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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 

พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารสวนตำบลหัวหวา 
--------------------------------------- 

เหตุผลและความจำเปน 
 เหตุผลและความจำเปนในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง         
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 
 ตามท่ีองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาทองถิ่นในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในสวนรวมใหดีข้ึน ไดอนุมัติประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-
2565) เม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2562 ไปแลวนั้น 
 เนื่องจากการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ดังปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ
องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา ยังไมครอบคลุมและมีความจำเปนเรงดวนในการใหบริการสาธารณะแก
ประชาชนในพื้นที่เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จึงมีความจำเปนตองเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแผน
โครงการ/กิจกรรมใหสอดคลองกับขอเท็จจริงและสถานการณปจจุบัน เพ่ือดำเนินการใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
ประชาชนโดยสวนรวม และเพื่อตอบสนอง แกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ 
ดังนั้น เพ่ือใหถูกตองและเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และแกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561  

“ขอ 22/1 เพื่อประโยชนของประชาชนการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น ใหเปนอำนาจของ
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น สำหรับองคการบริหารสวนตำบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินที่เปลี่ยนแปลงให
สภาองคการบริหารสวนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตำบล และองคการบริหาร
สวนตำบล พ.ศ.2537 ดวย 

เมื่อแผนพัฒนาทองถ่ินตามวรรคหนึ่งไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาวให
ผูบริหารทองถิ่นประกาศใช พรอมทั้งปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน นับแต
วันที่ผูบริหารทองถ่ินประกาศใช” 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา จึงไดจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2565 นี้ขึ้น เพ่ือใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับปญหาและความตองการของ
ประชาชน  อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565  ในครั้งนี้ 
จะเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนและองคกรเปนสำคัญ 
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แบบ ผ.02 (เปลี่ยนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (คาสาธารณูปการ) 
ลำดับ 

ที ่
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนที่
ตองการเปลี่ยนแปลง 

1 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 
จากบานนางวาสนา สุพรรณ – บานนาง
พล กลิ่นศิริ 

โครงการกอสรางถนนลาดยาง 
ผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete หมู 
1 บานหัวหวาจากทางหลวงหมายเลข 
3070 ถึงบานนางวาสนา สุพรรณ 

เนื่องจากงบประมาณ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนางวาสนา สุพรรณ – บานนาง
พล กลิ่นศิริ ระยะทาง กวาง 4 ม. ยาว 
200 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 4.00 เมตร ยาว 185.00 เมตร  
หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนที่ 
แ อ ส ฟ ล ท ติ ก ค อ น ก รี ต ร วม ไม น อ ย
กวา 740.00 ตารางเมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ.2565 /480,000 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ.2565 /268,900 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของประชาชนไมต่ำกวารอย
ละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนได รับความสะดวกในการ
เดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนได รับ ความสะดวกในการ
เดินทาง 

หนวยงานที่รับผดิชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผดิชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม 2/63 หนาที่ 4 ลำดับที่ 5) 
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แบบ ผ.02 (เปลี่ยนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (คาสาธารณูปการ) 
ลำดับ 

ที ่
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนที่
ตองการเปลี่ยนแปลง 

2 กอสรางถนนแอสฟลติก ม.1 จากบาน
นายประสิทธิ ์งามวงษ ถึงบานนายยอย 
อาสา 

 

โครงการกอสรางถนนลาดยาง 
ผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete  
หมูที ่1 จากบานนายประสิทธิ ์ 
งามวงษ ถึงบานนายทองยอย อาสา 

เนื่องจากงบประมาณ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนายประสิทธิ์ งามวงษ ถึงบาน
นายยอย อาสา กวาง 4 ม.ยาว 300 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 3.00 เมตร ยาว 168.00  
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่แอส
ฟ ล ท ติ ก ค อ น ก รี ต ร ว ม ไ ม น อ ย
กวา 504.00 ตารางเมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /360,000 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /182,900 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของประชาชนไมต่ำกวารอย
ละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนได รับความสะดวกในการ
เดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนได รับ ความสะดวกในการ
เดินทาง 

หนวยงานที่รับผดิชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผดิชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม 1/64 หนาที่ 3 ลำดับที่ 4) 
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แบบ ผ.02 (เปลี่ยนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและ 
โลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (คาสาธารณูปการ) 
ลำดับ 

ที ่
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปน
ที่ตองการเปล่ียนแปลง 

3 ปรับปรุงถนนลูกรัง ม.1 จากบานนาย
หลาบ ดอนทอง – บานนายมงคล มาทา 

โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานหัวหวา หมูที่ 1 
จากบานนายหลาบ ดอนทอง ถึงบานนายมงคล 
มาฑา 

เนื่องจากงบประมาณ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนายหลาบ ดอนทอง – บานนาย
มงคล มาทา กวาง 4 ม. ยาว 1,000 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 4.00 เมตร ยาว 1,360.00
เมตร หนา 0.25 เมตรหรือพื้นทีด่ำเนินการไมนอย
กวา 5,440.00 ตารางเมตร ปรมิาตรลูกรังจำนวน
1,360.00 ลูกบาศกเมตร พรอมลงลูกรังไหลทาง –
 ทางเชื่อมจำนวน 85.00  ลูกบาศกเมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ.2565 /500,000 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ.2565 /385,800 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของประชาชน 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของประชาชน  
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความปลอดภัยในการ
เดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความปลอดภัยในการเดินทาง 

หนวยงานที่รับผดิชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผดิชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 หนาที ่4 ลำดับที่ 8 

 
 



5 
 

 
แบบ ผ.02 (เปลี่ยนแปลง) 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปล่ียนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 

สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 
--------------------------------- 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (คาสาธารณูปการ) 
ลำดับ 

ที ่
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนที่
ตองการเปลี่ยนแปลง 

4 กอสรางรางระบายน้ำ ม.1 จากบานนาย
วัลลภ หีบทอง ถึงนางพล กลิ่นศิริ 

โครงการกอสรางรางระบายน้ำคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บานหัวหวา หมูที่ 1 จากบาน
นางวาสนา สุพรรณ ถึงบานนางพล กลิ่นศิร ิ

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดเปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือปองกันปญหาน้ำทวมขัง 

วัตถุประสงค 
เพ่ือปองกันปญหาน้ำทวมขัง 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนายวัลลภ หีบทอง ถึงนางพล 
กลิ่นศิริ ระยะทาง 80 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กอสรางรางระบายน้ำคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก กวาง 0.50 เมตร ยาว 160.00  
เมตร ลึก 0.50-0.80 เมตร หรือพื้นที่
ดำเนินการไมนอยกวา 80.00 ตารางเมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /210,000 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /346,000 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของประชาชนไมต่ำกวารอย
ละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนได รับความสะดวกในการ
เดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการเดินทาง 

หนวยงานที่รับผดิชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผดิชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมครั้งท่ี 1/64 หนาที่ 3 ลำดับที่ 
3 
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แบบ ผ.02 (เปลี่ยนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (คาสาธารณูปการ) 

ลำดับ 
ที ่

รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนที่
ตองการเปลี่ยนแปลง 

5 กอสรางถนนลูกรัง ม.1 จากบานนางจิต 
สิงหทอง ถึงท่ีนายประดิษฐ 
 

โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานหัวหวา 
 หมูท่ี 1 จากบานนางจิต สิงหทอง  
ถึงบานนายประดิษฐ ชุนหะภัทรกุล 

เนื่องจากงบประมาณ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความ
ปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพื่ อใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความ
ปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
กวาง 4 ม.ยาว 300 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 4.00 เมตร ยาว 119.00 เมตร  
หนา 0.30 เมตรหรือพื้นที่ดำเนินการไมนอย
กวา 476.00 ตารางเมตร 
 ปริมาตรลูกรัง จำนวน  142.80 ลูกบาศก
เมตร พรอมลงลูกรังไหลทาง - ทางเชื่อม 
จำนวน 10.71  ลูกบาศกเมตร รวมลูกรัง
ทั้งหมด จำนวน 153.51 ลูกบาศกเมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /360,000 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /39,700 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของประชาชน  
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของประชาชน  
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความปลอดภัยในการ
เดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความปลอดภัยในการเดินทาง 

