 
ม.9 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

จากท่ีนายสัมพันธ เอ้ือเฟอ 
ถึงบานนางสังเวียน ซื่อตรง 
กวาง 6 ม.ยาว 500 ม. 

900,000     ความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
ต่ำกวารอยละ 
60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน

การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

50 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ม.9 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

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

1,440,000     ความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
ต่ำกวารอยละ 
60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน

การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

51 กอสรางถนน 
คสล. ม.9 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

จากบานนายสมชาย วุฒิแสง 
ถึงท่ีนายสายยนต เอ้ือเฟอ 
กวาง 4 ม.ยาว 300 ม. 

 720,000    ความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
ต่ำกวารอยละ 
60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน

การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

52 กอสรางถนน 
คสล. ม.9 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

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

 960,000    ความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
ต่ำกวารอยละ 
60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน

การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 
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แบบ ผ.02 
บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
สำหรับองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

53 ขยายเขตไฟฟา
แรงต่ำ ม.10 

เพ่ือใหประชาชน
มีไฟฟาใชอยาง
ท่ัวถึง 

จากบานนางหนูเพียร ถึงท่ี
นายทรงศักดิ์ อุปถัมภ 
ระยะทาง 500 ม. 

500,000  
 

   ความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
ต่ำกวารอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
พ้ืนท่ี
สาธารณประโยชน
ในการทำกิจกรรม 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

54 ติดตั้งไฟสอง
สวางรายทาง 
ก่ิงเดี่ยว ม.10 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก
มีความปลอดภัย 

จากถนนสี่เลน ถึงเขตติดตอ 
ม.7 ระยะทาง 1,500 ม. 

2,100,000     ความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
ต่ำกวารอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

55 ปรับปรุงท่ี 
สาธารณประ 
โยชน ม.10 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก
มีความปลอดภัย 

ปรับปรุงท่ี
สาธารณประโยชน หนอง
เสือตาย (สรางสนามกีฬา) 

 512,000    ความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
ต่ำกวารอยละ 60 

ประชาชนมีน้ำ
อุปโภค - บริโภคท่ี
เพียงพอ 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 
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แบบ ผ.02 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
สำหรับองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

56 กอสรางถนน 
คสล. ม.11 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

จากท่ี น.ส.ประภาวัลย 
สรอยสิงหคำ ถึงบานนาย
ทวี วงศสวัสดิ์ กวาง 4 ม. 
ยาว 274 ม. 

657,600  
 

   ความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
ต่ำกวารอยละ 
60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

57 กอสรางโดม
อเนกประสงค 
ม.11  

เพ่ือใหประชาชนมี
ศาลาเอนกประสงค
ใชทำกิจกรรม 

กอสรางโดม
อเนกประสงค ม.11 (ขาง
ลานกีฬาหมูบาน) กวาง 
12 ม. ยาว 20 ม. 

680,000     ความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
ต่ำกวารอยละ 
60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

58 ขยายเขตไฟฟา
แรงต่ำ ม.11 

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

จากรอยตอ คสล.ซอย 1 
ถึงบานอาจารยมนูญ 
จันทรตรา พรอมไฟราย
ทางระยะทาง 500 ม. 

500,000     ความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
ต่ำกวารอยละ 
60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
ใชไฟฟา 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

59 ขยายระบบ
ประปา ม.11 

เพ่ือใหประชาชนมี
น้ำอุปโถค - บริโภค
ท่ีเพียงพอ 

จากรอยตอซอย 1 ถึง
บานอาจารยมนูญ จันทร
ตรา 

 214,000    ความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
ต่ำกวารอยละ 
60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
ใชน้ำอุปโภค-
บริโภค 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

60 กอสรางถนน
ลูกรัง ม.11 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

จากบานนางละมาย  
เน่ืองมัจฉา ถึงบานนาง 
สุทิน ปตสะ กวาง 5 ม.
ยาว 1,000 ม. 

 870,000    ความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
ต่ำกวารอยละ 
60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 
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แบบ ผ.02 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
สำหรับองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

61 กอสรางถนน 
คสล. ม.11 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

จากบานนางสุทิน ปตสะ 
ถึงบอน้ำดีโรจนะ กวาง 5 
ม. ยาว 600 ม. 

 1,800,000 
 

   ความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
ต่ำกวารอยละ 
60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

62 วางทอระบาย
น้ำ ม.11  

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก
และปองกันปญหา
น้ำทวมขัง 

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

 428,000    ความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
ต่ำกวารอยละ 
60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

~ 54 ~ 

 

แบบ ผ.02 
บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
สำหรับองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสง
ค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

63 กอสรางราง
ระบายน้ำ ม.
12 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก
มีความปลอดภัย 

จากบานนางสมคดิ คง
อาชาไนย ถึงศาลา
ประชาคม ม.12 ระยะทาง 
200 ม. 

180,000  
 

   ความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
ต่ำกวารอยละ 
60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

64 ติดตั้งไฟสอง
สวางรายทาง ม.
12 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก
มีความปลอดภัย 

จากบานนายวิชัย เดชดี ถึง
บานนางปราณี จติสำราญ 
ระยะทาง 200 ม. 

280,000     ความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
ต่ำกวารอยละ 
60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

65 กอสรางถนน 
คสล. ม.12 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก
มีความปลอดภัย 

จากบานนายบุญเหลือ 
พนมสังข ถึงถังประปา ม.
12 กวาง 5 ม.ยาว 200 
ม. 

600,000     ความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
ต่ำกวารอยละ 
60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

66 ปรับปรุงถนน
ลูกรัง ม.12 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก
มีความปลอดภัย 

จากทางสาธารณประโยชน 
ถึงแยกเขาโรจนะเฟส 2 ถึง
สระน้ำหนองหงอนไก กวาง 
5 ยาว 1,400 ม. 

1,200,000     ความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
ต่ำกวารอยละ 
60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

67 กอสรางถนน 
คสล. ม.12 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก
มีความปลอดภัย 

จากนายประคอง ไชยบัว 
ถึงนางแพรวลัดดา ไชยบัว 
กวาง 5 ยาว 400 ม. 

 1,200,000    ความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
ต่ำกวารอยละ 
60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 
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 แบบ ผ.02 
บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
สำหรับองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

68 ติดตั้งไฟสอง
สวางรายทาง ม.
12 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

จากซอย 3 บานหนองปอ 
ถึงนายเสาร ดอนทอง 
ระยะทาง 300 ม. 

 400,000    ความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
ต่ำกวารอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

69 กอสรางถนน
ลูกรัง ม.12 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

จากบานนายเสาร ดอนทอง 
ถึงนางสงา ไพรเจรญิ กวาง 
6 ยาว 300 ม. 

 540,000    ความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
ต่ำกวารอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

70 กอสรางถนน 
คสล. ม.12 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

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

 360,000    ความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
ต่ำกวารอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

71 ติดตั้งถังแชม
เปญ  ม.12 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

ติดตั้งถังแชมเปญพรอม
เจาะบอบาดาล ม.12 บาน
หนองปอ (บริเวณบานนาย
ประคอง ไชยบัว) 

  210,000   ความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
ต่ำกวารอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

72 ติดตั้งไฟสอง
สวางรายทาง 
 ม.12 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

จากบานนางสมคดิ คง
อาชาไนย ถึงนายเสนห บุญ
เชิด ระยะทาง 400 ม. 

  560,000   ความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
ต่ำกวารอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

73 ขุดเจาะบอ
บาดาล ม.12 

เพ่ือใหประชาชนมี
น้ำอุปโภค - บริโภค
อยางท่ัวถึง 

บริเวณแทงคประปาหนอง
ปอ ม.12 บานนางสมคดิ 
ไพร ี

120,000     ความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
ต่ำกวารอยละ 60 

เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการใช
น้ำประปา 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 
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แบบ ผ.02 
บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
สำหรับองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสง
ค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

74 กอสรางถนน 
คสล. ม.13 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก
มีความปลอดภัย 

จากวัดคลองสมบูรณ ถึง
ถนนสี่เลน กวาง 5 ม. ยาว 
540 ม. 

