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

พ.ศ. 2564 ขององคการบริหารสวนตำบลหัวหวา 
--------------------------------------- 

เหตุผลและความจำเปน 
 เหตุผลและความจำเปนในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง         
ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
 ตามท่ีองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาทองถ่ินในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในสวนรวมใหดีข้ึน ไดอนุมัติประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-
2565) เม่ือวันท่ี 15 กรกฎาคม 2562 ไปแลวนั้น 
 เนื่องจากการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ดังปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ของ
องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา ยังไมครอบคลุมและมีความจำเปนเรงดวนในการใหบริการสาธารณะแก
ประชาชนในพ้ืนท่ีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จึงมีความจำเปนตองเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแผน
โครงการ/กิจกรรมใหสอดคลองกับขอเท็จจริงและสถานการณปจจุบัน เพ่ือดำเนินการใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
ประชาชนโดยสวนรวม และเพ่ือตอบสนอง แกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
ดังนั้น เพ่ือใหถูกตองและเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และแกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2561  

“ขอ 22/1 เพ่ือประโยชนของประชาชนการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหเปนอำนาจของ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน สำหรับองคการบริหารสวนตำบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเปลี่ยนแปลงให
สภาองคการบริหารสวนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตำบล และองคการบริหาร
สวนตำบล พ.ศ.2537 ดวย 

เม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินตามวรรคหนึ่งไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาวให
ผูบริหารทองถ่ินประกาศใช พรอมท้ังปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน นับแต
วันท่ีผูบริหารทองถ่ินประกาศใช” 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา จึงไดจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2564 นี้ข้ึน เพ่ือใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับปญหาและความตองการของ
ประชาชน  อีกท้ังการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564  ในครั้งนี้ 
จะเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนและองคกรเปนสำคัญ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



2 
 

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

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

1 โครงการขุดเจาะบอบาดาล  
(แบบโยก) หมูท่ี 10 ตำบลหัวหวา 
 

โครงการกอสรางเจาะบอบาดาล Dia.6” 
บานหนองนก หมู 10 บริเวณท่ีดินของ
นายสมควร บุญเรือง 

เนื่องจากงบประมาณ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนมีน้ำประปาใชอยาง
ท่ัวถึง 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนมีน้ำประปาใชอยาง
ท่ัวถึง 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
ขุดเจาะบอบาดาลแบบโยก หมู ท่ี 10 
บริเวณท่ีนายสมควร บุญเรือง 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
ดำเนินโครงการขุดเจาะบอบาดาลบริเวณ
ท่ีสาธารณประโยชน (ถังเชมเปญ)  
บานหนองนก หมูท่ี 10 
บริเวณท่ีดินของนายสมควร บุญเรือง 
ขนาดเสนผาศูนยกลางขนาด 6 น้ิว 
จำนวน 1 จุด ความลึกบอไมนอยกวา 
42.50 เมตร/จุด 

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

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /85,100 
พ.ศ.2565 /- 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชน้ำ 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูน้ำ 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนมีน้ำใชอยางเพียงพอในการ
บริโภค 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนมีน้ำใชอยางเพียงพอในการ
บริโภค 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนาท่ี 93 ลำดับท่ี 166) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

2 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำพรอมไฟสอง
สวางรายทาง หมู 12 

โครงการกอสรางติดตั้งไฟสองสวาง
รายทางและขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ
บานโคกอุดมดี หมู 12 จากตลาด
ปรือวายถึงหมูบานบุจันทน 

เนื่องจากงบประมาณ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำพรอมติดตั้งไฟสอง
สวางรายทาง 
-ตลาดปรือวาย-บุจันทน 
-ตลาดปรือวาย-ปอมตำรวจ 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กอสรางติดตั้งไฟสองสวางรายทางและ
ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำบานโคกอุดมดี หมู 
12 จากตลาดปรือวายถึงหมูบานบุจันทน 
ระยะทาง 372 ม. 

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

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /263,000 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนาท่ี 63 ลำดับท่ี 60) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและ 
โลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ 
ท่ี 

รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

3 โครงการกอสรางติดตั้งไฟสองสวางราย
ทางบานดอนสับฟาก หมู 14 

โครงการกอสรางติดตั้งไฟสองสวางราย
ทางบานดอนสับฟาก หมู  14 จากเขต
บานเกาะสมอ หมู 2 ถึงบานนายสำราญ 
เกษมสุขสันต 

เนื่องจากงบประมาณ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี 
ความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
-จากบานนางมลปรืองาม ถึงบานนายจันทร
ขุนเภา (800 เมตร) 
-บานนางวันทอง ทนสิงห ถึงสามแยกท่ีนายสุ
วิทย ค้ำชู (200 เมตร) 
-อูนายสมศักด์ิ งามวงษ ถึงถนน 
หมายเลข 3070 (400 เมตร) 
-นายสำรวม สมอพันธ ถึงบานนางเบญจมาศ 
รัตนกานตรง (400 ม.) 
-เขตหมูท่ี 2 ถึงบานนายสำราญ 
เกษมสุขสันต (720 เมตร) 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
-เขตหมูท่ี 2 ถึงบานนายสำราญ 
เกษมสุขสันต ความยาวรวมไมนอยกวา 720 
เมตร พรอมอุปกรณตาง ๆ 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /1,300,000 
พ.ศ.2565 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /455,000 
พ.ศ.2565 /- 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของประชาชน 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของประชาชน  
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

ประชาชนไดใชถนนไดอยางสะดวกปลอดภัย 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 

ประชาชนไดใชถนนไดอยางสะดวกปลอดภัย 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 

กองชาง อบต.หัวหวา 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 

กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 หนาท่ี 30 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

4 โครงการกอสรางติดต้ังไฟสองสวางรายทาง
บานดอนสับฟาก หมู 14 

โครงการกอสรางติดต้ังไฟสองสวางรายทาง
บานดอนสับฟาก หมู  14 จากทางหลวง
หมายเลข 3070 ถึงบานนายสมศักด์ิ   
งามวงษ 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดเปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีมี
ความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความ
ปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 

-อูนายสมศักดิ์ งามวงษ ถึงถนน 
หมายเลข 3070 (400 เมตร) 
-นายสำรวม  สมอพั นธ  ถึ งบ านนาง
เบญจมาศ รัตนกานตรง (400 ม.) 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 

-จากทางหลวงหมายเลข 3070 ถึงบาน 
นายสมศักดิ์  งามวงษ และบาน 
นายสำรวม สมอพันธ 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /1,300,000 
พ.ศ. 2565 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /803,000 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนมีความปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนมีความปลอดภัยยิ่งข้ึน 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ินเพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 พ.ศ.2561-2565 หนาท่ี 30 
ลำดับท่ี 92) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

5 โครงการกอสรางติดตั้งไฟสองสวางราย
ทางบานดอนสับฟาก หมู 14 

โครงการกอสรางติดตั้งไฟสองสวางราย
ทางบานดอนสับฟาก หมู 14 จากบาน
นางมล ปรืองาม ถึงบานนายจันทร   
ขุนเภา 

เนื่องจากงบประมาณ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
-จากบานนางมลปรืองาม ถึงบาน 
นายจันทร  ขุนเภา (800 เมตร) 

 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
ติดตั้งไฟสองสวางรายทางบานดอนสับ
ฟาก หมู 14 จากบานนางมล ปรืองาม ถึง
บานนายจันทร  ขุนเภา 593 เมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /1,300,000 
พ.ศ. 2565 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /314,000 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของประชาชน  
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของประชาชน  
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนมีความปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนมีความปลอดภัยยิ่งข้ึน 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 หนาท่ี 30 
ลำดับท่ี 92) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

6 โครงการซอมแซมระบบเสียง 
ตามสาย หมู 12 

โครงการกอสรางติดตั้งเสียงตามสายบาน
โคกอุดมดี หมู  12 จากถนนหมายเลข 
3039 ถึงบานนายบุญเทียม สับผาง 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนรับทราบขอมูล
ขาวสารอยางท่ัวถึง 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนรับทราบขอมูล
ขาวสารอยางท่ัวถึง 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากทางเขาบานหนองปอ ถึงบาน 
นายบุญเทียม  สับผาง ประมาณ 
900 เมตร 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
จากถนนหมายเลข 3039 ถึงบานนาย
บุญเทียม สับฝาง ความยาวประมาณ 
988 เมตร 

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

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /212,000 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ประชาชนมีความพึงพอใจไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับรูขาวสารอยางท่ัวถึง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับรูขาวสารอยางท่ัวถึง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนาท่ี 63 ลำดับท่ี 63) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

7 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ม.7 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ม.7 จากบานนายสุเวท  
มีศิลป ถึงท่ีนายกิตติคุณ โทวงษ 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
ขนาดกวาง 3x 200 เมตร 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 3.5 เมตร ยาว 147 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีใชสอยไม
นอยกวา 514.50 ตารางเมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /331,000 
พ.ศ. 2565 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /254,400 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดใชถนนไดอยางสะดวก
ปลอดภัย 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดใชถนนไดอยางสะดวก
ปลอดภัย 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนาท่ี 111 ลำดับท่ี 230) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

8 โครงการกอสรางถนน คสล.ภายใน
หมูบาน หมู 10 ตำบลหัวหวา 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู 10 จากบานนางบรรทม  
รินทาถึงท่ีนายอาคม รินทา 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
ขนาด 3 x 200 เมตร 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 3 เมตร ยาว 92 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีใชสอยไมนอย
กวา 276 ตารางเมตร 

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

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /134,800 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดใชถนนไดอยางสะดวก
ปลอดภัย 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดใชถนนไดอยางสะดวก
ปลอดภัย 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนาท่ี 92 ลำดับท่ี 163) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

9 โครงการกอสรางถนนลูกรัง ม.9 

 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานหนองปรือนอย หมูท่ี 9บานนางอำนวย 
ขยันกิจ ถึงบานนายบุญสง วุฒิแสง 

เนื่องจากงบประมาณและ 
รายละเอียด คุณ ลักษณ ะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
บานนายบุญสง วุฒิ แสง ถึงบานนาย
อำนวย ขยันกิจ กวาง 5 เมตร ยาว100 
เมตร 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 4 เมตร ยาว 59 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือ พ้ืนท่ี ใชสอยไมนอยกวา 236 
ตารางเมตร 

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

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /140,200 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดใชถนนไดอยางสะดวก
ปลอดภัย 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนได ใชถนนไดอยางสะดวก
ปลอดภัย 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 
หนาท่ี 21 ลำดับท่ี 65) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

10 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานหนองปรือนอย ม.9 จากบานนาย
บุญสง หาดอน ถึงบานนางแสวง คำผุย 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานหนองปรือนอย ม.9 จากบานนายบุญสง 
หาดอน ถึงบานนางแสวง คำผุย 

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

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนายบุญสง หาดอน ถึงบาน
นางแสวง คำผุย กวาง 4 ม.ยาว 40 
ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 3 เมตร ยาว 57 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพื้นที่ใชสอยไมนอยกวา 171 
ตารางเมตร 

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

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /81,800 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดใชถนนไดอยางสะดวก
ปลอดภัย 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนได ใชถนนไดอยางสะดวก
ปลอดภัย 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 
หนาท่ี 20 ลำดับท่ี 61) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปน
ท่ีตองการเปล่ียนแปลง 

11 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานหนองระเนตร ม.11 จากบานนาง
ถนอม ดอนทอง ถึงบานนางทองเนียน สา
ดา 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
หนองระเนตร ม.11 จากบานนางถนอม ดอนทอง 
ถึงบานนางทองเนียน สาดา 

เนื่ องจากงบประมาณ
แ ล ะ ร า ย ล ะ เ อี ย ด
คุณลักษณะเปลี่ยนแปลง
ไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความ
ปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนางถนอม ดอนทอง ถึงบานนาง

ทองเนียน สาดา ขนาดกวาง 4 ม. 
ยาว 120 ม.  

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 4.00 เมตร ยาว 116 เมตร  หนา 0.15 
เมตร หรือ พื้นที่ใชสอยไมนอยกวา 464 ตาราง
เมตร 
 

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

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /238,000 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดใชถนนไดอยางสะดวกปลอดภัย 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/63 หนาท่ี 25  ลำดับท่ี 75) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

12 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานหนองระเนตร ม.11 จากหาแยก
หนองระเนตร ถึงถนนสี่เลน 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานหนองระเนตร ม.11 จากหาแยกหนองระ
เนตร ถึงถนนสี่เลน 

เนื่องจากงบประมาณและ 
รายละเอียดคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากหาแยกหนองระเนตร ถึงถนนสี่เลน 
กวาง 5 ม. ยาว 150 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 5.00 เมตร ยาว 301 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ใชสอยไมนอยกวา 
1,505 ตารางเมตร 

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

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /462,800 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาวชนไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนได ใชถนนไดอยางสะดวก
ปลอดภัย 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 หนาท่ี 25  
ลำดับท่ี 77) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความ
จำเปนท่ีตองการ

เปล่ียนแปลง 
13 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.17  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานหนองไฮ ม.17 จากบานนางทองยศ เถ่ือนแดง 
ถึงถนนลูกรังภายในหมูบาน จำนวน 3 ชวง 

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

เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความ
ปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
กอสรางถนน คสล.พรอมวางทอขนาด 0.80 
ม. ชวงท่ี 1 จากบานนางทองยศ เถ่ือนแดง - 
บานนายสมจิตร พันธหวา กวาง 5 ม.ยาว 
500 ม. 
ชวงท่ี 2 จากสามแยกบานนางผองศรี ขาว
เจริญ -ถนนสี่เลน กวาง 5 ม.ยาว 550 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
ชวงท่ี 1 กวาง 5. ม. ยาว 433 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือพ้ืนท่ีใชสอยไมนอยกวา 2,165 ตรม.  
ชวงท่ี 2 ขยายถนนคอนกรีตกวาง 1 ม. ยาว 143 
ม. หนา 0.15 ม.พ้ืนท่ีใชสอยกวา 143 ตรม. 
ชวงท่ี 3 กวาง 5 ม. ยาว 31 ม. หนา 0.15 ม. 
พ้ืนท่ีใชสอยไมนอยกวา 155 ตรม. 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /6,400,000 
พ.ศ. 2565 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /-  
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /1,307,100 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการเดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดใชถนนไดอยางสะดวกปลอดภัย 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 หนาท่ี 37 ลำดับท่ี 115) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

14 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหัวซา 
ม.5  

เน่ืองจากงบประมาณและ 
รายละเอียดคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป วัตถุประสงค 

เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความ
ปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความ
ปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากปากทางเขาวัดหัวซา ถึงบานนางทัด 
สิงหทน กวาง 3 ม. ยาว 100 ม.  

