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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา   
อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี
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คำนำ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

2548 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดความหมายของ  “แผนพัฒนาทองถ่ิน” หมายความวา  

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่กำหนดวิสัยทัศน  ประเด็นยุทธศาสตร  เปาประสงค  ตัวชี้วัด  คา

เปาหมาย  และกลยุทธ  โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมูบานหรือชุมชน  อันมีลักษณะเปนการกำหนด

รายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ท่ีจัดทำข้ึนสำหรับปงบประมาณแตละป  ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผน

กาวหนา โดยใหความหมายรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น 

  องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา  โดยคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา 

ดำเนินการจัดประชุมประชาคมทองถ่ิน สวนราชการและวิสาหกิจที่เก่ียวของ เพ่ือแจงแนวทางการพัฒนาทองถิ่น

รับทราบปญหา ความตองการประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวของตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการและ

แนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพ่ือนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น โดยใหนำขอมูล

พ้ืนฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆ มาประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม

ครั้งที ่1  

  ทั้งนี้องคการบริหารสวนตำบลหัวหวาจะใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 

1 เปนกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจายประจำป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม

ในชวงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการพัฒนาท่ีกำหนดไวใน

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) เพ่ิมเติมครั้งที ่1  ขององคการบริหารสวนตำบลหัวหวา  ตอไป 

 

       ฝายนโยบายและแผน  
          สำนักปลัด  องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา 
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สารบัญ 
           หนา 

    
แบบ ผ.01 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา        4 
แบบ ผ.02 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา         36 
  -ยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานการเกษตร       
แบบ ผ.02/2 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา        37 

-โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ที่ใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น      
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แบบ ผ.01 
2. บัญชีโครงการพัฒนา 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 

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 

53 37,306,600 43 37,668,400 20 13,426,400 4 2,365,000 - - 120 90,766,400 

รวม 53 37,306,600 43 37,668,400 20 13,426,400 4 2,365,000 - - 120 90,766,400 
2) ยุทธศาสตรดาน
การเกษตร
เศรษฐกิจและการ
บริหาจัดการน้ำ 
2.1 แผนงาน
การเกษตร 

1 
 
 
 
2 

200,000 
 
 
 

250,000 

1 
 
 
 

2 

200,000 
 
 
 

250,000 

2 
 
 
 

2 

210,000 
 
 
 

250,000 

1 
 
 
 

2 

200,000 
 
 
 

250,000 

1 
 
 
 

2 

200,000 
 
 
 

250,000 

6 
 
 
 

10 

1,010,000 
 
 
 

1,250,000 

รวม 3 450,000 3 450,000 4 460,000 3 450,000 3 450,000 16 2,260,000 
3) ยุทธศาสตรดาน
สังคม การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
3.1 แผนงาน
การศึกษา 
3.2 แผนงาน
ศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

            

รวม - - - - - - - - - - - - 
 

**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) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 
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 แผนงานสาธารณสุข 

            

รวม - - - - - - - - - - - - 
5) ดานสาธารณสุข 
5.1 แผนงานสาธารณสุข 
5.2 แผนงานสังคม
สงเคราะห 

 
2 
2 

 
100,000 
115,000 

 
2 
2 

 
100,000 
115,000 

 
2 
2 

 
100,000 
115,000 

 
2 
2 

 
100,000 
115,000 

 
2 
2 

 
100,000 
115,000 

 
10 
10 

 
500,000 
575,000 

รวม 4 215,000 4 215,000 4 215,000 4 215,000 4 215,000 20 1,075,000 
6) ดานการบริหาร
จัดการ 
6.1 แผนงานบริหาร
ท่ัวไป 
6.2 แผนงาน
บริหารงานคลัง 
6.3 แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน 
6.4 แผนงานสราง
ความเขมแข็งของ
ชุมชน 
6.5 แผนงานศาสนาฯ 

 
 

1 
 
 
 

1 
 
 

1 
 

 
 

30,000 
 
 
 

50,000 
 
 

100,000 

 
 

1 
 
 
 

1 
 
 

1 

 
 

30,000 
 
 
 

50,000 
 
 

100,000 

 
 

1 
 
 
 

1 
 
 

1 

 
 

30,000 
 
 
 

50,000 
 
 

100,000 

 
 

1 
 
 
 

1 
 
 

1 

 
 

30,000 
 
 
 

50,000 
 
 

100,000 

 
 

1 
 
 
 

1 
 
 

1 

 
 

30,000 
 
 
 

50,000 
 
 

100,000 

 
 

5 
 
 
 

5 
 
 

5 

 
 

150,000 
 
 
 

250,000 
 
 

500,000 

รวม 3 180,000 3 180,000 3 180,000 3 180,000 3 180,000 15 900,000 

รวมท้ังสิ้น 63 38,151,600 53 38,513,400 31 14,281,400 14 3,210,000 10 845,000 171 95,001,400 
**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 

            

รวมท้ังสิ้น - - - - - - - - - - - - 
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แบบ ผ.02 

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 
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 กอสรางระบบ
ประปา ม.1 

เพ่ือใหประชาชน
มีน้ำอุปโภค-
บริโภค 

 

กอสรางระบบประปา ม.1 
พรอมซัมเมิรส วางทอ
ประปา และขยายเขตไฟฟา 
บริเวณปาชา และท่ี
สาธารณประโยชน บานหัว
หวา 

5,000,000     ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนมีน้ำ
อุปโภค-บริโภค
อยางท่ัวถึง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

 

2 กอสรางถนน 
คสล.ม.1 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากบานนายสุวรรณ  
กิมเตก - บานนายนอย 
บริโภค กวาง 3.50 ม.ยาว 
200 ม. 

385,000     ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

3 กอสรางถนน 
คสล.ม.1 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากบานนางจิต สิงหทอง - 
นางสายพิณ มาหา กวาง 
3.50 ม.ยาว 120 ม. 

231,000     ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

4 กอสรางถนน 
คสล.ม.1 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากบานนางคำไพ ดอน
ทอง - ถนน 3039 กวาง 
4 ม.ยาว 60 ม. 

 132,000    ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 
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แบบ ผ.02 
บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1  
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) 

5 กอสรางถนน
แอสฟลติกส ม.
1 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากบานนางจินตนา ปนทาย - 
นางสมร ไพรงาม กวาง 7 ม.
ยาว 550 ม. 

 1,397,000    ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

6 กอสรางถนน 
คสล.ม.1 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากบานนายวีรวงศ ชินสรอย - 
ปาชา ม.1 กวาง 3.50 ม.ยาว 
300 ม. 

 577,500    ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

 

7 ถมท่ีสาธารณ
ประ 
โยชน ม.1 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

บริเวณติดท่ีนางสุทิน มากเงิน
ทอง และท่ีนางกันภัย สมทรง 
ประมาณ 2 ไร 

 300,000    ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 9 ~ 

 

 
 

แบบ ผ.02 
บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1  
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) 

8 กอสรางถนน 
คสล.ม.2 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากบานนางกัญญา - สาม
แยกตลาดนัดเกาะสมอ 
กวาง 4 ม.ยาว 50 ม.หนา 
0.15 ม. 