1,620,000  
 

   ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

75 กอสรางถนน 
คสล. ม.13 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก
มีความปลอดภัย 

จากบานนางอารี ชำนิ ถึง
นางสุพัฒ ฝงสระ กวาง 4 
ม. ยาว 250 ม. 

600,000     ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

76 กอสรางถนน
ลูกรัง ม.13 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก
มีความปลอดภัย 

จากบานนายทองสุข ชำนิ 
ถึงบานนายคิ้ม สืบจันทร 
กวาง 4 ม.ยาว 250 ม. 

300,000     ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

77 ติดตั้งไฟราย
ทางก่ิงเดี่ยว ม.
13 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก
มีความปลอดภัย 

จากศาลาประชาคม ม.13 
ถึงบานนางละมัย ใจดี 
ระยะทาง 220 ม. 

 240,000    ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 
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แบบ ผ.02 
บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
สำหรับองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

78 กอสรางถนน 
คสล. ม.14 

เพ่ือใหประชาชน
มีลานตากพืชผล
ทางการเกษตร 

ชวงท่ี 1 บาน น.ส.นวล
ละออ ดวงดี ถึงนายมวย 
ขุนเภา กวาง 4 ม.ยาว 
300 ม.ชวงท่ี 2 จากนาง
หนูคำ รวมทรัพย ถึงนาง
วันทอง ทนสิงห กวาง 4 
ม.ยาว 200 ม. 

1,200,000  
 

   ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
ตากพืชผลทางการ
เกษตร  

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

79 กอสรางถนน 
คสล. ม.14 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก
มีความปลอดภัย 

จากบานน.ส.นวลละออ 
ดวงดี ถึงนางมล ปรือนาม 
กวาง 4 ยาว 250 ม. 

610,000     ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

80 กอสรางถนน
ลูกรัง ม.14 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก
มีความปลอดภัย 

จากนางบุญทิม ขุนเภา 
ถึงท่ีนายบุญเลิศ คำซาว 
กวาง 4 ม.ยาว 200 ม. 

240,000     ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 
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แบบ ผ.02 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
สำหรับองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

81 ปรับปรุงถนน
ลูกรัง ม.15 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

บานนายเชิด นาคลอง ถึง
นางเอ็นดู สังอรดี กวาง 2 
ม.ยาว 150 ม. 

90,000  
 

   ความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
ต่ำกวารอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

82 กอสราง
สะพาน คสล.
ม.15 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

บริเวณสุสานนิมิตธรรม 
กวาง 7 ม. ยาว 15 ม.
พรอมราวสะพาน 

1,200,000     ความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
ต่ำกวารอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
ทำกิจกรรมตางๆ 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

83 กอสรางถนน 
ลูกรัง ม.15 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

รอบสวนปาชุมชน กวาง 
5 ม. ยาว 450 ม. 

675,000     ความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
ต่ำกวารอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

84 ขุดลอกคลอง 
 ม.15 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก
ปองกันปญหาน้ำทวม
ขัง 

จากคลองน้ำไหล ม.3 ถึง 
ม.15 

 489,000    ความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
ต่ำกวารอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

85 กอสราง
สะพาน คสล.
ม.15 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

ขามคลองสวนนุขภาพ ม.
15 

 1,200,000    ความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
ต่ำกวารอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 
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แบบ ผ.02 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
สำหรับองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

86 ปรับปรุงถนน
ลูกรัง ม.15 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

จากศาลาสวนสุขภาพ ถึง
คลองน้ำไหล กวาง 4 ม.
ยาว 350 ม. 

 420,000 
 

   ความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
ต่ำกวารอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 
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แบบ ผ.02 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
สำหรับองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

87 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.16 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

จากท่ีนางอนงค เชาวเจริญ 
ถึง น.ส.สาคร มีผล กวาง 4 
ม.ยาว 420 ม. 

1,0089,000  
 

   ความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
ต่ำกวารอยละ 60 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

88 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.16 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

จากท่ีนางสมคิด ชินโน ถึง
นางปวีณา ชินโน กวาง 4 
ม. ยาว 500 ม. 

600,000     ความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
ต่ำกวารอยละ 60 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

89 ปรับปรุงถนน
ลูกรัง ม.16 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

จากนางสำรวย มีผล ถึงท่ี 
นายศิริ มผีล กวาง 4 ม.
ยาว 300 ม. 

360,000     ความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
ต่ำกวารอยละ 60 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการรับรู
ขาวสาร 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

90 กอสรางถนน
แอสฟลติก 
 ม.16 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

จากปากทางบานนางบุญ
ธรรม แนวสา ถึงบานนาย
ถวิล ดานด ีกวาง 3 ม.ยาว 
100 ม. 

 110,000    ความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
ต่ำกวารอยละ 60 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการรับรู
ขาวสาร 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

91 ขยายเขตไฟฟา
แรงต่ำ ม.16 

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

จากบานวารี บุญสุข ถึงนาง
จุฑามณี งามวงษ ระยะทาง 
185 ม. 

 185,000    ความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
ต่ำกวารอยละ 60 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการใชไฟฟา 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

92 ติดตั้งไฟสอง
สวางรายทาง ม.
16 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

จากบานนางลวน แสงพันธ 
ถึงบานนางวารี บุญสุข 
ระยะทาง 200 ม. 

 200,000    ความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
ต่ำกวารอยละ 60 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการใชไฟฟา 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 
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แบบ ผ.02 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
สำหรับองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

93 ติดตั้งไฟสอง
สวางรายทาง ม.
16 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

จากบานนางทัศนีย ไพรรีน 
ถึงสี่แยกหนองนก 
ระยะทาง 1,000 ม. 

 1,000,000 
 

   ความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
ต่ำกวารอยละ 
60 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 
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แบบ ผ.02 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
สำหรับองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

94 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.17 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก
มีความปลอดภัย 

จากบานนายสมจิตร พันธุหวา 
ถึงท่ีนายทองดี แปนวงศ 
กวาง 5 ม.ยาว 1,500 ม. 

4,500,000  
 

   ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

95 ขยายเขต
ไฟฟาแรงต่ำ 
ม.17 

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง
ท่ัวถึง 

จากบานนายสมจิต พันธุหวา 
ถึงท่ีนายทองดี แปนวงศ 
ระยะทาง 1,500 ม. 

1,500,000     ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

96 ยายถังแชม
เปญ ม.17 

เพ่ือใหประชาชนมี
น้ำอุปโภค-บรโิภค 
อยางท่ัวถึง 

ยายถังแชมเปญ ม.17 ไปท่ี
สาธารณะ ม.17 

120,000     ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

97 กอสรางถนน
ลูกรัง ม.17 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก
มีความปลอดภัย 

จากแทงคประปา ถึงบานนาย
สำรวม ชำนิ กวาง 6 ม.ยาว 
100 ม. 

 180,000    ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

98 กอสรางถนน
ลูกรัง ม.17 
 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก
มีความปลอดภัย 

จากบานนายบุญมี แปนวงศ 
ถึงถนนสี่เลน กวาง 6 ม.ยาว 
200 ม. 

 360,000    ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 
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แบบ ผ.02 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
สำหรับองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

99 วางทอระบาย
น้ำ ม.17 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก
มีความปลอดภัย 

จากฝงบานนายประยรู สอน
เพชร ถึงถนนสีเ่ลน 
ระยะทาง 1,000 ม. 