หนวยงานที่รับผดิชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผดิชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 1/2564 หนาที่ 3 ลำดับที่ 6)  
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แบบ ผ.02 (เปลี่ยนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (คาสาธารณูปการ) 
ลำดับ 

ที ่
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนที่
ตองการเปลี่ยนแปลง 

6 กอสรางรางระบายน้ำ ม.2 จากบานนาย
ถนอม เสือเจริญ - นางสำเนียง กลับชัย 

โครงการกอสรางทอระบายน้ำ บานเกาะสมอ 
หมูที่  2 จากบานนายถนอม เสือเจริญ ถึง
บานนางสำเนียง กลับชัย และทางแยกซอย
บานนายสาโรจน กุลยดิษฐ 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือปองกันปญหาน้ำทวมขัง 

วัตถุประสงค 
เพ่ือปองกันปญหาน้ำทวมขัง 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนายถนอม เสือเจริญ  - นาง
สำเนียง กลับชัย ยาว 200 ม 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
ทอระบายน้ำคอนกรตีเสริม
เหล็ก กวาง 0.80 เมตร รวม
ระยะทาง 226.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่ดำเนินการไมนอยกวา  
180.80 ตารางเมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /120,000 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /779,900 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของประชาชนไมต่ำกวารอยละ 
60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความปลอดภัยในการ
เดินทางและบรรเทาปญหาน้ำทวมขัง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความปลอดภัยในการเดินทาง
และบรรเทาปญหาน้ำทวมขัง 

หนวยงานที่รับผดิชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผดิชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม 1/64 หนาที่ 4 ลำดับที่ 11) 
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แบบ ผ.02 (เปลี่ยนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (คาสาธารณูปการ) 

ลำดับ 
ที ่

รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนที่
ตองการเปลี่ยนแปลง 

7 ปรับปรุงรางระบายน้ำ ม.2 จากบานนางละมูล 
งามวงษ ถึงบานนายถนอม เสือเจริญ  

โครงการกอสรางรางระบายน้ำ 
คอนกรีตเสริมเหล็ก บานเกาะสมอ  
หมูที ่2 จากบานนางละมูล งามวงษ  
ถึงบานนายถนอม เสือเจริญ 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือปองกันปญหาน้ำทวมขัง 

วัตถุประสงค 
เพ่ือปองกันปญหาน้ำทวมขัง 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนางละมูล งามวงษ ถึงบานนายถนอม 
เสือเจริญ ยาว 150 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กอสรางปรับปรุงรางระบายน้ำ  
ขนาด กวาง 0.48 เมตร ยาว  
125.00 เมตร  ลึก 0.50-0.80 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 60.25 ตารางเมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /120,000 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /68,700 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของประชาชนไมต่ำกวารอยละ 
60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของประชาชนไมต่ำกวารอยละ 
60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความปลอดภัยในการเดินทาง
และบรรเทาปญหาน้ำทวมขัง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความปลอดภัยในการเดินทาง
และบรรเทาปญหาน้ำทวมขัง 

หนวยงานที่รับผดิชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผดิชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 1/2564 หนาที่ 4 ลำดับที่ 9) 
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แบบ ผ.02 (เปลี่ยนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (คาสาธารณูปการ) 
ลำดับ 

ที ่
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปลี่ยนแปลง 

8 กอสรางถนน คสล.ม.3 จากถนน ทล.
3070 ถึงบานนายเนื่อง สีทุม 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
บานเกาะสมอ หมูที่ 3 จากถนนทางหลวง
หมายเลข 3070 ถึงบานนายเนือง สีทุม 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
กวาง 3 ม.ยาว 1,500 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 4.00 เมตร  ยาว 550.00 เมตร หนา 
0.15 เ ม ต ร  ห รื อ มี พื้ น ที่ ไ ม น อ ย
กวา 2,200.00 ตารางเมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /2,700,000 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /1,104,500 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดใชถนนไดอยางสะดวก
ปลอดภัย 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดใชถนนไดอยางสะดวก
ปลอดภัย 

หนวยงานท่ีรับผดิชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผดิชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม 1/64 หนาที่ 5 ลำดับที่ 13) 
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แบบ ผ.02 (เปลี่ยนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (คาสาธารณูปการ) 
ลำดับ 

ที ่
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปน
ที่ตองการเปล่ียนแปลง 

9 ปรับปรุงถนนลูกรัง และกอสรางถนน 
คสล. ม.3 จากบานนางเซ็ง เอื้อเฟอ 
ถึงรานคาชุมชน พรอมไฟรายทาง 

โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานเกาะสมอ หมูที่ 
3 จากบานนางเซง็ เอ้ือเฟอ ถึงรานคาชุมชน 

เนื่ องจากงบประมาณ
และ 
รายละเอียดคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป วัตถุประสงค 

เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
กวาง 3 ม.ยาว 200 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 3.00 เมตร ยาว 155.00 เมตร หนา 0.40  
เ ม ต ร ห รื อ พื้ น ที่ ด ำ เ นิ น ก า ร ไ ม น อ ย
ก ว า  465.00 ต า ร า ง เ ม ต ร  ลู ก รั ง
จำนวน 186.00 ลูกบาศกเมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /180,000 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /45,700 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดใชถนนไดอยางสะดวก
ปลอดภัย 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดใชถนนไดอยางสะดวกปลอดภัย 

หนวยงานที่รับผดิชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผดิชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 1/64 หนาที่ 5 ลำดับที่ 12) 
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แบบ ผ.02 (เปลี่ยนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (คาสาธารณูปการ) 
ลำดับ 

ที ่
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนที่
ตองการเปลี่ยนแปลง 

10 วางระบบทอประปา ม.3 จากบานนาย
อรุณ ทนสิงห ถึง รพ.สต.หัวหวา 

โครงการวางทอจายน้ำของระบบประปา
หมูบาน บานเกาะสมอ หมูที่ 3 จากบริเวณ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลหัวหวา ถึง 
บริเวณโรงเรียนชุมชนบานเกาะสมอ (สามัคคี
วิทยา) 

เนื่องจากงบประมาณและ 
รายล ะ เอี ย ด คุณ ลั กษ ณ ะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคที่
เพียงพอ 

วัตถุประสงค 
เพ่ื อใหประชาชนมีน้ ำอุ ป โภค บริ โภคที่
เพียงพอ 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนายอรุณ ทนสิงห ถึง รพ.สต.หัว
หวา ทอขนาด 6 น้ิว ระยะทาง 3,000 
ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
ว า งท อ จ า ย น้ ำ ข อ งร ะ บ บ ท อ ป ร ะ ป า
หมูบาน โดยวางทอแบบ PE 80 PN 10  
 (SDR 13.6) ทอขนาด 6 นิ้ว  
 ขุ ด ลึ ก  0.80 เ ม ต ร  ย า ว ไ ม น อ ย
กวา 1,130.00 เมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /510,000 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /1,277,900 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคท่ีเพียงพอ 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคท่ีเพียงพอ 

หนวยงานที่รับผดิชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผดิชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม 1/64 หนาที่ 5 ลำดับที่ 14) 
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แบบ ผ.02 (เปลี่ยนแปลง) 
แผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 1 พ.ศ. 2565 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ 5 (พัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิ
สติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (คาสาธารณูปการ) 

ลำดับ 
ที ่

รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความ
จำเปนท่ีตองการ

เปลี่ยนแปลง 

11 วางระบบทอน้ำประปา ม.4 จำนวน 11 จุด โครงการวางทอจายน้ำของระบบประปาหมูบาน บาน
หายโศก หมูที่ 4 จากประปาหมูบาน หมูที่ 4 ถึงแนว
เขตประปา(เดิม) 