110,000     ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำ
กวารอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

 

9 ขยายเขตไฟฟา
แรงต่ำ ม.2 

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใช 

จากบานนายจงกล วงษอุดม 
- นายธนเศรษฐ โชติวงศ
รัศมี ระยะทาง 100 ม. 

100,000     ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำ
กวารอยละ 60 

ประชาชนมีไฟฟา
ใชอยางท่ัวถึง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

10 กอสรางถนน 
คสล.ม.2 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากบานนางกัญญา บริบูรณ
ทรัพย - บานนายเพลิน 
พันธสมบูรณ กวาง 4 ม.ยาว 
600 ม. 

 1,320,000    ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำ
กวารอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

11 ปรับปรุงตลาด
นัดโนนเตาปูน 
ม.2 

เพ่ือใหประชาชนมี
สถานท่ีคาขาย 

ปรับปรุงตลาดนัด บริเวณ
โนนเตาปูน ม.2 

 300,000    ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำ
กวารอยละ 60 

ประชาชนได
สถานท่ีคาขาย 
และเสรมิรายได 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 
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แบบ ผ.02 
บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1  
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) 

12 วางทอระบาย
น้ำ ม.3 

เพ่ือปองกัน
ปญหาน้ำทวมขัง 

วางทอระบายน้ำ คสล.
ขนาด 60 ซม.พรอมเท 
คอนกรีต จากบานนาย
หอมจันทร - บานนาง
สงวน ระยะทาง 300 
ม. 

1,200,000     ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำ
กวารอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

 

13 กอสรางถนน
ลูกรัง ม.3 

เพ่ือให
ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

จากถนนลาดยางเสน
บานดง - ม.6 บานหัว
ซา กวาง 3 ม.ยาว 
3,000 ม.พรอมวางทอ
ขนาด 100 ซม.จำนวน 
6 ทอน 

1,269,000     ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำ
กวารอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

14 กอสรางถนน
ลูกรัง ม.3 

เพ่ือให
ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

จากบานนายเนือง สีทุม 
- หนองปลาตู กวาง 3 
ม.ยาว 900 ม. 

380,700     ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำ
กวารอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 
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แบบ ผ.02 
บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1  
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) 

15 ขยายระบบ
ประปา ม.4 

เพ่ือใหประชาชนมี
น้ำอุปโภค-บรโิภค 

ขยายระบบประปา ม.4 
จากสามแยกสวนสุขภาพ - 
วัดเกาะแกวสถาวร 
ระยะทาง 200 ม. 

250,000     ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนมีน้ำ
อุปโภค-บริโภค อยาง
ท่ัวถึง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

 

16 กอสรางบอพักน้ำ 
ม.4 

เพ่ือแกไขปญหาน้ำ
ทวมขัง 

กอสรางบอพักน้ำ กวาง 4 
ม.ยาว 40 ม.(บรเิวณหนา
บานนายสุเนตร สังอรดี - 
นายสาร มีผล) 

300,000     ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

17 ขยายเขตไฟฟา
แรงต่ำ ม.4 

เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการใชไฟฟา 

จากบานนางรอน - บาน
นายหนุม ระยะทาง 100 
ม.จากบานนางสี - บาน
นายเลิศ 100 ม. 

200,000     ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนมีไฟฟาใช
อยางท่ัวถึง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

18 กอสรางถนน
ลูกรัง ม.4 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากนานายสเุนตร สังอรดี - 
นานายออด ปรืองาม กวาง 
6 ม. ยาว 1,000 ม. 

600,000     ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

19 กอสรางถนน 
คสล.ม.4 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากบานนายยันต - บาน
นายสุวัตร กวาง 4 ม.ยาว 
150 ม. 

 330,000    ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 
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แบบ ผ.02 
บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1  
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) 

20 ขุดลอก
คลอง ม.4 

เพ่ือใหประชาชนมี
น้ำใชทาง
การเกษตร 

ขุดลอกคลองจากนานาย
ประเสริฐ - คลองสุกหนอง
โดน(หัวซา) ระยะทาง 
2,500 ม. 

 800,000    ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการใชน้ำ
อุปโภค-บริโภค 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

21 กอสราง
ถนน คสล.
ม.4 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากบานนางสาวมาลัย - 
บานนางพร สุขหอม กวาง 
4 ม.ยาว 300 ม. 

 660,000    ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

 

22 กอสราง
ถนน คสล.
ม.4 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากบานนายไพทูรย 
ประคอง - บานนางมะลิวัลย 
ยิ่งขยัน กวาง 3 ม.ยาว 4 ม. 

 6,600    ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

23 ขุดลอก
คลองน้ำ
ไหล ม.4 

เพ่ือใหประชาชนมี
น้ำใชในการเกษตร 

ขุดลอกคลองน้ำไหล (ม.4-
ม.6,ม.4-ม.15) ระยะทาง
รวม 5 กม.ปรับปรุงภมูิทัศน 
พรอมสรางถนน คสล.กวาง 
4 ม.ยาว 5 กม. 

  4,300,000   ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการใชน้ำ
อุปโภค-บริโภคอยาง
ท่ัวถึง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 
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แบบ ผ.02 
บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1  
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) 

24 ปรับปรุง
ซอมแซม
ระบบประปา 
ม.5 

เพ่ือใหประชาชนมี
น้ำอุปโภค-บรโิภค 

ปรับปรุงซอมแซมระบบ
ประปาหมูบาน ม.5 

700,000     ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำ
กวารอยละ 60 

ประชาชนมีน้ำ
อุปโภค-บริโภค ท่ีมี
คุณภาพ 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

 

25 เช่ือมตอระบบ
ประปา ม.5-
ม.6 

เพ่ือใหประชาชนมี
น้ำอุปโภค-บรโิภค 

เช่ือมตอระบบประปา ม.5 
- ม.6 (วางทอน้ำประปา) 

500,000     ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำ
กวารอยละ 60 

ประชาชนมีน้ำ
อุปโภค-บริโภค ท่ีมี
คุณภาพ 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

26 กอสรางถนน
แอสฟลติก ม.
5 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากบานนางสมอญ 
เอ้ือเฟอ - ศาลาธรรม
สังเวช กวาง 3 ม.ยาว 
150 ม. 

163,400     ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำ
26กวารอยละ 
60 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

27 กอสรางถนน 
คสล.ม.5 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากถนน 3039 - สระ
น้ำประปาวัดหนองใหญ 
กวาง 6 ม.ยาว 800 ม. 

 2,600,000    ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำ
กวารอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

28 กอสรางถนน
ลูกรัง ม.5 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

ซอยขางบานนายไทย เดช
ดี - นางสุวรรณี ทองวงษ 
กวาง 5 ม.ยาว 100 ม. 

 70,500    ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำ
กวารอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

29 กอสรางถนน 
คสล.ม.5 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากบาน ร.ต.วัตน วงษภา 
- นานายมวน กวาง 4 ม.
ยาว 237 ม. 