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
จากทางเขาวัดหัวซา ถึงบานนางทัด สิงหทน
กวาง 3 เมตร ยาว 52 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนท่ี ใชสอยไมนอยกวา 156 
ตารางเมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /165,000 
พ.ศ. 2565 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /77,600 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนได รับความสะดวกในการ
เดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดใชถนนไดอยางสะดวกปลอดภัย 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนาท่ี 52 ลำดับท่ี 24) 
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  แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

15 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานหัวหวา หมู 1 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานหัวหวา หมู 1 จากบานนางสาวทองเปลว 
อักษร ถึงท่ีนายโกมล ทับทิม 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากท่ีนางสาวทองเปลว อักษร ถึงท่ีนาย
โกมล ทับทิม กวาง 3 ม. ยาว 300 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
จากบานนางสาวทองเปลว อักษร ถึงท่ีนาย
โกมล ทับทิมกวาง 3.50 เมตร ยาว 240 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ใชสอยไม
นอยกวา 840 ตารางเมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /495,000 
พ.ศ. 2565 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /329,200 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดใชถนนไดอยางสะดวก
ปลอดภัย 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนได ใชถนนไดอยางสะดวก
ปลอดภัย 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนาท่ี 101 ลำดับท่ี 192) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

16 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานหายโศก หมู 4 จากบานนายฮวง รวม
ทรัพย ถึงบานนางพรทิพย เตาจันทร 

เนื่องจากรายละเอียด
คุณลักษณะเปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความ
ปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากแยกบานนายฮวง – บานนางพรทิพย 
กวาง 4 ม.ยาว 100 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 3 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนท่ีใชสอยไมนอย 240 ตาราง
เมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /240,000 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /120,800 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดใชถนนไดอยางสะดวก
ปลอดภัย 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนได ใชถนนไดอยางสะดวก
ปลอดภัย 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 หนา 9 ลำดับท่ี 
25) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

17 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ม.4 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานหายโศก ม.4 จากวัดเกาะแกวสถาวร ถึง
วัดเกาะแกวสถาวร (จุดสิ้นสุดโครงการ) 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความ
ปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความ
ปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
รอบวัดเกาะแกวสถาวร กวาง 4 ม. 
ยาว 350 ม 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 4 เมตร ยาว 122 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือ พ้ืนท่ี ใชสอยไมนอยกวา 488 
ตารางเมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /840,000 
พ.ศ. 2565 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /243,500 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดใชถนนไดอยางสะดวก
ปลอดภัย 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนได ใชถนนไดอยางสะดวก
ปลอดภัย 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 หนา 8 ลำดับท่ี 
19) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

18 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู 17  

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พรอมวางทอระบายน้ำ Dia 0.60 ม. บาน
หนองไฮ ม.17 จากบานนายสังเวียน บุญทำ 
ถึงท่ีนายชำนาญ ปญญา 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความ
ปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความ
ปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากท่ีนางสั งเวียน  บุญ ทำ ถึงท่ีนาย
ชำนาญ ปญญา กวาง 6 ม.ยาว 150 ม.
พรอมวางทอคอนกรีตขนาด 60 ซม.ยาว 
150 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
ถนนกวาง 5 ม. ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม.
หรือพ้ืนท่ีใชสอยไมนอยกวา 750 ตรม. 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /596,500 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /444,200 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดใชถนนไดอยางสะดวก
ปลอดภัย 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนได ใชถนนไดอยางสะดวก
ปลอดภัย 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนาท่ี 125 ลำดับท่ี 283) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

19 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.13 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบาน
คลองสมบูรณ หมู 13 จากบานนางเกสร ชำนิ
ถึงบานนางบุญเยี่ยม แสนสุข 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวก  
มีความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนางเกสร ชำนิ - นางบุญเยี่ยม 
แสนสุข กวาง 4 ม.ยาว 70 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 4 เมตร ยาว 112 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีดำเนินการไมนอยกวา 448 
ตารางเมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /170,000 
พ.ศ. 2565 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /219,000 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดใชถนนไดอยางสะดวก
ปลอดภัย 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนได ใชถนนไดอยางสะดวก
ปลอดภัย 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 หนา 
28 ลำดับท่ี 92) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

20 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บานคลองสมบูรณ หมู 13 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบาน
คลองสมบูรณ หมู 13 

เนื่องจากงบประมาณเปลี่ยน 
แปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนท่ัวไปมีถนนใชใน
การสัญจรไปมาท่ีสะดวก 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนมีถนนใชในการสัญจร
ไปมาท่ีสะดวก 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากสามแยกศาลาประชาคม - บานนาย
ขจรศักดิ์ ใจดี กวาง 5 ม.ยาว 100 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
จากสามแยกศาลาประชาคม ถึงบานนาย
ขจรศักดิ์ ใจดี กวาง 5 เมตร ยาว 95 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ใชสอยไมนอย
กวา 475 ตารางเมตร 

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

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /230,400 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดใชถนนไดอยางสะดวก
ปลอดภัย 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนได ใชถนนไดอยางสะดวก
ปลอดภัย 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 หนา 
28 ลำดับท่ี 90) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

21 กอสรางถนนลูกรัง ม.12 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบาน
โคกอุดมดี หมู 12 จากบานนายประคอง ไชย
บัว ถึงท่ีนายอำนวย ขุนเภา 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือประชาชนมีถนนใชสำหรับสัญจร
ไปมาท่ีสะดวก 

วัตถุประสงค 
เพ่ือประชาชนมีถนนใชสำหรับสัญจรไป
มาท่ีสะดวก 

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

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หรือมีพื้นที่
ดำเนินการไมนอยกวา 600 ตารางเมตร 

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

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /302,500 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดใชถนนไดอยางสะดวก
ปลอดภัย 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนได ใชถนนไดอยางสะดวก
ปลอดภัย 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 หนา 
27 ลำดับท่ี 88) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

22 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 
14 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบาน
ดอนสับฟาก หมู 14 จากบานนาวสาวจุรีรัตน 
วรวิชญเรืองเดช ถึงท่ีนายสมบัติ แยมพลับ 

เน่ืองจากงบประมาณและ
รายละเอียดคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือประชาชนมีถนนใชสำหรับสัญจรไปมาท่ี
สะดวก 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
บานนางสาวจุรีรัตน วรวิชญเรืองเดช ถึง
ท่ีนายสมบัติ แยมพลับ กวาง 3 เมตร 
ยาว 150 เมตร 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 3 เมตร ยาว 68 เมตร หนา 0.15 
เมตร พ้ืนท่ีใชสอยไมนอยกวา 204 ตาราง
เมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /247,000 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /103,700 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดใชถนนไดอยางสะดวกปลอดภัย 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดใชถนนไดอยางสะดวกปลอดภัย 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนาท่ี 121 ลำดับท่ี 267) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

23 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.14  

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานดอนสับฟาก หมู 14 จาก
บานนายจันทร ขุนเภา ถึงถนนสี่เลน 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือประชาชนท่ัวไปมีถนนใชในการ
สัญจรไปมาท่ีสะดวก 

วัตถุประสงค 
เพ่ือประชาชนมีถนนใชในการสัญจรไป
มาท่ีสะดวก 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
กวาง 4 เมตร ยาว 400 เมตร 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 5 เมตร ยาว 531 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีใชสอยไมนอยกวา 
2,655 ตารางเมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /870,000 
พ.ศ. 2565 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /1,363,900 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนาท่ี 122 ลำดับท่ี 271) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

24 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.7  

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานหนองกาน้ำ ม.7 จากท่ีนายไพบูลย มีชัย 
ถึงท่ีนางสาวศิริรัตน วงษเสนา 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือประชาชนท่ัวไปมีถนนใชในการ
สัญจรไปมาท่ีสะดวก 

วัตถุประสงค 
เพ่ือประชาชนมีถนนใชในการสัญจรไป
มาท่ีสะดวก 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนายไพบูลย มีชัย – บาน
นางสาวศิริรัตน วงษเสนา 
กวาง 3 ม. ยาว 100 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 3 เมตร ยาว 113 เมตร หนา 0.15 ม. 
หรือพ้ืนท่ีใชสอยไมนอยกวา 339 ตารางเมตร 

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

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /167,900 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563  หนา 18 ลำดับ
ท่ี 56)  
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

25 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.9 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.9 จากบานนางเจรียร รวม
ทรัพย ถึงบานนางสมควร ระลี 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนางเจรียร รวมทรัพย ถึง
บานนางสมควร ระลี กวาง 5 ม. 
ยาว 200 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 3 เมตร ยาว 117 เมตร หนา 
0.15 ม. หรือพ้ืนท่ีใชสอยไมนอยกวา 
351 ตารางเมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /539,800 
พ.ศ. 2565 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /173,500 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2564 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 1/2562 หนา 
20 ลำดับท่ี 60) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

26 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู 9 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานหนองปรือนอย หมู 9 จากบานนางแสง
ดาว คงเพียร ถึงท่ีนายบุญทิม เหลาเคน 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนางแสงดาว คงเพียร - นายบุญ
ทิม เหลาเคน กวาง 5 ม.ยาว 60 ม.
พรอมไหลทางขางละ 50 ซม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 4 ม. ยาว 70 ม. หนา 0.15 ม. หรือ
พ้ืนท่ีใชสอยไมนอยกวา 280 ตารางเมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /1,380,000 
พ.ศ. 2565 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /131,800 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 หนา 
20 ลำดับท่ี 64) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

27 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.9 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานหนองปรือนอย หมู  9  จากบานนาย
สามารถ งามวงษ ถึงบานนางสุดใจ พอใจ 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือประชาชนท่ัวไปมีถนนใชในการ
สัญจรไปมาท่ีสะดวก 

วัตถุประสงค 
เพ่ือประชาชนมีถนนใชในการสัญจรไปมาท่ี
สะดวก 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนายสามารถ งามวงษ - บานนาย
สุดใจ พอใจ กวาง 4 ม. ยาว 300 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
ชวงท่ี 1 กวาง 4 ม.ยาว 131.50 ม. หนา 
0.15 ม.พ้ืนท่ีใชสอยไมนอยกวา 526 ตรม. 
ชวงท่ี 2 กวาง 3.80 ม. ยาว 48 ม. หนา
0.15 ม.พ้ืนท่ีใชสอยไมนอยกวา 182.40 
ตรม. 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /720,000 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /348,000 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 หนา 21 ลำดับท่ี 
67) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

28 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม 

เหล็ก หมู 9 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม 
เห ล็ ก  บ าน ห น อ งหู ช า ง  ม .8  จ าก ท าง
สาธารณประโยชน ถึงบานนางริ้ว มีชัย 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือประชาชนท่ัวไปมีถนนใชในการ
สัญจรไปมาท่ีสะดวก 

วัตถุประสงค 
เพ่ือประชาชนมีถนนใชในการสัญจรไป
มาท่ีสะดวก 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากท่ีนางฝาย อินทรโชติ ถึงท่ีนาง
ริ้ว มีชัย กวาง 4 ม.ยาว 1,350 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีใชสอยไมนอยกวา 
2,000 ตารางเมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /2,936,200 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /989,500 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา 112 ลำดับท่ี 233) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

29 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบาน
หนองหูชาง ม.8 จากบานนางสำรวย ศรเพชร 
ถึงท่ีนายสมศักดิ์ บุญนาม 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือประชาชนท่ัวไปมีถนนใชในการ
สัญจรไปมาท่ีสะดวก 

วัตถุประสงค 
เพ่ือประชาชนท่ัวไปมีถนนใชในการ
สัญจรไปมาท่ีสะดวก 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนางสำรวย ศรเพชร - นาย
สมศักดิ์ บุญนาม กวาง 4 ม.ยาว  
50 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 4 เมตร ยาว 38 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีใชสอยไมนอยกวา 
152 ตารางเมตร 

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

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /74,600 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 หนา 
19 ลำดับท่ี 63) 
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แบบ ผ.012(เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

30 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานหนองหูชาง หมู 8 จากบานนางสำรวย 
ศรเพชร ถึงท่ีนายสมศักดิ์ บุญนาม 

เนื่องจากรายละเอียดและ
คุณลักษณะเปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนางสำรวย ศรเพชร - นาย
สมศักดิ์ บุญนาม กวาง 4 ม.ยาว  
50 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 4 เมตร ยาว 38  เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีใชสอยไมนอยกวา 
152 ตารางเมตร 

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

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /74,600 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 หนา 
19 ลำดับท่ี 63) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

31 โครงการกอสรางถนน คสล. ม.5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบาน
หัวซา หมู 5 จากบานนายกิตติ วงษภา ถึงท่ี
บานนายเฉลิม ตรีกลาง 

เนื่องจากงบประมาณ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 
 

วัตถุประสงค 
เพ่ือประชาชนมีถนนใชในการสัญจรไป
มาท่ีสะดวก 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนายกิตติ วงษภา - บาน
นายเฉลิม ตรีกลาง กวาง 4 ม.ยาว 
169 ม.หนา 0.15 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 4 เมตร ยาว 169 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีใชสอยไมนอยกวา 
676 ตารางเมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /280,000 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /338,100 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 หนา 
14 ลำดับท่ี 44) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

32 กอสรางถนน คสล.ม.5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานหัวซา หมู 5 จากบานนาย
ธานี หมวดดี ถึงท่ีนางไพบูลย งามวงษ 

เนื่องจากรายละเอียดและ
คุณลักษณะเปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนายธานี หมวดดี – ท่ีนาง
ไพบูลย งามวงษ กวาง 4 ม.ยาว 
232 ม. หนา 0.15 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีใชสอยไมนอยกวา 
1,600 ตารางเมตร 

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

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /804,400 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 หนา 
14 ลำดับท่ี 43) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

33 ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ านหัวซา ม .6  จากซุมประตู วัดทางเขา
หมูบานถึงสะพานขามคลอง หมู 15 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความ
ปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความ
ปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
ขยายถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก จากซุม
ประตูทางเขาหมูบาน -สะพานขามคลอง 
ม.15กวาง 2 ม. ยาว 335 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
ขยายถนนกวาง 2 ม. ยาว 839 ม. หนา 
0.15 ม.พ้ืนท่ีใชสอยไมนอยกวา 1,678 ตรม. 