 1,000,000 
 

   ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

100 ขยายถนน 
คสล.ม.17 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก
มีความปลอดภัย 

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

 540,000    ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  1 พัฒนาดานเกษตรกรรม และการบรหิารจัดการน้ำ 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริมเศรษฐกิจและชุมชนการทองเท่ียวชุมชน 
1. ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานเกษตรกรรม เศรษฐกิจและการบริหารจัดการน้ำ 
 1.1 แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
ผลผลิตโครงการ 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(kPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ตนแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

เพ่ือสงเสริมอาชีพ
ของประชาชน 

อบรมการสงเสริมอาชีพแก
ประชาชน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม
ต่ำกวารอย
ละ 60 

ประชาชนมี
รายไดเพ่ิม
มากข้ึน 

สำนักปลดั 
อบต.หัวหวา 

2 อันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริของ 
รัชกาลท่ี 9 

เพ่ือจัดทำ
โครงการอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชดำร ิ

จัดกิจกรรมตนแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือแกไขปญหาความ
ยากจน พัฒนาแหลงน้ำและปลูกปา 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม
ต่ำกวารอย
ละ 60 
 

ประชาชนมี
ความ
เปนอยูท่ีดี
ข้ึน 

สำนักปลดั 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  3 การยกระดับการบริหารจดัการงานดานสังคม การศึกษาใหมคีุณภาพ มาตรฐานเพ่ือสรางภูมิคุมกัน และสงเสริมโอกาสทางสังคมบนพ้ืนฐานแหงความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสงัคม และชุมชนใหเขมแข็ง 

ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
-แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 คาจัดการ
เรียนการ
สอนรายหัว 

เพ่ือสนับสนุนศูนย 
พัฒนาเด็กเล็กเปน
คาใชจายรายหัว 

เด็กเล็กของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานหัวซา  

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ผานเกณฑ
ประเมินมาตรฐาน
ของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ไมต่ำกวา
รอยละ 70 

เด็กเล็กมี
พัฒนาการ
ตามวัย 

กองการศึกษา 
 

2 คาอาหาร
กลางวัน
ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

เพ่ือสนับสนุน
คาใชจายอาหาร
กลางวันศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานหัวซา 

สนับสนุนคาใชจายอาหาร
กลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานหัวซา 

160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 ผานเกณฑ
ประเมินมาตรฐาน
ของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ไมต่ำกวา
รอยละ 70 

เด็กเล็กมี
พัฒนาการ
ตามวัย 

กองการศึกษา 
 

3 สนับสนุน
คาใชจาย
การบริหาร
สถานศึกษา 

เพ่ือสนับสนุน
คาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา 

1.คาหนังสือเรียน 
2.คาอุปกรณการเรียน 
3.คาเครื่องแบบนักเรยีน 
4.คากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเรยีน 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ผานเกณฑ
ประเมินมาตรฐาน
ของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ไมต่ำกวา
รอยละ 70 

เด็กเล็กมี
พัฒนาการท่ีดี
ตามวัย 

กองการศึกษา 
 

4 คาอาหาร
เสรมิ (นม) 

เพ่ือเปนคาอาหาร
เสรมิ (นม) 

-ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก/
โรงเรียนในพ้ืนท่ีตำบลหัว
หวา สังกัด สพฐ. จำนวน 
5 โรงเรียน 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 เด็กมีพัฒนาท่ี
แข็งแรง ไมต่ำกวา
รอยละ 80 

เด็กมี
พัฒนาการท่ีดี
ตามวัย 

กองการศึกษา 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  3 การยกระดับการบริหารจดัการงานดานสังคม การศึกษาใหมคีุณภาพ มาตรฐานเพ่ือสรางภูมิคุมกัน และสงเสริมโอกาสทางสังคมบนพ้ืนฐานแหงความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสงัคม และชุมชนใหเขมแข็ง 

ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
-แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 อุดหนุนสวน
ราชการ
คาใชจาย
การบริหาร
สถานศึกษา
คาอาหาร
กลางวัน 

เพ่ือเปนคาอาหาร
กลางวันสำหรับ
สถานโรงเรียน 

1.โรงเรียนวัดหนองหูชาง 
2.โรงเรียนหัวซาวิทยา 
3.โรงเรียนชุมชนบานเกาะ
สมอ (สามคัคีวิทยา) 
4.โรงเรียนบานหนองปรือนอย 
5.โรงเรียนวัดเนินผสุก 

2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 เด็กมีพัฒนาท่ี
แข็งแรง ไมต่ำกวา
รอยละ 80 

เด็กมี
พัฒนาการท่ีดี
ตามวัย 

กองการศึกษา 
 

6 วันเด็ก
แหงชาติ 

เพ่ือสงเสริมใหเด็ก
กลาแสดงออกได
อยางเหมาะสม 

จัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาต ิ
ปละ 1 ครั้ง 

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

เด็ก/เยาวชน 
ไดมโีอกาส
แสดงออกและ
ทำกิจกรรมท่ี
สงเสริม
พัฒนาการท่ีด ี

กองการศึกษา 
 

7 จัดซื้อวัสด/ุ
อุปกรณของ
ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

เพ่ือสงเสริม
พัฒนาการสำหรับ 
เด็กเล็ก 

จำนวนเด็กเล็ก 3-5 ขวบ 
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
หัวซา 

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

เด็กเล็กมี
พัฒนาการท่ี
เหมาะสมตาม
วัย 

กองการศึกษา 
 

8 ปรับปรุง
สนาม 
เด็กเลน 

เพ่ือใชเปนสถานท่ี
ใหเด็กไดออกกำลัง
กาย 

ปรับปรุงสนามเด็กเลน พรอม
ซื้อครุภณัฑเครื่องออกกำลัง
กายสำหรับเด็ก 

500,000 - 100,000 - 100,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำ
กวารอยละ 60 

เด็กเล็กมี
พัฒนาการท่ี
เหมาะสม 
ตามวัย 

กองการศึกษา 
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แบบ ผ.02 

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  3 การยกระดับการบริหารจดัการงานดานสังคม การศึกษาใหมคีุณภาพ มาตรฐานเพ่ือสรางภูมิคุมกัน และสงเสริมโอกาสทางสังคมบนพ้ืนฐานแหงความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสงัคม และชุมชนใหเขมแข็ง 

ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
-แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 เด็กไทย 
โตไปไมโกง 

เพ่ือสงเสริมและ
ปลูกจิตสำนึก 
เรื่องความซื่อสตัย 

เด็กนักเรยีนจำนวน 100 คน 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 เด็กและเยาวชนมี
จิตสำนึกท่ีดีใน
เรื่องความซื่อสตัย
สุจรติ 

เด็กและ
เยาวชนมี

จิตสำนึกท่ีดีใน
เรื่องความ

ซื่อสัตยสุจรติ 
 

กองการศึกษา 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  3 การยกระดับการบริหารจดัการงานดานสังคม การศึกษาใหมคีุณภาพ มาตรฐานเพ่ือสรางภูมิคุมกัน และสงเสริมโอกาสทางสังคมบนพ้ืนฐานแหงความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสงัคม และชุมชนใหเขมแข็ง 

ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
-แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการแขงขัน
กีฬากำนัน
ผูใหญบาน
องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

เพ่ือสรางความรัก
ความสามัคคีของคน
ในชาติ 

จัดการแขงขันกีฬากำนัน
ผูใหญบาน องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ป
ละ 1 ครั้ง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำ
กวารอยละ 80 

เกิดความรัก
ความสามัคคี
ในชุมชน 

กองการศึกษา 
 

2 แขงขันกีฬาตาน
ยาเสพตดิ 

เพ่ือสรางความรัก
ความสามัคคีของคน
ในชาติและปองกัน
ปญหายาเสพตดิ 

จัดการแขงขันกีฬาตานยา
เสพติดตำบลหัวหวา ปละ 
1 ครั้ง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำ
กวารอยละ 80 

เกิดความรัก
ความสามัคคี
ในชุมชน 

กองการศึกษา 
 

3 จัดงานรัฐพิธี 
และพระราชพิธี
ตางๆ 

เพ่ือสรางความรัก
ความสามัคคีของคน
ในชาติ 

จัดงานรัฐและพิธีสำคญั
ตางๆของชาติ 

210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำ
กวารอยละ 80 

เกิดความรัก
ความสามัคคี
ในชุมชน 

กองการศึกษา 
 

4 จัดงาน 
สืบสานประเพณี
ลอยกระทง 

เพ่ือสงเสริม/ 
สืบสานงานประเพณี
ลอยกระทง 

จำนวน 1 ครั้ง/ป 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำ
กวารอยละ 80 