 521,000    ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำ
กวารอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
ใชน้ำอุปโภค-บริโภค 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 
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แบบ ผ.02 
บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1  
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) 

30 กอสรางราง
ระบายน้ำ ม.5 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากบานครูบรรเทา - 
บานครูเสาวลักษณ 
ระยะทาง 300 ม. 

  180,000   ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

 

31 กอสรางถนน 
คสล.ม.5 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

(จากบานนายกิตติ วงษภา 
- ท่ีนางสุพรรษา วิจิตร
สกุลสูง กวาง 4 ม.ยาว 
200 ม. 

  440,000   ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

32 กอสรางถนน 
คสล.ม.5 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

(จากแยกวัดปาโพธ์ิแกว 1 
- ท่ีนายเฉลิม ตรีกลาง) 
กวาง 4 ม.ยาว 232 ม. 

  510,400   ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

33 กอสรางถนน
ลูกรัง ม.5 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากวัดปาหนองใหญ – 
เขตติดตอโคกปบ กวาง 5 
ม.ยาว 1,000 ม. 

   705,000  ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 
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แบบ ผ.02 
บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1  
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) 

34 ติดตั้งเสียงตาม
สาย ม.6 

เพ่ือใหประชาชน
ไดรับรูขาวสาร 

ติดตั้งเสียงตามสาย หมู 6 
บานหัวซา 

61,000     ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับรู
ขาวสารอยางท่ัวถึง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

 

35 กอสรางราง
ระบายน้ำ ม.6 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

กอสรางรางระบายน้ำ
ผูใหญเฉลิม - บานนาย
ทองคำ สามารถ ระยะทาง 
500 ม. 

230,000     ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

36 กอสรางถนน 
คสล.ม.6 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากบานนางวิลัดดา ดวงดี 
- บานนางสมโอ เดชสอน 
กวาง 5 ม.ยาว 500 ม. 

1,375,000     ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

37 กอสรางถนน 
ลูกรัง ม.6 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากบานนายอภิชาติ 
ซื่อตรง - สุดรองน้ำ
สาธารณะ กวาง 6 ม.ยาว 
900 ม. 

 761,000    ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

38 กอสรางถนน
แอสฟลติก ม.6 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากซอยบานผูใหญเฉลิม - 
บานนายทองคำ สามารถ 
กวาง 3 ม.ยาว 500 ม. 

 544,000    ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

39 ปรับปรุงถนน
ลูกรัง ม.6 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากบานนายชูชีพ วงษภา- 
แยกอางเก็บน้ำสาธารณะ 
กวาง 4 ม.ยาว 500 ม. 

  282,000   ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 
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แบบ ผ.02 
บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1  
สำหรับองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา  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) 

งบประมาณและท่ีมา  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

40 ปลูกปาชุมชน 
ม.6 

เพ่ือใหประชาชน
ฟนฟูและอนุรักษ
สิ่งแวดลอม 

พ้ืนท่ีสาธารณะ หมูท่ี 6 
บานหัวซา 

  10,000   ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ทรัพยากรทาง
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมท่ีดีข้ึน 

สำนักปลดั  
อบต.หัวหวา 
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แบบ ผ.02 
บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1  
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) 

41 ติดตั้งไฟราย
ทางก่ิงเดี่ยว 
ม.7 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากถนน 3070 - สามแยก
หนองนก ม.10 ระยะทาง 
7,000 ม. 

7,000,000     ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

 

42 ถมสระน้ำสา
ธารณประ 
โยชน ม.7 

เพ่ือใหประชาชนมี
พ้ืนท่ีกิจกรรม
สาธารณะ 

สระน้ำสาธารณประโยชน ม.
7 

610,000     ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนมีน้ำ
อุปโภค-บริโภค ท่ีมี
คุณภาพ 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

43 ติดตั้งไฟสอง
สวางรายทาง 
ม.7 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากบานนางสาวสุกัญญา มี
ชัย - บานนางสุพัตตรา ศร
เพชร ระยะทาง 200 ม. 

200,000     ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

44 ขยายเขต
ไฟฟาแรงต่ำ 
ม.7 

เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการใชไฟฟา 

จากบานนายวิชัย แกวพิลา - 
ท่ีนายอภิสิทธ์ิ เมตตา 
ระยะทาง 200 ม. 

200,000     ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ไฟฟาอยางท่ัวถึง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

45 กอสรางถนน 
คสล.ม.7 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากบานนางสุพัตตรา ศร
เพชร - บานนางสุกัญญา มี
ชัย กวาง 4 ม.ยาว 200 ม. 

 480,000    ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

46 กอสรางถนน 
ลูกรัง ม.7 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากบานนางสมฤทธ์ิ ไพรดี - 
ท่ีนายสมทรง วงษเสนา 
กวาง 3 ม.ยาว 100 ม. 

 42,000    ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 
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แบบ ผ.02 
บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1  
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) 

47 ขยายเขตไฟฟา
แรงต่ำ ม.7 

เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความสะดวก
ในการใชไฟฟา 

จาก ร.ร.วัดเนินผาสุก - ท่ี
นายสมศักดิ์ มีชัย ระยะทาง 
273 ม. 

 270,000    ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับไฟฟา
อยางท่ัวถึง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

 

48 กอสรางถนน 
คสล.ม.7 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากท่ีนางสมทรง กลมกลอม 
- นายสมชาย ชำนิ กวาง 4 
ม.ยาว 350 ม. 

  770,000   ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

49 กอสรางถนน 
ลูกรัง ม.7 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากบานนางหนูพลอย ไชย
เสนา - บานนายสมบัติ มีชัย 
กวาง 4 ม.ยาว 300 ม. 

  169,000   ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

50 กอสรางถนน
ลูกรัง ม.7 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากท่ีนายอุไร มีชัย - นาย
ฟน มีชัย กวาง 4 ยาว 200 
ม. 

  112,000   ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

51 กอสรางถนน
ลูกรัง ม.7 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากบานนางสุพัตตรา ศร
เพชร - บานนางบุญสม มีชัย 
กวาง 4 ม.ยาว 2,000 ม. 

  1,120,000   ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

52 เสรมิถนนลูกรัง 
ม.7 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากบานนางสาวสุพัตรา ศร
เพชร - ถนน ม.8 กวาง 6 
ม.ยาว 263 ม. 

   222,000  ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 
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แบบ ผ.02 
บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1  
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 กอสรางถนน
ลูกรัง ม.7 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากบานนางฉวี ครูสอน - 
บานนายทองปลิว ครูสอน 
กวาง 4 ม.ยาว 600 ม. 

   338,000  ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองชาง 
 อบต.หัวหวา 
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แบบ ผ.02 
บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1  
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) 

54 กอสราง
ระบบ
ประปา ม.8 

เพ่ือใหประชาชนมี
น้ำอุปโภค-บรโิภค 

กอสรางระบบประปา ม.8 
พรอมซัมเมิรส ระบบไฟฟา 
และขยายระบบประปา 

1,200,000     ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับน้ำ
อุปโภค-บริโภค 
อยางท่ัวถึง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

 

55 กอสราง
ถนน คสล.
ม.8 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากท่ีนายอุดม ชำนิ - บาน
นายชิต มีชัย กวาง 4 ม.ยาว 
500 ม. 