งบประมาณ 

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

งบประมาณ 

พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /876,800 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนได ใชถนนไดอย างสะดวก
ปลอดภัย 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดใชถนนไดอยางสะดวกปลอดภัย 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 หนา 
15 ลำดับท่ี 47) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

34 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.
1 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานหัวหวา ม.1 จากบานนาง
วาสนา สุพรรณ ถึงท่ีบานนางพล กลิ่น
ศิร ิ

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือประชาชนมีถนนใชในการสัญจรไป
มาท่ีสะดวก 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนางวาสนา สุพรรณ – บาน
นางพล กลิ่นศิริ ระยะทาง กวาง 4 
ม. ยาว 200 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 4 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีใชสอยไมนอยกวา 
640 ตารางเมตร 

งบประมาณ 

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

งบประมาณ 

พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /319,700 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวชี้วัด KPI 

ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 

ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ประชาชนไดรับความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ประชาชนไดรับความปลอดภัยในการ
เดินทาง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

กองชาง อบต.หัวหวา 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

กองชาง อบต.หัวหวา 
(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 
หนาท่ี 4 ลำดับท่ี 5) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปลี่ยนแปลง 

35 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.4 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบานหายโศก ม.4 จากแยกวัด
หลวงตามหาบัว ถึงบอน้ำประปา ม.4 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 

เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 

เพ่ือประชาชนมีถนนใชในการสัญจรไป
มาท่ีสะดวก 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
แยกวัดหลวงตามหาบัว - บอ
น้ำประปาหมูบาน กวาง 4 ม. ยาว 
2,000 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 4 เมตร ยาว 725 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนท่ีใชสอยไมนอยกวา 2,900 
ตารางเมตร 

งบประมาณ 

พ.ศ. 2561 / 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /4,800,000 
พ.ศ. 2565 /- 

งบประมาณ 

พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 / 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /1,443,800 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนได ใชถนนไดอย างสะดวก
ปลอดภัย 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดใชถนนไดอยางสะดวกปลอดภัย 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 หนา 
8 ลำดับท่ี 20) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปลี่ยนแปลง 

36 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู 17 
 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พรอมวางทอระบายน้ำ คสล. บานหนองไฮ 
หมู 17 จากบานนายเดือน พันธหวา ถึงบาน
นางเสมอ อนสิร ิ

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความ
ปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความ
ปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากท่ีนายเดือน พันธุหวา ถึงท่ีนางเสมอ 
อนสิริ กวาง 4 ม. ยาว 200 ม.พรอมวาง
ทอระบายน้ำคอนกรตี ขนาด 0.60 ม.
ยาว 200 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 4 เมตร ยาว 204 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนท่ีใชสอยไมนอยกวา 816 
ตารางเมตร พรอมวางทอ คสล. ขนาด 0.60 
ม. จำนวน 187 ทอน จำนวน 1 จุด 

งบประมาณ 

พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /556,000 
พ.ศ. 2565 /- 

งบประมาณ 

พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /1,058,400 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความปลอดภัยในการ
เดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความปลอดภัยในการเดินทาง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนาท่ี 125 ลำดับท่ี 284) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปลี่ยนแปลง 

37 โครงการกอสรางถนนแอสฟลติก  
ม.2 

โครงการกอสรางถนนลาดยางแบบแอสฟลติก 
คอนกรีต บานเกาะสมอ ม.2 จากบานนาง 
กิมเคี้ยง โพธิกำจร ถึงบานนางเฉลา เนตร
สุวรรณ 

เนื่องจากงบประมาณ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความ
ปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนายกิมเลี้ยง โพธิกำจร – บาน
นางเฉลา เนตรสุวรรณ กวาง 3.5 ม. ยาว 
150 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 3.90 ม. ยาว 120 ม. หนา 0.05 ม.
พ้ืนท่ีดำเนินการไมนอยกวา 468 ตรม. 

งบประมาณ 

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

งบประมาณ 

พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /170,000 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ประชาชนมีน้ำใชอยางเพียงพอ 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความปลอดภัยในการเดินทาง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 หนา 
5 ลำดับท่ี 11) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปลี่ยนแปลง 

38 โครงการกอสรางถนนแอสฟลติก  
ม.2 

โครงการกอสรางถนนลาดยางแบบแอสฟลติก 
คอนกรีต บานเกาะสมอ ม.2 จากบานนางกิม
เชียง งามวงษ ถึงบานนางสำเนียง กลับชัย 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 

เพ่ือประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 

เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนายกิมเชียง งามวงษ – 4 แยก
บานนางสำเนียง กลับชัย กวาง 3.5 ม. 
ยาว 500 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 3.50  เมตร ยาว 351  เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีใชสอยไมนอยกวา 
1,228.50 ตารางเมตร 

งบประมาณ 

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

งบประมาณ 

พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /448,900 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ประชาชนไดรับความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ประชาชนไดรับความปลอดภัยในการ
เดินทาง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 หนา 
5 ลำดับท่ี 10) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปลี่ยนแปลง 

39 โครงการกอสรางถนนแอสฟลติก  
ม.3 

โครงการกอสรางถนนลาดยางแบบแอสฟลติก 
คอนกรีตบานเกาะสมอ ม.3 จากรานปราณี 
ปราบพาล ถึงสะพานสุสานนิมิตรธรรม 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 

เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 

เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากสามแยกบาน น.ส.ปราณี ปราบ
พาล – เขต ม.4 สะพานสุสาน กวาง 
6 ม. ยาว 600 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวางเฉลี่ย 4–7.40 เมตร ยาว 965 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีใชสอย
ไมนอยกวา 5,500 ตารางเมตร 

งบประมาณ 

พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /1,440,000 
พ.ศ. 2565 /- 

งบประมาณ 

พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /1,901,000 
พ.ศ. 2565 / 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 หนา 
7 ลำดับท่ี 18) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปลี่ยนแปลง 

40 กอสรางถนนแอสฟลสติก ม.1 โครงการกอสรางถนนลาดยางแบบแอสฟลติก 
คอนกรีตบ านหัวหวา ม .1  จากบ านนาย
ไพบูลย มาทา ถึงท่ีนายประมาณ โชติแสง 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 

เพ่ือประชาชนท่ัวไปมีถนนใชในการ
สัญจรไปมาท่ีสะดวก 

วัตถุประสงค 

เพ่ือประชาชนมีถนนใชในการสัญจรไป
มาท่ีสะดวก 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนายไพบูลย มาทา - นาย
ประมาณ โชติแสง กวาง 4 ม. ยาว 
200 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 4 เมตร ยาว 183 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีใชสอยไมนอยกวา 
732 ตารางเมตร 

งบประมาณ 

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

งบประมาณ 

พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /241,900 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนได รับความสะดวกในการ
เดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการเดินทาง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 หนา 
4 ลำดับท่ี 9) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปลี่ยนแปลง 

41 โครงการปรับปรุงลูกรัง ม.2 โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานเกาะ
สมอ ม.2 จากบานนายจงกล วงษอุดม 
ถึงบานนายจรูญ จันทรหอม 

เนื่องจากรายละเอียดและ
คุณลักษณะเปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 

เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 

เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนายจงกล วงษอุดม – บาน
นายจรุญ จันทรหอม กวาง 4 ม.ยาว 
200 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 4 เมตร ยาว 35 เมตร หนา 0.30 
เมตร ปริมาตรลูกรังจำนวน 42 ลูกบาศก
เมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /320,000 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /11,200 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนได รัยความสะดวกในการ
เดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการเดินทาง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 หนา 
6 ลำดับท่ี 15) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปลี่ยนแปลง 

42 โครงการซอมแซมถนนลูกรัง ม.3 
 

โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานเกาะ
สมอ ม.3 จากทางหลวงชนบทบานดง
กระทงยาม ถึงหนองสองหอง 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 

เพ่ือประชาชนมีสนามกีฬาสำหรับ
การออกกำลังกายอยางเหมาะสม 

วัตถุประสงค 

เพ่ือประชาชนมีถนนใชในการสัญจรไป
มาท่ีสะดวก 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากถนนบานดง ถึงหนองสองหอง 
กวาง 3 เมตร ยาว 4,000 เมตร 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 
0 .30  เมตร ปริมาตรลูกรังจำนวน 
1,200 ลูกบาศกเมตร 

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

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /334,000 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนมีสนามกีฬาเพ่ือใชในการออก
กำลังกาย 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดใชถนนไดอยางสะดวกปลอดภัย 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.2561-2564 หนา 40 ลำดับท่ี 6 ) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปลี่ยนแปลง 

43 โครงการซอมแซมถนนลูกรัง ม.3 โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานเกาะ
สมอ ม .3  จากทางหลวงหมายเลข 
3070 ถึงหนองปลาตู 

เนื่องจากรายละเอียดและ
คุณลักษณะเปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 

เพ่ือประชาชนท่ัวไปมีถนนใชในการ
สัญจรไปมาท่ีสะดวก 

วัตถุประสงค 

เพ่ือประชาชนมีถนนใชในการสัญจรไป
มาท่ีสะดวก 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากถนน 3070 ถึงหนองปลาตู กวาง 
3.5 เมตร ยาว 4,500 เมตร 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 4 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.30 
เมตร ปริมาตรลูกรังจำนวน 960 ลูกบาศก
เมตร 

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

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /253,200 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ประชาชนไดใชถนนไดอยางสะดวก
ปลอดภัย 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ประชาชนได ใชถนนไดอยางสะดวก
ปลอดภัย 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.2561-2564 หนาท่ี 40 ลำดับท่ี 8) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปลี่ยนแปลง 

44 โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมูท่ี 3  โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานเกาะ
สมอ ม.3 จากศาลากำนันสมบุญ สุพล 
ถึงหนองบัวปลาขาว 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 

เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 

เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
ถนนรอบสวนสุขภาพบานเกาะสมอ 
ขนาด 4x 185 เมตร 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 4 เมตร ยาว 650 เมตร หนา 
0.30 เมตร ปริมาตรลูกรังจำนวน 780 
ลูกบาศกเมตร 

งบประมาณ 

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

งบประมาณ 

พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /212,500 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวชี้วัด KPI 

ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 

ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.2561-2564 หนา 40 ลำดับท่ี 7) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปลี่ยนแปลง 

45 โครงการกอสรางถนนลูกรังบ าน
คลองสมบูรณ ม.13 

โครงการกอสรางถนนลูกรังบานคลอง
สมบูรณ ม.13 จากวัดคลองสมบูรณ ถึง
ถนนสี่เลน 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 

เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 

เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากวัดคลองสมบูรณ – ถนนสี่เลน 
กวาง 6 ม.ยาว 700 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 5 เมตร ยาว 540 เมตร หนา 
0 .50  เมตร ปริมาตรลูกรังจำนวน 
1,350 ลูกบาศกเมตร  

งบประมาณ 

พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /1,680,000 
พ.ศ. 2565 /- 

งบประมาณ 

พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /446,300 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนได ใชถนนไดอย างสะดวก
ปลอดภัย 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดใชถนนไดอยางสะดวกปลอดภัย 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 
หนาท่ี 28 ลำดับท่ี 89) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปลี่ยนแปลง 

46 กอสรางถนนลูกรัง ม.7 โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานหนอง
กาน้ำ ม.7  

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป วัตถุประสงค 

เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือประชาชนมีถนนใชในการสัญจรไปมาท่ี
สะดวก 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากท่ีนางชัยยุธ แปลนวงษ - น.ส.
ธัญลักษณ แปลนวงษ กวาง 8 ม.
ยาว 90 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
จากบานนางชัยยุทธ แปลนวงษ ถึงท่ี
นางสาวธัญลักษณ แปลนวงษ กวาง 4 
ม.ยาว 90 ม. หนา 0.50 ม. 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /288,000 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /55,000 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนได รับความสะดวกในการ
เดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการเดินทาง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 
หนาท่ี 18 ลำดับท่ี 57) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปลี่ยนแปลง 

47 โครงการกอสรางถนนกอสรางถนน
ลูกรัง ม.7 

โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานหนอง
กาน้ำ ม.7  

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป วัตถุประสงค 

เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 

เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากท่ีนายมาโนช ชำนิ - บานนาย
วิชัย แกวพิลา กวาง 3 ม. ยาว 100 
ม. 
 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
จากบานนายมาโนช ถึงท่ีนายวิชัย แกว
พิลา กวาง 3 เมตร ยาว 112 เมตร 
หนา 0.50 เมตร  

งบประมาณ 

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

งบประมาณ 

พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /49,800 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวชี้วัด KPI 

ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 

ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ประชาชนไดรับความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ประชาชนไดรับความปลอดภัยในการ
เดินทาง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 
หนาท่ี 16 ลำดับท่ี 50) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปลี่ยนแปลง 

48 กอสรางถนนลูกรัง ม.10 โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานหนอง
นก ม.10 จากถนนบานหนองปรือนอย 
ถึงท่ีนายฉลาด วงษเสนา 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 

เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 

เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากท่ีนายฉลาด วงษเสนา – ถนนสี่
เลน กวาง 5 ม. ยาว 350 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
จากท่ีนายฉลาด วงษเสนา – ถนนสี่เลน 
กวาง 5 ม. ยาว 350 ม. 

งบประมาณ 

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

งบประมาณ 

พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /114,800 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินมากข้ึน 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 
หนาท่ี 23 ลำดับท่ี 75) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปลี่ยนแปลง 

49 โครงการกอสรางถนนลูกรังภายใน
หมูบาน ม.9 

โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานหนอง
ปรือนอย ม.9  

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป วัตถุประสงค 

เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากรอยตอ ม.4 ถึง ม.9 กวาง 6 ม. ยาว 
5,000 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
จากถนนสี่เลน ถึงเขตติดตอ ม.4 กวาง 
6 ม.ยาว 1,140 ม.หนา 0.50 ม. 

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

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /1,018,200 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนาท่ี 91 ลำดับท่ี 161) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

50 โครงการกอสรางถนนลูกรัง ม.17 
 

โครงการกอสรางถุนนลูกรัง บานหนอง
ไฮ ม.17 จากท่ีนายบุญมี แปลนวงษ ถึง
แนวเขตติดตอ ม.10 บานหนองนก 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
บานนายบุญมี แปลนวงษ ถึงเขต
ติดตอ ม.10 บานหนองนก กวาง 6 
ม.ยาว 2,000 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 6 ม.ยาว 1,240 ม.หนา 0.40 
ม .ป ริ ม ารต ลู ก รั ง จ ำน วน  2 ,9 7 6 
ลูกบาศกเมตร 

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

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /874,200 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนาท่ี 126 ลำดับท่ี 285) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

51 โครงการกอสรางถนนลูกรัง ม.5 
 

โครงการกอสรางถุนนลูกรัง บานหัวซา 
ม.5 จากบานนางวิภารัตน งามวงษ ถึง
ถนนทางเขาวัดปาโพธิ์แกว 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนางวิภาภรณ  งามวงษ - 
ถนนทางเขาวัดปาโพธิแกว 1 กวาง 
4 ม.ยาว 232 ม.หนา 0.50ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 4 ม.ยาว 232 ม.หนา 0.50 ม.
ปริมารตลูกรังจำนวน 464 ลูกบาศก
เมตร 

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

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /119,900 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 
หนาท่ี 15 ลำดับท่ี 46) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

52 โครงการกอสรางถนนลูกรัง ม.1 
 

โครงการกอสรางถุนนลูกรัง บานหัวซา 
ม.1 จากสี่แยกท่ีนายวีระวงศ ชินสรอย 
ถึงแนวเขตบานเกาะสมอ ม.2 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
แยกท่ีนายวีรวงศ ชินสรอย ถึงอูสันติ 
กวาง 4 ม.ยาว 400 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 4 ม.ยาว 366 ม.หนา 0.30 ม.
ปริมารตลูกรังจำนวน 439 ลูกบาศก
เมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /230,000 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /122,200 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนาท่ี 85 ลำดับท่ี 141) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

53 โครงการกอสรางถนนลูกรัง ม.12 
 

โครงการกอสรางถุนนลูกรัง บานโคก
อุ ด ม ดี  ม .1 2  จ าก ท่ี บ าน น างส าว
กาญจนา อุดมปลั่ ง ถึงเขตบานนาย
มะยม หม่ืนประเสริฐ 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบาน น.ส.กาญจนา อุดมปลั่ง - 
บานนายมะยม หม่ืนประเสริฐ กวาง 
4 ม.ยาว 50 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 3 ม.ยาว 113 ม.หนา 0.50 ม.
ปริมารตลูกรังจำนวน 169 ลูกบาศก
เมตร 

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

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /54,300 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนได รับความสะดวกในการ
เดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการเดินทาง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 
หนาท่ี 27 ลำดับท่ี 87) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

