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 บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1/2565 

ขององคการบริหารสวนตําบลหัวหวา 
--------------------------------------- 

เหตุผลและความจําเปน 
 เหตุผลและความจําเปนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 
1/2565 
 ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลหัวหวา มีภารกิจสําคัญในการพัฒนาทองถ่ินในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในสวนรวมใหดีข้ึน ไดอนุมัติประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 
เม่ือวันท่ี 12 พฤษภาคม 2565 ไปแลวนั้น 
 เนื่องจากการจัดทําโครงการ/กิจกรรม ดังปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) ขององคการ
บริหารสวนตําบลหัวหวา ยังไมครอบคลุมและมีความจําเปนเรงดวนในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนในพ้ืนท่ี
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จึงมีความจําเปนตองเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแผนโครงการ/กิจกรรมให
สอดคลองกับขอเท็จจริงและสถานการณปจจุบัน เพ่ือดําเนินการใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนโดยสวนรวม 
และเพ่ือตอบสนอง แกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ดังนั้น เพ่ือใหถูกตองและเปนไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และ
แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2561  

“ขอ 22/1 เพ่ือประโยชนของประชาชนการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหเปนอํานาจของ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเปลี่ยนแปลงใหสภา
องคการบริหารสวนตําบลพิจารณาตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.2537 ดวย 

เม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินตามวรรคหนึ่งไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาวใหผูบริหาร
ทองถ่ินประกาศใช พรอมท้ังปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน นับแตวันท่ีผูบริหาร
ทองถ่ินประกาศใช” 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหัวหวา จึงไดจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง 
ครั้งท่ี 1/2565 นี้ข้ึน เพ่ือใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับปญหาและความตองการของประชาชน  อีกท้ังการ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2565 ในครั้งนี้ จะเกิดประโยชน
สูงสุดแกประชาชนและองคกรเปนสําคัญ 
 
 
 
 
         งานนโยบายและแผน 
              สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลหัวหวา 
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  แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1/2565 
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 สังคมท่ีมีคุณภาพ เปนเมืองแหงความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   

ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 (พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทาง

สังคมใหชุมชนเขมแข็ง) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (คาสาธารณูปการ) 
ลําดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจําเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

1 กอสรางถนน คสล.ม.1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานหัวหวา หมูที่ 1 จากบานนางคําไพ 
ดอนทอง ถึงทางหลวงหมายเลข 3039 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนเดนิทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนเดนิทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนางคําไพ ดอนทอง - ถนน 
3039 กวาง 4 ม.ยาว 60 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 4 เมตร  ยาว 63  
เมตร หนา 0.15  เมตร หรือมีพื้นที่ ผิว
จราจรไมนอยกวา 252.00 ตารางเมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /- 
พ.ศ. 2567 /132,000 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /133,800 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของประชาชนไมต่ํากวา
รอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของประชาชนไมต่ํากวารอย
ละ 60 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการเดินทาง 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมคร้ังที่ 1 หนา 7 ลําดับที่ 4) 
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  แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1/2565 
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 สังคมท่ีมีคุณภาพ เปนเมืองแหงความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   

ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 (พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทาง

สังคมใหชุมชนเขมแข็ง) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (คาสาธารณูปการ) 
ลําดับ 

ที่ 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจําเปนที่
ตองการเปลี่ยนแปลง 

2 กอสรางถนน คสล.ม.1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานหัวหวา หมูที่ 1 จากบานนางจิต สิงห
ทอง ถึงบานนางสายพิณ มาหา 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนเดนิทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนเดนิทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนางจิต สิงหทอง - นางสายพิณ มา
หา กวาง 3.50 ม.ยาว 120 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 3.50 เมตร  ยาว 119 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอย
กวา 416.50 ตารางเมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /231,000 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /254,000 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของประชาชนไมต่ํากวารอย
ละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของประชาชนไมต่ํากวารอย
ละ 60 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการเดินทาง 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการเดินทาง 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมคร้ังที่ 1 หนา 7 ลําดับที่ 3) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1/2565 
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 สังคมท่ีมีคุณภาพ เปนเมืองแหงความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   

ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 (พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทาง

สังคมใหชุมชนเขมแข็ง) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (คาสาธารณูปการ) 

ลําดับ 
ที่ 

รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจําเปนที่
ตองการเปลี่ยนแปลง 

3 กอสรางถนน คสล.ม.1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
หัวหวา หมูที่ 1 จากบานนายสุวรรณ กิมเต็ก 
ถึงบานนายนอย บริโภค 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนเดนิทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนเดนิทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนายสุวรรณ กิมเตก - บานนายนอย 
บริโภค กวาง 3.50 ม.ยาว 200 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 3.50 เมตร  ยาว 270 เมตร หนา  
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอย
กวา 945.00 ตารางเมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /385,000 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /500,000 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของประชาชน 
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของประชาชน  
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความปลอดภัยในการเดินทาง 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการเดินทาง 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมคร้ังที่ 1 หนา 7 ลําดับที่ 2  
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 แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1/2565 
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 สังคมท่ีมีคุณภาพ เปนเมืองแหงความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   

ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 (พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทาง

สังคมใหชุมชนเขมแข็ง) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (คาสาธารณูปการ) 
ลําดับ 

ที่ 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความ
จําเปนที่ตองการ

เปลี่ยนแปลง 
4 กอสรางถนนลูกรัง ม.1 

 
โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานหัวหวา หมูที่ 
1 จากที่ดินนางทองหลาง สังอรดี ถึงที่ดินนาย
ประสิทธิ์ จติด ี

เนื่องจาก
งบประมาณและ
รายละเอียด
คุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนเดนิทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนเดนิทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากนานางทองหลาง  
สังอรดี ถึงนายประสิทธิ์  
จิตดี กวาง 4 ม. ยาว 1,300 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 4 เมตร ยาว 1,300เมตร  
หนา 0.30 เมตรหรือมีพื้นที่ดําเนินการไมนอย
กวา 5,200.00 ตารางเมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /- 
พ.ศ. 2567 /1,560,000 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /650,200 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของประชาชนไมต่ํากวารอย
ละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของประชาชนไมต่ํากวารอยละ 
60 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการเดินทาง 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการเดินทาง 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570 หนาที่ 38 ลําดับที่ 5  
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1/2565 
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 สังคมท่ีมีคุณภาพ เปนเมืองแหงความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   

ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 (พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทาง

สังคมใหชุมชนเขมแข็ง) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (คาสาธารณูปการ) 

ลําดับ 
ท่ี 

รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความ
จําเปนท่ีตองการ

เปล่ียนแปลง 
5 ปรับปรุงภูมิทัศนหนองขันหมาก ม.2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บาน

เกาะสมอ หมูที่ 2 บริเวณรอบหนองขันหมาก 
เนื่องจากงบประมาณ
และรายละเอียด
คุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป วัตถุประสงค 

เพื่อใหประชาชนมีพื้นที่สาธารณประโยชน 
วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนมีพื้นที่สาธารณประโยชน 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
ปรับปรุงภูมทัศนหนองขันหมาก (เทคอนกรีต
รอบหนองขันหมาก) กวาง 4 ม.ยาว 500 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 4.00 เมตร  ยาว 494.00 เมตร หนา  
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอย
กวา 1,976.00 ตารางเมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /254,000 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /1,057,600 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของประชาชน  
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของประชาชน  
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนมีพื้นที่สาธารณประโยชนในการทํา
กิจกรรม 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนมีพื้นที่สาธารณประโยชนในการทํา
กิจกรรม 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570  หนาที่ 39 ลําดับที่ 8)  
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1/2565 
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 สังคมท่ีมีคุณภาพ เปนเมืองแหงความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   

ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 (พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทาง

สังคมใหชุมชนเขมแข็ง) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (คาสาธารณูปการ) 

ลําดับ 
ที่ 

รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความ
จําเปนที่ตองการ

เปลี่ยนแปลง 
6 กอสรางถนน คสล.ม.2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานเกาะสมอ 

หมูที่ 2 บานนางกัญญา บริบูรณทรัพย ถึงบานนายเพลิน 
พันธสมบูรณ 

เนื่องจาก
งบประมาณและ
รายละเอียด
คุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนางกัญญา บริบูรณทรัพย - 
บานนายเพลิน พันธสมบูรณ กวาง 4 ม.
ยาว 600 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 4.00 เมตร  ยาว 179 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 716.00 ตารางเมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /- 
พ.ศ. 2567 /1,320,000 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /380,670 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของประชาชนไมต่ํากวา
รอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของประชาชนไมต่ํากวารอยละ 60 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนได รับความสะดวกในการ
เดินทาง 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการเดินทาง 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมคร้ังที่ 1 หนาที่ 9 ลําดับที่ 10)  
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1/2565 
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 สังคมท่ีมีคุณภาพ เปนเมืองแหงความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   

ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 (พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทาง

สังคมใหชุมชนเขมแข็ง) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (คาสาธารณูปการ) 

ลําดับ 
ที่ 

รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจําเปน
ที่ตองการเปลี่ยนแปลง 

7 ปรับปรุงถนนลูกรัง ม.2 โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานเกาะสมอ หมูที่ 2 
จากบานนางกองสี สิงหทน ถึงบานนางสงวน ปาละ
กะวงศ 

เนื่องจากงบประมาณ
และรายละเอียด
คุณลักษณะเปลี่ยนแปลง
ไป วัตถุประสงค 

เพื่อใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนางกองสี สิงหทน - หนาบาน
นางสงวน ปาละกะวงศ กวาง 3.5 ม.
ยาว 200 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 3.50 เมตร ยาว 173 เมตร หนา 0.20 เมตร
หรือมีพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 605.50 ตาราง
เมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /210,000 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /50,385 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของประชาชนไมต่ํากวา
รอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของประชาชนไมต่ํากวารอยละ 60 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการเดินทาง 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570 หนาที่ 39 ลําดับที่ 6) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1/2565 
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 สังคมท่ีมีคุณภาพ เปนเมืองแหงความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   

ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 (พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทาง

สังคมใหชุมชนเขมแข็ง) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (คาสาธารณูปการ) 
ลําดับ 

ที่ 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจําเปนที่
ตองการเปลี่ยนแปลง 

8 กอสรางถนน คสล.ม.3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานเกาะสมอ หมูที่  3 จากทางหลวง
หมายเลข 3070 ถึงบานนายอรรถพล 
เทียมอัมพร 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความ
ปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากถนน 3070 ถึงบานนายอรรถพล 
เทียมอัมพร กวาง 3 ม.ยาว 120 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 4.00 เมตร  ยาว 141 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไมนอยกวา 564.00 ตารางเมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /216,000 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /301,180 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดใชถนนไดอยางสะดวก
ปลอดภัย 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนได ใช ถนนไดอย างสะดวก
ปลอดภัย 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570 หนาที่ 40 ลําดับที่ 10) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1/2565 
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 สังคมท่ีมีคุณภาพ เปนเมืองแหงความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   

ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 (พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทาง

สังคมใหชุมชนเขมแข็ง) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (คาสาธารณูปการ) 

ลําดับ 
ที่ 

รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความ
จําเปนที่ตองการ

เปลี่ยนแปลง 
9 กอสรางถนนลูกรัง ม.3 โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานเกาะสมอ หมูที่ 3 จากที่

นางวงษเส็ง ยิ่งยง ถึงที่นางสัมฤทธิ์ เนื้อนิ่ม 
เนื่องจาก
งบประมาณและ
รายละเอียดคุณ 
ลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนเดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนเดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากถนนลาดยางเสนบานดง - ม.6 
บานหัวซา กวาง 3 ม.ยาว 3,000 
ม.พรอมวางทอขนาด 100 ซม.
จํานวน 6 ทอน 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 3.50 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.50 เมตร
หรือมีพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 3,500.00 ตารางเมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /1,269,000 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /641,426 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดใชถนนไดอยางสะดวก
ปลอดภัย 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดใชถนนไดอยางสะดวกปลอดภัย 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมคร้ังที่ 1 หนาที่ 10 ลําดับที่ 13) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1/2565 
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 สังคมท่ีมีคุณภาพ เปนเมืองแหงความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   

ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 (พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทาง

สังคมใหชุมชนเขมแข็ง) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (คาสาธารณูปการ) 
ลําดับ 

ที่ 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจําเปนที่
ตองการเปลี่ยนแปลง 

10 กอสรางถนนลูกรัง ม.3 โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานเกาะสมอ 
หมูที่ 3 จากบานนายเนือง สีทุม ถึงหนอง
ปลาตู 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความ
ปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนเดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนายเนือง สีทุม - หนองปลาตู 
กวาง 3 ม.ยาว 900 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 3.50 เมตร ยาว 2,400 เมตร หนา 
0.30 เมตรหรือมีพื้นที่ดําเนินการไมนอย
กวา 8,400.00 ตารางเมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /380,700 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /1,108,522 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชน ได ใช ถนน ได อย างสะดวก
ปลอดภัย 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดใชถนนไดอยางสะดวกปลอดภัย 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมคร้ังที่ 1 หนาที่ 10 ลําดับที่ 14) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1/2565 
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 สังคมท่ีมีคุณภาพ เปนเมืองแหงความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   

ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 (พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทาง

สังคมใหชุมชนเขมแข็ง) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (คาสาธารณูปการ) 

ลําดับ 
ที่ 

รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจําเปนที่
ตองการเปลี่ยนแปลง 

11 กอสรางสะพาน คอนกรีตเสริมเหล็ก.ม.4 โครงการกอสรางสะพาน คสล. ขามคลองสาย
ทางหนองปลาตู บานเกาะสมอ หมูที่ 3 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป วัตถุประสงค 

เพื่อใหประชาชนเดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนเดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จํานวน 2 จุด (1).จากที่นานายประเสริฐ 
กวาง 6 ม.ยาว 4 ม. (2).จากสวนสุขภาพ
บานหายโศก ถึงวัดเกาะแกวสถาวร กวาง 
6 ม.ยาว 4 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
สะพานกวาง 7.00 เมตร  
ยาว 8.00 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการไมนอย
กวา 56.00 ตารางเมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /- 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /2,400,000 
พ.ศ. 2570 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /1,066,400 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทางไมต่ํากวา
รอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทางไมต่ํากวารอยละ 
60 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชน ได ใช ถนน ได อย า งสะดวก
ปลอดภัย 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดใชถนนไดอยางสะดวกปลอดภัย 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570 หนาที่ 42  ลําดับที่ 21) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1/2565 
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 สังคมท่ีมีคุณภาพ เปนเมืองแหงความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   

ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 (พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทาง

สังคมใหชุมชนเขมแข็ง) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (คาสาธารณูปการ) 
ลําดับ 

ที่ 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจําเปนที่
ตองการเปลี่ยนแปลง 

12 กอสรางสะพาน คอนกรีตเสริมเหล็ก.ม.
4 

โครงการกอสรางสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขามคลองสายทางถนนลูกรัง บาน
หายโศก หมูที่ 4 ถึงแนวเขต หมูที่ 9 

เนื่องจากงบประมาณและ 
รายละเอียดคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความ
ปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จํ าน วน  2  จุ ด  (1 ).จากที่ น าน าย
ป ระ เส ริ ฐ  ก ว า ง  6  ม .ย า ว  4  ม . 
(2).จากสวนสุขภาพบานหายโศก ถึง
วัดเกาะแกวสถาวร กวาง 6 ม.ยาว 4 
ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 7.00 เมตร ยาว 8.00  
เมต ร  ห รือมี พื้ น ที่ ดํ า เนิ น ก ารไม น อ ย
กวา 56.00 ตารางเมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /- 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /2,400,000 
พ.ศ. 2570 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /1,060,100 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาวชนไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาวชนได รับความสะดวกในการ
เดินทาง 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570 หนาที่ 42  ลําดับที่ 21) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1/2565 
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 สังคมท่ีมีคุณภาพ เปนเมืองแหงความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   

ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 (พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทาง

สังคมใหชุมชนเขมแข็ง) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (คาสาธารณูปการ) 

ลําดับ 
ที่ 

รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจําเปนที่
ตองการเปลี่ยนแปลง 

13 ขยายระบบประปา ม.4 โครงการกอสรางวางทอจายน้ําระบบประปา 
จากสวนสุขภาพ ถึงวัดเกาะแกวสถาวร หมูที่ 4 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป วัตถุประสงค 

เพื่อใหประชาชนมีน้ําอุปโภค-บริโภคอยาง
ทั่วถึง 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนมีน้ําอุปโภค-บริโภคอยางทั่วถึง 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
ขยายระบบประปา ม.4 จากสามแยกสวน
สุขภาพ - วัดเกาะแกวสถาวร ระยะทาง 
200 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
วางทอจายน้ําของระบบทอประปาหมูบาน (จาก
สวนสุขภาพ ถึงวัดเกาะแกวสถาวร หมู
ที่ 4 ) โดยวางทอแบบ PE 80 PN 10   
(SDR13.6) ทอขนาด 4 นิ้ว ขุดลึกไมนอย
กวา 0.80 เมตร ยาวไมนอย
กวา 204.00 เมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 250,000 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /351,100 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการใชน้ํา
อุปโภค-บริโภค 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการใชน้ําอุปโภค-
บริโภค 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมคร้ังที่ 1 หนาที่ 11 ลําดับที่ 15) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1/2565 
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 สังคมท่ีมีคุณภาพ เปนเมืองแหงความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   

ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 (พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทาง

สังคมใหชุมชนเขมแข็ง) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (คาสาธารณูปการ) 

ลําดับ 
ที่ 

รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความ
จําเปนที่ตองการ

เปลี่ยนแปลง 

14 กอสรางถนนลูกรัง ม.4 โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานหายโศก หมูที่ 4 
จากที่ดินนายสุเนตร สังอรดี ถึงแนวเขตหมูที่ 9 
จํานวน 2 ชวง 

เ นื่ อ ง จ า ก
งบประมาณและ 
รายละเอียด
คุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพื่ อ ใหป ระชาชน เดินทางได สะดวกมี ความ
ปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากนานายสุเนตร สังอรดี - นานายออด ปรืองาม 
กวาง 6 ม. ยาว 1,000 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
ชวงที่ 1 ถนนกวาง 6.00  
เมตร  ยาว 1,300 เมตร หนา 0.30 เมตร ชวง
ที่ 2 ถนนกวาง 6.00 เมตร ยาว  
2,770 เมตร หนา 0.50 เมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /600,000 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /3,833,530 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการเดินทาง 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการเดินทาง 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมคร้ังที่ 1 หนาที่ 11 ลําดับที่ 18)  
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1/2565 
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 สังคมท่ีมีคุณภาพ เปนเมืองแหงความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   

ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 (พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทาง

สังคมใหชุมชนเขมแข็ง) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (คาสาธารณูปการ) 

ลําดับ 
ที่ 

รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจําเปนที่
ตองการเปลี่ยนแปลง 

15 กอสรางถนน คสล.ม.5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานหัวซา หมูที่ 5 จากทางหลวงหมายเลข 
3039 ถึงสระน้ําประปาวัดหนองใหญ 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความ
ปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความ
ปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากถนน 3039 - สระน้ําประปาวัดหนอง
ใหญ กวาง 6 ม.ยาว 800 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
ถนนกวาง 6 เมตร  ยาว 78
เมตร หนา 0.15 เมตร  
ห รื อ มี พื้ น ที่ ผิ ว จ ร า จ ร ไ ม น อ ย
กวา 4,680.00 ตารางเมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /- 
พ.ศ. 2567 /2,600,000 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /2,506,000 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการเดินทาง 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการเดินทาง 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมคร้ังที่ 1 หนาที่ 13 ลําดับที่ 27) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1/2565 
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 สังคมท่ีมีคุณภาพ เปนเมืองแหงความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   

ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 (พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทาง

สังคมใหชุมชนเขมแข็ง) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (คาสาธารณูปการ) 

ลําดับ 
ที่ 

รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจําเปนที่
ตองการเปลี่ยนแปลง 

16 กอสรางถนน คสล. ม.5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานหัวซา หมูที่ 5 จากบานนางวิภารัตน 
งามวงษ ถึงบานสวนภูตะวัน 

เนื่องจากรายละเอียด
คุณลักษณะเปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความ
ปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนางวิภารัตน งามวงษ ถึงทาง
แยกไปวัดอาจารยยูร กวาง 4 ม. ยาว 
321 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 3.50 เมตร  ยาว 232  
เมตร หนา 0.15  เมตร หรือมีพื้นที่ ผิว
จราจรไมนอยกวา 812.00 ตารางเมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /- 
พ.ศ. 2567 /770,400 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /426,800 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการเดินทาง 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570 หนา 44 ลําดับที่ 29) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1/2565 
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 สังคมท่ีมีคุณภาพ เปนเมืองแหงความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   

ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 (พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทาง

สังคมใหชุมชนเขมแข็ง) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (คาสาธารณูปการ) 
ลําดับ 

ที่ 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจําเปนที่
ตองการเปลี่ยนแปลง 