เ นื่ อ ง จ า ก
งบประมาณและ
ร า ย ล ะ เ อี ย ด
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคท่ีเพียงพอ 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคท่ีเพียงพอ 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จำนวน 11 จุด (1).จากจุดปลายน้ำ ถึงทางแยกเขาวัดหลวงตามหา
บัว ระยะทาง 1,600 ม. (2).จากทางแยกเขาวัด ถึงวัดหลวงตามหา
บัว ทอขนาด 4 นิ้ว ระยะทาง 150 ม.(3).จากแยกที่นายสวุิทย
(วิเศษ) ถึงบานนายสุเทพ ทอขนาด 2 นิว้ ยาว 2 ขาง ระยะทาง 
200 ม.(4) จากแยกที่นางทองติ๋ม ถึงบานนายอุดม ทอขนาด 4 นิ้ว 
ระยะทาง 150 ม.(5).จากแยกที่นายชืน้ ถึงที่นายสุวัต ทอขนาด 2 
นิ้ว ยาว 2 ขาง ระยะทาง 500 ม.(6).จากที่นายเสนห ถึงบานนาง
เสาวนีย ทอขนาด 4 นิว้ ระยะทาง 200 ม.(7).จากบานนางทับทิม 
ถึงบานนายจงกล ม.2 ทอขนาด 4 นิ้ว ระยะทาง 250 ม.(8).จาก
แยกสวนสขุภาพบานหายโศก ถึงเขต ม.5 บานหวัซา ทอขนาด 4 
นิ้ว 2 ขาง ระยะทาง 700 ม.(9).จากแยกบานนางไข บานนางสุรีย 
ถึงแยกบานนายหนุม 2 ขาง ทอขนาด 4 นิ้ว ระยะทาง 300 ม.
(10).จากแยกบานนายหนุม ถึงบานนายมนตร ีทอขนาด 2 นิว้ 
ระยะทาง 150 ม.(11).จากแยกบานนายสุวรรณ ถึงท่ีบานนายบญุ
เลิศ บานหายโศก 2 ขาง ทอขนาด 2 นิว้ ระยะทาง 700 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
วางทอจายน้ำของระบบทอประปา หมูบาน (บริเวณทาง
สาธารณประโยชน จากประปาหมูบาน หมูที่ 4 ถึงแนว
เขตประปาเดิม) โดยวาง 
ทอแบบ PE 80 PN 10 (SDR 13.6)  
ท อ ขน าด  6 นิ้ ว   ขุ ดลึ ก  0.80 เมตร ย าว ไม น อ ย

กวา 658.00 เมตร  

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /1,000,000 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /724,000 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทางไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทางไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการใชน้ำอุปโภค บริโภค 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการใชน้ำอุปโภค บริโภค 

หนวยงานที่รับผดิชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผดิชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 1/64 หนาที่ 6  ลำดับที่ 17) 
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แบบ ผ.02 (เปลี่ยนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (คาสาธารณูปการ) 
ลำดับ 

ที ่
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปลี่ยนแปลง 

12 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานหายโศก หมูที่ 4 จำนวน 2 ชวง จากแยก
บานนายออด ปรืองาม ถึงที่นานางทองติ๋ม 
ประครอง 

เนื่องจากงบประมาณและ 
รายละเอียดคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความ
ปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความ
ปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
ชวงท่ี 1 ขยายถนน คสล.จากแยกบาน
นายออด ถึงที่นานางทองติ๋ม  กวาง 2 ม.
ยาว 80 ม.พรอมวางทอขนาด 80 ซม.
จำนวน 3 ทอน ชวงที่ 2 กอสราง คสล.ก
วาง 6 ม.ยาว 100 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
ชวงท่ี 1 ถนนกวาง 2.00 เมตร ยาว 108 ม.
ชวงท่ี 2  ถนนกวาง 600 ม. ยาว 127 ม.
หนา 0.15 เมตร หรือมี พ้ืนที่ รวมไมนอย
กวา 978.00 ตารางเมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /456,000 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /498,300 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาวชนไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาวชนไดรับความสะดวกในการเดินทาง 

หนวยงานที่รับผดิชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผดิชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งที่ 1/64 หนาท่ี 7  ลำดับที่ 
18) 

 



14 
 

แบบ ผ.02 (เปลี่ยนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (คาสาธารณูปการ) 
ลำดับ 

ที ่
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความ
จำเปนท่ีตองการ

เปล่ียนแปลง 
13 เสริมถนนแอสฟลติก พรอมรางระบายน้ำ ม.

5  
โครงการกอสรางถนนลาดยางแบบ Asphaltic 
Concrete พรอมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก จำนวน 2 ชวง บานหัวซา หมูที่ 5 จาก
บานนายเจ้ิน ภูผา ถึงบานนางสมชัย โยยรัมย 

เนื่องจากงบประมาณ
แ ล ะ ร าย ล ะ เ อี ย ด
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความ
ปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
ชวงที่ 1 แอสฟลติกจากบานนายเจิ้ม ภูผา ถึง
นางศิริพร พันทำ ชวงท่ี 2 กอสรางรางระบาย
น้ำจากนายเจิ้ม ภูผา ถึงสวนนายสมคิด ทา
หอม รวมกวาง 4.50 ม.ยาว 160 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
ชวงที่ 1 ถนน  กวาง 4 ม.ยาว 331 ม. 
พ ร อ ม ร า ง ร ะ บ า ย น้ ำ ค อ น ก รี ต เ ส ริ ม
เห ล็ ก  ก ว า ง  0.50 ม . ย า ว  105. ม . ช ว ง
ที่  2 ถนนกวาง 3 ม. ยาว 69. ม. หรือพ้ืนที่
ดำเนินการไมนอยกวา 1,532 ตารางเมตร  

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /216,000 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /-  
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /784,000 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการเดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดใชถนนไดอยางสะดวกปลอดภัย 

หนวยงานที่รับผดิชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผดิชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 1/64 หนาที่ 8 ลำดับที่ 22) 
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แบบ ผ.02 (เปลี่ยนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (คาสาธารณูปการ) 
ลำดับ 

ที ่
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปลี่ยนแปลง 

14 กอสรางรางระบายน้ำ ม.5 โครงการกอสรางถนนลาดยางแบบ 
Asphaltic Concrete พรอมรางระบาย
น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหัวซา หมูที่ 
5 จากบานนางถั่ว ตันแพง ถึงบานนาย
สมคิด ทาหอม 

เนื่องจากงบประมาณและ 
รายละเอียดคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกไมมีน้ำ
ทวมขัง 
 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกไมมีน้ำ
ทวมขัง 
 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนางถั่ว ตันแพง ถึงบานนายสมคิด 
ทาหอม กวาง 3 ม.ยาว 200 ม.พรอมเสริม
ถนนแอสฟลติก 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
1) กอสรางรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เ ห ล็ ก  ก ว า ง  0.50 ม .  ลึ ก  0.50-
0.80 ม . ยาว 141 ม . 2) ทำการปู แอส
ฟ ลท ติ คคอนกรีต  กวาง 2.50 ม .-3 ม . 
ยาว 179 ม. หรือพื้นท่ีดำเนินการไมนอย
กวา 467 ตารางเมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /310,000 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /472,900 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการเดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการเดินทาง 

หนวยงานที่รับผดิชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผดิชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม 1/64 หนาที่ 8 ลำดับที่ 24) 
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  แบบ ผ.02 (เปลี่ยนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (คาสาธารณูปการ) 
ลำดับ 

ที ่
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ีตองการ
เปล่ียนแปลง 

15 กอสรางถนนลูกรัง ม.6 จากบานนางสม
โอ – สระบอระเพ็ด 

โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานหัว
ซา หมูที่  6 จากที่นางสมโอ ถึงถัง
น้ำประปาสระบอระเพ็ด 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความ
ปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนางสมโอ – สระบอระเพ็ด กวาง 
4 ม.ยาว 1,000 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 5 ม. ยาว 850 ม. หนา 0.60 ม. 
หรือพ้ืนที่ดำเนินการไมนอยกวา 
4,250  ตรม. 
 ปริมาตรลูกรัง 2,550 ลูกบาศกเมตร 
พรอมลงไหลทาง - ทางเชื่อม 
จำนวน 250.00 ลูกบาศกเมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /1,600,000 
พ.ศ. 2565 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /653,300 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนได รับความสะดวกในการ
เดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง 

หนวยงานที่รับผดิชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผดิชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม 2/63 หนาท่ี 15 ลำดับที่ 
48) 
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แบบ ผ.02 (เปลี่ยนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (คาสาธารณูปการ) 
ลำดับ 