1,100,000     ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

56 กอสราง
ถนน ลูกรัง 
ม.8 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

กอสรางถนนลูกรัง ม.8 
จำนวน 3 จุด 1.จากบาน
นายทรงวิท ไพรดี - บาน
นายบรรทม ชำนิ กวาง 4 
ม.ยาว 500 ม. 2.จากบาน
ครูวันเพ็ญ ไผสมบูรณ - 
ถนน อบจ. กวาง 6 ม.ยาว 
1,200 ม. 3.จากบานนาย
บุญ - หนองตะเคียน กวาง 
4 ม.ยาว 1,000 ม. 

902,000     ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

57 ปรับปรุง
เสียงตาม
สาย ม.8 

เพ่ือใหประชาชน
ไดรับรูขาวสาร 

ปรับปรุงเสียงตามสาย ม.8 
บานหนองหูชาง 

 100,000    ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับรู
ขาวสารอยางท่ัวถึง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 
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แบบ ผ.02 
บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1  
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) 

58 กอสราง
ถนน คสล.
ม.8 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

กอสรางถนน คสล.ม.8 
จำนวน 2 จุด 1.จาก
บานนายไพรินทร มีเชาว 
- ถนนใหญ กวาง 4 ม.
ยาว 500 ม. 2.จาก
ถนนใหญ - บานนางสี 
หงศจันทร กวาง 5 ม.
ยาว 500 ม. 

 2,475,000    ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

สำนักปลดั  
อบต.หัวหวา 

 

59 วางทอ 
คสล.ม.8 

เพ่ือแกไขปญหา
น้ำทวมขัง 

จากโคงวัดหนองหูชาง - 
บานนายหลวย 
ระยะทาง 100 ม.ขนาด
ทอ 80 ซม. 

 500,000    ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

สำนักปลดั  
อบต.หัวหวา 

 

60 ติดตั้งไฟสอง
สวางราย
ทาง ม.8 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากบานนายบรรทม บุญ
ลน - บานนางจันทร 
ระยะทาง 1,500 ม. 

  1,000,000   ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

สำนักปลดั  
อบต.หัวหวา 
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แบบ ผ.02 
บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1  
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
ลูกรัง ม.9 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากบานนางเยาวเรศ หงษ
สมศรี - ถนนสีเ่ลนหนองนก 
กวาง 6 ม.ยาว 1,000 ม. 

846,000     ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

 

62 กอสรางถนน 
คสล.ม.9 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากถนนปากทาง (พรอมบอ
พักน้ำ) จำนวน 2 ชวง ชวง
ท่ี 1 จาก ร.ร.หนองปรือ
นอย - บานนายรวย วุฒิแสง 
กวาง 4 ม.ยาว 100 ม.ชวง
ท่ี 2 บานนายเดชา วาสะศิริ 
- บานนายยน เอ้ือเฟอ กวาง 
4 ม.ยาว 120 ม. 

1,287,600     ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

63 ติดตั้งไฟสอง
สวางรายทาง
ก่ิงเดี่ยว ม.9 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากบานนายสามารถ งาม
วงษ - บานนายสุดใจ พอใจ 
ระยะทาง 300 ม. 

300,000     ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

64 กอสรางถนน 
คสล.ม.9 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากบานนายรวย วุฒิแสง - 
นางวิไล จุลกรรณ กวาง 3 
ม.ยาว 30 ม. 

49,500     ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

65 กอสรางถนน
ลูกรัง ม.9 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากบานนายสดุใจ พอใจ - 
บานนางบุญชวย เภาเนือง 
กวาง 5 ม.ยาว 200 ม. 

 141,000    ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 
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แบบ ผ.02 
บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1  
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) 

66 กอสรางถนน 
ลูกรัง ม.9 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากท่ีนางสาวทองหยิบ 
นอยเสน - เขตตำบลโคก
ไทย กวาง 6 ม.ยาว 
1,000 ม. 

 846,000    ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

สำนักปลดั  
อบต.หัวหวา 

 

67 ปรับปรุงถนน
ลูกรัง ม.9 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากถนนสี่เลน - บานนาง
แฟง พันธจุย กวาง 6 ม.
ยาว 1,000 ม. 

 846,000    ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

สำนักปลดั  
อบต.หัวหวา 

 

68 ซื้อท่ีเอกชน ม.
9 ขยายบอสา
ธารณประ 
โยชน (ติดสระ
ประปา ม.9) 

เพ่ือใหประชาชนมี
น้ำอุปโภค-บรโิภค 

ซื้อท่ีเอกชน ม.9 ขยายบอ
สาธารณประโยชน (ติด
สระประปา ม.9) 

  1,000,000   ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับน้ำ
สำหรับอุปโภค-
บริโภค อยางท่ัวถึง 
 

หนวยงานอ่ืน
ท่ีเก่ียวของ 

 

69 กอสรางถนน
ลูกรัง ม.9 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากบานนางสุดใจ พอใจ 
- นางแปน เภาเนือง กวาง 
4 ม.ยาว 200 ม. 

  112,000   ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

สำนักปลดั  
อบต.หัวหวา 
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แบบ ผ.02 
บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1  
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) 

70 กอสรางถนน 
คสล.ม.10 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากบานนายอเนก เหมือย
พรหม - สระสาธารณะ
หมูบาน กวาง 4 ม.ยาว 
300 ม. 

660,000     ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

 

71 ติดตั้งไฟสอง
สวางรายทาง 
ม.10 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

ติดตั้งไฟสองสวางรายทาง 
ม.10 จำนวน 2 จุด 1.จาก
บานนายคารม รินทา - บาน
นางทองจุน วงษเสนา 2.
จากบานนางเสถียร - บาน
นายสังวาล บิณฑะ 

150,000     ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

72 กอสรางถนน
ลูกรัง ม.10 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากถนน รพช. - บานนาง
รวย วงษเสนา กวาง5 ม.
ยาว 80 ม. 

240,000     ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

73 กอสรางถนน 
คสล.ม.10 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากถนน รพช. - ท่ี
สาธารณะหมูบาน กวาง 4 
ม.ยาว 650 ม. 

 1,560,000    ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

74 กอสรางถนน 
คสล.ม.10 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากถนน รพช. - ท่ีนาง
สมคิด บุญเรือง กวาง 4 ม.
ยาว 500 ม. 