เกิดความรัก
ความสามัคคี
ในชุมชน 

กองการศึกษา 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  3 การยกระดับการบริหารจดัการงานดานสังคม การศึกษาใหมคีุณภาพ มาตรฐานเพ่ือสรางภูมิคุมกัน และสงเสริมโอกาสทางสังคมบนพ้ืนฐานแหงความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสงัคม และชุมชนใหเขมแข็ง 

ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
-แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 มาฆปูรมีศร ี
ปราจีน 

เพ่ือสนับสนุน/
สงเสริมการจัดงาน
ดานวัฒนธรรมและ
ศาสนา 

สงเสริมการจัดงานมาฆ
ปูรม ี

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำ
กวารอยละ 80 

ประชาชนไดมี
สวนรวมใน
การทำนุบำรุง
ศาสนา 

กองการศึกษา 
 

6 โครงการแห
เทียนเขาพรรษา 

เพ่ือสนับสนุน/
สงเสริมการจัดงาน
ดานวัฒนธรรมและ 
ศาสนา 

จัดทำโครงการหลอเทียน
พรรษาเพ่ือไปรวมถวาย
เทียนพรรษากับวัดในเขต
ตำบล 
หัวหวา 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำ
กวารอยละ 80 

ประชาชนไดมี
สวนรวมใน
การทำนุบำรุง
ศาสนา 

กองการศึกษา 
 

7 อนุรักษประเพณ ี
สงกรานต 

เพ่ือสนับสนุน/
สงเสริมการจัดงาน
ดานวัฒนธรรมและ
ประเพณ ี

จัดงานอนุรักษประเพณี
สงกรานต 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำ
กวารอยละ 80 

ประชาชนไดมี
สวนรวมใน
การทำนุบำรุง
ศาสนา 

กองการศึกษา 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  5 พัฒนาเมืองนาอยูสิ่งแวดลอมและโลจิสตกิส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมดานคณุภาพสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการพัฒนาสิ่งแวดลอม 
-แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ปรับปรุง 
บอขยะ
ตำบล 
หัวหวา 

เพ่ือใชเปนท่ีฝงกลบ
ขยะภายในตำบล
หัวหวา 

ปรับปรุงบอขยะตำบลหัวหวา 
จำนวน 1 บอ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำ
กวารอยละ 80 

บอขยะไดรับ
การปรับปรุง
ไมใหสงกลิ่น
เหม็น 

กอง
สาธารณสุข 

2 โครงการ
บริหาร
จัดการขยะ 

เพ่ืออบรมใหความรู
แกประชาชนและ
สรางจิตสำนึกท่ีดีใน
การรวมกันคดัแยก
ขยะกอนท้ิง 

-จัดอบรมใหความรูแก
ประชาชนและนักเรียน ใน
พ้ืนท่ีตำบลหัวหวา 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี
ความรูความเขาใจ
ในการคัดแยกขยะ
ไมนอยกวา 
รอยละ 60 

ประชาชนรูจัก
การคัดแยก
ขยะและมี
รายไดเพ่ิมข้ึน 

กอง
สาธารณสุข 

3 จัดซื้อถัง
ขยะแยก
ประเภท 

เพ่ือใหประชาชนมี
ถังรองรับขยะแตละ
ประเภทในชุมชน
และสถานท่ี
สาธารณประโยชน 

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

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนมีความ
พึงพอใจไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนมีถัง
ขยะแยก
ประเภทและมี
จิตสำนึกท่ีดีใน
การใสใจ
สิ่งแวดลอม 

กอง
สาธารณสุข 

4 ธนาคารขยะ 
ชุมชนตำบล 
หัวหวา 

เพ่ือสงเสริมการ
จัดการขยะใน
หมูบาน/ชุมชน 

จัดตั้งกองทุน/ธนาคารขยะใน
ตำบลหัวหวา 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำ
กวารอยละ 80 
 

ประชาชน 
ใสใจในปญหา
สิ่งแวดลอม 

กอง
สาธารณสุข 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

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

ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานสาธารณสุข 
-แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 พัฒนาศักยภาพ
ผูสูงอายุ  
ผูพิการและ
ผูดอยโอกาส 

เพ่ือสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพของ
ผูสูงอายุ  
ผูพิการและ
ผูดอยโอกาส 
ในชุมชน 

จัดฝกอบรมการพัฒนา/
สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ  
ผูพิการ และผูดอยโอกาส
ในชุมชนตำบลหัวหวา 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนในกลุม
ผูสูงอายุ ผูพิการ
และผูดอยโอกาส
มีความพึงพอใจไม
ต่ำกวารอยละ 60 

ลดชองวาง/
ความเหลื่อม
ล้ำในสังคม 

กอง
สาธารณสุข 

2 รณรงคปองกัน
และควบคมุโรค
พิษสุนัขบา 

เพ่ือรณรงค/ปองกัน
โรคพิษสุนัขบา 

จัดกิจกรรมรณรงค 
ควบคุมและปองกันโรค
พิษสุนัขบา 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบา 
รอยละ 80 

สุนัข/แมว 
และประชาชน
ปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบา 

กอง
สาธารณสุข 

3 ปองกันและ
ควบคุมโรค
ไขเลือดออก 

เพ่ือรณรงค/ปองกัน
โรคไขเลือดออก 

จัดกิจกรรมรณรงค 
ควบคุมและปองกันโรค
ไขเลือดออก 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ประชาชน
ปลอดภัยจากโรค
ไขเลือดออก 
รอยละ 80 

ประชาชน
ปลอดภัย 
จากโรค
ไขเลือดออก 

กอง
สาธารณสุข 

4 ตามพระราช 
ดำริดาน
สาธารณสุข 

ขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานตาม
โครงการตาม
พระราชดำริดาน
สาธารณสุข 

อุดหนุนงบประมาณใน
การดำเนินโครงการตาม
พระราชดำริดาน
สาธารณสุขจำนวน 17 
หมูบาน 

340,000 340,000 340,000 340,000 340,000 ประชาชนมีความ
พึงพอใจไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ลดชองวาง/
ความเหลื่อม
ล้ำในสังคม 

กอง
สาธารณสุข 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 ยกระดบัการบริหารจัดการงานดานสังคม การศึกษาใหมีคณุภาพ มีมาตรฐาน เพ่ือสรางภูมคิุมกันและสงเสรมิโอกาสทางสังคมบนฐานแหงความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาคนใหเปนพลเมืองท่ีดขีองสังคม 

ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการบริหารจัดการ 
-แผนงานบริหารท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 พัฒนา/เพ่ิม
ศักยภาพ
ผูบริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงานและ
ผูนำหมูบาน/
ชุมชน 

เพ่ือพัฒนาและเพ่ิม
ศักยภาพใหแก
ผูบริหารทองถ่ิน 
สมาชิกสภาทองถ่ิน 
พนักงานสวนตำบล
และผูนำชุมชน/
หมูบาน 

ผูบริหาร/สมาชิกสภา 
พนักงานสวนตำบล/
พนักงานจางและผูนำ
หมูบาน-ชุมชน 
จำนวน 100 คน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ผูเขารวมโครงการ
มีความพึงพอใจไม
ต่ำกวารอยละ 60 

สามารถนำ
ความรูท่ีไดมา
ใชในการ
พัฒนาทองถ่ิน
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

สำนักปลดั 

2 อบต.เคลื่อนท่ี
พบประชาชน 

เพ่ือสงเสริมการ 
มีสวนรวมของ
ประชาชนในการ
จัดทำทบทวน
แผนพัฒนาตำบลหัว
หวา 

จัดประชุมประชาคมใน
ระดับหมูบานและตำบล
ในการจัดทำทบทวน
แผนพัฒนาตำบล 
หัวหวา 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมีความ
พึงพอใจไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนมี
สวนรวมใน
การพัฒนา
ตำบลหัวหวา 

สำนักปลดั 

3 อบรมพัฒนา
ศักยภาพ
พนักงานสวน
ตำบล/พนักงาน
จาง 

เพ่ือพัฒนาและ
สงเสริมศักยภาพ
ของพนักงานสวน
ตำบล/พนักงานจาง 

พนักงานสวนตำบล/
พนักงานจางองคการ
บริหารสวนตำบลหัวหวา 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผูเขารวมโครงการ
มีความพึงพอใจไม
ต่ำกวารอยละ 60 