ที ่
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนที่
ตองการเปลี่ยนแปลง 

16 ปรับปรุงถนนลูกรัง ม.6 จากท่ีนายริ้ว 
ยะโสวงษ แยกวัดปาพระธาตุโพธิ์ทอง 

โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานหัวซา หมู
ที่ 6 จากบาน ร.ต.ต. วิโรจ สามารถ ถึงทาง
แยกวัดปาพระธาตุโพธิ์ทอง 

เนื่องจากรายละเอียด
คุณลักษณะเปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความ
ปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความ
ปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากที่นายริ้ว ยะโสวงษ แยกวัดปาพระ
ธาตุโพธิ์ทอง กวาง 4 ม.ยาว 1,500 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 4 ม. ยาว 1,200 ม. หนา 0.15 ม.
หรือพ้ืนที่ดำเนินการไมนอยกวา  
4,800 ตรม. ปริมาตรลูกรัง 720  
ลู กบ าศก เมตร  พ รอมลงไหลท าง - ท าง
เชื่อม จำนวน 27.00 ลูกบาศก เมตร รวม
ลูกรังท้ังหมดจำนวน 747.00 ลูกบาศกเมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /1,800,000 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /193,200 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนได รับความสะดวกในการ
เดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการเดินทาง 

หนวยงานที่รับผดิชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผดิชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 1/64 หนา 9 ลำดับที่ 28) 
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แบบ ผ.02 (เปลี่ยนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (คาสาธารณูปการ) 
ลำดับ 

ที ่
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนที่
ตองการเปลี่ยนแปลง 

17 กอสรางถนนแอสฟลติก ม.7 จากถนนดำ 
- บานนายสงคราม วงษษา 
 

โครงการกอสรางถนนลาดยางผิวจราจร
แบ บ  Asphaltic Concrete บ าน หน อง
กาน้ ำ  ห มู ที่  7 จากท างหลวงขน บ ท
หมายเลข ปจถ. 69-001 ถึงบานนาย
สงคราม วงษษา 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความ
ปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความ
ปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากถนนดำ - บานนายสงคราม วงษษา 
กวาง 4 ม ยาว 320 ม. 
 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 4 ม. ยาว 314 ม. หนา 0.05 ม. หรือ
พ้ื นที่ แอสฟ ลท ติ กคอนกรีต รวมไม น อย
กวา 1,256 ตารางเมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /512,000 
พ.ศ. 2565 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /449,500 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของประชาชนไมต่ำกวารอยละ 
60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนได ใช ถนนไดอย างสะดวก
ปลอดภัย 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดใชถนนไดอยางสะดวกปลอดภัย 

หนวยงานที่รับผดิชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผดิชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม 2/63 หนา 16 ลำดับที่ 52) 
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แบบ ผ.02 (เปลี่ยนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (คาสาธารณูปการ) 
ลำดับ 

ที ่
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนที่
ตองการเปลี่ยนแปลง 

18 กอสรางถนนแอสฟลติก ม.7 จากบาน
นางคำกอง สมศรี - บานนายบุญมี โอบ
ออม 

โครงการกอสรางถนนลาดยางผิวจราจร
แบ บ  Asphaltic Concrete บ าน หน อง
กาน้ำ หมูที่ 7 จากบานนางคำกอง สมศรี 
ถึงบานนายบุญมี โอบออม 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความ
ปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความ
ปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนางคำกอง สมศรี - บานนายบุญ
มี โอบออม กวาง 4 ยาว 480 ม. 
 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 4.00 เมตร ยาว 562.00 เมตร  
หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนที่แอสฟลทติกคอนก
รีตรวมไมนอยกวา 2,248.00 ตารางเมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /768,000 
พ.ศ. 2565 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /802,900 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของประชาชนไมต่ำกวารอยละ 
60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนได ใช ถนนไดอย างสะดวก
ปลอดภัย 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดใชถนนไดอยางสะดวกปลอดภัย 

หนวยงานที่รับผดิชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผดิชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม 2/63 หนาที่ 16 ลำดับที่ 51) 
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แบบ ผ.02 (เปลี่ยนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (คาสาธารณูปการ) 
ลำดับ 

ที ่
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนที่
ตองการเปลี่ยนแปลง 

19 ขยายถนนลูกรัง ม .7  จากบ านนาย
สงคราม วงษสา ถึงบานนายทองหลอ ครู
สอน 

โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานหนอง
กาน้ำ หมูที่  7 จากบานนายสงคราม 
วงษษา ถึงบานนายทองหลอ ครูสอน 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวก  
มีความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนายสงคราม วงษสา ถึงบาน
นายทองหลอ ครูสอน กวาง 2 ม.ยาว 
250 ม. 
 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 2 ม. ยาว 188 ม. 
หนา 0.40 ม.หรือพื้นที่ดำเนินการ 
ไมนอยกวา 376ตรม.ปรมิาตรลูกรัง 
150.40 ลูกบาศกเมตร พรอมลงไหล
ทาง-ทางเชื่อม จำนวน 
 15.00 ลูกบาศกเมตร รวมลูกรังทั้งหมด
จำนวน 165.40 ลูกบาศกเมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /150,000 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /44,200 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของประชาชนไมต่ำกวารอย
ละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนได รับความสะดวกในการ
เดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนได รับ ความสะดวกในการ
เดินทาง 

หนวยงานที่รับผดิชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผดิชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม 1/64 หนา 10 ลำดับที่ 33) 
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แบบ ผ.02 (เปลี่ยนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (คาสาธารณูปการ) 
ลำดับ 

ที ่
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปน
ที่ตองการเปล่ียนแปลง 

20 ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 จาก
บานนางกงหลา กลมกลอม ถึงบานนาง
ตุกตา 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บานหนองหูชาง หมูที่ 8 จากบานนางกงหลา  
กลมกลอม ถึงบานนางนารินทร ชำนิ 

เนื่องจากงบประมาณ
เปลี่ยน 
แปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความ
ปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความ
ปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนางกงหลา กลมกลอม ถึงบานนาง
ตุกตา กวาง 4 ม.ยาว 500 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 4.00 เมตร  ยาว 345.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไมนอย
กวา 1,380 ตารางเมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /1,200,000 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /687,400 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ป ระชาชน ได ใช ถน น ได อย า งส ะด วก
ปลอดภัย 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดใชถนนไดอยางสะดวกปลอดภัย 

หนวยงานที่รับผดิชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผดิชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 1/64 หนา 11 ลำดับที่ 37) 
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แบบ ผ.02 (เปลี่ยนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (คาสาธารณูปการ) 
ลำดับ 

ที ่
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนที่
ตองการเปลี่ยนแปลง 

21 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 
จากบานนายเสง มีชัย – บานนางอลังการ 
หงสจันทร 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บานหนองหูชาง หมูท่ี 8 จากบาน 
นายบุญเสง มีชัย ถึงบานนางอลังการ หงศ
จันทร 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความ
ปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความ
ปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนายเสง มีชัย – บานนางอลังการ 
หงสจันทร กวาง 3 ม.ยาว 200 ม. 
พรอมไหลทาง 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีดำเนินการไม
นอยกวา 400.00 ตารางเมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /380,000 
พ.ศ. 2565 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /199,300 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของประชาชนไมต่ำกวารอยละ 
60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนได ใช ถนนไดอย างสะดวก
ปลอดภัย 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดใชถนนไดอยางสะดวกปลอดภัย 

หนวยงานที่รับผดิชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผดิชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม 2/63 หนา 19 ลำดับที่ 62) 
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แบบ ผ.02 (เปลี่ยนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (คาสาธารณูปการ) 
ลำดับ 

ที ่
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนที่
ตองการเปลี่ยนแปลง 

22 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 จาก
บานนายปรีชา วุฒิแสง ถึงบานนายสน จันทร
อากร 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บานหนองปรือนอย หมูที่ 9 จากบานนาย 
ปรีชา วุฒิแสง ถึงบานนายสน จันทรอากร 