54 โครงการกอสรางถนนดินลูกรัง ม.
16 
 

โครงการกอสรางถุนนลูกรัง บานสีเสียด
ไทรงาม ม.16 จากท่ีนางวารี บุญสุข ถึง
ท่ีนายโกมินทร งามวงษ 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
บานนางวารี บุญสุข ถึงบานนายโกมินทร 
งามวงษ กวาว 5 ม. ยาว 300 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 4 ม.ยาว 150 ม.หนา 0.50 ม.
ปริมารตลูกรังจำนวน 300 ลูกบาศก
เมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /70,000 
พ.ศ. 2565 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /87,200 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนได รับความสะดวกในการ
เดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการเดินทาง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนาท่ี 124 ลำดับท่ี 279) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

55 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.16 โครงการกอสรางถุนนลูกรัง บานสีเสียด
ไทรงาม ม.16 จากท่ีนางอนงค เชาว
เจริญ ถึงท่ีนางสาวสาคร มีผล 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากท่ีนางนงค เชาวเจริญ – บาน 
น.ส.สาคร มีผล กวาง 4 ม.ยาว 
1,500 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 4 ม.ยาว 420 ม.หนา 0.50 ม.
ปริมารตลูกรังจำนวน 840 ลูกบาศก
เมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /2,400,000 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /249,100 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนได รับความสะดวกในการ
เดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการเดินทาง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 
หนาท่ี 35 ลำดับท่ี 116) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

56 โครงการกอสรางถนนลูกรังใหม ม.
11 

โครงการกอสรางถุนนลูกรัง บานหนอง
ระเนตร ม.11 จากท่ีนางสาวประภา
วรรณ สรอยคำสิงห ถึงท่ีนายทวี วงศ
สวัสดิ ์

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากท่ีนางสาวประภาวรรณ สรอยคำ
สิงห ถึงท่ีนายทวี วงศสวัสดิ์ กวาง 4 
ม. ยาว 400 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 4 ม.ยาว 274 ม.หนา 0.50 ม.
ปริมารตลูกรังจำนวน 548 ลูกบาศก
เมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /280,000 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /153,800 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนได รับความสะดวกในการ
เดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการเดินทาง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนาท่ี 116 ลำดับท่ี 251) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

57 โครงการกอสรางถนนลูกรัง ม.1 โครงการกอสรางถุนนลูกรัง บานหัวหวา 
ม.1 จากท่ีนายจรัญ มีเชาว ถึงท่ีนาย
สุวรรณ กิมเตก 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากทางแยกท่ีนายวีระวงศ ชิน
สรอย-นายจรัญ มีเชาว 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 4 ม.ยาว 265 ม.หนา 0.30 ม.
ปริมารตลูกรังจำนวน 318 ลูกบาศก
เมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /720,000 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /92,200 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนาท่ี 84 ลำดับท่ี 140) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

58 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.1 โครงการกอสรางถุนนลูกรัง บานหัวหวา 
ม.1 จากท่ีนายเปยก ถึงแนวเขตบาน
เกาะสมอ ม.2 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนางราตรี ทับทิม - เขต ม.
2 กวาง  4 ม. ยาว 2,000 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 4 ม.ยาว 512 ม.หนา 0.80 ม.
ปริมารตลูกรั งจำนวน  1 ,638 .40 
ลูกบาศกเมตร 

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

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /498,900 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 
หนาท่ี 4 ลำดับท่ี 7) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

59 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.1 โครงการกอสรางถุนนลูกรัง บานหัวหวา 
ม.1 จากสี่แยกท่ีนายวีระวงศ ถึงแนวเขต
ตำบลหนองโพรง 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จาก 4 แยกท่ีนายวีระวงศ ชินสรอย 
– เขตตำบลหนองโพรง กวาง 4 ม. 
ยาว 1,500 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 4 ม.ยาว 928 ม.หนา 0.30 ม.
ปริมารตลูกรั งจำนวน  1 ,113 .60 
ลูกบาศกเมตร 

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

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /316,900 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 
หนาท่ี 3 ลำดับท่ี 1) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

60 โครงการกอสรางถนนลูกรัง ม.7 โครงการกอสรางถุนนลูกรังพรอมวางทอ
ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก DIA 0.60 ม.
บานหนองกาน้ำ ม.7 จากท่ีนางพิกุลแกว มีชัย 
ถึงซอยขางโรงเรียนวัดเนินผาสุก 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากท่ีนางพิกุลแกว มีชัย ถึงซอยขาง
โรงเรียนวัดเนินผาสุก กวาง5 ม. ยาว 
400 ม.พรอมวางทอระบายน้ำขนาด 
0.80 ม.จำนวน 2 จุด 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 5 ม.ยาว 273 ม.หนา 0.90 ม.ปริ
มารตลูกรังจำนวน 1,228.50 ลูกบาศกเมตร 
ทอ คสล. ขนาด 0.60 ม.จำนวน 24 ทอน 

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

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /382,300 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนาท่ี 111 ลำดับท่ี 229) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

61 โครงการกอสรางถนนลูกรัง พรอม
วางทอ ม.13 

โครงการกอสรางถุนนลูกรังพรอมวางทอ
ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บานคลอง
สมบูรณ หมู 13 จากบานนายกิตติคุณ สืบ
จันทร ถึงบานนายอานนท พุทธา 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนายกิตคณุ สืบจันทร - บานนาย
อานนท พุทธา กวาง 6 ม.ยาว  
200 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 4.50 ม.ยาว 142 ม.หนา 0.50 ม.ปริ
มารตลูกรังจำนวน 319.50 ลูกบาศกเมตร 
ทอ คสล. ขนาด 0.60 ม.จำนวน 6 ทอน 

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

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /115,900 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 
หนาท่ี 28 ลำดับท่ี 91) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

62 โครงการกอสรางถนนลูกรัง ม.12 โครงการกอสรางถุนนลูกรังพรอมวางทอ
ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโคกอุดมดี 
ม.12 จากบานนางสมลิ้ม เภาเนือง ถึงเขต
ติดตอบานคลองสมบูรณ ม.13 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนางสมลิ้ม เภาเนือง - เขตติดตอ 
ม.13 กวาง 5 ม.ยาว 1,000 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 5 ม.ยาว 512 ม.หนา 0.50 ม.ปริ
มารตลูกรังจำนวน 1,280 ลูกบาศกเมตร ทอ 
คสล. ขนาด 0.60 ม.จำนวน 14 ทอน 

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

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /455,000 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 
หนาท่ี 26 ลำดับท่ี 86) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

63 โครงการกอสรางถนนลูกรัง ม.14 โครงการกอสรางถุนนลูกรังพรอมวางทอ
ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บานดอนสับ
ฟาก ม.14 จากท่ีนางหนูคำ รวมทรัพย ถึงท่ี
นางวันทอง ทนสิงห 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนางหนูคำ รวมทรัพย - บานนาง
วันทอง ทนสิงห กวาง 3 ม.ยาว 400 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 4 ม.ยาว 208 ม. หนา 0.60 ม. 
ปริมารตลูกรังจำนวน 499.20 ลูกบาศกเมตร 
ทอ คสล. ขนาด 0.60 ม.จำนวน 6 ทอน 

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

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /147,900 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 
หนาท่ี 31 ลำดับท่ี 101) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

64 โครงการกอสรางถนนลูกรัง ม.7 โครงการกอสรางถุนนลูกรังพรอมวางทอ
ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหลก็ บานหนองกาน้ำ 
ม.7 จากถนนสายหนองกาน้ำ ถึงบานหนองหู
ชาง ถึงบานนางสุพัตรา สอนเพชร 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากท่ีนางสุวรรณา  
ศรเพชร - บานนางสุพัตรา ศรเพชร 
พรอมวางทอ ขนาด 80 ซม.ระยะทาง 
กวาง 6 ม. ยาว 300 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 6 ม.ยาว 260 ม. หนา 1 ม. 
ปริมารตลูกรังจำนวน 1,560 ลูกบาศกเมตร 
ทอ คสล. ขนาด 0.80 ม.จำนวน 24 ทอน 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /740,000 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /534,800 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนได รับความสะดวกในการ
เดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการเดินทาง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 
หนาท่ี 17 ลำดับท่ี 54) 



66 
 

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

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

65 โครงการกอสรางถนนลูกรัง ม.7 โครงการกอสรางถุนนลูกรังพรอมวางทอ
ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหลก็ บานหนองกาน้ำ 
ม.7 จากท่ีนางสมทรง พรมกลอม ถึงบานนาง
มาริน โอบออม 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนางสมทรง พรมกลอม - นางมา
ริน โอบออม กวาง 4 ม.ยาว 400 ม. 
พรอมวางทอระบายน้ำ 2 จุด 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 4 ม.ยาว 310 ม. หนา 1 ม. 
ปริมารตลูกรังจำนวน 1,240 ลูกบาศกเมตร 
ทอ คสล. ขนาด 0.80 ม.จำนวน 18 ทอน 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /650,000 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /440,800 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนได รับความสะดวกในการ
เดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการเดินทาง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 
หนาท่ี 18 ลำดับท่ี 59) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

66 โครงการกอสรางถนนลูกรัง พรอม
ทอระบายน้ำ คสล. ม.5 

โครงการกอสรางถุนนลูกรังพรอมวางทอ
ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหัวซา ม.5 
จากบานรอยตรีสุ วัฒน  วงษภา ถึงท่ีนาย
ประมวล วงษภา 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบาน ร.ต.สุวัฒน วงษภา - ท่ีนาย
ประมวล วงษภา ม.1 กวาง 4 ม.ยวาว 
237 ม.หนา 0.40 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 4 ม.ยาว 237 ม. หนา 0.40 ม. 
ปริมารตลูกรังจำนวน 379.20 ลูกบาศกเมตร 
ทอ คสล. ขนาด 0.80 ม.จำนวน 6 ทอน 

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

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /108,600 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนได รับความสะดวกในการ
เดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการเดินทาง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 
หนาท่ี 15 ลำดับท่ี 45) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

67 โครงการเสริมผิวถนนแอสฟลติกส 
ม.6 

โครงการกอสรางถุนนแอสฟลติคคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานหัวซา ม.6 จากบานนาง
ทานตะวัน ประเสริฐสุข ถึงท่ีบานนางสาว
อนงค เดชศรี 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
บานนางทานตะวัน ประเสริฐสุข ถึงแยก
บานนายเดือน ดาราย กวาง 4 ม. ยาว 
320 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 3 ม.ยาว 243 ม. หนา 0.05 ม. 
มีพ้ืนท่ีดำเนินการไมนอยกวา 729 ตรม. 

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

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /241,300 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนได รับความสะดวกในการ
เดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการเดินทาง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนาท่ี 110 ลำดับท่ี 227) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

68 โครงการเสริมผิวถนนแอสฟลติกส 
ม.6 

โค รงก ารก อส ร า ง ถุน นแอสฟ ล ติ ค
คอนกรีตเสริมเหล็ก บานหัวซา ม.6 จาก
บานนางสำรวม ธรรมะเกษร ถึงเขต
หมูบานหัวซา ม.5 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากแยกบานนางสำรวม ธรรมะเกสร ถึง
บานนางยุภาริน วรทัต ขนาดกวาง 3 ม.
ยาว 160 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 3 ม.ยาว 116 ม. หนา 0.05 ม. 
มีพ้ืนท่ีดำเนินการไมนอยกวา 348 ตรม. 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /265,000 
พ.ศ. 2565 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /115,300 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนได รับความสะดวกในการ
เดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการเดินทาง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนาท่ี 109 ลำดับท่ี 224) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

69 โครงการเสริมผิวถนนแอสฟลติกส 
ม.6 

โครงการกอสรางถุนนแอสฟลติคคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานหัวซา ม.6 จำนวน 2 ชวง 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป วัตถุประสงค 

เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากแยกบานนางสำรวม ธรรมะเกสร ถึง
บานนางยุภาริน วรทัต ขนาดกวาง 3 ม.
ยาว 160 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
ชวงท่ี 1 จาก ศพด.บานหัวซา ถึงบานนางชอ
ทิพย ใจกลา กวาง 4 ม.ยาว 675 ม. 
ชวงท่ี 2 จากบานนางชอทิพย ใจกลา ถึงทาง
สาธารณประโยชน กวาง 3 ม. ยาว 65 ม. 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /265,000 
พ.ศ. 2565 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /958,200 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนได รับความสะดวกในการ
เดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการเดินทาง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนาท่ี 110 ลำดับท่ี 225) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

70 โครงการเสริมผิวถนนแอสฟลติกส 
ม.6 

โครงการกอสรางถุนนแอสฟลติคคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานหัวซา ม.6 จำนวน 2 ชวง 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป วัตถุประสงค 

เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากแยกบานนางสำรวม ธรรมะเกสร ถึง
บานนางยุภาริน วรทัต ขนาดกวาง 3 ม.
ยาว 160 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
ชวงท่ี 1 จาก ศพด.บานหัวซา ถึงบานนางชอ
ทิพย ใจกลา กวาง 4 ม.ยาว 675 ม.หนา 
0.05 ม. 
ชวงท่ี 2 จากบานนางชอทิพย ใจกลา ถึงทาง
สาธารณประโยชน กวาง 3 ม. ยาว 65 ม.
หนา 0.05 ม. 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /265,000 
พ.ศ. 2565 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /958,200 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนได รับความสะดวกในการ
เดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการเดินทาง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนาท่ี 110 ลำดับท่ี 225) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

71 โครงการวางทอระบายน้ำ(ทอใยหนิ) ม.
14 

โครงการกอสรางรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู 14 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป วัตถุประสงค 

เพ่ือปองกันปญหาน้ำทวมขัง 
วัตถุประสงค 
เพ่ือปองกันปญหาน้ำทวมขัง 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
บริเวณลานตากพืชผลสาธารณะ เสนผาน
ศูนยกลาง 10 น้ิว พรอมทอพักน้ำ 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
บานดอนสับฟาก ม.14 รอบลานตากพืชผล
ทางการเกษตร ขนาดกวาง 0.40 ม ลึก 1 ม.
ยาว 198 ม. พรอมบอพักจำนวน 16 บอ 

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

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /451,700 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความปลอดภัยในการ
เดินทางและบรรเทาปญหาน้ำทวมขัง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความปลอดภัยในการเดินทาง
และบรรเทาปญหาน้ำทวมขัง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 
หนาท่ี 30 ลำดับท่ี 98) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

72 โครงการวางทอระบายน้ำ ม.2 โครงการกอสรางรางระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานเกาะสมอ ม.2 จากบาน
นางดอน กองสี ถึงบานนางศิดาวรรณ 
สุมเหม 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือปองกันปญหาน้ำทวมขัง 

วัตถุประสงค 
เพ่ือปองกันปญหาน้ำทวมขัง 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนางดอน กองส ี– บานนาง
สำอาง สุขเหม ระยะทาง 300 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 0.50 ม.ยาว 300 ม. ลึกเฉลี่ย 
0.50-0.80 ม. พ้ืนท่ีดำเนินการไมนอย
กวา 150 ตรม. 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /1,500,000 
พ.ศ. 2565 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /1,294,500 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความปลอดภัยในการ
เดินทางและบรรเทาปญหาน้ำทวมขัง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความปลอดภัยในการเดินทาง
และบรรเทาปญหาน้ำทวมขัง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 
หนาท่ี 5 ลำดับท่ี 12) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

73 กอสรางรางระบายน้ำ ม.15 โครงการกอสรางรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานเกาะสมอ ม.15 จากบานนายบุญ
เชิด นาคลอง ถึงบานนายมนตรี รวมทรัพย 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกและ
ปองกันปญหาน้ำทวมขัง 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกและปองกัน
ปญหาน้ำทวมขัง 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนายบุญเชิด นาคลอง - 
บานนายมนตรี รวมทรัพย ระยะทาง 
300 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 0.50 ม.ยาว 332 ม. ลึกเฉลี่ย 
0.50-0.80 ม. พ้ืนท่ีดำเนินการไมนอย
กวา 166 ตรม. 