 1,200,000    ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 
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แบบ ผ.02 
บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1  
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) 

75 กอสรางตลาด
นัดชุมชน ม.10 

เพ่ือให
ประชาชนมี
สถานท่ีคาขาย 

กอสรางตลาดนัดชุมชน ม.
10 บานหนองนก 

 500,000    ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนมีสถานท่ี
คาขายและ
แลกเปลีย่นสินคา 

สำนักปลดั  
อบต.หัวหวา 

 

76 ยายถังแชมเปญ
ประปาเกา ม.
10 

เพ่ือให
ประชาชนมีน้ำ
อุปโภค-บริโภค 

ยายถังแชมเปญประปาเกา 
บริเวณขางศาลาประชาคม 
ม.10 

  300,000   ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับน้ำ
สำหรับอุปโภค-
บริโภค อยางท่ัวถึง 

สำนักปลดั  
อบต.หัวหวา 
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แบบ ผ.02 
บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1  
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) 

77 ขยายถนน 
คสล.ม.11 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

ขยายถนน คสล.ม.11 พรอม
ลงลูกรัง (ติดตั้งรั้วลวดหนาม) 
ม.11 จากบานนายระชต บวร
ทัศน - ซอย 1 กวาง 1.5 ม.
ยาว 300 ม. 

300,000     ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

 

78 กอสราง
ถนนลูกรัง 
ม.11 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากบานนายระชต บวรทัศน - 
บานนายมนูญ จันทรตรา 
กวาง 6 ม.ยาว 900 ม. 

761,000     ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

79 เปลี่ยนทอ
ประปา ม.
11 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

เปลี่ยนทอประปา ม.11 จาก
ขนาด 2 น้ิว เปน 3 น้ิว 
บริเวณคุมหนองระเนตร 
ระยะทาง 4,000 ม. 

300,000     ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

80 วางทอ
ระบาย ม.
11 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

วางทอระบายน้ำ ขนาด 80 
ซม.หนาประตูบี - สี่แยกปาชา 
(ม.10) ระยะทาง 4,000 ม.
พรอมติดตั้งประตูก้ันน้ำ 

1,200,000     ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

81 ขยายถนน 
คสล.ม.11 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

ขยายถนน คสล.ม.11 จาก
บานนายมานพ สมอชัย - บาน
นางดี สัตยา กวาง 2 ม.ยาว 
1,500 ม. (ขยายขางละ 1 ม.) 

 1,650,000    ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 



~ 27 ~ 

 

แบบ ผ.02 
บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1  
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) 

82 กอสราง
ถนน คสล.
ม.12 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากบานนายวีระ จงกล – 
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ กวาง 
4 ม.ยาว 650 ม. 

1,440,000     ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

 

83 เปลี่ยนถัง
ระบบ
ประปา ม.
12 

เพ่ือใหประชาชน
มีน้ำอุปโภค-
บริโภค 

เปลี่ยนถังระบบประปา
หมูบาน ม.12 พรอมระบบ
กรองน้ำ (หนองปรือน้ำใส) 

300,000     ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับน้ำ
สำหรับอุปโภค-
บริโภค อยางท่ัวถึง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

84 กอสราง
ถนน คสล.
ม.12 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากบานนางสมลิ้ม - บานนาย
เจียน เภาเนือง กวาง 4 ม.
ยาว 220 ม. 

484,000     ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

85 ขยายเขต
ไฟฟาแรงสูง 
ม.12 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

จาก คสล.โรจนะเฟส 2 - สระ
น้ำหนองหงอนไก ระยะทาง 
2,000 ม. 

 3,000,000    ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

86 ปรับปรุง
ถนนลูกรัง 
ม.12 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากท่ีนางสมลิม้ - นายสมมิตร 
ศรีเกษม กวาง 4 ม.ยาว 430 
ม. 

 242,000    ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 
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แบบ ผ.02 
บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1  
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 ติดตั้งไฟสอง
สวางรายทาง 
ม.13 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

ติดตั้งไฟสองสวางรายทาง 
ม.13 ทุกซอย 

600,000     ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

 

88 ติดตั้งไฟราย
ทางก่ิงเดี่ยว 
ม.13 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

ติดตั้งไฟรายทางก่ิงเดี่ยว 
ม.13 จากวัดคลอง
สมบูรณ - ถนน 304 
ระยะทาง 1,500 ม. 

1,500,000     ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

89 กอสรางถนน 
ลูกรัง.ม.13 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากศาลาประชาคม - 
บานนายเดชา สตัยซื่อ 
กวาง 4 ม.ยาว 300 ม. 

169,000     ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

90 กอสรางถนน 
คสล.ม.13 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากบานนางเกสร ชำนิ - 
บานนางสุพัฒน ใจดี 
กวาง 3 ม.ยาว 80 ม. 

132,000     ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

91 กอสรางถนน
ลูกรัง ม.13 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากหองเชาคุณปุก - 
คลองสมบูรณ กวาง 4 ม.
ยาว 500 ม. 

 282,000    ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

92 ติดตั้งไฟราย
ทางก่ิงเดี่ยว 
ม.13 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

ติดตั้งไฟรายทางก่ิงเดี่ยว 
ม.13 จากเขตติดตอ ม.
11 - ถนนสี่เลน 
ระยะทาง 2,000 ม. 

 2,000,000    ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 
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แบบ ผ.02 
บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1  
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 กอสรางถนน
ลูกรัง ม.13 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากถนนหลัก - นาย
สมคิด บัณฑะ กวาง 5 ม.
ยาว 250 ม. 

 375,000    ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

 

94 กอสรางถนน 
คสล.ม.13 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากบานนางบานเย็น นา
สืบ - เขตติดตอ 12 กวาง 
5 ม.ยาว 2,000 ม. 

 6,000,000    ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

95 วางทอระบาย
น้ำ ม.13 

เพ่ือใหประชาชนมี
น้ำอุปโภค-บรโิภค 

วางทอระบายน้ำ 
คอนกรีต ขนาด 60 ซม. 
จากวัดคลองสมบูรณ – 
คลองสมบูรณ ระยะทาง 
700 ม. 

  500,000   ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับน้ำ
อุปโภค-บริโภค 
อยางท่ัวถึง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

96 ขยายถนน 
คสล.ม.13 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

ขยายถนน คสล.ม.13 
ขางละ 1 ม.ระยะทาง 
1,000 ม.จากปากทาง
ซอย 7 - บานนาง
บานเย็น นาสืบ 

  550,000   ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 
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แบบ ผ.02 
บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1  
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) 

97 ขุดสระหนอง
บัว ม.14 

เพ่ือใหประชาชนมี
น้ำอุปโภค-บรโิภค 

ขุดสระหนองบัว (เพ่ือทำระบบ
ประปาหมูบาน ม.14) 

500,000     ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับน้ำ
สำหรับ อุปโภค-
บริโภค อยางท่ัวถึง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

 

98 กอสรางศาลา
อเนกประ 
สงค ม.14 

เพ่ือใหประชาชนมี
สถานท่ีจัด
กิจกรรมสาธารณะ 

กอสรางศาลาเอนกประสงค (ตอ
เติมจากหลังเกาโดมใหม ม.14) 

600,000     ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ศาลาเอนกประสงค
เพ่ือใชทำกิจกรรม 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

99 กอสรางระบบ
ประปาขนาด
ใหญมาก ม.
14 

เพ่ือใหประชาชนมี
น้ำอุปโภค-บรโิภค 

กอสรางระบบประปาขนาดใหญ
มาก บริเวณสระหนองบัว ม.14 
พรอมขยายเขตไฟฟา 

6,000,000     ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับน้ำ
สำหรับ อุปโภค-
บริโภค อยางท่ัวถึง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

100 ขยายเขต
ไฟฟาแรงต่ำ 
ม.14 

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใช 

จากบานนางนวลละออ ดวงด ี- 
นางแรมจันทร วงษเสนา 
ระยะทาง 300 ม. 