เน่ืองจากงบประมาณและ
รายละเอียดคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความ
ปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความ
ปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนายปรีชา วุฒิแสง ถึงบานนายสน 
จันทรอากร กวาง 4 ม. ยาว 400 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 4.00 เมตร ยาว 73.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีดำเนินการไม
นอยกวา 292.00 ตารางเมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /960,000 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /145,800 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการเดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการเดินทาง 

หนวยงานที่รับผดิชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผดิชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม 1/64 หนาที่ 12 ลำดับที่ 39) 
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แบบ ผ.02 (เปลี่ยนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (คาสาธารณูปการ) 
ลำดับ 

ที ่
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนที่
ตองการเปลี่ยนแปลง 

23 กอสรางถนน คสล. ม.9 จากบานนาย
ไวพจน ปนจอย ถึงบานนางแกว สุภาพูน  

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 9 จากบานนายไวพจน ปนจอย ถึง
บานนางแกว สุภาพูน 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความ
ปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความ
ปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนายไวพจน ปนจอย ถึงบานนาง
แกว สุภาพูน กวาง 4 ม. ยาว 400 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 6 ม. ยาว 106 ม. หนา 0.15 ม. หรือ
มีพื้นที่ดำเนินการไมนอยกวา 636 ตาราง
เมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /960,000 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /369,900 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนได รับความสะดวกในการ
เดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการเดินทาง 

หนวยงานที่รับผดิชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผดิชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม 1/64 หนาที่ 12 ลำดับที่ 40) 
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แบบ ผ.02 (เปลี่ยนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (คาสาธารณูปการ) 
ลำดับ 

ที ่
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนที่
ตองการเปลี่ยนแปลง 

24 กอสรางถนนแอสฟลติกคอนกรีต ม.9 จาก

บานนางอรนุช เภาเนือง ถึงบานนาง
สังเวยีน 

โครงการกอสรางถนนลาดยางผิวจราจร
แบ บ  Asphaltic Concrete บ าน หน อง
ปรือนอย หมูที่ 9 จากบานนางอรนุช เภา
เนือง ถึงบานนางสังเวยีน ซื่อตรง 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความ
ปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความ
ปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนางอรนุช เภาเนือง ถึงบานนาง
สังเวยีน กวาง 6 ม.ยาว 700 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 4.00 เมตร ยาว 440.00 เมตร  
หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนที่แอสฟลทติกคอนก
รีตรวมไมนอยกวา 1,760.00 ตารางเมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /1,260,000 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /628,200 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนได รับความสะดวกในการ
เดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการเดินทาง 

หนวยงานที่รับผดิชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผดิชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม 1/64  หนา 12 ลำดับที่ 41)  
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แบบ ผ.02 (เปลี่ยนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (คาสาธารณูปการ) 
ลำดับ 

ที ่
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนที่
ตองการเปลี่ยนแปลง 

25 กอสรางถนนแอสฟลติก ม.10 จากบาน
นายทรงศกัดิ์ อุปถัมภ ถึงศาลาประชาคม 

โครงการกอสรางถนนลาดยางผิวจราจร
แบบ Asphaltic Concrete บานหนองนก 
หมูที่ 10 จากศาลาประชาคม ถึงบานนาย
ทรงศกัดิ ์อุปถัมภ 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความ
ปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความ
ปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนายทรงศักดิ์ อุปถัมภ ถึงศาลา
ประชาคม กวาง 3 ม.ยาว 200 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 3.00 เมตร ยาว 268.00 เมตร  
หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนที่แอสฟลทติกคอนก
รีตรวมไมนอยกวา 804.00 ตารางเมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /180,000 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /286,500 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนได รับความสะดวกในการ
เดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการเดินทาง 

หนวยงานที่รับผดิชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผดิชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม 1/64 หนา 13 ลำดับที่ 45) 
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แบบ ผ.02 (เปลี่ยนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (คาสาธารณูปการ) 
ลำดับ 

ที ่
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปน
ที่ตองการเปล่ียนแปลง 

26 กอสรางถนนลูกรัง ม.10 จากถนนสี่เลน ถึง
สวนกิตต ิ

โครงการกอสรางถนนลูกรัง  
บานหนองนก หมูที่ 10  
จากถนน ปจถ. 69-001 ถึงสวนกิตติ 

เนื่องจากงบประมาณ
และรายละเอียด
คุณลักษณะเปลี่ยนแปลง
ไป วัตถุประสงค 

เพื่อใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความ
ปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพื่ อใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความ
ปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  
จากถนนสี่เลน ถึงสวนกิตติ กวาง 5 ม. ยาว 
300 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 5.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร  
หนา 0.60 เมตรหรือพื้นที่ดำเนินการไมนอย
กวา 875.00 ตารางเมตร ปรมิาตรลูกรัง  
525.00 ลูกบาศกเมตร  
พรอมลงไหลทาง-ทางเช่ือม  
จำนวน 63.00 ลูกบาศกเมตร  
รวมลูกรังทั้งหมดจำนวน 588.00  
ลูกบาศกเมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /450,000 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /155,500 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการเดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการเดินทาง 

หนวยงานที่รับผดิชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผดิชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม 1/64 หนา 13 ลำดับที่ 46) 
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แบบ ผ.02 (เปลี่ยนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (คาสาธารณูปการ) 
ลำดับ 

ที ่
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนที่
ตองการเปลี่ยนแปลง 

27 ปรับปรุงภูมิทัศน ม.10 บริเวณสระน้ำ
หนองเสือตาย 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน รอบสระน้ ำ
หมูบาน บานหนองนก หมูที ่10 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป วัตถุประสงค 

เ พ่ื อ ใ ห ป ร ะ ช า ช น มี พ้ื น ที่
สาธารณประโยชน 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนมีพ้ืนที่สาธารณประโยชน 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
บริเวณสระน้ำหนองเสือตาย ม.10 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
ก อ ส ร า งป รั บ ป รุ งภู มิ ทั ศ น ร อบ ส ระน้ ำ
หมูบาน บานหนองนก หมูที่ 10 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /410,000 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /382,600 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับพื้นที่สาธารณประโยชนใน
การทำกิจกรรม 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับพื้นที่สาธารณประโยชนในการ
ทำกิจกรรม 

หนวยงานที่รับผดิชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผดิชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม 1/64 หนา 13 ลำดับที่ 43) 
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แบบ ผ.02 (เปลี่ยนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (คาสาธารณูปการ) 
ลำดับ 

ที ่
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนที่
ตองการเปลี่ยนแปลง 

28 ติดตั้งถังแชมเปญ ม.11  โครงการเจาะบอบาดาลพรอมหอถังเหล็ก
รูปถวยแชมเปญ ขนาดความจุ 30.00 
ลูกบาศกเมตร ความสูงไมนอยกวา 20.00 
เมตร บานหนองระเนตร หมูที่ 11 บริเวณ
โรงเรียนวัดโคกเจริญเนตร 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนมีน้ำอุปโภค - บริโภค
อยางท่ัวถึง 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนมีน้ำอุปโภค - บริโภคอยาง
ทั่วถึง 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
ติดตั้งถังแชมเปญ และขุดเจาะบอบาดาล
พรอมซัมเมิชส ม.11 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
เจาะบบาดาล ขนาด 6 นิว้ 
พ ร อ ม ถั งบ ร ร จุ น้ ำ  แ ล ะ เค รื่ อ งป ม น้ ำ 
ซัมเมิรซ  ขนาด 2.50 แรงมา 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /180,000 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /531,100 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนมีน้ำอุปโภค - บริโภคที่เพียงพอ 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนมีน้ำอุปโภค - บริโภคที่เพียงพอ 

หนวยงานที่รับผดิชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผดิชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม 1/64 หนา 14 ลำดับที่ 50) 
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แบบ ผ.02 (เปลี่ยนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (คาสาธารณูปการ) 
ลำดับ 