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

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /1,436,000 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความปลอดภัยใน
การเดินทางและบรรเทาปญหาน้ำ
ทวมขัง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความปลอดภัยในการ
เดินทางและบรรเทาปญหาน้ำทวมขัง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 
หนาท่ี 33 ลำดับท่ี 108) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

74 กอสรางรางระบายน้ำ ม.15 โครงการกอสรางรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานเกาะสมอ ม.15 จากบานนาย
มนตรี รวมทรัพย ถึงบานนายสมวย ซื่อตรง 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกและ
ปองกันปญหาน้ำทวมขัง 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกและปองกัน
ปญหาน้ำทวมขัง 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนายบุญเชิด นาคลอง - 
บานนายมนตรี รวมทรัพย ระยะทาง 
300 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 0.50-1.00 ม.ยาว 273 ม. ลึก
เฉลี่ย 0.50-0.80 ม. พ้ืนท่ีดำเนินการ
ไมนอยกวา 136.50 ตรม. 

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

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /1,178,000 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความปลอดภัยใน
การเดินทางและบรรเทาปญหาน้ำ
ทวมขัง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความปลอดภัยในการ
เดินทางและบรรเทาปญหาน้ำทวมขัง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 
หนาท่ี 33 ลำดับท่ี 107) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

75 โครงการขยายทอเมนประปา ม.8 โครงการกอสรางวางทอประปาบานหนองหู
ชาง ม.8 จากถังน้ำประปาหมูบาน ถึงแนวเขต
หมูบาน ม.8 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกและ
ปองกันปญหาน้ำทวมขัง 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนมีน้ำประปาใชอยางท่ัวถึง 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
ขยายทอเมนประปา ขนาด 3 นิ้ว 
บริเวณคุมบานหนองชาง 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
แ บ บ  PE80 PN10(SDR13.6)DIA 3 
นิ้ วพรอมติด ต้ังแคมป รัดแยกพรอม
อุปกรณ ระยะทางไมนอยกวา 478 ม. 

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

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /220,400 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการใช
น้ำประปา 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนได รับความสะดวกในการใช
น้ำประปา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 
หนาท่ี 19 ลำดับท่ี 61) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

76 โครงการขยายทอเมนประปา ม.8 โครงการกอสรางวางทอประปาบานหนองหู
ชาง ม.8 จากถังน้ำประปาหมูบาน ถึงรานเทพ
ประทาน 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกและ
ปองกันปญหาน้ำทวมขัง 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนมีน้ำประปาใชอยางท่ัวถึง 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
ขยายทอเมนประปา ขนาด 3 นิ้ว 
บริเวณคุมบานหนองชาง 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
แ บ บ  PE80 PN10(SDR13.6)DIA 3 
นิ้ วพรอมติด ต้ังแคมป รัดแยกพรอม
อุปกรณ ระยะทางไมนอยกวา 1,628 
ม. 

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

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /723,900 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการใช
น้ำประปา 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนได รับความสะดวกในการใช
น้ำประปา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 
หนาท่ี 19 ลำดับท่ี 61) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

77 โครงการขยายถนน คสล. ม.11 โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บานหนองระเนตร ม.11 จากท่ีบานนาย
สมเจต แสนเงิน ถึงท่ีนางนุน สอนเพชร 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความ
ปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความ
ปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
ขยายถนน คสล.กวาง 1 ม.ยาว 
250 ม.(1 ดาน) จากบานนายสม
เจต แสนเงิน - บานนางนุน สอน
เพ็ชร 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 1 ม.ยาว 267 ม. หนา 0.15 ม.
พ้ืนท่ีใชสอยไมนอยกวา 267 ตรม.  

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /230,000 
พ.ศ. 2565 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /154,100 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 
หนาท่ี 24 ลำดับท่ี 76) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

78 โครงการเปลี่ยนแทงกประปา ม.10 โครงการติดต้ังถังน้ ำแชมเปญพรอม
อุปกรณ บานหนองนก ม.10 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป วัตถุประสงค 

เพ่ื อ ให ป ระชาชน มีน้ ำ อุป โภค - 
บริโภค 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนมีน้ำอุปโภค - บริโภค 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
เปลี่ยนแทงกประปาบานหนองนก 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
ถังแชมเปญ ขนาดความสูงไมนอยกวา 20 ม.
ปริมาตรความจุน้ำจำนวน 30 ลบม.เครื่องสูบ
น้ำขนาด 2 แรงมา ฐานปูน ขนาดกวาง 2.50 
ยาว 2.50 ม.หนา 0.20 ม.  

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

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /497,300 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของประชาชน 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของประชาชน 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนมีน้ำอุปโภค - บริโภคท่ี
เพียงพอ 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชน มีน้ ำ อุป โภ ค - บริ โภค ท่ี
เพียงพอ 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 
หนาท่ี 22 ลำดับท่ี 73) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปลี่ยนแปลง 

79 โครงการติดตั้งไฟสองสวางรายทาง 
หมู 16 
 

โครงการติดตั้งไฟฟาสองแสงสวางราย
ทางบานสีเสียดไทรงาม ม.16 จากบาน
นางลวน แสงพันธ ถึงบานนางวารี บุญ
สุข 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 

เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาใชและมี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ยิ่งข้ึน 

วัตถุประสงค 

เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาใชและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินยิ่งข้ึน 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากหนาบานนางลวน แสงพันธ - 
บานนางวารี บุญสุข ระยะทาง 200 
ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
จากบานนางลวน แสงพันธ ถึงบานนาง
วารี บุญสุข ความยาวรวมไมนอยกวา 
118 ม. 

งบประมาณ 

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

งบประมาณ 

พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /42,000 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวชี้วัด KPI 

ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 

ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ประชาชนมีความปลอดภัยยิ่งข้ึน 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ประชาชนมีความปลอดภัยยิ่งข้ึน 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 
หนาท่ี 36 ลำดับท่ี 117) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปลี่ยนแปลง 

80 โครงการติดตั้งไฟสองสวางรายทาง 
หมู 10 
 

โครงการติดตั้งไฟฟาสองแสงสวางราย
ทางบานหนองนก ม.10 จากถนนหนอง
นก-หนองปรือนอย ถึงท่ีนายทรงศักดิ์ 
อุปถัมภ 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 

เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาใชและมี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ยิ่งข้ึน 

วัตถุประสงค 

เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาใชและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินยิ่งข้ึน 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากท่ีนางหนูเพียร วงษเสนา ถึงท่ี
นายทรงศักด์ิ อุปถัมภ ระยะทาง 
500 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
ติดตั้งไฟสองแสงสวางรายทาง พรอม
อุปกรณ ระยะทางประมาณ      เมตร 

งบประมาณ 

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

งบประมาณ 

พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /323,000 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวชี้วัด KPI 

ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 

ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ประชาชนมีความปลอดภัยยิ่งข้ึน 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ประชาชนมีความปลอดภัยยิ่งข้ึน 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนาท่ี 116 ลำดับท่ี 249) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปลี่ยนแปลง 

81 โครงการติดตั้งไฟสองสวางรายทาง 
หมู 10 
 

โครงการติดตั้งไฟฟาสองแสงสวางราย
ทางบานหนองนก ม.10 จากศาลา
ประชาคมหมูบาน ถึงสี่แยกถนนสี่เลน 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 

เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาใชและมี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ยิ่งข้ึน 

วัตถุประสงค 

เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาใชและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินยิ่งข้ึน 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
ไฟสองสวางรายทาง(ก่ิงเดี่ยว) จาก
ศาลาประชาคมบานหนองนก - เขต
ติดตอ ม.11 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
ติดตั้งไฟสองแสงสวางรายทาง พรอม
อุปกรณ  ระยะทางประมาณ 1,144     
เมตร 

งบประมาณ 

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

งบประมาณ 

พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /464,000 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวชี้วัด KPI 

ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 

ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ประชาชนมีความปลอดภัยยิ่งข้ึน 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ประชาชนมีความปลอดภัยยิ่งข้ึน 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 
หนาท่ี 22 ลำดับท่ี 71) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปลี่ยนแปลง 

82 โครงการติดตั้งเสียงตามสาย ม.5  โครงการติด ตั้ งระบบ เสี ยงตามสาย
ภายในหมูบาน จำนวน 1 จุด บานหัวซา 
ม.5 จากท่ีนายประภาส บุญเชิด ถึงซอย
บานเหนือ 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 

เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาใชและมี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ยิ่งข้ึน 

วัตถุประสงค 

เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาใชและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินยิ่งข้ึน 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากท่ีนายประมวล วงษภา – ซอย
แมชีปต ยาว 1,305.00 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
บานหัวซา ม.5 จากท่ีนายประภาส บุญ
เชิด ถึงซอยบานเหนือ 

งบประมาณ 

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

งบประมาณ 

พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /431,000 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวชี้วัด KPI 

ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 

ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ประชาชนมีความปลอดภัยยิ่งข้ึน 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ประชาชนมีความปลอดภัยยิ่งข้ึน 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 
หนาท่ี 14 ลำดับท่ี 42) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกระชาชน 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

1 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ ม.7 
 

โครงการอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค 
อำเภอศรีมหาโพธิ บานหนองกาน้ำ ม. 
7 เพ่ือดำเนินการขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ
บานหนองกาน้ำ 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาใชและมี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ยิ่งข้ึน 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาใชและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินยิ่งข้ึน 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากท่ีนายสอน มาสี  ถึงบานนาง
สำรวย ทำเนา ระยะทาง 500 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
จาก ท่ีนายสอน มาสี  ถึ งน้ ำดื่ ม เทพ
ประทาน ระยะทางประมาณ 488 ม. 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /340,000 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /270,000 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวชี้วัด KPI 

ความพึงพอใจของประชาชน 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 

ความพึงพอใจของประชาชน 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ประชาชนมีไฟฟาใชอยางเพียงพอ 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ประชาชนมีไฟฟาใชอยางเพียงพอ 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนาท่ี 111 ลำดับท่ี 232) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกระชาชน 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

2 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ ม.9 
 

โครงการอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค 
อำเภอศรีมหาโพธิ โครงการขยายเขต
ไฟฟาแรงต่ำบานหนองปรือนอย ม.9  

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนไดใชไฟฟาอยาง
ท่ัวถึง 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาใชและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินยิ่งข้ึน 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนายรวย วุฒิแสง - นายยน 
เอ้ือเฟอ 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
จากบานนายสำรวย วุฒิแสง ถึงบานนาย
ยนต เอ้ือเฟอ ระยะทางประมาณ 70 ม. 

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

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /60,000 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวชี้วัด KPI 

ความพึงพอใจของประชาชน 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 

ความพึงพอใจของประชาชน 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ประชาชนมีไฟฟาใชอยางเพียงพอ 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ประชาชนมีไฟฟาใชอยางเพียงพอ 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 
หนาท่ี 20 ลำดับท่ี 65) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกระชาชน 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

3 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ ม.7 
 

โครงการอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค 
อำเภอศรีมหาโพธิ ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ
บานหนองกาน้ำ ม.7  

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนไดใชไฟฟาอยาง
ท่ัวถึง 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนไดใชไฟฟาอยางท่ัวถึง 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
ขยายไฟฟาแรงต่ำ จากบานนางสาว
สุพัตรา ศรเพชร ถึงบานนายสอน 
มาสี ระยะทาง 800 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
จากท่ีนางสาวสุพัตรา ศรเพ็ชรถึงท่ีนาย
สอน มาสี ระยะทางประมาณ 110 ม. 

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

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

ตัวชี้วัด KPI 

ความพึงพอใจของประชาชน 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 

ความพึงพอใจของประชาชน 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ประชาชนมีไฟฟาใชอยางเพียงพอ 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ประชาชนมีไฟฟาใชอยางเพียงพอ 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนาท่ี 90 ลำดับท่ี 156) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกระชาชน 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

4 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ ม.
10 
 

โครงการอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค 
อำเภอศรีมหาโพธิ ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ 
ม.10 บานหนองนก  

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนไดใชไฟฟาอยาง
ท่ัวถึง 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนไดใชไฟฟาอยางท่ัวถึง 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนายประจวบ พระเกตุ – 
บานนางสมกิจ จุลวงษ 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
จากบานนายประจวบ พระเกตุ ถึงท่ีนาง
สมกิจ จุลวงษ ระยะทางประมาณ 100 
ม. 

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

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /90,000 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของประชาชน 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของประชาชน 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนมีไฟฟาใชอยางเพียงพอ 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนมีไฟฟาใชอยางเพียงพอ 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธ ิ

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 
หนาท่ี 22 ลำดับท่ี 74) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกระชาชน 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

5 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ ม.
16 
 

โครงการอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค 
อำเภอศรีมหาโพธิ ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ 
ม.16 บานสีเสียดไทรงาม  

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนไดใชไฟฟาอยาง
ท่ัวถึง 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนไดใชไฟฟาอยางท่ัวถึง 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากสามแยกหนองสีเสียด - ท่ีนาย
เพ่ิม ดานดี ระยะทาง 500 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
จากสามแยกหนองสีเสียด ถึงท่ีนายเพ่ิม 
ดานดี ระยะทางประมาณ 247 ม. 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /550,000 
พ.ศ. 2565 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /190,000 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของประชาชน 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของประชาชน 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนมีไฟฟาใชอยางเพียงพอ 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนมีไฟฟาใชอยางเพียงพอ 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธ ิ

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 
หนาท่ี 35 ลำดับท่ี 115) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกระชาชน 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

6 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ ม.9 
 

โครงการอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค 
อำเภอศรีมหาโพธิ ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ 
ม.9 บานหนองปรือนอย  

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนไดใชไฟฟาอยาง
ท่ัวถึง 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนไดใชไฟฟาอยางท่ัวถึง 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนายสามารถ งามวงษ  - 
บานนายสุดใจ พอใจ ระยะทาง 
300 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
จากบานนายสามารถ งามวงษ ถึงท่ีนาง
สุดใจ พอใจ ระยะทางประมาณ 180 
ม. 

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

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

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของประชาชน 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของประชาชน 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนมีไฟฟาใชอยางเพียงพอ 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนมีไฟฟาใชอยางเพียงพอ 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธ ิ

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 
หนาท่ี 21 ลำดับท่ี 69) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกระชาชน 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

7 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ ม.7 
 

โครงการอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค 
อำเภอศรีมหาโพธิ ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ 
ม.7 บานหนองกาน้ำ  

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนไดใชไฟฟาอยาง
ท่ัวถึง 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนไดใชไฟฟาอยางท่ัวถึง 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนางอุไร แปลนวงษ ถึงบาน
นายสมัย ห งส จันทร  ระยะทาง
ประมาณ 120 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
จากท่ีบานนางอุไร แปลนวงษ ถึงท่ีนาย
สมัย หงสจันทร ระยะทางประมาณ 
103 ม. 