 300,000    ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
ใชไฟฟา อยางท่ัวถึง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

101 เสรมิถนน
ลูกรัง ม.14 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

(ท่ีนางอุบล ประไพเมือง - ท่ีนาย
ไพบูลย จรุะกรรณ) กวาง 5 ม.
ยาว 1,000 ม. 

 705,000    ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

102 เสรมิถนน
ลูกรัง ม.14 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากท่ีนางวงเดือน พาพรหม - ท่ี
นายประจักษ จรุะกรรณ กวาง 
8 ม.ยาว 500 ม. 

 564,000    ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 
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แบบ ผ.02 
บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1  
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) 

103 ขยายเขต
ไฟฟาแรงต่ำ 
ม.14 

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใช 

จากบานนายจันทร ขุน
เภา - ถนนสี่เลน 
ระยะทาง 531 ม. 

  531,000   ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
ใชไฟฟา อยางท่ัวถึง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

 

104 กอสรางถนน
ลูกรัง ม.14 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากนางอุไร นาดี - ท่ีนาย
สุวิทย นาดี กวาง 4 ม. 
ยาว 80 ม. 

  96,000   ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 
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แบบ ผ.02 
บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1  
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) 

105 ขยายสะพาน 
คสล.ม.15 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

ขยายสะพาน คสล.ม.15 สวน
สุขภาพ กวาง 2 ม. ยาว 7 ม. 

1,200,000     ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำ
กวารอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

 

106 ติดตั้งไฟราย
ทาง ม.15 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

ติดตั้งไฟรายทาง ม.15 จาก
สะพานสวนสุขภาพ - ม.6 หัว
ซา ระยะทาง 600 ม. 

600,000     ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำ
กวารอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

107 ขยายถนน
ลูกรัง ม.15 

เพ่ือใหประชาชนมี
น้ำอุปโภค-บรโิภค 

จากนางเอ็นดู สังอรดี - บาน
นายมนตรี รวมทรัพย กวาง 3 
ม.ยาว 250 ม. 

105,000     ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำ
กวารอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

108 กอสรางราง
ระบายน้ำ ม.
15 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากบานนางนอย คำซาว - 
สวนสุขภาพ ระยะทาง 200 
ม. 

300,000     ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำ
กวารอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

109 ขยายถนน 
คสล.ม.15 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากศาลาสวนสุขภาพ - สวน
ปาชุมชน กวาง 2 ม.ยาว 
200 ม. 

 220,000    ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำ
กวารอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

110 กอสรางลาน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.15 

เพ่ือใหประชาชนมี
สถานท่ีจัดกิจกรรม
สาธารณะ 

กอสรางลานคอนกรีต คสล.ม.
15 บริเวณท่ี
สาธารณประโยชน กวาง 24 
ม. ยาว 33 ม.หนา 0.15 ม. 

 490,800    ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำ
กวารอยละ 60 

ประชาชนไดรับลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เพ่ือจัดกิจกรรม
สาธารณะ 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 
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แบบ ผ.02 
บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1  
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) 

111 ติดตั้งระบบ
ประปา ม.16 
พรอมซัมเมิรส 

เพ่ือใหประชาชนมี
น้ำอุปโภค-บรโิภค 

ติดตั้งระบบประปา ม.16 
พรอมซัมเมิรส (บริเวณหนอง
ขาหยอง) พรอมวางทอเมน 
ขนาด 3 น้ิว จากท่ีนายมานพ 
กระทงยาม - หจก.หัวหวา รี
ไซเคลิ ระยะทาง 2,000 ม. 

1,500,000     ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำ
กวารอยละ 60 

ประชาชนไดรับน้ำ
สำหรับการ อุปโภค-
บริโภค อยางท่ัวถึง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

 

112 กอสรางถนน 
คสล.ม.16 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากบานนางคำไผ เพียสีนุย - 
สุดซอย (ท่ีนางคำไผ) กวาง 4 
ม.ยาว 12 ม. 

26,400     ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำ
กวารอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

113 กอสรางถนน
ลูกรัง ม.16 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากบานนางมุกดา มณีบู - ท่ี
นางฉวีวรรณ งามวงษ กวาง 4 
ม.ยาว 300 ม. 

169,000     ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำ
กวารอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

114 ขยายเขตไฟฟา
แรงต่ำ ม.16 

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใช 

จากบานนางวารี บุญสุข - ท่ี
นางวารี บุญสุข ระยะทาง 
500 ม. 

 500,000    ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำ
กวารอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
ใชไฟฟาอยางท่ัวถึง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

115 ขยายทอประปา 
ม.16 

เพ่ือใหประชาชนมี
น้ำอุปโภค-บรโิภค 

ขยายทอประปา ม.16 ขนาด 
3 น้ิว จากบานนางลวน แสง
พันธ - ท่ีนางปยะรัตน หลา
คอม ระยะทาง 1,000 ม. 

 500,000    ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำ
กวารอยละ 60 

ประชาชนไดรับน้ำ
สำหรับการ อุปโภค-
บริโภค อยางท่ัวถึง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 
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แบบ ผ.02 
บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1  
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) 

116 ติดตั้งไฟสอง
สวางรายทาง 
ม.16 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

ติดตั้งไฟสองสวางรายทาง 
ม.16 จากสามแยกหนอง
สีเสยีด - ท่ีนางปยะรตัน 
หลาคอม ระยะทาง 
1,000 ม. 

 1,000,000    ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำ
กวารอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

 

117 กอสรางถนน
ลูกรัง ม.16 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากท่ีนางหรอง บริโภค - 
ท่ีนางบุญมี สิงหซอม 
กวาง 4 ม.ยาว 1,000 ม. 

 560,000    ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำ
กวารอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

118 ขยายเขต
ไฟฟาแรงต่ำ 
ม.16 

เพ่ือใหประชาชนมี
ไฟฟาใช 

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ ม.
16 จากถนน 3039 - ท่ี
นายอนุวัตน นาดี 
ระยะทาง 500 ม. 

  500,000   ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำ
กวารอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การใชไฟฟาอยาง
ท่ัวถึง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

119 ติดตั้งไฟราย
ทางก่ิงเดี่ยว 
ม.16 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

ติดตั้งไฟรายทางก่ิงเดี่ยว 
ม.16 จากสามแยกสนาม
กีฬา - สระน้ำโรจนะ 
ระยะทาง 300 ม. 

  320,000   ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำ
กวารอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 

120 กอสรางถนน
ลูกรัง ม.16 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากบานนางวารี บุญสุข - 
ท่ีนางปยะรัตน หลาคอม 
กวาง 5 ม.ยาว 900 ม. 