ที ่
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนที่
ตองการเปลี่ยนแปลง 

29 กอสรางถนน คสล. ม .12 จากถนน
อุตสาหกรรมโรจนะ ถึงโรงเหล็ก 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ า น โค ก อุ ด ม ดี  ห มู ที่  12 จ า ก ส ว น
อุตสาหกรรมโรจนะ(Honda) ถึงโรงเหล็ก 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความ
ปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความ
ปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากถนนอุตสาหกรรมโรจนะ ถึงโรงเหล็ก 
กวาง 7 ม.ยาว 600 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 6.00 เมตร ยาว 630.00 เมตร หนา 
0.15 เ ม ต ร  ห รื อ มี พื้ น ที่ ไ ม น อ ย
กวา 3,780.00 ตารางเมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /2,520,000 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /1,988,000 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนได รับความสะดวกในการ
เดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการเดินทาง 

หนวยงานที่รับผดิชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผดิชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 หนา 15 ลำดับที่ 
53) 
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แบบ ผ.012(เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (คาสาธารณูปการ) 
ลำดับ 

ที ่
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนที่
ตองการเปลี่ยนแปลง 

30 กอสรางถนนลูกรัง ม.12 จากบานนาย
ประคอง ไชยบัว – นางแววลัดดา ไชยบัว 

โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานโคกอุดมดี 
หมูที่ 12 จากบานนางประคอง ไชยบัว ถึง
บานนางแพรวลัดดา ไชยบัว 

เนื่องจากรายละเอียดและ
คุณลักษณะเปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความ
ปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนายประคอง  
ไชยบัว – นางแววลัดดา  
ไชยบัว กวาง 4 ม.ยาว 200 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 4.00 เมตร ยาว 166.00 เมตร  
หนา 0.20 เมตรหรือพื้นที่ดำเนินการไมนอย
กวา 664.00 ตารางเมตร ปรมิาตร
ลูกรัง 132.80 ลูกบาศกเมตร  
พรอมลงไหลทาง - ทางเช่ือม  
จำนวน 4.00 ลูกบาศกเมตร รวมลูกรัง
ทั้งหมดจำนวน 136.80 ลูกบาศกเมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /350,000 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /52,200 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนได รับความสะดวกในการ
เดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการเดินทาง 

หนวยงานที่รับผดิชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผดิชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม 2/2563 หนา 27 ลำดับที่ 88) 
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แบบ ผ.02 (เปลี่ยนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (คาสาธารณูปการ) 
ลำดับ 

ที ่
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนที่
ตองการเปลี่ยนแปลง 

31 ยายถังเก็บน้ำประปา  
ม.12 จากบานนายบญุเลิศ  
จุระกรรณ -ไปวัดโคกอุดมด ี

โครงการยายถังน้ำประปา พรอมทำการ
ติดตั้งใหม บานโคกอุดมดี หมูที ่12 จาก
บริเวณบานนายบุญเลิศ จุระกรรณ ถึงวัด
โคกอุดมด ี

เนื่องจากงบประมาณ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนมีน้ำใชอุปโภค - บริโภค 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนมีน้ำใชอุปโภค - บริโภค 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนายบุญเลิศ  
จุระกรรณ -ไปวัดโคกอดุมด ี

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
หอถังเก็บน้ำประปา ขนาด
กวาง 3.20 ม. สูง 9 ม. 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /100,000 
พ.ศ. 2565 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /28,800 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของประชาชนไมต่ำกวารอยละ 
60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนมีถังเก็บน้ำสำหรับอุปโภค - 
บริโภค 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนมีถังเก็บน้ำสำหรับอุปโภค - บริโภค 
 

หนวยงานที่รับผดิชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผดิชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม 2/2563 หนา 26 ลำดับที่ 83) 

 
 
 
 
 



33 
 

แบบ ผ.02 (เปลี่ยนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (คาสาธารณูปการ) 
ลำดับ 

ที ่
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนที่
ตองการเปลี่ยนแปลง 

32 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.13 
จากบานนางบานเย็น นาสืบ – นิคมโรจ
นะ  

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานคลองสมบูรณ หมูที่ 13 จากบานนาง
บานเย็น บุญสืบ ถึงสวนอตุสาหกรรมโรจนะ 

เนื่องจากรายละเอียดและ
คุณลักษณะเปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความ
ปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความ
ปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนางบานเย็น นาสืบ – นิคมโรจ
นะ กวาง 5 ม.ยาว 1,200 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
ถนนกวาง 4.00 เมตร ยาว 847.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมี พ้ืน ท่ี ไมน อยกวา 
3,388.00 ตารางเมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 / 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /3,600,000 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /1,684,700 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของประชาชนไมต่ำกวารอยละ 
60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนได รับความสะดวกในการ
เดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการเดินทาง 

หนวยงานที่รับผดิชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผดิชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม 2/63 หนา 29 ลำดับที่ 93) 
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แบบ ผ.02 (เปลี่ยนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (คาสาธารณูปการ) 
ลำดับ 

ที ่
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนที่
ตองการเปลี่ยนแปลง 

33 ขยายถนน คสล. ม.13 จากบานนาย
ประเสริฐ พุทธา ถึงรอยตอ ม.11 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานคลองสมบูรณ หมูที่ 13 จากบานนาย
ประเสรฐิ พุทธา ถึงเขตติดตอ หมูที ่11 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความ
ปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความ
ปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนายประเสริฐ พุทธา ถึงรอยตอ 
ม.11 กวาง 1 ม.ยาว 600 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 0.85 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไมนอย
กวา 510.00 ตารางเมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /360,000 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /272,000 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนได รับความสะดวกในการ
เดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการเดินทาง 

หนวยงานที่รับผดิชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผดิชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม 1/64 หนา 16 ลำดับที่ 47) 
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แบบ ผ.02 (เปลี่ยนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (คาสาธารณูปการ) 
ลำดับ 

ที ่
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนที่
ตองการเปลี่ยนแปลง 

34 กอสรางถนน คสล. ม.14 จากบานนาย
รังสรรค แกวศรี ถึงนายเหล็ง จุระกรรณ 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานดอนสับฟาก หมูที่ 14 จากบานนาย
รังสรรค แกวศรี ถึงบานนายเหล็ง จุระ
กรรณ 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพื่อประชาชนมีถนนใชในการสัญจรไปมาที่
สะดวก 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนายรังสรรค แกวศรี ถึงนาย
เหล็ง จุระกรรณ กวาง 4 ม.ยาว 60 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 3.00 เมตร ยาว 51.50 เมตร หนา 
0.15 เ ม ต ร ห รื อ มี พื้ น ที่ ไ ม น อ ย
กวา 154.50 ตารางเมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /144,000 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /77,300 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความปลอดภัยในการ
เดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความปลอดภัยในการเดินทาง 

หนวยงานที่รับผดิชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผดิชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม 1/64 หนาที่ 16 ลำดับที่ 59) 
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แบบ ผ.02 (เปลี่ยนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (คาสาธารณูปการ) 
ลำดับ 

ที ่
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนที่
ตองการเปลี่ยนแปลง 

35 เทพื้นคอนกรีต ม.14 เทพื้นคอนกรีตลาน
ตากพืชผลสาธารณะ ม.14 

โครงการกอสรางพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ านดอนสับฟาก หมู ที่  14 บริ เวณ ที่
สาธารณะประโยชน 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกในการ
ตากพืชผล 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนไดรับความสะดวกในการตาก
พืชผล 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
เทพื้นคอนกรีตลานตากพืชผลสาธารณะ ม.
14 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
จุดที่  1 กวาง 13.20-28.00 ม. ยาว57 -
67 ม . ห รื อ มี พื้ น ที่ ด ำ เนิ น ก า ร ไม น อ ย
ก ว า  2,047.00 ต า ร า ง เ ม ต ร  จุ ด
ที่ 2 กวาง 5.20 - 7 ม. ยาว 39 ม. หรือมี
พ้ืน ท่ีดำเนินการไมนอยกวา 265 ตาราง
เมตร จุดที ่3 กวาง 11 ม. ยาว 18.50 ม. 
ห รื อ มี พ้ื น ท่ี ด ำ เ นิ น ก า ร ไ ม น อ ย
กวา 202.00 ตารางเมตร  

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 / 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /400,000 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 / 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /1,243,000 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของประชาชนไมต่ำกวารอย
ละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของประชาชนไมต่ำกวารอยละ 
60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนมีลานตากพืชผลทางการเกษตรที่
เพียงพอ 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนมีลานตากพืชผลทางการเกษตรที่
เพียงพอ 