สามารถนำ
ความรูท่ีไดมา
ใชในการ
ปฏิบัติงานได
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

สำนักปลดั 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 ยกระดบัการบริหารจัดการงานดานสังคม การศึกษาใหมีคณุภาพ มีมาตรฐาน เพ่ือสรางภูมคิุมกันและสงเสรมิโอกาสทางสังคมบนฐานแหงความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาคนใหเปนพลเมืองท่ีดขีองสังคม 

ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการบริหารจัดการ 
-แผนงานบริหารงานคลัง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 จัดการ
อบรมดาน
คอมพิวเตอร
งานแผนท่ี
ภาษี/
ทรัพยสิน 

เพ่ือพัฒนาและ
สงเสริมศักยภาพ
ของพนักงานสวน
ตำบล/พนักงานจาง 

พนักงานสวนตำบล/พนักงาน
จางองคการบริหารสวนตำบล
หัวหวา 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผูเขารวมโครงการ
มีความพึงพอใจไม
ต่ำกวารอยละ 60 

สามารถนำ
ความรูท่ีไดมา
ใชในการ
ปฏิบัติงานได
อยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

กองคลัง 

2 ปรับปรุง
ขอมูลแผนท่ี
ภาษีและ
ทรัพยสิน 

เพ่ือปรับปรุงขอมูล
แผนท่ีภาษีและ
ทรัพยสินของทาง
ราชการใหมีความ
เปนปจจุบัน 

ปรับปรุงขอมูลแผนท่ีภาษี/ 
ทรัพยสินขององคการบริหาร
สวนตำบลหัวหวา 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ขอมูลแผนท่ีภาษี/
ทรัพยสิน มีความ
เปนปจจุบัน ไมต่ำ
กวารอยละ 70 

สามารถนำ 
ใชในการ
ปฏิบัติงานได
อยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

กองคลัง 
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แบบ ผ.02 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 ยกระดบัการบริหารจัดการงานดานสังคม การศึกษาใหมีคณุภาพ มีมาตรฐาน เพ่ือสรางภูมคิุมกันและสงเสรมิโอกาสทางสังคมบนฐานแหงความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาคนใหเปนพลเมืองท่ีดขีองสังคม 

ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการบริหารจัดการ 
-แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ปกปองสถาบัน
สำคัญของชาต ิ

เพ่ือสงเสริมความ
สามัคคีของ
ประชาชน 

จัดกิจกรรม/โครงการ
เก่ียวกับการปกปอง
สถาบันสำคญัของชาต ิ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีความ
พึงพอใจไมต่ำกวา
รอยละ 80 

ประชาชนมี
ความรักและ
ความสามัคคี
ยิ่งข้ึน 

สำนักปลดั 

2 ปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาล
ตางๆ 

เพ่ือปองกันและลด
อุบัติเหตุในชวง
เทศกาล 

จัดกิจกรรมรณรงค/
ปองกันการลดอุบัตเิหตุ
ทางถนนในชวงเทศกาล
ตางๆ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมีความ
พึงพอใจไมต่ำกวา
รอยละ 80 

ลดอุบัตเิหตุ
และความ
สูญเสียในชีวิต
และทรัพยสิน 

สำนักปลดั 

3 พัฒนา 
ประสิทธิ 
ภาพคณะกรรม 
การศูนย
ประสานงาน อป
พร.อำเภอ/
ทองถ่ิน 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของ
สมาชิก อปพร. 

อุดหนุนงบประมาณให 
อำเภอศรีมหาโพธิ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนมีความ
พึงพอใจไมต่ำกวา
รอยละ 80 

ลดอุบัตเิหตุ
และความ
สูญเสียในชีวิต
และทรัพยสิน 

สำนักปลดั 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 ยกระดบัการบริหารจัดการงานดานสังคม การศึกษาใหมีคณุภาพ มีมาตรฐาน เพ่ือสรางภูมคิุมกันและสงเสรมิโอกาสทางสังคมบนฐานแหงความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาคนใหเปนพลเมืองท่ีดขีองสังคม 

ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการบริหารจัดการ 
-แผนงานสรางความเขมแข็งชมุชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ปองกันและแกไข
ปญหายาเสพตดิ 

เพ่ือแกไขปญหา
เก่ียวกับยาเสพติด 

จัดกิจกรรม/โครงการ
เก่ียวกับการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีความ
พึงพอใจไมต่ำกวา
รอยละ 80 

ประชาชนมี
ความตระหนัก
รูเก่ียวกับโทษ
และปญหายา
เสพติด 

สำนักปลดั 

2 โครงการปองกัน
และแกไขปญหา
ยาเสพตดิ 
อำเภอศรีมหาโพธิ 

เพ่ือแกไขปญหา
เก่ียวกับยาเสพติด 

อุดหนุนอำเภอศรีมหา
โพธิ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีความ
พึงพอใจไมต่ำกวา
รอยละ 80 

ประชาชนมี
ความตระหนัก
รูเก่ียวกับโทษ
และปญหายา
เสพติด 

สำนักปลดั 

3 โครงการพัฒนา
บทบาทหนาท่ีผูนำ
ทองถ่ิน ทองท่ี 
และบุคคลากร
สังกัดกระทรวง 
มหาดไทย 

เพ่ือพัฒนา
คุณภาพและ
สมรรถนะ และ
เพ่ือตอบสนองตอ
ประชาชนเกิด
ผลสัมฤทธ์ิตอ
ภารกิจของรัฐ 

อุดหนุนอำเภอศรีมหา
โพธิ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชน/ผูรวม
โครงการไมตำ่กวา
รอยละ 80 

ประชาชนมี
คุณภาพ และ
ตอบสนอง
ภารกิจของรัฐ
อยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

สำนักปลดั 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 ยกระดบัการบริหารจัดการงานดานสังคม การศึกษาใหมีคณุภาพ มีมาตรฐาน เพ่ือสรางภูมคิุมกันและสงเสรมิโอกาสทางสังคมบนฐานแหงความพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาคนใหเปนพลเมืองท่ีดขีองสังคม 

ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการบริหารจัดการ 
-แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 สงเสริมการ
เลนกีฬาเพ่ือ
สุขภาพและ
ปองกัน
แกไขปญหา
ยาเสพตดิ 
 

เพ่ือสงเสริมการเลน
กีฬาและการใช
เวลาวางใหเกิด
ประโยชนหางไกล
จากยาเสพติด 

อุดหนุนอำเภอศรีมหาโพธิ 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีความ
พึงพอใจไมต่ำกวา
รอยละ 80 

ประชาชนมี
ความตระหนัก
รูเก่ียวกับโทษ
และปญหายา
เสพติด 

สำนักปลดั 

2 จัดงานรัฐพิธี 
และงานพิธี
ของสถาบัน
สำคัญหลัก
ของชาติ
อำเภอศร ี
มหาโพธิ 
 

เพ่ือเปนคาใชจาย
ในการจัดงานรัฐพิธี
และพิธีของสถาบัน
หลักของชาติ 

อุดหนุนอำเภอศรีมหาโพธิ 
 

45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 ประชาชนมีความ
พึงพอใจไมต่ำกวา
รอยละ 80 

เกิดความรัก
ความสามัคคี
ของประชาชน
และคนในชาต ิ

สำนักปลดั 
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แบบ ผ.02/1 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีนำมาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชมุชน 

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

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด 
วาจะไดรับ 

ท่ีมาของ 
โครงการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ขยายทอเมน
ประปา ม.1  

เพ่ือใหประชาชนมี
น้ำอุปโภค-บรโิภค  

จากบานนางจินตนา ปน
ทาย ถึงนายโกมล 
ทับทิม ระยะทาง 700 
ม. 