17 กอสรางถนน คสล. ม.6 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานหัวซา หมูที่ 6 จากทางหลวงหมายเลข 
3070 ถึงแยกหนองปากกวาง 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความ
ปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากถนนหมายเลข 3070 ถึงแยก
หนองปากกวาง กวาง 4 ม.ยาว 250 
ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
ชวงที่ 1 ถนนกวาง 4.00 เมตร   
ยาว 212 เมตร หนา 0.15  
เมตร ชวงที ่2 ถนนวาง 3
เมตร  ยาว 218เมตร หนา 0.15 เมตร  

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /600,000 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /805,000 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของประชาชนไมต่ํากวา
รอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของประชาชนไมต่ํากวารอย
ละ 60 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดใชถนนไดอยางสะดวก
ปลอดภัย 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชน ได ใช ถน น ได อย างสะดวก
ปลอดภัย 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570 หนา 46 ลําดับที่ 34) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1/2565 
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 สังคมท่ีมีคุณภาพ เปนเมืองแหงความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   

ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 (พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทาง

สังคมใหชุมชนเขมแข็ง) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (คาสาธารณูปการ) 
ลําดับ 

ที่ 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจําเปนที่
ตองการเปลี่ยนแปลง 

18 กอสรางรางระบายน้าํ ม.6 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. บานหัวซา หมูที่ 6 
จากบานผูใหญเฉลิม ถึงบานนางทองคํา สามารถ 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป วัตถุประสงค 

เพื่ อใหประชาชนเดินทางได
สะดวกมีความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพื่อปองกันปญหาน้ําทวมขัง 

เป า ห ม าย  (ผ ล ผ ลิ ต ข อ ง
โครงการ) 
กอสรางรางระบายน้ําผู ใหญ
เฉ ลิ ม  - บ า น น า ย ท อ ง คํ า 
สามารถ ระยะทาง 500 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กอสรางรางระบายน้าํคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง 0.50 เมตร ยาว 268.00 เมตร ลึก 0.50-
0.80 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอย
กวา 136.50 ตารางเมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 230,000 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /1,103,400 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของประชาชนไม
ต่ํากวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของประชาชนไมต่ํากวารอยละ 60 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดใชถนนไดอยาง
สะดวกปลอดภัย 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดใชถนนไดอยางสะดวกปลอดภัย 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมคร้ังที่ 1 หนาที่ 15 ลําดับที่ 35) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1/2565 
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 สังคมท่ีมีคุณภาพ เปนเมืองแหงความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   

ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 (พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทาง

สังคมใหชุมชนเขมแข็ง) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (คาสาธารณูปการ) 
ลําดับ 

ที่ 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจําเปนที่
ตองการเปลี่ยนแปลง 

19 ติดตั้งเสียงตามสาย ม.6 โครงการติดตั้งเสียงตามสายรอบหมูบาน บาน
หัวซา หมูที่ 6 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป วัตถุประสงค 

เพื่อใหประชาชนรับรูขอมูลขาวสาร 
วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนรับรูขอมูลขาวสาร 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
ติดตั้งเสียงตามสาย หมู 6 บานหัวซา 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
ติดตั้งเสียงตามสายรอบหมูบาน บานหัวซา หมู
ที่ 6 เพื่อรับทราบขอมูลขาวสารตาง ๆ ของ
ทางราชการ 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /61,000 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /657,000 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของประชาชนไมต่ํากวา
รอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของประชาชนไมต่ํากวารอยละ 
60 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
เพื่อใหประชาชนไดรับขาวสารอยาง
ทั่วถึง 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
เพื่อใหประชาชนไดรับขาวสารอยางทั่วถึง 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมคร้ังที่ 1 หนา 15 ลําดับที่ 34) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1/2565 
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 สังคมท่ีมีคุณภาพ เปนเมืองแหงความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   

ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 (พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทาง

สังคมใหชุมชนเขมแข็ง) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (คาสาธารณูปการ) 

ลําดับ 
ที่ 

รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความ
จําเปนที่ตองการ

เปลี่ยนแปลง 
20 กอสรางถนน คสล. ม.7 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บาน

หนองกาน้ํา หมูที่ 7 จากบานนายมาโนช ชํานิ 
ถึงบานนายวิชัย แกวพิลา 

เนื่องจากงบประมาณ
และรายละเอียด
คุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป วัตถุประสงค 

เพื่ อ ให ป ระชาชน เดินทางไดสะดวกมี ความ
ปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความ
ปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนายมาโนช ถึงบานนายวิชัย แกวพิลา 
กวาง 3 ม.ยาว 112 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 3.00 เมตร  ยาว 113.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอย 
กวา 339.00 ตารางเมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /201,600 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /193,250 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดใชถนนไดอยางสะดวกปลอดภัย 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดใชถนนไดอยางสะดวกปลอดภัย 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570 หนา 47 ลําดับที่ 40) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1/2565 
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 สังคมท่ีมีคุณภาพ เปนเมืองแหงความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   

ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 (พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทาง

สังคมใหชุมชนเขมแข็ง) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (คาสาธารณูปการ) 

ลําดับ 
ที่ 

รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความ
จําเปนที่ตองการ

เปลี่ยนแปลง 
21 กอสรางถนนลูกรัง ม.7 โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานหนองกาน้ํา หมูที่ 7 

จากที่ดินนายสมเกียรติ  พันดี  ถึงวัด เนินผาสุก 
จํานวน 2 ชวง 

เนื่องจากงบประมาณ
และรายละเอียด
คุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป วัตถุประสงค 

เพื่ อใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความ
ปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากที่นายสมเกียรติ์ พันดี ถึงวัดเนินผาสุก ชวงที่ 
1 กวาง 3 ม.ยาว 100 ม. ชวงที่ 2 กวาง 5 ม.
ยาว 200 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
ชวงที่ 1 ถนนกวาง 3.00 เมตร   
ยาว 98.00 เมตร  หนา 0.40  
เมตร  ชวงที ่2 ถนนกวาง 5.00  
เมตร  ยาว 114.00 เมตร หนา 1.00 เมตร หรือ
พื้นที่รวมไมนอยกวา 864.00 ตารางเมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /390,000 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /306,777 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของประชาชนไมต่ํากวารอยละ 
60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของประชาชนไมต่ํากวารอยละ 60 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดใชถนนไดอยางสะดวกปลอดภัย 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดใชถนนไดอยางสะดวกปลอดภัย 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570 หนา 47 ลําดับที่ 38) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1/2565 
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 สังคมท่ีมีคุณภาพ เปนเมืองแหงความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   

ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 (พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทาง

สังคมใหชุมชนเขมแข็ง) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (คาสาธารณูปการ) 

ลําดับ 
ที่ 

รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจําเปนที่
ตองการเปลี่ยนแปลง 

22 ถมสระน้ําสาธารณประ 
โยชน ม.7 

โครงการกอสรางถมดิน บานหนองกาน้ํา 
หมูที่ 7 บริเวณที่สาธารณประโยชน 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป วัตถุประสงค 

เพื่อใหประชาชนมีพื้นที่สาธารณประโยชน 
วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนมีพื้นที่สาธารณประโยชน 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
สระน้ําสาธารณประโยชน ม.7 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
ลูกรังกวาง 30.00 เมตร  
ยาว 30.00 เมตร หนา 4.00 เมตรหรือมี
พื้นที่ดําเนินการไมนอย
กวา 900.00 ตารางเมตร  ปริมาตรดิน
ถม 3,600.00  
ลูกบาศกเมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /610,000 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /885,300 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับพื้นที่สาธารณประโยชนใน
การทํากิจกรรม 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับพื้นที่สาธารณประโยชนใน
การทํากิจกรรม 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมคร้ังที่ 1 หนา 17 ลําดับที่ 42) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1/2565 
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 สังคมท่ีมีคุณภาพ เปนเมืองแหงความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   

ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 (พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทาง

สังคมใหชุมชนเขมแข็ง) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (คาสาธารณูปการ) 

ลําดับ 
ที่ 

รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจําเปนที่
ตองการเปลี่ยนแปลง 

23 กอสรางประปา ม.7 โครงการยายถังน้ําประปา พรอมทําการ
ติดตั้งใหม หมูที่ 7 บานหนองกาน้ํา จากหมูที่ 
10 บานหนองนก ทําการติดตั้ง ในที่ดินของ
นางบุญสม มีชัย บานหนองกาน้ํา หมูที่ 7 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนมีน้ําอุปโภค-บริโภค
อยางทั่วถึง 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนมีน้ําอุปโภค-บริโภคอยาง
ทั่วถึง 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
กอสรางประปา ม.7 บริเวณที่นายบุญ
สม มีชัย 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
ยายจากหมูที่  10 บานหนองนก ทําการ
ติดตั้งในที่ดินของนางบุญสม มีชัย บานหนอง
ก า น้ํ า  ห มู ที่  7  ถั ง ข น า ด ค ว า ม
สูง 20.00 เมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /800,000 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /232,500 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของประชาชน 
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนได รับน้ํ า อุปโภค-บริโภค
อยางทั่วถึง 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับน้ําอุปโภค-บริโภคอยางทั่วถึง 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570 หนาที่ 47 ลําดับที่ 39) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1/2565 
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 สังคมท่ีมีคุณภาพ เปนเมืองแหงความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   

ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 (พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทาง

สังคมใหชุมชนเขมแข็ง) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (คาสาธารณูปการ) 

ลําดับ 
ที่ 

รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความ
จําเปนที่ตองการ

เปลี่ยนแปลง 
24 กอสรางถนน คสล.ม.8 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานหนองหูชาง หมูที่ 8 จากที่นานายอุดม 
ชํานิ ถึงบานนายชิต มีชัย 

เนื่องจากงบประมาณ
และรายละเอียด
คุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป วัตถุประสงค 

เพื่อใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความ
ปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความ
ปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากที่นายอุดม ชํานิ - บานนายชิต มีชัย กวาง 
4 ม.ยาว 500 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 4.00 เมตร  ยาว 890.00 เมตร หนา
 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอย
กวา 3,560.00 ตารางเมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /1,100,000 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /1,889,300 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการเดินทาง 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการเดินทาง 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมคร้ังที่ 1 หนาที่ 20 ลําดับที่ 55)  
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1/2565 
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 สังคมท่ีมีคุณภาพ เปนเมืองแหงความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   

ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 (พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทาง

สังคมใหชุมชนเขมแข็ง) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (คาสาธารณูปการ) 

ลําดับ 
ที่ 

รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจําเปนที่
ตองการเปลี่ยนแปลง 