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

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /80,000 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของประชาชน 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของประชาชน 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนมีไฟฟาใชอยางเพียงพอ 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนมีไฟฟาใชอยางเพียงพอ 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธ ิ

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนาท่ี 129 ลำดับท่ี 293) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกระชาชน 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

8 
 

โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ ม.7 
 

โครงการอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค 
อำเภอศรีมหาโพธิ ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ 
ม.7 บานหนองกาน้ำ  

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนไดใชไฟฟาอยาง
ท่ัวถึง 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนไดใชไฟฟาอยางท่ัวถึง 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนายจำแลง ศรเพชร ถึง
บานนายสุชาติ วงษเสนา ระยะทาง 
500 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
จากท่ีบานนายจำแลง ศรเพชร ถึงท่ีนาย
สุชาติ  วงษ เสนา ระยะทางประมาณ 
440 ม. 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /320,000 
พ.ศ. 2565 /- 

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

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของประชาชน 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของประชาชน 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนมีไฟฟาใชอยางเพียงพอ 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนมีไฟฟาใชอยางเพียงพอ 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธ ิ

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนาท่ี 128 ลำดับท่ี 292) 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 

พ.ศ. 2564 ขององคการบริหารสวนตำบลหัวหวา 
--------------------------------------- 

เหตุผลและความจำเปน 
 เหตุผลและความจำเปนในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง         
ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
 ตามท่ีองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาทองถ่ินในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในสวนรวมใหดีข้ึน ไดอนุมัติประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-
2565) เม่ือวันท่ี 15 กรกฎาคม 2562 ไปแลวนั้น 
 เนื่องจากการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ดังปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ของ
องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา ยังไมครอบคลุมและมีความจำเปนเรงดวนในการใหบริการสาธารณะแก
ประชาชนในพ้ืนท่ีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จึงมีความจำเปนตองเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแผน
โครงการ/กิจกรรมใหสอดคลองกับขอเท็จจริงและสถานการณปจจุบัน เพ่ือดำเนินการใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
ประชาชนโดยสวนรวม และเพ่ือตอบสนอง แกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
ดังนั้น เพ่ือใหถูกตองและเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และแกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2561  

“ขอ 22/1 เพ่ือประโยชนของประชาชนการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหเปนอำนาจของ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน สำหรับองคการบริหารสวนตำบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเปลี่ยนแปลงให
สภาองคการบริหารสวนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตำบล และองคการบริหาร
สวนตำบล พ.ศ.2537 ดวย 

เม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินตามวรรคหนึ่งไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาวให
ผูบริหารทองถ่ินประกาศใช พรอมท้ังปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน นับแต
วันท่ีผูบริหารทองถ่ินประกาศใช” 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา จึงไดจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2564 นี้ข้ึน เพ่ือใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับปญหาและความตองการของ
ประชาชน  อีกท้ังการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564  ในครั้งนี้ 
จะเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนและองคกรเปนสำคัญ 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

1 โครงการขุดเจาะบอบาดาล  
(แบบโยก) หมูท่ี 10 ตำบลหัวหวา 
 

โครงการกอสรางเจาะบอบาดาล Dia.6” 
บานหนองนก หมู 10 บริเวณท่ีดินของ
นายสมควร บุญเรือง 

เนื่องจากงบประมาณ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนมีน้ำประปาใชอยาง
ท่ัวถึง 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนมีน้ำประปาใชอยาง
ท่ัวถึง 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
ขุดเจาะบอบาดาลแบบโยก หมู ท่ี 10 
บริเวณท่ีนายสมควร บุญเรือง 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
ดำเนินโครงการขุดเจาะบอบาดาลบริเวณ
ท่ีสาธารณประโยชน (ถังเชมเปญ)  
บานหนองนก หมูท่ี 10 
บริเวณท่ีดินของนายสมควร บุญเรือง 
ขนาดเสนผาศูนยกลางขนาด 6 น้ิว 
จำนวน 1 จุด ความลึกบอไมนอยกวา 
42.50 เมตร/จุด 

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

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /85,100 
พ.ศ.2565 /- 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชน้ำ 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูน้ำ 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนมีน้ำใชอยางเพียงพอในการ
บริโภค 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนมีน้ำใชอยางเพียงพอในการ
บริโภค 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนาท่ี 93 ลำดับท่ี 166) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

2 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำพรอมไฟสอง
สวางรายทาง หมู 12 

โครงการกอสรางติดตั้งไฟสองสวาง
รายทางและขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ
บานโคกอุดมดี หมู 12 จากตลาด
ปรือวายถึงหมูบานบุจันทน 

เนื่องจากงบประมาณ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำพรอมติดตั้งไฟสอง
สวางรายทาง 
-ตลาดปรือวาย-บุจันทน 
-ตลาดปรือวาย-ปอมตำรวจ 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กอสรางติดตั้งไฟสองสวางรายทางและ
ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำบานโคกอุดมดี หมู 
12 จากตลาดปรือวายถึงหมูบานบุจันทน 
ระยะทาง 372 ม. 

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

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /263,000 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนาท่ี 63 ลำดับท่ี 60) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและ 
โลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ 
ท่ี 

รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

3 โครงการกอสรางติดตั้งไฟสองสวางราย
ทางบานดอนสับฟาก หมู 14 

โครงการกอสรางติดตั้งไฟสองสวางราย
ทางบานดอนสับฟาก หมู  14 จากเขต
บานเกาะสมอ หมู 2 ถึงบานนายสำราญ 
เกษมสุขสันต 

เนื่องจากงบประมาณ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี 
ความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
-จากบานนางมลปรืองาม ถึงบานนายจันทร
ขุนเภา (800 เมตร) 
-บานนางวันทอง ทนสิงห ถึงสามแยกท่ีนายสุ
วิทย ค้ำชู (200 เมตร) 
-อูนายสมศักด์ิ งามวงษ ถึงถนน 
หมายเลข 3070 (400 เมตร) 
-นายสำรวม สมอพันธ ถึงบานนางเบญจมาศ 
รัตนกานตรง (400 ม.) 
-เขตหมูท่ี 2 ถึงบานนายสำราญ 
เกษมสุขสันต (720 เมตร) 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
-เขตหมูท่ี 2 ถึงบานนายสำราญ 
เกษมสุขสันต ความยาวรวมไมนอยกวา 720 
เมตร พรอมอุปกรณตาง ๆ 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /1,300,000 
พ.ศ.2565 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /455,000 
พ.ศ.2565 /- 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของประชาชน 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของประชาชน  
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

ประชาชนไดใชถนนไดอยางสะดวกปลอดภัย 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 

ประชาชนไดใชถนนไดอยางสะดวกปลอดภัย 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 

กองชาง อบต.หัวหวา 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 

กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 หนาท่ี 30 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

4 โครงการกอสรางติดต้ังไฟสองสวางรายทาง
บานดอนสับฟาก หมู 14 

โครงการกอสรางติดต้ังไฟสองสวางรายทาง
บานดอนสับฟาก หมู  14 จากทางหลวง
หมายเลข 3070 ถึงบานนายสมศักด์ิ   
งามวงษ 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดเปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีมี
ความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความ
ปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 

-อูนายสมศักดิ์ งามวงษ ถึงถนน 
หมายเลข 3070 (400 เมตร) 
-นายสำรวม  สมอพั นธ  ถึ งบ านนาง
เบญจมาศ รัตนกานตรง (400 ม.) 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 

-จากทางหลวงหมายเลข 3070 ถึงบาน 
นายสมศักดิ์  งามวงษ และบาน 
นายสำรวม สมอพันธ 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /1,300,000 
พ.ศ. 2565 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /803,000 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนมีความปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนมีความปลอดภัยยิ่งข้ึน 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ินเพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 พ.ศ.2561-2565 หนาท่ี 30 
ลำดับท่ี 92) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

5 โครงการกอสรางติดตั้งไฟสองสวางราย
ทางบานดอนสับฟาก หมู 14 

โครงการกอสรางติดตั้งไฟสองสวางราย
ทางบานดอนสับฟาก หมู 14 จากบาน
นางมล ปรืองาม ถึงบานนายจันทร   
ขุนเภา 

เนื่องจากงบประมาณ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
-จากบานนางมลปรืองาม ถึงบาน 
นายจันทร  ขุนเภา (800 เมตร) 

 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
ติดตั้งไฟสองสวางรายทางบานดอนสับ
ฟาก หมู 14 จากบานนางมล ปรืองาม ถึง
บานนายจันทร  ขุนเภา 593 เมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /1,300,000 
พ.ศ. 2565 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /314,000 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของประชาชน  
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของประชาชน  
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนมีความปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนมีความปลอดภัยยิ่งข้ึน 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 หนาท่ี 30 
ลำดับท่ี 92) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

6 โครงการซอมแซมระบบเสียง 
ตามสาย หมู 12 

โครงการกอสรางติดตั้งเสียงตามสายบาน
โคกอุดมดี หมู  12 จากถนนหมายเลข 
3039 ถึงบานนายบุญเทียม สับผาง 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนรับทราบขอมูล
ขาวสารอยางท่ัวถึง 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนรับทราบขอมูล
ขาวสารอยางท่ัวถึง 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากทางเขาบานหนองปอ ถึงบาน 
นายบุญเทียม  สับผาง ประมาณ 
900 เมตร 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
จากถนนหมายเลข 3039 ถึงบานนาย
บุญเทียม สับฝาง ความยาวประมาณ 
988 เมตร 

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

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /212,000 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ประชาชนมีความพึงพอใจไมต่ำกวา
รอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับรูขาวสารอยางท่ัวถึง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับรูขาวสารอยางท่ัวถึง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนาท่ี 63 ลำดับท่ี 63) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

7 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ม.7 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ม.7 จากบานนายสุเวท  
มีศิลป ถึงท่ีนายกิตติคุณ โทวงษ 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
ขนาดกวาง 3x 200 เมตร 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 3.5 เมตร ยาว 147 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีใชสอยไม
นอยกวา 514.50 ตารางเมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /331,000 
พ.ศ. 2565 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /254,400 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดใชถนนไดอยางสะดวก
ปลอดภัย 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดใชถนนไดอยางสะดวก
ปลอดภัย 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนาท่ี 111 ลำดับท่ี 230) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

8 โครงการกอสรางถนน คสล.ภายใน
หมูบาน หมู 10 ตำบลหัวหวา 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู 10 จากบานนางบรรทม  
รินทาถึงท่ีนายอาคม รินทา 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
ขนาด 3 x 200 เมตร 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 3 เมตร ยาว 92 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีใชสอยไมนอย
กวา 276 ตารางเมตร 

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

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /134,800 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดใชถนนไดอยางสะดวก
ปลอดภัย 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดใชถนนไดอยางสะดวก
ปลอดภัย 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนาท่ี 92 ลำดับท่ี 163) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

9 โครงการกอสรางถนนลูกรัง ม.9 

 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานหนองปรือนอย หมูท่ี 9บานนางอำนวย 
ขยันกิจ ถึงบานนายบุญสง วุฒิแสง 

เนื่องจากงบประมาณและ 
รายละเอียด คุณ ลักษณ ะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
บานนายบุญสง วุฒิ แสง ถึงบานนาย
อำนวย ขยันกิจ กวาง 5 เมตร ยาว100 
เมตร 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 4 เมตร ยาว 59 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือ พ้ืนท่ี ใชสอยไมนอยกวา 236 
ตารางเมตร 

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

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /140,200 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดใชถนนไดอยางสะดวก
ปลอดภัย 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนได ใชถนนไดอยางสะดวก
ปลอดภัย 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 
หนาท่ี 21 ลำดับท่ี 65) 

 



11 
 

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

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

10 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานหนองปรือนอย ม.9 จากบานนาย
บุญสง หาดอน ถึงบานนางแสวง คำผุย 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานหนองปรือนอย ม.9 จากบานนายบุญสง 
หาดอน ถึงบานนางแสวง คำผุย 

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

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนายบุญสง หาดอน ถึงบาน
นางแสวง คำผุย กวาง 4 ม.ยาว 40 
ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 3 เมตร ยาว 57 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพื้นที่ใชสอยไมนอยกวา 171 
ตารางเมตร 

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

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /81,800 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดใชถนนไดอยางสะดวก
ปลอดภัย 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนได ใชถนนไดอยางสะดวก
ปลอดภัย 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 
หนาท่ี 20 ลำดับท่ี 61) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปน
ท่ีตองการเปล่ียนแปลง 

11 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานหนองระเนตร ม.11 จากบานนาง
ถนอม ดอนทอง ถึงบานนางทองเนียน สา
ดา 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
หนองระเนตร ม.11 จากบานนางถนอม ดอนทอง 
ถึงบานนางทองเนียน สาดา 

เนื่ องจากงบประมาณ
แ ล ะ ร า ย ล ะ เ อี ย ด
คุณลักษณะเปลี่ยนแปลง
ไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความ
ปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนางถนอม ดอนทอง ถึงบานนาง

ทองเนียน สาดา ขนาดกวาง 4 ม. 
ยาว 120 ม.  

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 4.00 เมตร ยาว 116 เมตร  หนา 0.15 
เมตร หรือ พื้นที่ใชสอยไมนอยกวา 464 ตาราง
เมตร 
 

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

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /238,000 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดใชถนนไดอยางสะดวกปลอดภัย 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/63 หนาท่ี 25  ลำดับท่ี 75) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

12 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานหนองระเนตร ม.11 จากหาแยก
หนองระเนตร ถึงถนนสี่เลน 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานหนองระเนตร ม.11 จากหาแยกหนองระ
เนตร ถึงถนนสี่เลน 

เนื่องจากงบประมาณและ 
รายละเอียดคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากหาแยกหนองระเนตร ถึงถนนสี่เลน 
กวาง 5 ม. ยาว 150 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 5.00 เมตร ยาว 301 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ใชสอยไมนอยกวา 
1,505 ตารางเมตร 

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

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /462,800 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาวชนไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนได ใชถนนไดอยางสะดวก
ปลอดภัย 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 หนาท่ี 25  
ลำดับท่ี 77) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความ
จำเปนท่ีตองการ

เปล่ียนแปลง 
13 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.17  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานหนองไฮ ม.17 จากบานนางทองยศ เถ่ือนแดง 
ถึงถนนลูกรังภายในหมูบาน จำนวน 3 ชวง 

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

เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความ
ปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
กอสรางถนน คสล.พรอมวางทอขนาด 0.80 
ม. ชวงท่ี 1 จากบานนางทองยศ เถ่ือนแดง - 
บานนายสมจิตร พันธหวา กวาง 5 ม.ยาว 
500 ม. 
ชวงท่ี 2 จากสามแยกบานนางผองศรี ขาว
เจริญ -ถนนสี่เลน กวาง 5 ม.ยาว 550 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
ชวงท่ี 1 กวาง 5. ม. ยาว 433 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือพ้ืนท่ีใชสอยไมนอยกวา 2,165 ตรม.  
ชวงท่ี 2 ขยายถนนคอนกรีตกวาง 1 ม. ยาว 143 
ม. หนา 0.15 ม.พ้ืนท่ีใชสอยกวา 143 ตรม. 
ชวงท่ี 3 กวาง 5 ม. ยาว 31 ม. หนา 0.15 ม. 
พ้ืนท่ีใชสอยไมนอยกวา 155 ตรม. 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /6,400,000 
พ.ศ. 2565 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /-  
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /1,307,100 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการเดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดใชถนนไดอยางสะดวกปลอดภัย 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 หนาท่ี 37 ลำดับท่ี 115) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

14 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหัวซา 
ม.5  

เน่ืองจากงบประมาณและ 
รายละเอียดคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป วัตถุประสงค 

เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความ
ปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความ
ปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากปากทางเขาวัดหัวซา ถึงบานนางทัด 
สิงหทน กวาง 3 ม. ยาว 100 ม.  