หนวยงานที่รับผดิชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผดิชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม 2/63 หนา 31 ลำดับที่ 99 
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แบบ ผ.02 (เปลี่ยนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (คาสาธารณูปการ) 
ลำดับ 

ที ่
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนที่
ตองการเปลี่ยนแปลง 

36 กอสรางถนน คสล. ม.15 จากบานนาย
ดง ประคอง ถึงบานนางสมบูรณ วัฒน
สาคร 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานเกาะสมอ หมูที่ 15 จากบานนายดง 
ประคอง ถึงบานนางสมบูรณ วัฒนสาคร 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความ
ปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความ
ปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนายดง ประคอง ถึงบานนาง
สมบูรณ วัฒนสาคร กวาง 3.5 ม.ยาว 
18 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 3.60 เมตร ยาว 14.00 เมตร หนา 
0.15 เมตรหรือมีพ้ืนที่ดำเนินการไมนอย
กวา 50.40 ตารางเมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /41,000 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /23,900 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความปลอดภัยในการ
เดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความปลอดภัยในการเดินทาง 

หนวยงานที่รับผดิชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผดิชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม 1/64 หนาที่ 18 ลำดับที่ 67) 
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แบบ ผ.02 (เปลี่ยนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (คาสาธารณูปการ) 
ลำดับ 

ที ่
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนที่
ตองการเปลี่ยนแปลง 

37 กอสรางรางระบายน้ำ ม.15 จากบาน
หมอเตว ถึงบานนางพา สุขหอม 

โครงการกอสรางรางระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานเกาะสมอ หมูที่ 15 จาก
บานหมอเตว ถึงบานนางพา สุขหอม 

เนื่องจากงบประมาณ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนเดินทางไดสะดวกและ
ปองกันปญหาน้ำทวมขัง 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกและปองกัน
ปญหาน้ำทวมขัง 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานหมอเตว ถึงบานนางพา สุขหอม 
ระยะทาง 30 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กอสรางรางระบายน้ำคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ขนาด กวาง 0.50 ม. ยาว 
 29.30 ม.  ลึก 0.50-0.80  
เมตร หรือมีพ้ืนที่ดำเนินการไมนอย
กวา 14.65 ตารางเมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /120,000 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /64,800 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนได รับความสะดวกในการ
เดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความปลอดภัยในการเดินทาง 

หนวยงานที่รับผดิชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผดิชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม 1/64 หนา 18 ลำดับที่ 69) 
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แบบ ผ.02 (เปลี่ยนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (คาสาธารณูปการ) 
ลำดับ 

ที ่
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนที่
ตองการเปลี่ยนแปลง 

38 กอสรางลาน คสล.ม.15 รอบสวนสุขภาพ โครงการกอสรางอาคารศาลาเอนกประสงค 
บานเกาะสมอ หมูที ่15 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป วัตถุประสงค 

เพื่อใหประชาชนมีลานสาธารณะในการ
ทำกิจกรรมตางๆ 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนมีลานสาธารณะในการทำ
กิจกรรมตางๆ 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
กอสรางลาน คสล.ศาลาเอนกประสงค ม.
15 รอบสวนสุขภาพ 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กอสรางปรับปรุงขยายอาคารศาลา
เอนกประสงค บริเวณศาลา
เอนกประสงค บานเกาะสมอ หมูที่ 15 
กวาง 21.5 เมตร ยาว 29  
เมตร หรือมีพ้ืนที่ดำเนินการไมนอย
กวา 623.50 ตารางเมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /681,000 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /2,414,000 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความปลอดภัยในการ
เดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความปลอดภัยในการเดินทาง 

หนวยงานที่รับผดิชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผดิชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม 1/64 หนา 18 ลำดับที่ 66) 
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แบบ ผ.02 (เปลี่ยนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (คาสาธารณูปการ) 
ลำดับ 

ที ่
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนที่
ตองการเปลี่ยนแปลง 

39 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.16 
จากบานนางวารี บุญสุข ถึงนางจุฑามณี 
งามวงษ 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานสีเสียดไทรงาม หมูที ่16 จากบานนาง
วาร ีบุญสุข ถึงนางจุฑามณ ีงามวงษ 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความ
ปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนางวารี บุญสุข ถึงนางจุฑามณี 
งามวงษ กวาง 3.5 ม.ยาว 185 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 3.50 ม. ยาว 175 ม. หนา 0.15 ม.
หรือมีพื้นท่ีดำเนินการไมนอยกวา 612.50 
ตรม. 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /388,500 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /306,600 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนได รับความสะดวกในการ
เดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการเดินทาง 

หนวยงานที่รับผดิชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผดิชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม 1/64 หนา 19 ลำดับที่ 72) 
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แบบ ผ.02 (เปลี่ยนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (คาสาธารณูปการ) 
ลำดับ 

ที ่
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความ
จำเปนที่ตองการ

เปลี่ยนแปลง 
40 กอสรางถนนลูกรัง ม.9 จากบานนาง

สมคิด ชินโน - ทางสาธารณประโยชน 
โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานสี่เสียดไทรงาม หมูที่ 
16 จากนางสมคิด ชินโน ถึงทางสาธารณะประโยชน 

เนื่องจากงบประมาณ
และรายละเอียดและ
คุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนางสมคดิ ชินโน - ทาง
สาธารณประโยชน กวาง 4 ม.ยาว 400 
ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 3.00 เมตร ยาว 115.00 เมตร หนา 0.50 เมตร
หรือ พ้ืน ท่ีดำเนิ นการไมน อยกวา  345.00 ตาราง
เมตร ปริมาตรลูกรัง 172.50 ลูกบาศกเมตร พรอมลง
ไหลทาง - ทางเชื่อม จำนวน 28.00 ลูกบาศกเมตร รวม
ลูกรังท้ังหมดจำนวน 200.50 ลูกบาศกเมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /640,000 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /56,300 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของประชาชนไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการเดินทาง 

หนวยงานที่รับผดิชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผดิชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม 2/2563 หนา 21 ลำดับที่ 68) 
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แบบ ผ.02 (เปลี่ยนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (คาสาธารณูปการ) 
ลำดับ 

ที ่
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนที่
ตองการเปลี่ยนแปลง 

41 ยายถังแชมเปญ ม.16 โครงการยายถังน้ำประปาเหล็กรูปถวยแชม
เปญพรอมทำการติดตั้งใหม บานสีเสียด
ไทรงาม หมูที่ 16 จากบรเิวณที่นางแกละ 
วางขาว ไปที่สาธารณประโยชน (ติดที่นาง
วรรณ เข็มทอง) 

เนื่องจากรายละเอียดและ
คุณลักษณะเปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนมีน้ำอุปโภค – บริโภค 
อยางท่ัวถึง 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนมีน้ำอุปโภค – บริโภค อยาง
ทั่วถึง 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จ า ก ที่ น า ง แ ก ล ะ  ว า ง ข า ว  ไ ป ที่
สาธารณประโยชน (ติดเขตนางวรรณ) 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
ห อ ถั ง เ ก็ บ น้ ำ ป ร ะ ป า  ข น า ด
กวาง 3.20 เมตร สูง 9.00 เมตร และทำการ
ว า งท อ  PVC ข น า ด  2 นิ้ ว  ย า ว ไม น อ ย
กวา 69.00 เมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /120,000 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /99,800 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการใชน้ำ
อุปโภค - บริโภค 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการใชน้ ำ
อุปโภค - บริโภค 

หนวยงานที่รับผดิชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผดิชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม 1/64 หนา 18 ลำดับที่ 71) 
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แบบ ผ.02 (เปลี่ยนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (คาสาธารณูปการ) 
ลำดับ 