25 กอสรางถนน ลูกรัง ม.8 โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานหนองหู
ช าง หมู ที่  8  จากบ านค รูวัน เพ็ ญ  ไผ
สมบูรณ ถึงทางหลวง อบจ. 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความ
ปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความ
ปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
กอสรางถนนลูกรัง ม.8 จํานวน 3 จุด 1.จาก
บานนายทรงวิท ไพรดี - บานนายบรรทม 
ชํานิ กวาง 4 ม.ยาว 500 ม. 2.จากบานครู
วันเพ็ญ ไผสมบูรณ - ถนน อบจ. กวาง 6 ม.
ยาว 1,200 ม. 3.จากบานนายบุญ - หนอง
ตะเคียน กวาง 4 ม.ยาว 1,000 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
ชวงที ่1 ถนนกวาง 5.00 เมตร  
ยาว 328.00 เมตร หนา 1.00 
เมตร ชวงที ่2 ถนนกวาง 6.00  
เมตร ยาว 315.00 เมตร หนา  
1.00 เม ต ร  ห รือ มี พื้ น ที่ ร ว ม ไม น อ ย
กวา 1,640.00 ตารางเมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /902,000 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /1,435,136 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการเดินทาง 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการเดินทาง 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมคร้ังที่ 1 หนา 20 ลําดับที่ 56) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1/2565 
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 สังคมท่ีมีคุณภาพ เปนเมืองแหงความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   

ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 (พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทาง

สังคมใหชุมชนเขมแข็ง) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (คาสาธารณูปการ) 

ลําดับ 
ที่ 

รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจําเปนที่
ตองการเปลี่ยนแปลง 

26 กอสรางถนน ลูกรัง ม.8 โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานหนองหูชาง 
หมูที่  8 จากบานนายทรงวิท ถึงบานนาย
บรรทม ชําน ิ

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความ
ปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  
กอสรางถนนลูกรัง ม.8 จํานวน 3 จุด 1.จากบาน
นายทรงวิท ไพรดี - บานนายบรรทม ชํานิ กวาง 4 
ม.ยาว 500 ม. 2.จากบานครูวันเพ็ญ ไผสมบูรณ - 
ถนน อบจ. กวาง 6 ม.ยาว 1,200 ม. 3.จากบาน
นายบุญ - หนองตะเคียน กวาง 4 ม.ยาว 1,000 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
ถนนกวาง 4.00 เมตร  
ยาว 160.00 เมตร หนา 0.50  
เม ต รห รื อ มี พื้ น ที่ ดํ า เนิ น ก า ร ไม น อ ย
กวา 640.00 ตารางเมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /902,000 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /126,126 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการเดินทาง 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการเดินทาง 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมคร้ังที่ 1 หนา 20 ลําดับที่ 56) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1/2565 
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 สังคมท่ีมีคุณภาพ เปนเมืองแหงความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   

ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 (พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทาง

สังคมใหชุมชนเขมแข็ง) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (คาสาธารณูปการ) 

ลําดับ 
ท่ี 

รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความ
จําเปนท่ีตองการ

เปล่ียนแปลง 
27 กอสรางถนน คสล.ม.9 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานหนองปรือนอย  หมูที่ 9 จากบานนาย
รวย วุฒิแสง ถึงบานนางวิไล จุลกรรณ 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความ
ปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความ
ปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนายรวย วุฒิแสง - นางวิไล จุล
กรรณ กวาง 3 ม.ยาว 30 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 3.00 เมตร  ยาว 47.00  
เมตร หนา  0.15 เมตร หรือมีพื้ นที่ ผิ ว
จราจรไมนอยกวา 141.00 ตารางเมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /49,500 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /75,600 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการเดินทาง 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการเดินทาง 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมคร้ังที่ 1 หนา 22 ลําดับที่ 64) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1/2565 
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 สังคมท่ีมีคุณภาพ เปนเมืองแหงความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   

ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 (พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทาง

สังคมใหชุมชนเขมแข็ง) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (คาสาธารณูปการ) 

ลําดับ 
ท่ี 

รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจําเปนที่
ตองการเปลี่ยนแปลง 

28 กอสรางถนน คสล.ม.9 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานหนองปรือนอย  หมูที่ 9 จากบานนาย
รวย วุฒิแสง ถึงบานนายยน เอ้ือเฟอ 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความ
ปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความ
ปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากถนนปากทาง (พรอมบอพกัน้ํา) จํานวน 
2 ชวง ชวงที่ 1 จาก ร.ร.หนองปรือนอย - 
บานนายรวย วุฒิแสง กวาง 4 ม.ยาว 100 
ม.ชวงที่ 2 บานนายเดชา วาสะศิริ - บาน
นายยน เอ้ือเฟอ กวาง 4 ม.ยาว 120 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 3.00 เมตร  ยาว 63.00  
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้ นที่ ผิ ว
จราจรไมนอยกวา 189.00 ตารางเมตร 

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

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /101,200 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนมีน้ําอุปโภค - บริโภคที่เพียงพอ 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการเดินทาง 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมคร้ังที่ 1 หนา 22 ลําดับที่ 62) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1/2565 
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 สังคมท่ีมีคุณภาพ เปนเมืองแหงความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   

ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 (พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทาง

สังคมใหชุมชนเขมแข็ง) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (คาสาธารณูปการ) 

ลําดับ 
ที่ 

รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความ
จําเปนที่ตองการ

เปลี่ยนแปลง 
29 กอสรางถนน ลูกรัง ม.9 โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานหนองปรือนอย  

หมูที่ 9 จากที่ดินนางสาวทองหยิบ นอยเสน ถึง
ที่ดินบริษัทสวนปากิตต ิ

เนื่องจาก
งบประมาณและ
รายละเอียดและ
คุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความ
ปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากที่นางสาวทองหยิบ นอยเสน - เขตตําบลโคก
ไทย กวาง 6 ม.ยาว 1,000 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 4.00 เมตร  ยาว 643.00 เมตร หนา 
0.30 เมตร  ห รือมี พื้ น ที่ ผิ วจราจรไม น อย
กวา 2,572.00 ตารางเมตร  

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /- 
พ.ศ. 2567 /846,000 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /287,500 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการเดินทาง 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการเดินทาง 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมคร้ังที่ 1 หนา 23 ลําดับที่ 66) 
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แบบ ผ.012(เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1/2565 
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 สังคมท่ีมีคุณภาพ เปนเมืองแหงความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   

ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 (พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทาง

สังคมใหชุมชนเขมแข็ง) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (คาสาธารณูปการ) 
ลําดับ 

ที่ 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจําเปนที่
ตองการเปลี่ยนแปลง 

30 กอสรางถนนลูกรัง ม.9 โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานหนองปรือนอย 
หมูที่ 9 จากที่ดินนางเยาวเรศ หงษสมศรี ถึงทาง
หลวงชนบท 

เนื่องจากรายละเอียดและ
คุณลักษณะเปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนเดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพื่ อ ให ประชาชน เดินทางไดสะดวกมีความ
ปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนางเยาวเรศ หงษสมศรี - 
ถนนสี่เลนหนองนก กวาง 6 ม.ยาว 
1,000 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง  6 เมตร  ยาว 296.00 เมตร หนา 0.30-
2.00 เมตร  
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอย
กวา 1,776.00 ตารางเมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /846,000 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /351,700 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการเดินทาง 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมคร้ังที่ 1 หนา 22 ลําดับที่ 61) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1/2565 
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 สังคมท่ีมีคุณภาพ เปนเมืองแหงความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   

ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 (พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทาง

สังคมใหชุมชนเขมแข็ง) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (คาสาธารณูปการ) 

ลําดับ 
ที่ 

รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจําเปนที่
ตองการเปลี่ยนแปลง 

31 กอสรางถนน คสล.ม.9 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอม
ทอระบายน้ํา คสล. DiL 0.60 เมตร บานหนอง
ปรือนอย หมูที่ 9 จากโรงเรียนบานหนองปรือ
นอย ถึงบานนายเดชา วาสะศิริ 

เนื่องจากงบประมาณ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนเดนิทางไดสะดวกมีความ
ปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพื่ อใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความ
ปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากถนนปากทาง (พรอมบอพกัน้ํา) จาํนวน 
2 ชวง ชวงที่ 1 จาก ร.ร.หนองปรือนอย - 
บานนายรวย วุฒิแสง กวาง 4 ม.ยาว 100 
ม.ชวงที่ 2 บานนายเดชา วาสะศิริ - บาน
นายยน เอ้ือเฟอ กวาง 4 ม.ยาว 120 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 4.00 เมตร 
ยาว 235.00 เมตร  หนา 0.15.00 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไมนอยกวา 940.00 ตารางเมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /1,287,600 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /1,354,500 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของประชาชนไมต่ํากวารอย
ละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการเดินทาง 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการเดินทาง 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมคร้ังที่ 1 หนา 22 ลําดับที่ 62) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1/2565 
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 สังคมท่ีมีคุณภาพ เปนเมืองแหงความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   

ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 (พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทาง

สังคมใหชุมชนเขมแข็ง) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (คาสาธารณูปการ) 

ลําดับ 
ที่ 

รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจําเปนที่
ตองการเปลี่ยนแปลง 

32 กอสรางถนน คสล.ม.10 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานหนองนก หมูที่ 10 จากบานนายเอนก 
เหมือยพรหม ถึงสระน้ําสาธารณะหมูบาน 

เนื่องจากรายละเอียดและ
คุณลักษณะเปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความ
ปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนายอเนก เหมือยพรหม - สระ
สาธารณะหมูบาน กวาง 4 ม.ยาว 300 
ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 3.50 เมตร  ยาว 174.00 เมตร หน
า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอย
กวา 609.00 ตารางเมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /660,000 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /307,800 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของประชาชนไมต่ํากวา
รอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของประชาชนไมต่ํากวารอยละ 
60 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนได รับความสะดวกในการ
เดินทาง 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการเดินทาง 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมคร้ังที่ 1 หนา 24 ลําดับที่ 70)  
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1/2565 
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 สังคมท่ีมีคุณภาพ เปนเมืองแหงความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   

ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 (พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทาง

สังคมใหชุมชนเขมแข็ง) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (คาสาธารณูปการ) 

ลําดับ 
ที่ 

รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจําเปนที่
ตองการเปลี่ยนแปลง 