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
จากทางเขาวัดหัวซา ถึงบานนางทัด สิงหทน
กวาง 3 เมตร ยาว 52 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนท่ี ใชสอยไมนอยกวา 156 
ตารางเมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /165,000 
พ.ศ. 2565 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /77,600 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนได รับความสะดวกในการ
เดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดใชถนนไดอยางสะดวกปลอดภัย 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนาท่ี 52 ลำดับท่ี 24) 
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  แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

15 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานหัวหวา หมู 1 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานหัวหวา หมู 1 จากบานนางสาวทองเปลว 
อักษร ถึงท่ีนายโกมล ทับทิม 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากท่ีนางสาวทองเปลว อักษร ถึงท่ีนาย
โกมล ทับทิม กวาง 3 ม. ยาว 300 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
จากบานนางสาวทองเปลว อักษร ถึงท่ีนาย
โกมล ทับทิมกวาง 3.50 เมตร ยาว 240 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ใชสอยไม
นอยกวา 840 ตารางเมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /495,000 
พ.ศ. 2565 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /329,200 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดใชถนนไดอยางสะดวก
ปลอดภัย 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนได ใชถนนไดอยางสะดวก
ปลอดภัย 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนาท่ี 101 ลำดับท่ี 192) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

16 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานหายโศก หมู 4 จากบานนายฮวง รวม
ทรัพย ถึงบานนางพรทิพย เตาจันทร 

เนื่องจากรายละเอียด
คุณลักษณะเปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความ
ปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากแยกบานนายฮวง – บานนางพรทิพย 
กวาง 4 ม.ยาว 100 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 3 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนท่ีใชสอยไมนอย 240 ตาราง
เมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /240,000 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /120,800 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดใชถนนไดอยางสะดวก
ปลอดภัย 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนได ใชถนนไดอยางสะดวก
ปลอดภัย 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 หนา 9 ลำดับท่ี 
25) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

17 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ม.4 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานหายโศก ม.4 จากวัดเกาะแกวสถาวร ถึง
วัดเกาะแกวสถาวร (จุดสิ้นสุดโครงการ) 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความ
ปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความ
ปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
รอบวัดเกาะแกวสถาวร กวาง 4 ม. 
ยาว 350 ม 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 4 เมตร ยาว 122 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือ พ้ืนท่ี ใชสอยไมนอยกวา 488 
ตารางเมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /840,000 
พ.ศ. 2565 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /243,500 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดใชถนนไดอยางสะดวก
ปลอดภัย 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนได ใชถนนไดอยางสะดวก
ปลอดภัย 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 หนา 8 ลำดับท่ี 
19) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

18 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู 17  

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พรอมวางทอระบายน้ำ Dia 0.60 ม. บาน
หนองไฮ ม.17 จากบานนายสังเวียน บุญทำ 
ถึงท่ีนายชำนาญ ปญญา 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความ
ปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความ
ปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากท่ีนางสั งเวียน  บุญ ทำ ถึงท่ีนาย
ชำนาญ ปญญา กวาง 6 ม.ยาว 150 ม.
พรอมวางทอคอนกรีตขนาด 60 ซม.ยาว 
150 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
ถนนกวาง 5 ม. ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม.
หรือพ้ืนท่ีใชสอยไมนอยกวา 750 ตรม. 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /596,500 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /444,200 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดใชถนนไดอยางสะดวก
ปลอดภัย 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนได ใชถนนไดอยางสะดวก
ปลอดภัย 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนาท่ี 125 ลำดับท่ี 283) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

19 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.13 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบาน
คลองสมบูรณ หมู 13 จากบานนางเกสร ชำนิ
ถึงบานนางบุญเยี่ยม แสนสุข 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวก  
มีความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนางเกสร ชำนิ - นางบุญเยี่ยม 
แสนสุข กวาง 4 ม.ยาว 70 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 4 เมตร ยาว 112 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีดำเนินการไมนอยกวา 448 
ตารางเมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /170,000 
พ.ศ. 2565 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /219,000 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดใชถนนไดอยางสะดวก
ปลอดภัย 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนได ใชถนนไดอยางสะดวก
ปลอดภัย 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 หนา 
28 ลำดับท่ี 92) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

20 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บานคลองสมบูรณ หมู 13 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบาน
คลองสมบูรณ หมู 13 

เนื่องจากงบประมาณเปลี่ยน 
แปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนท่ัวไปมีถนนใชใน
การสัญจรไปมาท่ีสะดวก 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนมีถนนใชในการสัญจร
ไปมาท่ีสะดวก 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากสามแยกศาลาประชาคม - บานนาย
ขจรศักดิ์ ใจดี กวาง 5 ม.ยาว 100 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
จากสามแยกศาลาประชาคม ถึงบานนาย
ขจรศักดิ์ ใจดี กวาง 5 เมตร ยาว 95 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ใชสอยไมนอย
กวา 475 ตารางเมตร 

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

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /230,400 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดใชถนนไดอยางสะดวก
ปลอดภัย 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนได ใชถนนไดอยางสะดวก
ปลอดภัย 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 หนา 
28 ลำดับท่ี 90) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

21 กอสรางถนนลูกรัง ม.12 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบาน
โคกอุดมดี หมู 12 จากบานนายประคอง ไชย
บัว ถึงท่ีนายอำนวย ขุนเภา 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือประชาชนมีถนนใชสำหรับสัญจร
ไปมาท่ีสะดวก 

วัตถุประสงค 
เพ่ือประชาชนมีถนนใชสำหรับสัญจรไป
มาท่ีสะดวก 

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

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หรือมีพื้นที่
ดำเนินการไมนอยกวา 600 ตารางเมตร 

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

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /302,500 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดใชถนนไดอยางสะดวก
ปลอดภัย 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนได ใชถนนไดอยางสะดวก
ปลอดภัย 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 หนา 
27 ลำดับท่ี 88) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

22 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 
14 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบาน
ดอนสับฟาก หมู 14 จากบานนาวสาวจุรีรัตน 
วรวิชญเรืองเดช ถึงท่ีนายสมบัติ แยมพลับ 

เน่ืองจากงบประมาณและ
รายละเอียดคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือประชาชนมีถนนใชสำหรับสัญจรไปมาท่ี
สะดวก 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
บานนางสาวจุรีรัตน วรวิชญเรืองเดช ถึง
ท่ีนายสมบัติ แยมพลับ กวาง 3 เมตร 
ยาว 150 เมตร 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 3 เมตร ยาว 68 เมตร หนา 0.15 
เมตร พ้ืนท่ีใชสอยไมนอยกวา 204 ตาราง
เมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /247,000 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /103,700 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดใชถนนไดอยางสะดวกปลอดภัย 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดใชถนนไดอยางสะดวกปลอดภัย 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนาท่ี 121 ลำดับท่ี 267) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

23 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.14  

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานดอนสับฟาก หมู 14 จาก
บานนายจันทร ขุนเภา ถึงถนนสี่เลน 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือประชาชนท่ัวไปมีถนนใชในการ
สัญจรไปมาท่ีสะดวก 

วัตถุประสงค 
เพ่ือประชาชนมีถนนใชในการสัญจรไป
มาท่ีสะดวก 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
กวาง 4 เมตร ยาว 400 เมตร 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 5 เมตร ยาว 531 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีใชสอยไมนอยกวา 
2,655 ตารางเมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /870,000 
พ.ศ. 2565 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /1,363,900 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนาท่ี 122 ลำดับท่ี 271) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

24 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.7  

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานหนองกาน้ำ ม.7 จากท่ีนายไพบูลย มีชัย 
ถึงท่ีนางสาวศิริรัตน วงษเสนา 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือประชาชนท่ัวไปมีถนนใชในการ
สัญจรไปมาท่ีสะดวก 

วัตถุประสงค 
เพ่ือประชาชนมีถนนใชในการสัญจรไป
มาท่ีสะดวก 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนายไพบูลย มีชัย – บาน
นางสาวศิริรัตน วงษเสนา 
กวาง 3 ม. ยาว 100 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 3 เมตร ยาว 113 เมตร หนา 0.15 ม. 
หรือพ้ืนท่ีใชสอยไมนอยกวา 339 ตารางเมตร 

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

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /167,900 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563  หนา 18 ลำดับ
ท่ี 56)  
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

25 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.9 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.9 จากบานนางเจรียร รวม
ทรัพย ถึงบานนางสมควร ระลี 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนางเจรียร รวมทรัพย ถึง
บานนางสมควร ระลี กวาง 5 ม. 
ยาว 200 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 3 เมตร ยาว 117 เมตร หนา 
0.15 ม. หรือพ้ืนท่ีใชสอยไมนอยกวา 
351 ตารางเมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /539,800 
พ.ศ. 2565 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /173,500 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2564 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 1/2562 หนา 
20 ลำดับท่ี 60) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

26 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู 9 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานหนองปรือนอย หมู 9 จากบานนางแสง
ดาว คงเพียร ถึงท่ีนายบุญทิม เหลาเคน 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนางแสงดาว คงเพียร - นายบุญ
ทิม เหลาเคน กวาง 5 ม.ยาว 60 ม.
พรอมไหลทางขางละ 50 ซม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 4 ม. ยาว 70 ม. หนา 0.15 ม. หรือ
พ้ืนท่ีใชสอยไมนอยกวา 280 ตารางเมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /1,380,000 
พ.ศ. 2565 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /131,800 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 หนา 
20 ลำดับท่ี 64) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

27 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.9 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานหนองปรือนอย หมู  9  จากบานนาย
สามารถ งามวงษ ถึงบานนางสุดใจ พอใจ 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือประชาชนท่ัวไปมีถนนใชในการ
สัญจรไปมาท่ีสะดวก 

วัตถุประสงค 
เพ่ือประชาชนมีถนนใชในการสัญจรไปมาท่ี
สะดวก 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนายสามารถ งามวงษ - บานนาย
สุดใจ พอใจ กวาง 4 ม. ยาว 300 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
ชวงท่ี 1 กวาง 4 ม.ยาว 131.50 ม. หนา 
0.15 ม.พ้ืนท่ีใชสอยไมนอยกวา 526 ตรม. 
ชวงท่ี 2 กวาง 3.80 ม. ยาว 48 ม. หนา
0.15 ม.พ้ืนท่ีใชสอยไมนอยกวา 182.40 
ตรม. 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /720,000 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /348,000 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 หนา 21 ลำดับท่ี 
67) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

28 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม 

เหล็ก หมู 9 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม 
เห ล็ ก  บ าน ห น อ งหู ช า ง  ม .8  จ าก ท าง
สาธารณประโยชน ถึงบานนางริ้ว มีชัย 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลักษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือประชาชนท่ัวไปมีถนนใชในการ
สัญจรไปมาท่ีสะดวก 

วัตถุประสงค 
เพ่ือประชาชนมีถนนใชในการสัญจรไป
มาท่ีสะดวก 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากท่ีนางฝาย อินทรโชติ ถึงท่ีนาง
ริ้ว มีชัย กวาง 4 ม.ยาว 1,350 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีใชสอยไมนอยกวา 
2,000 ตารางเมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /2,936,200 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /989,500 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนา 112 ลำดับท่ี 233) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

29 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบาน
หนองหูชาง ม.8 จากบานนางสำรวย ศรเพชร 
ถึงท่ีนายสมศักดิ์ บุญนาม 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือประชาชนท่ัวไปมีถนนใชในการ
สัญจรไปมาท่ีสะดวก 

วัตถุประสงค 
เพ่ือประชาชนท่ัวไปมีถนนใชในการ
สัญจรไปมาท่ีสะดวก 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนางสำรวย ศรเพชร - นาย
สมศักดิ์ บุญนาม กวาง 4 ม.ยาว  
50 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 4 เมตร ยาว 38 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีใชสอยไมนอยกวา 
152 ตารางเมตร 

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

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /74,600 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 หนา 
19 ลำดับท่ี 63) 
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แบบ ผ.012(เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

30 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานหนองหูชาง หมู 8 จากบานนางสำรวย 
ศรเพชร ถึงท่ีนายสมศักดิ์ บุญนาม 

เนื่องจากรายละเอียดและ
คุณลักษณะเปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนางสำรวย ศรเพชร - นาย
สมศักดิ์ บุญนาม กวาง 4 ม.ยาว  
50 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 4 เมตร ยาว 38  เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีใชสอยไมนอยกวา 
152 ตารางเมตร 

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

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /74,600 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 หนา 
19 ลำดับท่ี 63) 

 



32 
 

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

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

31 โครงการกอสรางถนน คสล. ม.5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบาน
หัวซา หมู 5 จากบานนายกิตติ วงษภา ถึงท่ี
บานนายเฉลิม ตรีกลาง 

เนื่องจากงบประมาณ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 
 

วัตถุประสงค 
เพ่ือประชาชนมีถนนใชในการสัญจรไป
มาท่ีสะดวก 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนายกิตติ วงษภา - บาน
นายเฉลิม ตรีกลาง กวาง 4 ม.ยาว 
169 ม.หนา 0.15 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 4 เมตร ยาว 169 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีใชสอยไมนอยกวา 
676 ตารางเมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /280,000 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /338,100 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 หนา 
14 ลำดับท่ี 44) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

32 กอสรางถนน คสล.ม.5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานหัวซา หมู 5 จากบานนาย
ธานี หมวดดี ถึงท่ีนางไพบูลย งามวงษ 

เนื่องจากรายละเอียดและ
คุณลักษณะเปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนายธานี หมวดดี – ท่ีนาง
ไพบูลย งามวงษ กวาง 4 ม.ยาว 
232 ม. หนา 0.15 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีใชสอยไมนอยกวา 
1,600 ตารางเมตร 

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

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /804,400 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 หนา 
14 ลำดับท่ี 43) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

33 ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ านหัวซา ม .6  จากซุมประตู วัดทางเขา
หมูบานถึงสะพานขามคลอง หมู 15 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความ
ปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความ
ปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
ขยายถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก จากซุม
ประตูทางเขาหมูบาน -สะพานขามคลอง 
ม.15กวาง 2 ม. ยาว 335 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
ขยายถนนกวาง 2 ม. ยาว 839 ม. หนา 
0.15 ม.พ้ืนท่ีใชสอยไมนอยกวา 1,678 ตรม. 