  634,000   ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำ
กวารอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 
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แบบ ผ.02 
บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1  
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) 

121 กอสรางถนน 
คสล.ม.16 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

จากถนน 3039 - 
บานนายอนุวัตน นาดี 
กวาง 4 ม.ยาว 500 
ม. 

   1,100,000  ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

กองชาง 
อบต.หัวหวา 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 
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 ไถกลบตอซังขาว 
 

เพ่ือใหประชาชนลดการ
เผาพ้ืนท่ีนาขาว 

อบรมใหความรู
ประชาชนพ้ืนท่ีตำบลหัว
หวา 

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

ประชาชน
ไดรับความรู
และลดมลพิษ
ทางอากาศ 

สำนักปลดั 
อบต.หัวหวา 

2 โครงการปลูกปา
ชุมชนเฉลิมพระ
เกียรต ิ

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีปาใหกับ
ชุมชนและพ้ืนท่ีสาธารณะ
และฉลมิพระเกียรติ
สถาบันพระมหากษัตริย 

ผูนำชุมชน ประชาชนใน
ตำบลหัวหวา และ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำ
กวารอยละ 60 

ประชาชนมี
พ้ืนท่ีปา
ชุมชนและ
แหลงตนน้ำ 

สำนักปลดั 
อบต.หัวหวา 

 
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 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(kPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการไหวพระ 
9 วัดเพ่ือสืบสาน
วัฒนธรรมไทย 
 

เพ่ือสืบสานวัฒนธรรม
ไทย 

อบรมใหความรูผูนำ
ชุมชน เจาหนาท่ีและ
ประชาชนพ้ืนท่ีตำบลหัว
หวา 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำ
กวารอยละ 60 

ประชาชน
ไดรับความรู
และลดมลพิษ
ทางอากาศ 

สำนักปลดั 
อบต.หัวหวา 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 
องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 สงเสริมพัฒนาสังคมและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางมีคุณภาพ 
     ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนใหเขมแข็ง 
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 โครงการปองกัน
และแกไขปญหา
สถานการณละออง
ขนาดเล็ก PM 
2.5 

เพ่ือใหประชาชน
มีความรูในการ
ดูแลตัวเองจากฝ
นละออง PM 2.5 

ผูนำชุมขน ประชาชนใน
พ้ืนท่ีตำบลหัวหวา หมูท่ี 
1-17 และหนวยงานท่ี
เก่ียวของ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนไดรับ
ความรูไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนมี
ความรูและ
ปองกัน
เก่ียวกับฝุน
ละออง PM 
2.5 

กอง
สาธารณสุข 

2 โครงการปองกัน
และระงับโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 
2019(โควิด-19) 

เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความรู
เก่ียวกับโรคไวรสั
โคโรนา 2019 
(โควิด-19) 

ผูนำชุมขน ประชาชนใน
พ้ืนท่ีตำบลหัวหวา หมูท่ี 
1-17 และหนวยงานท่ี
เก่ียวของ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนไดรับ
ความรูไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนมี
ความรูและ
ปองกันไวรัสโค
โรนา 2019 
(โควิด-19) 

กอง
สาธารณสุข 

3 โครงการศึกษาดู
งานเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพการ
ปฏิบัติงานดาน
สาธารณสุขในเขต
ตำบลหัวหวา 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
การปฏิบัติงาน
ดานสาธารณสุข
ในเขตตำบลหัว
หวา 

ผูบริหาร ผูนำชุมชน
เจาหนาท่ี และประชาชน
ผูปฏิบัติงานดาน
สาธารณสุขในเขตตำบล
หัวหวา 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนไดรับ
ความรูไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ประชาชนมี
ความรูและ
เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
ดาน
สาธารณสุข 

กอง
สาธารณสุข 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 
องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนใหเขมแข็ง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสงัคม และชุมชนใหเขมแข็ง 

ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานสาธารณสุข 
-แผนงานสังคมสงเคราะห 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนา
ศักยภาพ คุณภาพ
ชีวิตเด็ก คนชรา  
ผูพิการ และ
ผูดอยโอกาส 

เพ่ือใหประชาชน
มีศักยภาพ 
คุณภาพชีวิต และ
ความรู ท่ีดีข้ึน 

ผูนำชุมขน ประชาชน 
เด็ก คนชรา ผูพิการ และ
ผูดอยโอกาส ในตำบลหัว
หวา 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
ต่ำกวารอยละ 
60 

ประชาชนไดรับ 
คุณภาพชีวิต  
ความรู และ
พัฒนาศักยภาพ
ตนเอง 

สำนักปลดั 

2 โครงการฝกอบรม
สงเสริมการ
ประกอบอาชีพ
(การทำฮอรโมน
บำรุงพืช) 

เพ่ือสงเสริมการ
ประกอบอาชีพให
ประชาชน 

ประชาชน และ
ผูดอยโอกาสในตำบลหัว
หวา 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชนไม
ต่ำกวารอยละ 
60 

ประชาชนไดรับ 
คุณภาพชีวิต  
ความรู และ
พัฒนาศักยภาพ
ตนเอง 

สำนักปลดั 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 
องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 สงเสรมิพัฒนาสังคมและบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางมีคุณภาพ 
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 โครงการจติ
อาสาชุมชน
ตำบลหัวหวา 

เพ่ือสรางจิตสำนึก
ดานจิตสาธารณะ 
หรือจิตอาสา และ
การชวยเหลือสังคม 

ผูบริหาร/ 
พนักงานสวนตำบล/
พนักงานจาง 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผูเขารวม
โครงการมคีวาม
พึงพอใจไมต่ำ
กวารอยละ 60 

ประชาชนมี
จิตสำนึกดานจิต
สาธารณะ หรือ
จิตอาสา และ
การชวยเหลือ
สังคม 

สำนักปลดั 

 
  -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 โครงการ
ฝกอบรมการ
ปองกันและ
ระงับอัคคีภัย 

เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความรูและมี
ความสามารถในการ
รับมือเหตุฉุกเฉิน
ดานอัคคีภัย 

ประชาชนในตำบลหัวหวา 
หมูท่ี 1-17 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผูเขารวม
โครงการมคีวาม
พึงพอใจไมต่ำ
กวารอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความรูและมี
ความสามารถใน
การรับมือเหตุ
ฉุกเฉินดาน
อัคคีภัย 

สำนักปลดั 
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ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการบริหารจัดการ 

-แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวา 

จะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการ
ชวยเหลือ
ประชาชน 

เพ่ือชวยเหลือประชาชน
ผูประสบสาธารณภัย 
ภัยพิบัติฉุกเฉิน สงเสริม
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
เยียวยาพืชผลทาง
การเกษตรเสยีหาย 

ประชาชนในตำบลหัวหวา 
หมูท่ี 1-17 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไมต่ำกวารอยละ 
60 

ประชาชนไดรับ
การชวยเหลือ
ดานสาธารณภัย 
ภัยพิบัติฉุกเฉิน 
สงเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
เยียวยาพืชผล
ทางการเกษตร
เสียหาย 

สำนักปลดั/ 
กอง

สาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



~ 41 ~ 

 

แบบ ผ.02/2 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 
สำหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น 

องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี (5.พัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจสิติกส) 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (3. สงเสริมเศรษฐกิจและการทองเท่ียวชุมชน) 
 1. ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ติดตั้งไฟสอง
สวางรายทางก่ิง
เดี่ยว ม.14 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก และมี
ความปลอดภัย 

จากถนน 3070 - หนา อบต.
หัวหวา - ถนน 304 
ระยะทาง 18 กม. 