33 ขยายถนน คสล.ม.11 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
หนองระเนตร หมูที่ 11 จากทางหลวง อบต. ถึง
บานนายระชต บวรทัศน จํานวน 3 ชวง 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพื่ อใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความ
ปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
ขยายถนน คสล.ม.11 พรอมลงลูกรัง 
(ติดตั้งร้ัวลวดหนาม) ม.11 จากบาน
นายระชต บวรทัศน - ซอย 1 กวาง 
1.5 ม.ยาว 300 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
ชวงที่ 1 กวาง 1.50 เมตร  ยาว 63  
เมตร หนา 0.15 เมตร ชวงที่ 2 กวาง 0.50  
เมตร ยาว 296 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ชวงที่ 3 กวาง 1เมตร  ยาว 296 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /300,000 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /300,700 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนได รับความสะดวกในการ
เดินทาง 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการเดินทาง 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมคร้ังที่ 1 หนา 26 ลําดับที่ 77) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1/2565 
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 สังคมท่ีมีคุณภาพ เปนเมืองแหงความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   

ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 (พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทาง

สังคมใหชุมชนเขมแข็ง) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (คาสาธารณูปการ) 

ลําดับ 
ที่ 

รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความ
จําเปนที่ตองการ

เปลี่ยนแปลง 
34 กอสรางถนน คสล. ม.11 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บาน

หนองระเนตร หมูที่ 11 จากบานนางสุทิน ปตสะ 
ถึงบอน้ําดีสวนอุตสาหกรรมโรจนะ 

เนื่องจากงบประมาณ
และรายละเอียดและ
คุณลักษณะเปลี่ยนแปลง
ไป วัตถุประสงค 

เพื่อใหประชาชนเดนิทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพื่ อ ให ประชาชน เดินทางได สะดวกมี ความ
ปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนางสทุิน ปตสะ ถึงบอน้ําดีโรจนะ 
กวาง 5 ม. ยาว 600 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 4.00 เมตร  ยาว 352.00 เมตร หนา 0.1
5 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 1,408.00  
ตารางเมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /- 
พ.ศ. 2567 /1,800,000 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /735,700 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนได รับความปลอดภัยในการ
เดินทาง 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความปลอดภัยในการเดินทาง 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570 หนา 53 ลําดับที่ 61) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1/2565 
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 สังคมท่ีมีคุณภาพ เปนเมืองแหงความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   

ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 (พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทาง

สังคมใหชุมชนเขมแข็ง) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (คาสาธารณูปการ) 

ลําดับ 
ที่ 

รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจําเปนที่
ตองการเปลี่ยนแปลง 

35 กอสรางถนนลูกรัง ม.11 โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานหนองระเนตร 
หมูที่ 11 จากบานนางละมาย เนืองมัจฉา ถึง
บานนางสุทิน ปตสะ 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความ
ปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพื่ อใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความ
ปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนางละมาย  
เนื่องมัจฉา ถึงบานนาง 
สุทิน ปตสะ กวาง 5 ม.ยาว 1,000 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 5 เมตร ยาว 950 เมตร หนา 0.50 เมตร
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 4,750 ตารางเมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /- 
พ.ศ. 2567 /870,000 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /394,000 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความปลอดภัยในการเดินทาง 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความปลอดภัยในการเดินทาง 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570 หนา 52 ลําดับที่ 60) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1/2565 
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 สังคมท่ีมีคุณภาพ เปนเมืองแหงความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   

ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 (พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทาง

สังคมใหชุมชนเขมแข็ง) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (คาสาธารณูปการ) 

ลําดับ 
ท่ี 

รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจําเปนท่ี
ตองการเปลี่ยนแปลง 

36 กอสรางถนนลูกรัง ม.11 โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานหนองระ
เนตร หมูที่ 11 จากบานนายระชต บวรทัศน 
ถึงบานนายมนูญ จันทรตรา 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความ
ปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความ
ปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนายระชต บวรทัศน - บานนาย
มนูญ จันทรตรา กวาง 6 ม.ยาว 900 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 5.50 เมตร ยาว 370
เมตร หนา 0.30 เมตรหรือพื้นที่ไมนอย
กวา 2,035.00 ตารางเมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /761,000 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /226,900 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนได รับความปลอดภัยในการ
เดินทาง 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความปลอดภัยในการเดินทาง 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมคร้ังที่ 1 หนา 26 ลําดับที่ 78) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1/2565 
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 สังคมท่ีมีคุณภาพ เปนเมืองแหงความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   

ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 (พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทาง

สังคมใหชุมชนเขมแข็ง) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (คาสาธารณูปการ) 

ลําดับ 
ท่ี 

รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจําเปนท่ี
ตองการเปลี่ยนแปลง 

37 กอสรางถนน คสล.ม.12 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานหนองปรือวาย หมูที่ 12 จากบานนาง
สมลิ้ม เภาเนือง ถึงนิคมอุตสาหกรรมโรจ
นะ หมูที่ 13 

เนื่องจากงบประมาณ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความ
ปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความ
ปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนางสมลิ้ม - บานนายเจียน เภาเนือง 
กวาง 4 ม.ยาว 220 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 4 เมตร ยาว 1,290
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 5,160 ตารางเมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /484,000 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /2,968,600 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความปลอดภัยในการเดินทาง 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนได รับความปลอดภัยในการ
เดินทาง 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมคร้ังที่ 1 หนา 27 ลําดับที่ 84) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1/2565 
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 สังคมท่ีมีคุณภาพ เปนเมืองแหงความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   

ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 (พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทาง

สังคมใหชุมชนเขมแข็ง) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (คาสาธารณูปการ) 
ลําดับ 

ที่ 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจําเปนที่
ตองการเปลี่ยนแปลง 

38 กอสรางถนน คสล.ม.12 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานหนองปรือวาย หมูที่ 12 จากบานนาย
วีระ จงกล ถึงสวนอุตสาหกรรมโรจนะ 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความ
ปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนายวีระ จงกล – สวน
อุตสาหกรรมโรจนะ กวาง 4 ม.ยาว 
650 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 4 เมตร ยาว 610 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 2,440.00 ตารางเมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /1,440,000 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /1,287,450 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความปลอดภัยในการ
เดินทาง 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนได รับความปลอดภัยในการ
เดินทาง 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมคร้ังที่ 1 หนา 27 ลําดับที่ 
82) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1/2565 
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 สังคมท่ีมีคุณภาพ เปนเมืองแหงความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   

ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 (พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทาง

สังคมใหชุมชนเขมแข็ง) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (คาสาธารณูปการ) 

ลําดับ 
ที่ 

รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจําเปนที่
ตองการเปลี่ยนแปลง 

39 เปลี่ยนถังระบบประปา ม.12 โครงการติดตั้งถังน้ําแชมเปญพรอมอุปกรณ ขนาด 30 
ลูกบาศกเมตร สูง 20 เมตร บริเวณดานขางสนาม
กีฬาหมูบาน หมู 12 บานโคกอุดมดี 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนมีน้ําอุปโภค-บริโภค 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนมีน้ําอุปโภค-บริโภค 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
เปลี่ยนถังระบบประปาหมูบาน ม.12 
พรอมระบบกรองน้ํา (หนองปรือน้ําใส) 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
หอถังเหล็กเก็บน้ํารูปถวยแชมเปญ ขนาดความสงูไม
นอยกวา 20 ม.ปริมาตรความจนุ้ํา
จํานวน 30 ลบม. เคร่ืองสูบน้ําแบบ
ไฟฟา (ซัมเมิรส) ขนาด 2  
แรงมา ทุนลอยน้ําพรอมอุปกรณครบชุด ถังกรองสนิม
เหล็ก เทฐานปูน ระบบไฟฟา เชื่อมตอระบบประปา 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /300,000 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /611,000 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการใชน้ํา
อุปโภค - บริโภค 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการใชน้ําอุปโภค - 
บริโภค 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมคร้ังที่ 1 หนา 27 ลําดับที่ 83) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1/2565 
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 สังคมท่ีมีคุณภาพ เปนเมืองแหงความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   

ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 (พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทาง

สังคมใหชุมชนเขมแข็ง) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (คาสาธารณูปการ) 

ลําดับ 
ที่ 

รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความ
จําเปนที่ตองการ

เปลี่ยนแปลง 
40 กอสรางถนน คสล.ม.13 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานคลองสมบูรณ 

หมูที่ 13 จากบานนางเกสร ชํานิ ถึงบานนางสุพัฒน ใจด ี
เนื่องจาก
งบประมาณและ
รายละเอียดและ
คุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพื่ อ ให ป ระช าชน เดิ น ท างได
สะดวกมีความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนางเกสร ชาํนิ - บานนาง
สุพัฒน ใจดี กวาง 3 ม.ยาว 80 
ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 3.00 เมตร  ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไมนอยกวา 800.00 ตารางเมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /132,000 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /193,450 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของประชาชนไมต่ํา
กวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของประชาชนไมต่ํากวารอยละ 60 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกใน
การเดินทาง 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการเดินทาง 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมคร้ังที่ 1 หนา 28 ลําดับที่ 90)  
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1/2565 
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 สังคมท่ีมีคุณภาพ เปนเมืองแหงความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   

ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 (พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทาง

สังคมใหชุมชนเขมแข็ง) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (คาสาธารณูปการ) 

ลําดับ 
ที่ 

รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความ
จําเปนที่ตองการ

เปลี่ยนแปลง 
41 กอสรางถนน คสล. ม.13 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานคลองสมบรูณ 

หมูที่ 13 จากบานนางอารี ชาํนิ ถึงบานนางสุพัฒน ฝงสระ 
เนื่องจาก
รายละเอียดและ
คุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพื่ อใหประชาชนเดินทางได
สะดวกมีความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความปลอดภัย 

เป า ห ม า ย  (ผ ล ผ ลิ ต ข อ ง
โครงการ) 
จากบานนางอารี ชํานิ ถึงนาง
สุพัฒ ฝงสระ กวาง 4 ม. ยาว 
250 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 4.00 เมตร  ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไมนอยกวา 800 ตารางเมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /600,000 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /415,460 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกใน
การเดินทาง 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการเดินทาง 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570  หนา 56 ลําดับที่ 75) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1/2565 
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 สังคมท่ีมีคุณภาพ เปนเมืองแหงความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   

ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 (พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทาง

สังคมใหชุมชนเขมแข็ง) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (คาสาธารณูปการ) 

ลําดับ 
ที่ 

รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจําเปน
ที่ตองการเปลี่ยนแปลง 

42 กอสรางถนน คสล. ม.13 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
คลองสมบูรณ หมูที่ 13 จากวัดคลองสมบูรณ ถึง
ถนนสี่เลน 