420,000 
 

 
 

   ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไมต่ำกวารอยละ 
60 

ประชาชนมีน้ำ
อุปโภค-บริโภค
อยางท่ัวถึง 

แผนพัฒนา
หมูบาน ม.1 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

 

2 ปรับปรุงถนน
ลูกรัง ม.2 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากบานนางกองสี สิงห
ทน - หนาบานนางสงวน 
ปาละกะวงศ กวาง 3.5 
ม.ยาว 200 ม. 

210,000     ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไมต่ำกวารอยละ 
60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

แผนพัฒนา
หมูบาน ม.2 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

 

3 กอสราง
สะพาน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.3 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากท่ีนานายบุญมี โพ
นาม - นานายทวี แพง
มา กวาง 4 ม. ยาว 5 
ม. 

1,200,000     ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไมต่ำกวารอยละ 
60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

แผนพัฒนา
หมูบาน ม.3 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

 

4 กอสรางถนน
ลูกรัง ม.4  

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากเขต ม.4 ถึง ม.9 
กวาง 6 ม. ยาว 5,000 
ม.พรอมทอขนาด 80 
ซม.จำนวน 2 จดุ 

1,000,000     ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไมต่ำกวารอยละ 
60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

แผนพัฒนา
หมูบาน ม.4 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

 

5 เสรมิถนนแอส
ฟลติก ม.5 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก
มีความปลอดภัย 
 

 จากรอยตอ ศพด.หัว
หวา ถึงโรงน้ำหยอด
เหรียญพรอมรองระบาย
น้ำ กวาง 4 ม. ยาว 
200 ม 

320,000   
 

 

    
 
 

 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไมต่ำกวารอยละ 
60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

แผนพัฒนา
หมูบาน ม.5 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 
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แบบ ผ.02/1 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีนำมาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชมุชน 

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

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด 
วาจะไดรับ 

ท่ีมาของ 
โครงการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 กอสรางถนน
ลูกรัง ม.6 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก
มีความปลอดภัย 

จากแยกอูดับเบ้ิลเอ ถึง
แยกหนองปากกวาง 
กวาง 3 ม.ยาว 150 ม. 

135,000  
 

   ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไมต่ำกวารอยละ 
60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

แผนพัฒนา
หมูบาน ม.6 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

7 กอสรางถนน
ลูกรัง ม.7 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก
มีความปลอดภัย 

จากท่ีนายสมเกียรติ์ พัน
ดี ถึงวัดเนินผาสุก ชวงท่ี 
1 กวาง 3 ม.ยาว 100 
ม. ชวงท่ี 2 กวาง 5 ม.
ยาว 200 ม. 

390,000  
 

   ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไมต่ำกวารอยละ 
60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

แผนพัฒนา
หมูบาน ม.7 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

8 ขยายเขต
ไฟฟาแรงต่ำ 
ม.8 

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง
ท่ัวถึง 

จากบานนางฝาย จันทร
โชติ ถึงบานนายยน 

500,000  
 

   ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไมต่ำกวารอยละ 
60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การใชไฟฟา 

แผนพัฒนา
หมูบาน ม.8 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

9 กอสรางถนน
ลูกรัง ม.9 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก
มีความปลอดภัย 

จากท่ีนายเจรญิชัย ขุน
เภา ถึงท่ีนายสุมติร ขุน
เภา กวาง 6 ม.ยาว 
150 ม. 

270,000     ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไมต่ำกวารอยละ 
60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

แผนพัฒนา
หมูบาน ม.9 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 
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แบบ ผ.02/1 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีนำมาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชมุชน 

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

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด 
วาจะไดรับ 

ท่ีมาของ 
โครงการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 ขยายเขต
ไฟฟาแรงต่ำ 
ม.10 

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง
ท่ัวถึง 

จากบานนางหนูเพียร 
ถึงท่ีนายทรงศักดิ์ 
อุปถัมภ ระยะทาง 500 
ม. 

500,000  
 

   ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไมต่ำกวารอยละ 
60 

ประชาชนไดรับ
พ้ืนท่ี
สาธารณประโย
ชนในการทำ
กิจกรรม 

แผนพัฒนา
หมูบาน ม.10 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

11 กอสรางถนน 
คสล. ม.11 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก
มีความปลอดภัย 

จากท่ี น.ส.ประภาวัลย 
สรอยสิงหคำ ถึงบาน
นายทวี วงศสวัสดิ์ กวาง 
4 ม. ยาว 274 ม. 

657,600  
 

   ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไมต่ำกวารอยละ 
60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

แผนพัฒนา
หมูบาน ม.11 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

12 กอสรางราง
ระบายน้ำ ม.
12 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก
มีความปลอดภัย 

จากบานนางสมคดิ คง
อาชาไนย ถึงศาลา
ประชาคม ม.12 
ระยะทาง 200 ม. 

180,000  
 

   ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไมต่ำกวารอยละ 
60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

แผนพัฒนา
หมูบาน ม.12 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

13 กอสรางถนน 
คสล. ม.13 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก
มีความปลอดภัย 

จากวัดคลองสมบูรณ ถึง
ถนนสี่เลน กวาง 5 ม. 
ยาว 540 ม. 

1,620,000  
 

   ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไมต่ำกวารอยละ 
60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

แผนพัฒนา
หมูบาน ม.13 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 
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แบบ ผ.02/1 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีนำมาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชมุชน 

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

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด 
วาจะไดรับ 

ท่ีมาของ 
โครงการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 กอสรางถนน 
คสล. ม.14 

เพ่ือใหประชาชนมี
ลานตากพืชผล
ทางการเกษตร 

ชวงท่ี 1 บาน น.ส.นวล
ละออ ดวงดี ถึงนายมวย 
ขุนเภา กวาง 4 ม.ยาว 
300 ม.ชวงท่ี 2 จาก
นางหนูคำ รวมทรัพย 
ถึงนางวันทอง ทนสิงห 
กวาง 4 ม.ยาว 200 ม. 

1,200,000  
 

   ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไมต่ำกวารอย
ละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การตากพืชผล
ทางการเกษตร 
 

แผนพัฒนา
หมูบาน ม.14 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

15 ปรับปรุงถนน
ลูกรัง ม.15 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก
มีความปลอดภัย 

บานนายเชิด นาคลอง 
ถึงนางเอ็นดู สังอรดี 
กวาง 2 ม.ยาว 150 ม. 

90,000  
 

   ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไมต่ำกวารอย
ละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

แผนพัฒนา
หมูบาน ม.15 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

16 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.16 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก
มีความปลอดภัย 

จากท่ีนางอนงค เชาว
เจริญ ถึง น.ส.สาคร มี
ผล กวาง 4 ม.ยาว 
420 ม. 

1,008,000  
 

   ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไมต่ำกวารอย
ละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

แผนพัฒนา
หมูบาน ม.16 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

17 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.17 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก
มีความปลอดภัย 

จากบานนายสมจิตร 
พันธุหวา ถึงท่ีนายทองดี 
แปนวงศ กวาง 5 ม.ยาว 
1,500 ม. 

4,500,000  
 

   ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไมต่ำกวารอย
ละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

แผนพัฒนา
หมูบาน ม.17 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 
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แบบ ผ.02/1 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ท่ีนำมาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชมุชน 

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

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
   (ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด 
วาจะไดรับ 

ท่ีมาของ 
โครงการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

18 กอสรางเวที
อาคาร
เอนกประสงค
ม.14 

เพ่ือใหประชาชนมี
เวทีสำหรับทำ
กิจกรรมสาธารณะ 

อาคารเอนกประสงค ม.
14 กวาง 6 ม.ยาว 20 
ม.สูง 1.5 ม. 

400,000  
 

   ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไมต่ำกวารอย
ละ 60 

ประชาชนไดรับ
ประโยชนในการ
ทำกิจกรรม
สาธารณะ 

แผนพัฒนา
หมูบาน ม.

14 

อำเภอศรีมหาโพธิ  

19 กอสรางรั้ว
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.9 

เพ่ือใหประชาชนมี
น้ำประปาใช
อุปโภค-บริโภค
อยางมีคุณภาพ 

กอสรางรั้ว คสล.รอบ
สระน้ำประปา ม.9 สูง 
2 ม.ยาว 360 ม. 