ที ่
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนที่
ตองการเปลี่ยนแปลง 

42 กอสรางหอกระจายขาว 
 ม.16 

โครงการกอสรางหอกระจายขาว บาน
สีเสียดไทรงาม หมูที่ 16 บรเิวณที่
สาธารณประโยชน (ติดที่นางวรรณ) 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนไดรับรูขาวสารอยาง
ทั่วถึง 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนไดรับรูขาวสารอยางทั่วถึง 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
บริเวณที่สาธารณประโยชน (ติดเขตนาง
วรรณ) 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กอสรางหอกระจายขาวเพ่ือรับทราบขอมูล
ขาวสารตาง ๆ ของทางราชการ หอกระจาย
ขาว สูง 12.00 เมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /100,000 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /61,385 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการรับรู
ขาวสาร 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการรับรู
ขาวสาร 

หนวยงานที่รับผดิชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผดิชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม 1/64 หนา 19 ลำดับที่ 73 ) 
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แบบ ผ.02 (เปลี่ยนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (คาสาธารณูปการ) 
ลำดับ 

ที ่
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนที่
ตองการเปลี่ยนแปลง 

43 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.17 
พรอมวางทอระบายน้ำ จากบานนางหรั่ง ถึง
บานนายสุรพล อินทรพรหม 

โครงการกอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก พรอม
วางทอระบายน้ำคอนกรตีเสริมเหล็ก บานหนอง
ไฮ หมูที่ 17 จากบานนางลั่ง ศรีลัย ถึงบานนาย
สุรพล อินทรพรหม 

เนื่องจากรายละเอียด
และคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความ
ปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
พรอมวางทอระบายน้ำ จากบานนางหรั่ง ถึง
บานนายสุรพล อินทรพรหม กวาง 5 ม.ยาว 
150 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 5.00 เมตร  ยาว 156.00  
เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมวางทอระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.60 เมตร 
หรือพื้นที่ดำเนินการไมนอยกวา 780.00 ตาราง
เมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /450,000 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /970,600 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ป ระชาชน ได ใช ถน น ได อ ย า งสะด วก
ปลอดภัย 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดใชถนนไดอยางสะดวกปลอดภัย 

หนวยงานที่รับผดิชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผดิชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทอง พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม 1/64 หนาที่ 20 ลำดับที่ 77) 
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แบบ ผ.02 (เปลี่ยนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (คาสาธารณูปการ) 
ลำดับ 

ที ่
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนที่
ตองการเปลี่ยนแปลง 

44 กอสรางถนนลูกรัง ม.17 จากบานนาง
ลั่นทม ถึงสุดซอย 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พรอมวางทอระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จำนวน 2 ชวง บานหนองไฮ หมูที่  17 
จากบานนางลั่นทม สมทรง ถึงที่นายทวี 
วงศสวัสดิ ์

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความ
ปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความ
ปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนางลั่นทม ถึงสุดซอย กวาง 4.5 
ม.ยาว 120 ม. พรอมไหลทางขางละ 
0.20 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
ชวงที่ 1 ถนนกวาง 4 ม.  ยาว 103 ม.ชวง
ที่  2 ถ น น ก ว า ง  5.50 ม .   ย า ว  28 
ม. หนา 0.15 ม. พรอมวางทอระบายน้ ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.60 ม. หรือพ้ืนที่
ดำเนินการไมนอยกวา 570 ตารางเมตร   

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /162,000 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 

พ.ศ. 2565 /707,100 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนได รับความสะดวกในการ
เดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการเดินทาง 

หนวยงานที่รับผดิชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผดิชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม 1/64 หนา 20 ลำดับที ่78) 
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แบบ ผ.02 (เปลี่ยนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน งบเงินอดุหนุน (งานไฟฟาและประปา) 
ลำดับ 

ที ่
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนที่
ตองการเปลี่ยนแปลง 

1 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ ม.1 
 

อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมภิาคอำเภอ 
ศรีมหาโพธิ (หมู 1 บานหัวหวา) 
ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาใช 
 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาใช 
 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากแยกบานนายวีระวงศ ชินสรอย ถึง
บานนายวิน  
นาสิงห ระยะทาง 700 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
จากแยกบานนายวีระวงศ ชินสรอย ถึงบาน
นายวนิ นาสิงห ระยะทาง 800 เมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /700,000 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /271,000 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนมีไฟฟาใช 
 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนมีไฟฟาใช 
 

หนวยงานที่รับผดิชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผดิชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม1/64 หนาที่ 3 ลำดับที ่3) 
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แบบ ผ.02 (เปลี่ยนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน งบเงินอดุหนุน (งานไฟฟาและประปา) 
ลำดับ 

ที ่
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนที่
ตองการเปลี่ยนแปลง 

2 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ ม.6 จากท่ีนายริ้ว 
ยะโสวงษ ถึงบานนายเสร ีมะลุใส 

อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมภิาคอำเภอ 
ศรีมหาโพธิ (หมู 6 บานหัวซา) 
ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากท่ีนายริ้ว ยะโสวงษ ถึงบานนายเสรี 
มะลุใส ยาว 250 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
จากที่ร.ต.ต. จิโรจ สามารถ ถึงท่ีนาง
ทานตะวัน ประเสริฐสุข 
ระยะทาง 350 เมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /250,000 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /120,000 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของประชาชนไมต่ำกวารอยละ 
60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการใช
ไฟฟา 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการใชไฟฟา 

หนวยงานที่รับผดิชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผดิชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม 1/64 หนาที่ 9 ลำดับที่ 29) 
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แบบ ผ.02 (เปลี่ยนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน งบเงินอดุหนุน (งานไฟฟาและประปา) 
ลำดับ 

ที ่
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนที่
ตองการเปลี่ยนแปลง 

3 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำม.7 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมภิาคอำเภอ 
ศรีมหาโพธิ (หมู 7 บานหนองกาน้ำ) 
ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากนายบุญเทียม นาส ีถึงที่นานาง
สุวรรณา แสงสุวิมล ระยะทาง 100 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
จากท่ีนายบุญเทียม มาสี ถึงที่นานางสุวรรณา 
แสงสุวิมล ระยะทาง 148 เมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /100,000 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /56,000 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของประชาชนไมต่ำกวารอยละ 
60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการใช
ไฟฟา 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการใชไฟฟา 

หนวยงานที่รับผดิชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผดิชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม 1/64 หนาที่ 10 ลำดับที่ 72) 
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แบบ ผ.02 (เปลี่ยนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน งบเงินอดุหนุน (งานไฟฟาและประปา) 
ลำดับ 

ที ่
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนที่
ตองการเปลี่ยนแปลง 

4 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ ม.8  อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมภิาคอำเภอ 
ศรีมหาโพธิ (หมู 8 บานหนองหูชาง) 
ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาใชอยางท่ัวถึง 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนายสวสัดิ์ บญุเปยม ถึงบานนาง
ปอน 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
จากบานนายสวสัดิ์ บญุเปยม ถึงบานนางปอน 
บุญลอม ระยะทาง 83 เมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /200,000 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /34,0000 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของประชาชนไมต่ำกวารอยละ 
60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการใช
ไฟฟา 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการใชไฟฟา 

หนวยงานที่รับผดิชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผดิชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม 1/64 หนาที่ 11 ลำดับที่ 35) 
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แบบ ผ.02 (เปลี่ยนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน งบเงินอดุหนุน (งานไฟฟาและประปา) 
ลำดับ 

ที ่
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนที่
ตองการเปลี่ยนแปลง 

5 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ ม.13  อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมภิาคอำเภอ 
ศรีมหาโพธิ (หมู 13 บานคลองสมบูรณ) 
ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนไดใชไฟฟาอยางทั่วถึง 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนไดใชไฟฟาอยางทั่วถึง 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนางสุดารัตน  
โพธิ กุล - บ านนางสายน ประสบบุญ 
ระยะทาง 300 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
จากบานนางสุดารัตน โพธิกุล ถึงบานนาง
สายน ประสบบุญ ระยะทาง 242 เมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /300,000 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /92,900 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของประชาชนไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของประชาชนไมต่ำกวารอยละ 
60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการใช
ไฟฟา 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการใชไฟฟา 

หนวยงานที่รับผดิชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผดิชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 29 ลำดับที่ 95) 
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แผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565)  

เปลี่ยนแปลงครั้งที่  1/2565 
 
 
 
 
 

ขององคการบริหารสวนตำบลหัวหวา 
อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี

 

 