เนื่องจากงบประมาณ
และรายละเอียดและ
คุณลักษณะเปลี่ยนแปลง
ไป วัตถุประสงค 

เพื่อใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพื่ อ ใหประชาชน เดินทางไดสะดวกมีความ
ปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากวัดคลองสมบูรณ  ถึงถนนสี่ เลน 
กวาง 5 ม. ยาว 540 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 5.00 เมตร  ยาว 567.00 เมตร หนา  
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 2,835.00  
ตารางเมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /1,620,000 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /1,513,000 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการรับรู
ขาวสาร 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการเดินทาง 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570  หนา 56 ลําดับที่ 74) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1/2565 
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 สังคมท่ีมีคุณภาพ เปนเมืองแหงความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   

ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 (พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทาง

สังคมใหชุมชนเขมแข็ง) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (คาสาธารณูปการ) 
ลําดับ 

ที่ 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความ
จําเปนที่ตองการ

เปลี่ยนแปลง 
43 กอสรางถนนลูกรัง ม.13 โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานคลองสมบูรณ หมูที่ 

13 จากที่ดินนส.ขวัญ สัตยซ่ือ ถึงที่ดินนายสมคิด 
บัญฑะ 

เนื่องจากรายละเอียด
และคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากถนนหลัก - นายสมคิด บัณฑะ 
กวาง 5 ม.ยาว 250 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 5 เมตร ยาว 227.00 เมตร หนา 1.00 เมตร
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 1,135 ตารางเมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /- 
พ.ศ. 2567 /375,000 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /496,200 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดใชถนนไดอยางสะดวก
ปลอดภัย 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดใชถนนไดอยางสะดวกปลอดภัย 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมคร้ังที่ 1  หนา 29 ลําดับที่ 93) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1/2565 
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 สังคมท่ีมีคุณภาพ เปนเมืองแหงความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   

ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 (พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทาง

สังคมใหชุมชนเขมแข็ง) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (คาสาธารณูปการ) 

ลําดับ 
ที่ 

รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจําเปนที่
ตองการเปลี่ยนแปลง 

44 ปรับปรุงถนนลูกรัง ม.12 โครงการกอสรางถนนลูก รัง บ านคลอง
สมบูรณ หมูที่ 13 จากที่ดินนางสมลิ้ม เภา
เนือง ถึงที่ดินนายสมมิตร ศรีเกษม 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและ
คุณลักษณะเปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความ
ปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากที่นางสมลิ้ม - นายสมมิตร ศรีเกษม 
กวาง 4 ม.ยาว 430 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 4.00 เมตร ยาว 430.00 เมตร หนา 
0.40 เมตรหรือพื้นที่ไมนอยกวา 1,720.00
ตารางเมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /- 
พ.ศ. 2567 /242,000 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /305,500 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนได ใชถนนไดอยางสะดวก
ปลอดภัย 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดใชถนนไดอยางสะดวกปลอดภัย 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมคร้ังที่ 1  หนา 27 ลําดับที่ 86) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1/2565 
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 สังคมท่ีมีคุณภาพ เปนเมืองแหงความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   

ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 (พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทาง

สังคมใหชุมชนเขมแข็ง) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (คาสาธารณูปการ) 

ลําดับ 
ที่ 

รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจําเปนที่
ตองการเปลี่ยนแปลง 

45 กอสรางถนน คสล. ม.14 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
ดอนสับฟาก หมูที่ 14 จากที่นางสาวนวลละออ 
ดวงดี ถึงบานนางมล ปรืองาม 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนเดินทางไดสะดวก
มีความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพื่ อ ให ป ระชาชน เดินทางได สะดวกมี ความ
ปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบ านนางลั่นทม ถึงสุดซอย 
กวาง 4.5 ม.ยาว 120 ม. พรอม
ไหลทางขางละ 0.20 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 4.00 เมตร ยาว 222 เมตร หรือมีพื้นที่
ดําเนินการไมนอยกวา 888.00 ตร.ม. 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /610,000 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /465,700 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดใชถนนไดอยางสะดวก
ปลอดภัย 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดใชถนนไดอยางสะดวกปลอดภัย 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570 หนา 57 ลําดับที่ 79) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1/2565 
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 สังคมท่ีมีคุณภาพ เปนเมืองแหงความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   

ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 (พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทาง

สังคมใหชุมชนเขมแข็ง) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (คาสาธารณูปการ) 

ลําดับ 
ท่ี 

รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจําเปน
ท่ีตองการเปลี่ยนแปลง 

46 กอสรางถนนลูกรัง ม.14 โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานดอนสับฟาก หมูที่ 14  
จากที่ดินนางบุญทิม ขุนเภา ถึงที่ดินนายบุญเลิศ คําซาว 

เนื่องจากงบประมาณ
และรายละเอียดและ
คุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 
  

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากนางบุญทิม ขุนเภา ถึงที่นายบุญ
เลิศ คําซาว กวาง 4 ม.ยาว 200 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 4.00 เมตร ยาว 191.00 เมตร หนา 0.30 เมตร
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 764.00ตารางเมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /240,000 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /88,400 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดใชถนนไดอยางสะดวก
ปลอดภัย 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดใชถนนไดอยางสะดวกปลอดภัย 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570 หนา 57 ลําดับที่ 80) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1/2565 
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 สังคมท่ีมีคุณภาพ เปนเมืองแหงความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   

ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 (พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทาง

สังคมใหชุมชนเขมแข็ง) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (คาสาธารณูปการ) 

ลําดับ 
ที่ 

รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจําเปนที่
ตองการเปลี่ยนแปลง 

47 เสริมถนนลูกรัง ม.14 โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานดอนสับฟาก หมูที่ 14  
จากที่ดินนางอุบล  ประไพเมือง ถึงที่ดินนายไพบูลย จุระ
กรรณ 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและ
คุณลักษณะเปลี่ยนแปลง
ไป วัตถุประสงค 

เพื่อใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
(ที่นางอุบล ประไพเมือง - ที่นาย
ไพบูลย จุระกรรณ) กวาง 5 ม.ยาว 
1,000 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 5.00 เมตร ยาว 430.00 เมตร หนา 0.30 เมตร
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 2,150.00ตารางเมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /- 
พ.ศ. 2567 /705,000 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /260,800 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดใชถนนไดอยางสะดวก
ปลอดภัย 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดใชถนนไดอยางสะดวกปลอดภัย 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมคร้ังที่ 1  หนา 30 ลําดับที่ 101)  
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1/2565 
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 สังคมท่ีมีคุณภาพ เปนเมืองแหงความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   

ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 (พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทาง

สังคมใหชุมชนเขมแข็ง) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (คาสาธารณูปการ) 

ลําดับ 
ท่ี 

รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจําเปนท่ี
ตองการเปลี่ยนแปลง 

48 ขยายสะพาน คสล.ม.15 โครงการกอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขามคลองจากศาลาสวนสุขภาพถึงสวนปา
ชุมชน หมู 15 บานเกาะสมอ 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและ
คุณลักษณะเปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความ
ปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ื อ ให ประชาชน เดินทางได สะดวกมีความ
ปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
ขยายสะพาน คสล.ม.15 สวนสุขภาพ 
กวาง 2 ม. ยาว 7 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 3.00 เมตร  ยาว 8.50 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ไมนอยกวา 25.50 ตารางเมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /1,200,000 

พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /306,100 

พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนได ใชถนนได อย างสะดวก
ปลอดภัย 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดใชถนนไดอยางสะดวกปลอดภัย 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 1  หนา 32 ลําดับท่ี 105) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1/2565 
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 สังคมท่ีมีคุณภาพ เปนเมืองแหงความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   

ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 (พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทาง

สังคมใหชุมชนเขมแข็ง) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (คาสาธารณูปการ) 
ลําดับ 

ที่ 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความ
จําเปนที่ตองการ

เปลี่ยนแปลง 
49 ขยายถนน คสล.ม.15 โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานเกาะสมอ หมูที่ 

15 จากศาลาสวนสุขภาพ ถึงสวนปาชุมชน 
เนื่องจากงบประมาณ
และรายละเอียดและ
คุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนเดินทางได
สะดวกมีความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 
จากศาลาสวนสุขภาพ - 
สวนปาชุมชน กวาง 2 ม.
ยาว 200 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 2.00 เมตร  ยาว 173.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไมนอยกวา 346.00 ตารางเมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /- 
พ.ศ. 2567 /220,000 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /195,500 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึ งพ อ ใจของผู ใช
เสนทาง 
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชน ได ใช ถนน ได
อยางสะดวกปลอดภัย 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดใชถนนไดอยางสะดวกปลอดภัย 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมคร้ังที่ 1  หนา 32 ลําดับที่ 109) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1/2565 
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 สังคมท่ีมีคุณภาพ เปนเมืองแหงความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   

ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 (พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทาง

สังคมใหชุมชนเขมแข็ง) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (คาสาธารณูปการ) 

ลําดับ 
ท่ี 

รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจําเปนท่ี
ตองการเปลี่ยนแปลง 

50 กอสรางถนนลูกรัง ม.16 โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานสีเสียดไทรงาม  หมู
ที่ 16 จากบานนางมุตา มณีบู ถึงที่นางฉวีวรรณ งาม
วงษ 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและ
คุณลักษณะเปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนางมุกดา มณีบู - ท่ีนางฉวีวรรณ 
งามวงษ กวาง 4 ม.ยาว 300 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 4.00 เมตร  ยาว 325.00 เมตร หนา 0.30-
2.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอย
กวา 1,300.00 ตารางเมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /169,000 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /146,200 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดใชถนนไดอยางสะดวก
ปลอดภัย 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดใชถนนไดอยางสะดวกปลอดภัย 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมคร้ังที่ 1  หนา 33 ลําดับที่ 113) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1/2565 
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 สังคมท่ีมีคุณภาพ เปนเมืองแหงความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   

ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 (พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทาง

สังคมใหชุมชนเขมแข็ง) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (คาสาธารณูปการ) 

ลําดับ 
ท่ี 

รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจําเปนท่ี
ตองการเปลี่ยนแปลง 

51 กอสรางถนนลูกรัง ม.16 โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานสีเสียดไทรงาม หมูที่ 
16 จากบานนางวารี บุญสุข ถึงที่นางปยะรัตน หลา
คอม 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและ
คุณลักษณะเปลี่ยนแปลง
ไป วัตถุประสงค 

เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความ
ปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนางวาร ีบุญสุข - ท่ีนางปยะรัตน 
หลาคอม กวาง 5 ม.ยาว 900 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 5 เมตร  ยาว 260 เมตร หนา 0.30 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา 1,300ตารางเมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /- 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /634,000 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /157,900 

พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนได ใชถนนได อย างสะดวก
ปลอดภัย 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดใชถนนไดอยางสะดวกปลอดภัย 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 1  หนา 34 ลําดับท่ี 120) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1/2565 
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 สังคมท่ีมีคุณภาพ เปนเมืองแหงความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   

ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 (พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทาง

สังคมใหชุมชนเขมแข็ง) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (คาสาธารณูปการ) 

ลําดับ 
ที่ 

รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจําเปนที่
ตองการเปลี่ยนแปลง 

52 ติดตั้ งระบบประปา ม .16  พรอม
ซัมเมิรส 

โครงการวางทอจายน้ําของระบบประปาหมูบาน 
หมูที่ 16 จากถังน้ําประปาหมูบาน ถึง หจก. หัว
หวารีไซเคิล 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนมีน้ําอุปโภค-บริโภค 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนมีน้ําอุปโภค-บริโภค 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
ติดตั้ งระบบประปา ม .16  พรอม
ซัมเมิรส (บริเวณหนองขาหยอง) พรอม
วางทอเมน ขนาด 3 นิ้ว จากที่นาย
มานพ กระทงยาม - หจก.หัวหวา รี
ไซเคิล ระยะทาง 2,000 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
ทอประปา
หมูบาน แบบ PE 80 PN10 (SDR 13.6)  
DIA 3 นิ้ว 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /1,500,000 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /796,000 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการใช
น้ําอยางทั่วถึง 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการใชน้ําอยาง
ทั่วถึง 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมคร้ังที่ 1  หนา 33 ลําดับที่ 111) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1/2565 
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 สังคมท่ีมีคุณภาพ เปนเมืองแหงความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   

ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 (พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทาง

สังคมใหชุมชนเขมแข็ง) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (คาสาธารณูปการ) 

ลําดับ 
ที่ 

รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจําเปนที่
ตองการเปลี่ยนแปลง 

53 ขยายทอประปา ม.16 โครงการวางทอจายน้ํ าของระบบประปา
หมูบาน หมูที่ 16 จากถังน้ําประปาหมูบาน ถึง
ที่นางปยรัตน หลาคอม 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและ
คุณลักษณะเปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนมีน้ําอุปโภค-บริโภค 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนมีน้ําอุปโภค-บริโภค 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
ขยายทอประปา ม.16 ขนาด 3 นิ้ว จาก
บานนางลวน แสงพันธ - ที่นางปยะรัตน 
หลาคอม ระยะทาง 1,000 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
ทอประปาหมูบาน แบบ PE 80 PN10  
(SDR 13.6) DIA 3 นิ้ว 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /143,200 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /143,200 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการใชน้ํา
อยางทั่วถึง 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการใชน้ําอยาง
ทั่วถึง 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมคร้ังที่ 1  หนา 33 ลําดับที่ 115)  
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1/2565 
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 สังคมท่ีมีคุณภาพ เปนเมืองแหงความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   

ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 (พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทาง

สังคมใหชุมชนเขมแข็ง) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (คาสาธารณูปการ) 

ลําดับ 
ที่ 

รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความ
จําเปนที่ตองการ

เปลี่ยนแปลง 
54 ขยายถนน คสล.ม.17 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บาน

หนองไฮ หมูที่ 17 จากบานนายทองดี แปนวงศ 
ถึงบานนางสังเวียน บุญธรรม 

เนื่องจากงบประมาณ
และรายละเอียดและ
คุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป วัตถุประสงค 

เพื่อใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความ
ปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพื่ อ ใหป ระชาชน เดินทางได สะดวกมีความ
ปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
ขยายถนน คสล.ม.17 ขางละ 1 ม. จากบาน
นายทองดี แปนวงค ถึงบานนางสังเวียน บุญ
ทํา กวาง 2 ม.ยาว 450 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 5.00 เมตร ยาว 475.00 เมตร หนา 0.1
5  เ ม ต ร  ห รื อ มี พื้ น ที่ ไ ม น อ ย
กวา 2,375.00 ตารางเมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /- 
พ.ศ. 2567 /540,000 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /1,302,400 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดใชถนนไดอยางสะดวกปลอดภัย 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดใชถนนไดอยางสะดวกปลอดภัย 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570 หนา 63 ลําดับที่ 100)  
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1/2565 
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 สังคมท่ีมีคุณภาพ เปนเมืองแหงความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   

ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 (พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทาง

สังคมใหชุมชนเขมแข็ง) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน งบเงินอุดหนุน (งานไฟฟาและประปา) 
ลําดับ 

ที่ 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจําเปนที่
ตองการเปลี่ยนแปลง 

1 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา ม.2 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอศรี
มหาโพธิ เพื่อดําเนินการขยายเขตไฟฟาแรง
ต่ํา บานเกาะสมอ หมูที่ 2  จากบานนาย
จงกล วงษอุดมถึง  บานนายธนเศรษฐ โชติ
วงศรัศมี 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนมไีฟฟาใช 
 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนมไีฟฟาใช 
 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนายจงกล วงษอุดม - นายธน
เศรษฐ โชติวงศรัศมี ระยะทาง 100 
ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
ข ย า ย เ ข ต ไ ฟ ฟ า แ ร ต่ํ า   ย า ว
ประมาณ 98 เมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /100,000 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /100,000 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนมีไฟฟาใชสะดวกและทั่วถึง 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนมีไฟฟาใชสะดวกและทั่วถึง 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมคร้ังที่ 1 หนา 9 ลําดับที่ 9) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1/2565 
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 สังคมท่ีมีคุณภาพ เปนเมืองแหงความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   

ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 (พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทาง

สังคมใหชุมชนเขมแข็ง) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน งบเงินอุดหนุน (งานไฟฟาและประปา) 
ลําดับ 

ที่ 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจําเปนที่
ตองการเปลี่ยนแปลง 

2 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา ม.14 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอศรี
มหาโพธิ เพื่อดําเนินการขยายเขตไฟฟาแรง
ต่ํา บานดอนสับฟาก หมูที่ 14 จากบาน
นายจันทร ขุนเภาถึงถนนสี่เลน 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนมไีฟฟาใช 
 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนมไีฟฟาใช 
 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนายจันทร ขุนเภา - ถนนสี่
เลน ระยะทาง 531 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
ข ย า ย เ ข ต ไ ฟ ฟ า แ ร ง ต่ํ า  ย า ว
ประมาณ 531 เมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /- 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /531,000 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /380,000 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนมีไฟฟาใชสดวกและทัว่ถึง 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนมีไฟฟาใชสดวกและทัว่ถึง 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมคร้ังที่ 1 หนา 31 ลําดับที่ 
103) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1/2565 
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 สังคมท่ีมีคุณภาพ เปนเมืองแหงความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   

ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 (พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทาง

สังคมใหชุมชนเขมแข็ง) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน งบเงินอุดหนุน (งานไฟฟาและประปา) 
ลําดับ 

ที่ 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจําเปนที่
ตองการเปลี่ยนแปลง 

3 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา ม.10 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอศรี
มหาโพธิ เพื่อดําเนินการขยายเขตไฟฟาแรง
ต่ํา บานหนองนกหมูที่ 10 จากบานนาง
หนู เพียร วงษ เสนา ถึงที่ นายทรงศักดิ์ 
อุปถัมภ 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนมไีฟฟาใช 
 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนมไีฟฟาใช 
 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนางหนูเพียร ถึงที่นายทรง
ศักดิ์ อุปถัมภ ระยะทาง 500 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
ข ย า ย เ ข ต ไ ฟ ฟ า แ ร ต่ํ า   ย า ว
ประมาณ ยาว 440 เมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 500,000 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /300,000 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนมีไฟฟาใชสะดวกและทั่วถึง 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนมีไฟฟาใชสะดวกและทั่วถึง 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570  หนา 51 ลําดับที่ 53) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1/2565 
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 สังคมท่ีมีคุณภาพ เปนเมืองแหงความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   

ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 (พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทาง

สังคมใหชุมชนเขมแข็ง) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน งบเงินอุดหนุน (งานไฟฟาและประปา) 

ลําดับ 
ที่ 

รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจําเปนที่
ตองการเปลี่ยนแปลง 

4 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา ม.16 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอศรีมหา
โพธิ เพื่อดําเนินการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา 
หมู 16 บานสีเสียดไทรงาม จากทางหลวง
หมายเลข 3039 ถึงที่นายอนุวัฒน นาดี 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนมไีฟฟาใช 
 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนมไีฟฟาใช 
 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา ม.16 จากถนน 
3039 - ที่นายอนุวัตน นาดี ระยะทาง 
500 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
ข ย า ย เ ข ต ไ ฟ ฟ า แ ร ต่ํ า   ย า ว
ประมาณ 1,030 เมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2566 /- 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /500,000 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /630,000 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนมีไฟฟาใชสะดวกและทั่วถึง 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนมีไฟฟาใชสะดวกและทั่วถึง 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมคร้ังที่ 1 หนา 34 ลําดับที่ 118) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1/2565 
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 สังคมท่ีมีคุณภาพ เปนเมืองแหงความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   

ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 (พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทาง

สังคมใหชุมชนเขมแข็ง) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน งบเงินอุดหนุน (งานไฟฟาและประปา) 

ลําดับ 
ที่ 

รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจําเปนที่
ตองการเปลี่ยนแปลง 

5 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา ม.16 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอศรีมหา
โพธิ เพื่อดําเนินการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา 
หมู 16 บานสีเสียดไทรงาม จากบานนางวารี 
บุญสุข ถึงบานนางวารี บุญสุข 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนมไีฟฟาใช 
 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนมไีฟฟาใช 
 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนางวารี บุญสุข - ที่นางวารี บุญ
สุข ระยะทาง 500 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา   
ยาวประมาณ 363 เมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /- 
พ.ศ. 2567 /500,000 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /213,000 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนมีไฟฟาใชสะดวกและทั่วถึง 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนมีไฟฟาใชสะดวกและทั่วถึง 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมคร้ังที่ 1 หนา 33 ลําดับที่ 114) 

 
 
 



61 
 

แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1/2565 
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 สังคมท่ีมีคุณภาพ เปนเมืองแหงความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   

ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 (พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทาง

สังคมใหชุมชนเขมแข็ง) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน งบเงินอุดหนุน (งานไฟฟาและประปา) 

ลําดับ 
ท่ี 

รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจําเปนที่
ตองการเปลี่ยนแปลง 

6 ติดตั้งไฟรายทาง ม.15 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอศรีมหา
โพธิ เพื่อดําเนินการขยายเขตไฟฟาแสงสวาง 
บานเกาะสมอหมูที่  15 จากสะพานสวน
สุขภาพ ถึงทางหลวงหมายเลข ปจ 3039 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนมไีฟฟาใช 
 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนมไีฟฟาใช 
 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
ติดตั้งไฟรายทาง ม.15 จากสะพานสวน
สุขภาพ - ม.6 หัวซา ระยะทาง 600 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง  
ยาวประมาณ 1,012 เมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /600,000 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /700,000 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนมีไฟฟาใชสะดวกและทั่วถึง 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนมีไฟฟาใชสะดวกและทั่วถึง 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมคร้ังที่ 1 หนา 32 ลําดับที่ 106) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1/2565 
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 สังคมท่ีมีคุณภาพ เปนเมืองแหงความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   

ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 (พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทาง

สังคมใหชุมชนเขมแข็ง) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน งบเงินอุดหนุน (งานไฟฟาและประปา) 
ลําดับ 

ที่ 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจําเปนที่
ตองการเปลี่ยนแปลง 

7 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา ม.16 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอศรี
มหาโพธิ เพื่อดําเนินการขยายเขตไฟฟา
แสงสวาง บานสีเสียดไทรงาม หมูที่ 16 
จากบ านนางวารี บุญสุข  ถึงบ านนาง
จุฑามณี งามวงษ 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนมไีฟฟาใช 
 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนมไีฟฟาใช 
 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานวารี บุญสุข ถึงนางจุฑามณี 
งามวงษ ระยะทาง 185 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง  
ยาวประมาณ 195 เมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /- 
พ.ศ. 2567 /185,000 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /160,000 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนมีไฟฟาใชสะดวกและทั่วถึง 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนมีไฟฟาใชสะดวกและทั่วถึง 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570 หนา 60 ลําดับที่ 91) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1/2565 
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 สังคมท่ีมีคุณภาพ เปนเมืองแหงความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   

ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 (พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทาง

สังคมใหชุมชนเขมแข็ง) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน งบเงินอุดหนุน (งานไฟฟาและประปา) 

ลําดับ 
ที่ 

รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจําเปนที่
ตองการเปลี่ยนแปลง 

8 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา ม.14 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอศรีมหา
โพธิ เพื่อดําเนินการขยายไฟฟาแรงต่ํา บาน
ดอนสับฟาก หมูที่ 14 จากที่สวนนางสาวนวล
ละออ ดวงดี ถึงที่นางแรมจันทร วงษเสนา 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนมไีฟฟาใช 
 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนมไีฟฟาใช 
 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนางนวลละออ ดวงดี - นางแรม
จันทร วงษเสนา ระยะทาง 300 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา ยาวประมาณ 369 
เมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /- 
พ.ศ. 2567 /300,000 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /216,300 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนมีไฟฟาใชสดวกและทัว่ถึง 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนมีไฟฟาใชสดวกและทัว่ถึง 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมคร้ังที่ 1 หนา 30 ลําดับที่ 100) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1/2565 
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 สังคมท่ีมีคุณภาพ เปนเมืองแหงความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   

ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 (พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทาง

สังคมใหชุมชนเขมแข็ง) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน งบเงินอุดหนุน (งานไฟฟาและประปา) 

ลําดับ 
ที่ 

รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจําเปนที่ตองการ
เปลี่ยนแปลง 

9 ติดตั้งไฟรายทางก่ิงเดี่ยว ม.13 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอศรี
มหาโพธิ เพื่อดําเนินการโครงการติดตั้งไฟ
สองสวางรายทางบานคลองสมบรูณ หมู 
13 จากศาลาประชาคมหมูบาน ถึงบาน
นางละมัย  ใจด ี

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนมไีฟฟาใช 
 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนมไีฟฟาใช 
 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากศาลาประชาคม ม.13 ถึงบานนาง
ละมัย ใจดี ระยะทาง 220 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
ดําเนินการติดตั้งไฟสองสวางรายทาง ยาว
ประมาณ 500 เมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /- 
พ.ศ. 2567 /240,000 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /173,800 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนมีไฟฟาใชอยางสะดวกและ
ทั่วถึง 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนมีไฟฟาใชอยางสะดวกและทั่วถึง 
 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570 หนา 56 ลําดับที่ 77) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1/2565 
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 สังคมท่ีมีคุณภาพ เปนเมืองแหงความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   

ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 (พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทาง

สังคมใหชุมชนเขมแข็ง) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน งบเงินอุดหนุน (งานไฟฟาและประปา) 

ลําดับ 
ที่ 

รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจําเปนที่
ตองการเปลี่ยนแปลง 

10 ติดตั้งไฟสองสวางรายทาง ม.10 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอศรีมหาโพธิ 
เพื่อดําเนินการโครงการติดตั้งไฟสองสวางราย
ทางบานหนองนก หมู 10 จากบานนางเสถียร 
สุวรรณวงษ ถึงบานนายสังวาล บิณฑะ 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนมไีฟฟาใช 
 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนมไีฟฟาใช 
 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
ติดตั้ ง ไฟส องสวางรายทาง ม .10 
จํานวน 2 จุด 1.จากบานนายคารม 
รินทา - บานนางทองจุน วงษเสนา 2.
จากบานนางเสถียร - บานนายสังวาล 
บิณฑะ 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
ดําเนินการติดตั้ งไฟสองสวางรายทาง ยาว
ประมาณ 52 เมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /150,000 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /23,000 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนมีไฟฟาใชสะดวกและทั่วถึง 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนมีไฟฟาใชสะดวกและทั่วถึง 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมคร้ัง 1 หนา 24 ลําดับที่ 71) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1/2565 
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 สังคมท่ีมีคุณภาพ เปนเมืองแหงความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   

ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 (พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทาง

สังคมใหชุมชนเขมแข็ง) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน งบเงินอุดหนุน (งานไฟฟาและประปา) 

ลําดับ 
ที่ 

รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจําเปนที่
ตองการเปลี่ยนแปลง 

11 ติดตั้งไฟสองสวางรายทาง ม.10 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอศรี
มหาโพธิ เพื่อดําเนินการโครงการติดตั้งไฟ
สองสวางรายทางบานหนองนก หมู 10 
จากบานนายคารม รินทา ถึงบานนางทอง
จุน วงษเสนา 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนมไีฟฟาใช 
 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนมไีฟฟาใช 
 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
ติดตั้งไฟสองสวางรายทาง ม.10 จํานวน 2 
จุด 1.จากบานนายคารม รินทา - บานนาง
ทองจุน วงษเสนา 2.จากบานนางเสถียร - 
บานนายสังวาล บิณฑะ 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
ติดตั้งไฟสองสวางรายทาง   
ความยาวประมาณ  
117 เมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /150,000 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /26,000 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนมีไฟฟาใชสะดวกและทั่วถึง 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนมีไฟฟาใชสะดวกและทั่วถึง 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมคร้ังที่ 1 หนา 24 ลําดับที่ 71) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1/2565 
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 สังคมท่ีมีคุณภาพ เปนเมืองแหงความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   

ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 (พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทาง

สังคมใหชุมชนเขมแข็ง) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน งบเงินอุดหนุน (งานไฟฟาและประปา) 

ลําดับ 
ที่ 

รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจําเปนที่
ตองการเปลี่ยนแปลง 

12 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา ม.14 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอศรีมหาโพธิ
เพื่อดําเนินการโครงการติดตั้งไฟสองสวางราย
ทางบ านดอนสับฟาก หมู ที่  14  จากบ าน
นางนวลละออ ดวงดี ถึงที่นางแรมจันทร วงษ
เสนา 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนมไีฟฟาใช 
 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนมไีฟฟาใช 
 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนางนวลละออ ดวงดี - นาง
แรมจันทร วงษเสนา ระยะทาง 300 
ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
ติดตั้งไฟสองสวางรายทาง  
จากบานนางนวลละออ ดวงด ีถึงที่นางแรมจันทร 
วงษเสนา  

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /- 
พ.ศ. 2567 /300,000 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /216,300 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนมีไฟฟาใชสะดวกและทั่วถึง 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนมีไฟฟาใชสะดวกและทั่วถึง 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมคร้ังที่ 1 หนา 30 ลําดับที่ 100) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1/2565 
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 สังคมท่ีมีคุณภาพ เปนเมืองแหงความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   

ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 (พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทาง

สังคมใหชุมชนเขมแข็ง) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน งบเงินอุดหนุน (งานไฟฟาและประปา) 

ลําดับ 
ที่ 

รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจําเปนที่
ตองการเปลี่ยนแปลง 

13 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา ม.14 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอศรีมหาโพธิ
เพื่อดําเนินการโครงการติดตั้งไฟสองสวางราย
ทางบานดอนสับฟาก หมูที่ 14 จากบานนาย
จันทร ขุนเภา ถึงถนนสี่เลน หมู 14 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและ
คุณลักษณะเปลนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนมไีฟฟาใช 
 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนมไีฟฟาใช 
 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนายจันทร ขุนเภา - ถนนสี่เลน 
ระยะทาง 531 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
ติดตั้งไฟสองสวางรายทาง  
จากบานนายจันทร ขุนเภา ถึงถนนสี่เลน หมู 14 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /- 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /531,000 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /318,100 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนมีไฟฟาใชสะดวกและทั่วถึง 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนมีไฟฟาใชสะดวกและทั่วถึง 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมคร้ังที่ 1 หนา 31 ลําดับที่ 103) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1/2565 
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 สังคมท่ีมีคุณภาพ เปนเมืองแหงความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   

ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 (พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทาง

สังคมใหชุมชนเขมแข็ง) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน งบเงินอุดหนุน (งานไฟฟาและประปา) 
ลําดับ 

ที่ 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจําเปนที่
ตองการเปลี่ยนแปลง 

14 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา ม.10 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอศรี
มหาโพธิเพื่อดําเนินการโครงการติดตั้งไฟ
สองสวางรายทางบานหนองนก หมูที่ 10 
จากบานนางหนูเพียร วงษเสนา ถึงที่นาย
ทรงศักดิ์ อุปถัมภ 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนมไีฟฟาใช 
 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหประชาชนมไีฟฟาใช 
 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนางหนูเพียร ถึงที่นายทรง
ศักดิ์ อุปถัมภ ระยะทาง 500 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
ติดตั้งไฟสองสวางรายทาง  
จากบานนางหนูเพียร วงษเสนา ถึงที่นาย
ทรงศักดิ์ อุปถัมภ 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /500,000 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 /243,400 
พ.ศ. 2567 /- 
พ.ศ. 2568 /- 
พ.ศ. 2569 /- 
พ.ศ. 2570 /- 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ํากวารอยละ 60 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนมีไฟฟาใชสะดวกและทั่วถึง 
 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
ประชาชนมีไฟฟาใชสะดวกและทั่วถึง 
 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570 หนา 51 ลําดับที่ 53) 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ.2566 - 2570)  

เปลี่ยนแปลงครั้งที่  1/2565 
 
 
 
 
 

องคการบริหารสวนตําบลหัวหวา 
อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวดัปราจีนบุร ี
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