9,000,000     ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำ
กวารอยละ 60 

ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

หนวยงาน
อ่ืน 

2 ติดตั้งกลองวงจร
ปดภายใน 
ตำบลหัวหวา 

เพ่ือปองกันปญหายา
เสพติด ปกปองชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน 

ติดตั้งกลองวงจรปดในจุดเสี่ยง 
ภายในตำบลหัวหวา 

5,000,000     ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำ
กวารอยละ 60 

ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

หนวยงาน
อ่ืน 

3 ขุดลอกคลองน้ำ
ไหล ม.15,3,6 

เพ่ือใหประชาชนมีน้ำ
สำหรับใชในการเกษตร 

ขุดลอกคลองน้ำไหล (ม.15,ม.
3,ม.6) ถึงเขตตำบลไผชะ
เลือด 

2,000,000     ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำ
กวารอยละ 60 

ประชาชนไดรับน้ำ
สำหรับใชใน
การเกษตรอยางท่ัวถึง 

หนวยงาน
อ่ืน 

4 ขุดสระน้ำ ม.14 
บริเวณสระ
หนองบัว 
พรอมสราง
ระบบประปา
ขนาดใหญมาก 

เพ่ือใหประชาชนมี
น้ำประปาใช อุปโภค-
บริโภค 

ขุดสระน้ำ (หนองบัว) ม.14 
พรอมกอสรางระบบประปาผิว
ดินขนาดใหญมาก 

6,000,000     ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำ
กวารอยละ 60 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการใช
น้ำประปาอยางท่ัวถึง 

หนวยงาน
อ่ืน 

5 ขยายถนนแอส
ฟลติก  

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก และมี
ความปลอดภัย 

กอสรางถนนขยายแอสฟลติก 
(จากสี่แยกโคกขวาง-เขต อ.
ศรีมโหสถ) ระยะทาง 15 กม. 

20,000,000     ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำ
กวารอยละ 60 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

หนวยงาน
อ่ืน 
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แบบ ผ.02/2 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 
สำหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น 

องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี (5.พัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจสิติกส) 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (3. สงเสริมเศรษฐกิจและการทองเท่ียวชุมชน) 
 1. ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 ขุดลอกคลองน้ำ
ไหล (ม.4-ม.6,ม.
4-ม.15) 

เพ่ือใหประชาชนมีน้ำ
สำหรับใชในการเกษตร 

ขุดลอกคลองน้ำไหล 
(ม.4-ม.6,ม.4-ม.15) 
ระยะทางรวม 5 กม.
ปรับปรุงภูมิทัศน 
พรอมสรางถนน คสล.ก
วาง 4 ม.ยาว 5 กม. 

2,000,000     ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำ
กวารอยละ 60 

ประชาชนไดรับน้ำ
สำหรับใชใน
การเกษตรอยาง
ท่ัวถึง 

หนวยงาน
อ่ืน 

7 ขุดสระหนองหลม 
ม.3 

เพ่ือใหประชาชนมีน้ำ
สำหรับใชในการเกษตร 

ขุดสระหนองหลม ม.3 1,000,000     ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำ
กวารอยละ 60 

ประชาชนไดรับน้ำ
สำหรับใชใน
การเกษตรอยาง
ท่ัวถึง 

หนวยงาน
อ่ืน 

8 ปรับปรุงระบบ
ประปาหมูบาน ม.5 

เพ่ือใหประชาชนมี
น้ำประปา ท่ีมีคณุภาพ
ใช อุปโภค-บริโภค 

ปรับปรุงระบบประปา
หมูบาน ม.5 บานหัว
ซา 

5,000,000     ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำ
กวารอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การใชน้ำประปา
อยางท่ัวถึง 

หนวยงาน
อ่ืน 

9 กอสรางระบบ
ประปา ม.1 (และ
ขุดสระน้ำ
สาธารณประโยชน) 

เพ่ือใหประชาชนมี
น้ำประปา ท่ีมีคณุภาพ
ใช อุปโภค-บริโภค 

กอสรางระบบประปา 
ม.1 (และขุดสระน้ำ
สาธารณประโยชน) 
ระบบประปาผิวดิน
ขนาดใหญ 

5,000,000     ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำ
กวารอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การใชน้ำประปา
อยางท่ัวถึง 

หนวยงาน
อ่ืน 
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แบบ ผ.02/2 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 
สำหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีใชสำหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น 

องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
ก ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี (5.พัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจสิติกส) 
ข ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (3. สงเสริมเศรษฐกิจและการทองเท่ียวชุมชน) 
 1. ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 กอสรางฝายชะลอน้ำ เพ่ือใหประชาชนมีน้ำ
สำหรับใชใน
การเกษตร 

กอสรางฝายชะลอน้ำ 
(ม.13 คลองสมบูรณ 
- ม.11 หนองระ
เนตร) 

500,000     ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำ
กวารอยละ 60 

ประชาชนไดรับน้ำ
สำหรับใชใน
การเกษตรอยาง
ท่ัวถึง 

หนวยงาน
อ่ืน 

11 ขยายเขตไฟฟาสอง
สวางรายทางก่ิงเดี่ยว 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
และมีความปลอดภัย 

ขยายเขตไฟฟาสอง
สวางรายทางก่ิงเดี่ยว 
จาก ม.16 - ม.12 

5,000,000     ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำ
กวารอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

หนวยงาน
อ่ืน 

12 กอสรางถนน คสล.ริม
คลอง
สาธารณประโยชน 
(คลองสมบูรณ) ม.13 

เพ่ือใหประชาชน
เดินทางไดสะดวก 
และมีความปลอดภัย 

ถนน คสล.รมิคลอง
สาธารณประโยชน 
(คลองสมบูรณ) ม.13 

1,000,000     ความพึงพอใจของ
ประชาชนไมต่ำ
กวารอยละ 60 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

หนวยงาน
อ่ืน 

รวม .....12.......โครงการ - - 61,500,000 - - - - - - - 
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บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 1 
องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

 
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 
งบประมาณ หนวยงาน

รับผิดชอบ 
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 บริหารงาน
ท่ัวไป 

งบลงทุน ครุภณัฑ
การเกษตร 

รถฟารมแทรกเตอร ชนิดขับเคลื่อน 
4 ลอ ขนาด 85 แรงมา พรอม
อุปกรณตอพวง 1.ใบมีดดันดิน 2.ผา
นพรวน 3.เครื่องตัดหญาไหลทาง 
 

- - - - 1,500,000  
สำนักปลัด 

 

 