400,000  
 

   ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไมต่ำกวารอย
ละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การใชน้ำประปา
อุปโภค-บริโภค 

แผนพัฒนา
หมูบาน ม.9 

อำเภอศรีมหาโพธิ 
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แบบ ผ.02/2 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
สำหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น 

องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี                     
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี                  

1. ยุทธศาสตรท่ี                     
  1.1 แผนงาน                          
 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

- - - - 
 
 
 
 
 

- - - - - - - - 

รวม ............โครงการ - - - - - - - - - - 
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แบบ ผ.03 
บัญชีครุภัณฑ 

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

 
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 
งบประมาณ หนวยงาน

รับผิดชอบ 
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

           
           

รวม       



 
 

~ 84 ~ 

 

สวนท่ี 4 
การติดตามและประเมินผล 

4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
 กำหนดกรอบ และแนวทางในการติดตามและประเมินผล สอดคลองกับระเบียบมหาดไทยวาดวยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2561 
 กำหนดกรอบ เวลา  (Time & Time Frame) ความสอดคลอง  (Relevance) ความเพียงพอ 
(Adequacy) ความกาวหนา (Progress) ประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลลัพธ
และผลผลิต (Outcome and Output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (Process 
Evaluation) เปนตน 
 กำหนดแนวทางการวิเคราะหสภาพแวดลอมการติดตามและประเมินผลมีความจำเปนท่ีจะตอง
วิเคราะหสภาพแวดลอมของทองถ่ินท้ังในระดับหมูบาน/ชุมชน ตำบลและอาจรวมถึงอำเภอและจังหวัดดวย 
เพราะวาหมูบาน/ชุมชน/ตำบล/องคกร หนวยงานตางๆ ลวนมีปฏิสัมพันธซ่ึงกันและกันกับสิ่งแวดลอมภายใต
สังคมท่ีเปนท้ังระบบเปดมากกวาระบบปดในปจจุบัน 
  (1) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก เปนการตรวจสอบ ประเมิน และกรองปจจัยหรือ
ขอมูลจากสภาพแวดลอมภายนอกท่ีมีผลกระทบตอทองถ่ิน เชน สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง 
กฎหมาย สังคม สิ่งแวดลอม วิเคราะหเพ่ือใหเกิดการบูรณาการ (integration) รวมกันกับองคกรการปกครอง
สวนทองถ่ิน หนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะหสภาพภายนอกนี้ เปนการระบุถึงโอกาสละ
อุปสรรคท่ีจะตองดำเนินการและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน  
  (2) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน เปนการตรวจสอบ ประเมิน และกรองปจจัยหรือ
ขอมูลจากสภาพภายในทองถ่ิน ปจจัยใดเปนจุดแข็งหรือจุดออนท่ีองคกรทองถ่ินจะแสวงหาโอกาสการพัฒนา
และหลีกเลี่ยงอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ซ่ึงการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดใหมีการวิเคราะห
สภาพแวดลอมภายใน สามารถทำไดหลายแนวทาง เชน การวิเคราะหหวงโซแหงคุณคาภายในทองถ่ิน 
(Value-Chain Analysis) การวิเคราะหปจจัยตามสายงาน (Scanning Funcitonal Resoures) เปนการ
วิเคราะห ตรวจสอบ ติดตามองคการปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือวิเคราะหถึงจุดแข็งและจุดออน 
 ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ซ่ึงจะตอง
กำหนดวิธีการติดตามและประเมินผล กำหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผลโดยมีองคประกอบท่ี
สำคัญอยางนอย 2 ประการ ดังนี้ 
 1. ระเบียบ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตรการพัฒนา ควรมีองคประกอบใหญๆท่ีสำคัญ 3 ประการ คือ 
  (1) ผูเขารวมติดตามและประเมินผล อันไดแก คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
ผูรับผิดชอบแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ประชาชนในทองถ่ิน ผูมีสวนเก่ียวของ ผูมีสวนไดเสีย (Stakeholders) 
ในทองถ่ินนั้นๆ 
  (2) เครื่องมืออันไดแก เครื่องมือ อุปกรณหรือสิ่งท่ีใช เปนสื่อสำหรับการติดตามและ
ประเมินผล เพ่ือชวยในการรวบรวมขอมูลยุทธศาสตรท่ีไดกำหนดข้ึนซ่ึงมีผลตอการพัฒนาทองถ่ินขอมูล
ดังกลาวอาจเปนไดท้ังขอมูลเชิงปริมาณ และขอมูลเชิงคุณภาพมีความจำเปนและสำคัญในการนำมาหาคา 
และผลของประโยชนท่ีไดรับจากยุทธศาสตร อาจเปนแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ แบบทดสอบ แบบวัด
ความรูแบบบันทึกขอมูลแบบบันทึกการสังเกต แบบตรวจสอบ บันทึกรายการ เพ่ือนำไปวิเคราะหทางสถิตติ 
หรือการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบตางๆ ท่ีสอดคลองกับบริบทของทองถ่ินนั้นๆ 



 
 

~ 85 ~ 

 

  (3) กรรมวิธี อันไดแก วิธีการท่ีจะดำเนินการติดตาม และประเมินผลจะตองติดตามเอกสารท่ี
เก่ียวของกับยุทธศาสตร ซ่ึงเปนการตรวจดูเอกสารหลักฐานตางๆท่ีเปนทรัพยสินขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน เอกสารการเบิกจายงบประมาณ เชน ถนน แมน้ำ ลำคลอง ครุภัณฑ ท่ีดิน และสิ่งกอสรางตางๆกลุม
ผลประโยชนตางๆเพ่ือตรวจดูวาดำเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคและไดรับผลตามท่ีตั้งไวหรือไม ทรัพยสิน
ตางๆ มีอยูจริงหรือไม สภาพของทรัพยสินนั้นเปนเชนไร เปนตนซ่ึงการกำหนดวิธีการเชนนี้ตองมีการเก็บขอมูล 
วิเคราะหขอมูล(Data analysis) ดวย 
 ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล จะตองบรรยายวิธีการโดยรวมบอกวาเปนการติดตามผล
และการประเมินท่ีไหน กลุมประชากรเปนใคร ใชเครื่องมืออะไร บอกถึงข้ันตอน การวิเคราะหขอมูล การ
สรุปผล ผลของการติดตามและประเมินผลใหภาพโดยบอกวาไดอะไร เปนอยางไร ปญหาของยุทธศาสตรคือ
อะไรตั้งขอสังเกตอยางไร 
 4.๒  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินนั้น จะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยจะตองติดตาม
และประเมินยุทธศาสตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖ ขอ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ขอ 13  และในการประเมินแผนนั้นจะตองดำเนินการประเมิน
คุณภาพของ      แผนยุทธศาสตรการพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือสอดคลอง
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว 
๕๗๙๗ ลงวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัดทำและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินสี่
ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำ
แผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ 

กำหนดเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลโครงการ 
ประกอบดวย การทดสอบและการวัด การสัมภาษณ การสังเกต การสำรวจ และเอกสาร 
  4.2.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบ
และวัดผล เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงรวมถึงแบบทดสอบตางๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทาง
การวัดจะใชเครื่องมือใดในการทดสอบและการวัด เชน การทดสอบและการวัดโครงการกอนสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เปนตน 
  4.2.2 การสัมภาษณ  (Interviews) อาจเปนการสัมภาษณ เดี่ยว หรือกลุมก็ไดการ
สัมภาษณเปนการยืนยันวาผูมีสวนเก่ียวของผูไดรับผลกระทบมีความเก่ียวของและไดรับผลกระทบในระดับใด
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะตองกำหนดแนวทางการสัมภาษณดวยโดยท่ัวไปการสัมภาษณถูกแบง
ออกเปน      2 ประเภท คือ การสัมภาษณแบบเปนทางการหรือก่ึงทางการ (formal or semi-formal 
interview) ซ่ึงใชแบบมีโครงสราง (structure interview) ดำเนินการสัมภาษณ และการสัมภาษณแบบไมเปน
ทางการ (informal interview) ซ่ึงคลายๆกับการพูดสนทนาอยางไมมีพิธีรีตอง ไมเครงครัดในข้ันตอนและ
ลำดับของขอความ การดำเนินการสัมภาษณมักมีแนวทางการสัมภาษณกวางๆท่ีเปนสาระสำคัญท่ีตองการ การ
ใหไดขอมูลการติดตามและประเมินผลโครงการโดยวิธีการเชิงคุณภาพ ควรสัมภาษณแบบไมเปนทางการ 2  
วิธีคือ 
   (1) การสนทนาตามธรรมชาติ (Natural conversation) เปนการสัมภาษณใน
รูปแบบของการสนทนาระหวางคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกับผูใหขอมูล เปนการขอขอมูลเพ่ิมเติม
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หรือขอคำอธิบายเหตุผล และผลของยุทธศาสตรท่ีไดรับ การสัมภาษณแบบนี้จะไดขอมูลแลวยังเปนการพัฒนา
สัมพันธภาพท่ีดี สรางความเชื่อถือไววางใจในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอีกดวย 
   (2) การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) เปนการสนทนาซักถามผูใหขอมูล
หลักบางคนในหมูบาน/ชุมชน เนื่องจากบุคคลนั้นมีความรู ความเขาใจในประเด็นยุทธศาสตร  และโครงการ
มากกวาคนอ่ืนๆ  มีประสบการณดานการพัฒนาทองถ่ิน การวางแผน 
  4.2.3  การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ใชการสังเกต
เพ่ือเฝาดูวากำลังเกิดอะไรข้ึนกับการพัฒนาทองถ่ิน ตองมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และ
กำหนดการดำเนินการสังเกต  การสังเกตในการติดตามและประเมินผลโครงการในเชิงคุณภาพ สามารถแบงได 
2 ประเภท 
   (1) การสังเกตแบบมีสวนรวม เปนวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลเขาไปใชชีวิตรวมกับบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมรวมกัน ซ่ึงการสังเกตแบบมีสวนรวมนี้มีลักษณะเดน
คือ เปาหมายเพ่ือการเขารวมกิจกรรม และสังเกตกิจกรรมอยางละเอียด มีความตระหนักถึงสิ่งตางๆท่ีเกิดข้ึน
ในกิจกรรมนั้นใหครอบคลุมมากท่ีสุด และชัดเจนมากท่ีสุด 
   (2) การสังเกตแบบไมมีสวนรวม หรือการสังเกตโดยตรง เปนการสังเกต บันทึก
ลักษณะทางกายภาพ โครงสรางและความสัมพันธของสมาชิกในสังคม หมูบาน/ชุมชนนั้นๆ โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล ไมมีความสัมพันธเก่ียวของกับกิจกรรมท่ีสังเกตและผูท่ีอยูในกิจกรรมนั้นๆก็ไมรูวา
ตนเองถูกสังเกต 
  4.2.4  การสำรวจ (Surveys) ในท่ีนี้หมายถึง การสำรวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การ
รับรู ทัศนคติ ความพึงพอใจ   คณะกรรมการติดตามและประเมินผล    จะตองมีการบันทึกการสำรวจ   และ
ทิศทางการสำรวจ 
  4.2.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลโครงการ  มีความจำเปนอยาง
ยิ่งท่ีจะตองไดรับเอกสาร ซ่ึงเปนเอกสารท่ีเก่ียวของกับโครงการและแผนพัฒนา ปญหาความตองการของ
ประชาชนในทองถ่ิน สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหา ตลอดจนการกำหนดเปาหมาย แนวทางการ
พัฒนา     พันธกิจ และวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 4.๓. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่น 
แบบสำหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 

-แบบ มุ งวัด ผลสั มฤทธิ์  (Result Framework Model (RF))  เป น ตั วแบบ ท่ี
สอดคลองกับการทำแผนกลยุทธอยางมาก ลักษณะของตัวแบบนี้  ถือไดวาเปนตัวแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์  โดย
จะพิจารณาวาแผนกับการปฏิบัติท่ีเกิดข้ึนเปนไปในทิศทางเดียวกันหรือไม  อันดูไดจากผลระยะกลางตางๆวา
เปนไปตามเกณฑท่ีกำหนดไวหรือไม การกำหนดเปาหมายและผลระยะตางๆไวกอนลวงหนาเชนนี้ทำให
สามารถนำไปพัฒนากลยุทธการดำเนินการตอไปได รวมท้ังยังสามารถใชเปนเครื่องมือในการติดตามและ
ประเมินผลไดอีกดวย 
   -แบบประเมินตนเอง (Self-assessment Model) ตัวแบบในการประเมินตนเอง
เปนเครื่องมือหนึ่งท่ีใชในการกำหนดวาในขณะนั้นองคกรมีจุดแข็งและจุดออนอยางไร และแนวทางการ
ปรับปรุงหรือพัฒนา ซ่ึงประโยชนตอการพัฒนาองคกร รวมถึงการกำหนดวิสัยทัศน ยุทธศาสตร แผนกลยุทธ 
และแผนปฏิบัติ โดยตัวแบบการประเมินตนเองมีข้ันตอนในการดำเนินการดังนี้  

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

  3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามท่ีองคการบริหารสวนตำบล ไดดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาข้ึนมา  
เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบล  ใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไว  เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับประชาชน  ในการจัดทำแผนพัฒนานั้นจะตองมีการติดตามและ
ประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548  หมวด 6  ขอ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ขอ 13 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเปน
ผูดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซ่ึงคณะกรรมการจะตองดำเนินการกำหนดแนวทาง   วิธีการ
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา     รายงานผลและ
เสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน 
เสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป  

โดยเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
แบบท่ี  1  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 
แบบท่ี  2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
แบบท่ี  3/1  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  

(แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันท่ี ๒ 
กุมภาพันธ ๒๕๕๘  เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  ขอ ๗  การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี 
มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวนัท่ี ๒๒ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ ใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วนั นับแตวันประกาศใช
แผนพัฒนาทองถ่ิน)   

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

การจัดผลเชิงคุณภาพเทศบาลใชการสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย
ภาพรวม โดยไดมีการประเมินความพึงพอใจ  ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจทำใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือท่ีใชในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานของ อบต. 
แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการ 

http://www.dla.go.th/
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 ๔.๔  ขอเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 
 ๔.๔.๑ ผลกระทบนำไปสูอนาคต 
  ๑. เกิดการพัฒนาท่ีลาชาเพราะการดำเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  ตองผานกระบวนการหลายข้ันตอน สลับสับซอน 
  ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหนายกับกระบวนการจัดทำแผนท่ีมีความยุงยาก 

มากข้ึน และเปลี่ยนแปลงระเบียบการจัดทำแผนบอยครั้ง 
  ๓. ปญหาอาจไมไดรับการแกไขอยางตรงจุดเพราะขอจำกัดของระเบียบกฎหมาย   

ท่ีทำไดยาก  และบางเรื่องอาจทำไมได  
  4. แผนพัฒนาทองถ่ินมีความเชื่อมโยงสอดคลอง ระดับจังหวัด  และระดับมหภาค 

เกิดการบูรนาการแผนพัฒนารวมกัน  

๔.๔.๒ ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
  ๑)  การจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินหาปควรพิจารณาใชยุทธศาสตรการพัฒนาในระดับ

จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาเขตจังหวัด  ยุทธศาสตรชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ มา
เปนกรอบ  ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินหาป และใหมีความสอดคลองกัน   

๒)  การจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินหาปควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึง
สถานการณคลัง  ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินหาป  

๓)  ควรเรงรัดใหมีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีตั้งขอบัญญัติงบประมาณรายจาย                    
ใหสามารถดำเนินการไดในปงบประมาณนั้น   

๔)  องคการบริหารสวนตำบล  ควรพิจารณาต้ังงบประมาณให เพียงพอและ
เหมาะสมกับภารกิจแตละดาน  ท่ีจะตองดำเนินการ ซ่ึงจะชวยลดปญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนต้ังจาย
รายการใหม 
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