งบประมาณ 

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

งบประมาณ 

พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /876,800 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนได ใชถนนไดอย างสะดวก
ปลอดภัย 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดใชถนนไดอยางสะดวกปลอดภัย 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 หนา 
15 ลำดับท่ี 47) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

--------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

34 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.
1 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานหัวหวา ม.1 จากบานนาง
วาสนา สุพรรณ ถึงท่ีบานนางพล กลิ่น
ศิร ิ

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือประชาชนมีถนนใชในการสัญจรไป
มาท่ีสะดวก 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนางวาสนา สุพรรณ – บาน
นางพล กลิ่นศิริ ระยะทาง กวาง 4 
ม. ยาว 200 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 4 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีใชสอยไมนอยกวา 
640 ตารางเมตร 

งบประมาณ 

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

งบประมาณ 

พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /319,700 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวชี้วัด KPI 

ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 

ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ประชาชนไดรับความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ประชาชนไดรับความปลอดภัยในการ
เดินทาง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

กองชาง อบต.หัวหวา 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

กองชาง อบต.หัวหวา 
(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 
หนาท่ี 4 ลำดับท่ี 5) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปลี่ยนแปลง 

35 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.4 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบานหายโศก ม.4 จากแยกวัด
หลวงตามหาบัว ถึงบอน้ำประปา ม.4 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 

เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 

เพ่ือประชาชนมีถนนใชในการสัญจรไป
มาท่ีสะดวก 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
แยกวัดหลวงตามหาบัว - บอ
น้ำประปาหมูบาน กวาง 4 ม. ยาว 
2,000 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 4 เมตร ยาว 725 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนท่ีใชสอยไมนอยกวา 2,900 
ตารางเมตร 

งบประมาณ 

พ.ศ. 2561 / 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /4,800,000 
พ.ศ. 2565 /- 

งบประมาณ 

พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 / 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /1,443,800 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนได ใชถนนไดอย างสะดวก
ปลอดภัย 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดใชถนนไดอยางสะดวกปลอดภัย 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 หนา 
8 ลำดับท่ี 20) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปลี่ยนแปลง 

36 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู 17 
 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พรอมวางทอระบายน้ำ คสล. บานหนองไฮ 
หมู 17 จากบานนายเดือน พันธหวา ถึงบาน
นางเสมอ อนสิร ิ

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความ
ปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความ
ปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากท่ีนายเดือน พันธุหวา ถึงท่ีนางเสมอ 
อนสิริ กวาง 4 ม. ยาว 200 ม.พรอมวาง
ทอระบายน้ำคอนกรตี ขนาด 0.60 ม.
ยาว 200 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 4 เมตร ยาว 204 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนท่ีใชสอยไมนอยกวา 816 
ตารางเมตร พรอมวางทอ คสล. ขนาด 0.60 
ม. จำนวน 187 ทอน จำนวน 1 จุด 

งบประมาณ 

พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /556,000 
พ.ศ. 2565 /- 

งบประมาณ 

พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /1,058,400 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความปลอดภัยในการ
เดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความปลอดภัยในการเดินทาง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนาท่ี 125 ลำดับท่ี 284) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปลี่ยนแปลง 

37 โครงการกอสรางถนนแอสฟลติก  
ม.2 

โครงการกอสรางถนนลาดยางแบบแอสฟลติก 
คอนกรีต บานเกาะสมอ ม.2 จากบานนาง 
กิมเคี้ยง โพธิกำจร ถึงบานนางเฉลา เนตร
สุวรรณ 

เนื่องจากงบประมาณ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความ
ปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนายกิมเลี้ยง โพธิกำจร – บาน
นางเฉลา เนตรสุวรรณ กวาง 3.5 ม. ยาว 
150 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 3.90 ม. ยาว 120 ม. หนา 0.05 ม.
พ้ืนท่ีดำเนินการไมนอยกวา 468 ตรม. 

งบประมาณ 

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

งบประมาณ 

พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /170,000 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ประชาชนมีน้ำใชอยางเพียงพอ 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความปลอดภัยในการเดินทาง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 หนา 
5 ลำดับท่ี 11) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปลี่ยนแปลง 

38 โครงการกอสรางถนนแอสฟลติก  
ม.2 

โครงการกอสรางถนนลาดยางแบบแอสฟลติก 
คอนกรีต บานเกาะสมอ ม.2 จากบานนางกิม
เชียง งามวงษ ถึงบานนางสำเนียง กลับชัย 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 

เพ่ือประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 

เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนายกิมเชียง งามวงษ – 4 แยก
บานนางสำเนียง กลับชัย กวาง 3.5 ม. 
ยาว 500 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 3.50  เมตร ยาว 351  เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีใชสอยไมนอยกวา 
1,228.50 ตารางเมตร 

งบประมาณ 

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

งบประมาณ 

พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /448,900 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ประชาชนไดรับความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ประชาชนไดรับความปลอดภัยในการ
เดินทาง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 หนา 
5 ลำดับท่ี 10) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปลี่ยนแปลง 

39 โครงการกอสรางถนนแอสฟลติก  
ม.3 

โครงการกอสรางถนนลาดยางแบบแอสฟลติก 
คอนกรีตบานเกาะสมอ ม.3 จากรานปราณี 
ปราบพาล ถึงสะพานสุสานนิมิตรธรรม 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 

เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวก 
มีความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 

เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากสามแยกบาน น.ส.ปราณี ปราบ
พาล – เขต ม.4 สะพานสุสาน กวาง 
6 ม. ยาว 600 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวางเฉลี่ย 4–7.40 เมตร ยาว 965 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีใชสอย
ไมนอยกวา 5,500 ตารางเมตร 

งบประมาณ 

พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /1,440,000 
พ.ศ. 2565 /- 

งบประมาณ 

พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /1,901,000 
พ.ศ. 2565 / 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 หนา 
7 ลำดับท่ี 18) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปลี่ยนแปลง 

40 กอสรางถนนแอสฟลสติก ม.1 โครงการกอสรางถนนลาดยางแบบแอสฟลติก 
คอนกรีตบ านหัวหวา ม .1  จากบ านนาย
ไพบูลย มาทา ถึงท่ีนายประมาณ โชติแสง 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 

เพ่ือประชาชนท่ัวไปมีถนนใชในการ
สัญจรไปมาท่ีสะดวก 

วัตถุประสงค 

เพ่ือประชาชนมีถนนใชในการสัญจรไป
มาท่ีสะดวก 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนายไพบูลย มาทา - นาย
ประมาณ โชติแสง กวาง 4 ม. ยาว 
200 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 4 เมตร ยาว 183 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีใชสอยไมนอยกวา 
732 ตารางเมตร 

งบประมาณ 

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

งบประมาณ 

พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /241,900 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนได รับความสะดวกในการ
เดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการเดินทาง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 หนา 
4 ลำดับท่ี 9) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปลี่ยนแปลง 

41 โครงการปรับปรุงลูกรัง ม.2 โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานเกาะ
สมอ ม.2 จากบานนายจงกล วงษอุดม 
ถึงบานนายจรูญ จันทรหอม 

เนื่องจากรายละเอียดและ
คุณลักษณะเปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 

เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 

เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนายจงกล วงษอุดม – บาน
นายจรุญ จันทรหอม กวาง 4 ม.ยาว 
200 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 4 เมตร ยาว 35 เมตร หนา 0.30 
เมตร ปริมาตรลูกรังจำนวน 42 ลูกบาศก
เมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /320,000 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /11,200 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนได รัยความสะดวกในการ
เดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการเดินทาง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 หนา 
6 ลำดับท่ี 15) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปลี่ยนแปลง 

42 โครงการซอมแซมถนนลูกรัง ม.3 
 

โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานเกาะ
สมอ ม.3 จากทางหลวงชนบทบานดง
กระทงยาม ถึงหนองสองหอง 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 

เพ่ือประชาชนมีสนามกีฬาสำหรับ
การออกกำลังกายอยางเหมาะสม 

วัตถุประสงค 

เพ่ือประชาชนมีถนนใชในการสัญจรไป
มาท่ีสะดวก 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากถนนบานดง ถึงหนองสองหอง 
กวาง 3 เมตร ยาว 4,000 เมตร 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 
0 .30  เมตร ปริมาตรลูกรังจำนวน 
1,200 ลูกบาศกเมตร 

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

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /334,000 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนมีสนามกีฬาเพ่ือใชในการออก
กำลังกาย 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดใชถนนไดอยางสะดวกปลอดภัย 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.2561-2564 หนา 40 ลำดับท่ี 6 ) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปลี่ยนแปลง 

43 โครงการซอมแซมถนนลูกรัง ม.3 โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานเกาะ
สมอ ม .3  จากทางหลวงหมายเลข 
3070 ถึงหนองปลาตู 

เนื่องจากรายละเอียดและ
คุณลักษณะเปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 

เพ่ือประชาชนท่ัวไปมีถนนใชในการ
สัญจรไปมาท่ีสะดวก 

วัตถุประสงค 

เพ่ือประชาชนมีถนนใชในการสัญจรไป
มาท่ีสะดวก 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากถนน 3070 ถึงหนองปลาตู กวาง 
3.5 เมตร ยาว 4,500 เมตร 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 4 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.30 
เมตร ปริมาตรลูกรังจำนวน 960 ลูกบาศก
เมตร 

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

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /253,200 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ประชาชนไดใชถนนไดอยางสะดวก
ปลอดภัย 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ประชาชนได ใชถนนไดอยางสะดวก
ปลอดภัย 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.2561-2564 หนาท่ี 40 ลำดับท่ี 8) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปลี่ยนแปลง 

44 โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมูท่ี 3  โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานเกาะ
สมอ ม.3 จากศาลากำนันสมบุญ สุพล 
ถึงหนองบัวปลาขาว 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 

เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 

เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
ถนนรอบสวนสุขภาพบานเกาะสมอ 
ขนาด 4x 185 เมตร 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 4 เมตร ยาว 650 เมตร หนา 
0.30 เมตร ปริมาตรลูกรังจำนวน 780 
ลูกบาศกเมตร 

งบประมาณ 

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

งบประมาณ 

พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /212,500 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวชี้วัด KPI 

ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 

ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.2561-2564 หนา 40 ลำดับท่ี 7) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปลี่ยนแปลง 

45 โครงการกอสรางถนนลูกรังบ าน
คลองสมบูรณ ม.13 

โครงการกอสรางถนนลูกรังบานคลอง
สมบูรณ ม.13 จากวัดคลองสมบูรณ ถึง
ถนนสี่เลน 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 

เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 

เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากวัดคลองสมบูรณ – ถนนสี่เลน 
กวาง 6 ม.ยาว 700 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 5 เมตร ยาว 540 เมตร หนา 
0 .50  เมตร ปริมาตรลูกรังจำนวน 
1,350 ลูกบาศกเมตร  

งบประมาณ 

พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /1,680,000 
พ.ศ. 2565 /- 

งบประมาณ 

พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /446,300 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนได ใชถนนไดอย างสะดวก
ปลอดภัย 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดใชถนนไดอยางสะดวกปลอดภัย 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 
หนาท่ี 28 ลำดับท่ี 89) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปลี่ยนแปลง 

46 กอสรางถนนลูกรัง ม.7 โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานหนอง
กาน้ำ ม.7  

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป วัตถุประสงค 

เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือประชาชนมีถนนใชในการสัญจรไปมาท่ี
สะดวก 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากท่ีนางชัยยุธ แปลนวงษ - น.ส.
ธัญลักษณ แปลนวงษ กวาง 8 ม.
ยาว 90 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
จากบานนางชัยยุทธ แปลนวงษ ถึงท่ี
นางสาวธัญลักษณ แปลนวงษ กวาง 4 
ม.ยาว 90 ม. หนา 0.50 ม. 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /288,000 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /55,000 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนได รับความสะดวกในการ
เดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการเดินทาง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 
หนาท่ี 18 ลำดับท่ี 57) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปลี่ยนแปลง 

47 โครงการกอสรางถนนกอสรางถนน
ลูกรัง ม.7 

โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานหนอง
กาน้ำ ม.7  

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป วัตถุประสงค 

เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 

เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากท่ีนายมาโนช ชำนิ - บานนาย
วิชัย แกวพิลา กวาง 3 ม. ยาว 100 
ม. 
 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
จากบานนายมาโนช ถึงท่ีนายวิชัย แกว
พิลา กวาง 3 เมตร ยาว 112 เมตร 
หนา 0.50 เมตร  

งบประมาณ 

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

งบประมาณ 

พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /49,800 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวชี้วัด KPI 

ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 

ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ประชาชนไดรับความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ประชาชนไดรับความปลอดภัยในการ
เดินทาง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 
หนาท่ี 16 ลำดับท่ี 50) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปลี่ยนแปลง 

48 กอสรางถนนลูกรัง ม.10 โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานหนอง
นก ม.10 จากถนนบานหนองปรือนอย 
ถึงท่ีนายฉลาด วงษเสนา 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 

เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 

เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากท่ีนายฉลาด วงษเสนา – ถนนสี่
เลน กวาง 5 ม. ยาว 350 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
จากท่ีนายฉลาด วงษเสนา – ถนนสี่เลน 
กวาง 5 ม. ยาว 350 ม. 

งบประมาณ 

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

งบประมาณ 

พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /114,800 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินมากข้ึน 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 
หนาท่ี 23 ลำดับท่ี 75) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปลี่ยนแปลง 

49 โครงการกอสรางถนนลูกรังภายใน
หมูบาน ม.9 

โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานหนอง
ปรือนอย ม.9  

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป วัตถุประสงค 

เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากรอยตอ ม.4 ถึง ม.9 กวาง 6 ม. ยาว 
5,000 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
จากถนนสี่เลน ถึงเขตติดตอ ม.4 กวาง 
6 ม.ยาว 1,140 ม.หนา 0.50 ม. 

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

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /1,018,200 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนาท่ี 91 ลำดับท่ี 161) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

50 โครงการกอสรางถนนลูกรัง ม.17 
 

โครงการกอสรางถุนนลูกรัง บานหนอง
ไฮ ม.17 จากท่ีนายบุญมี แปลนวงษ ถึง
แนวเขตติดตอ ม.10 บานหนองนก 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
บานนายบุญมี แปลนวงษ ถึงเขต
ติดตอ ม.10 บานหนองนก กวาง 6 
ม.ยาว 2,000 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 6 ม.ยาว 1,240 ม.หนา 0.40 
ม .ป ริ ม ารต ลู ก รั ง จ ำน วน  2 ,9 7 6 
ลูกบาศกเมตร 

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

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /874,200 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนาท่ี 126 ลำดับท่ี 285) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

51 โครงการกอสรางถนนลูกรัง ม.5 
 

โครงการกอสรางถุนนลูกรัง บานหัวซา 
ม.5 จากบานนางวิภารัตน งามวงษ ถึง
ถนนทางเขาวัดปาโพธิ์แกว 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนางวิภาภรณ  งามวงษ - 
ถนนทางเขาวัดปาโพธิแกว 1 กวาง 
4 ม.ยาว 232 ม.หนา 0.50ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 4 ม.ยาว 232 ม.หนา 0.50 ม.
ปริมารตลูกรังจำนวน 464 ลูกบาศก
เมตร 

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

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /119,900 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 
หนาท่ี 15 ลำดับท่ี 46) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

52 โครงการกอสรางถนนลูกรัง ม.1 
 

โครงการกอสรางถุนนลูกรัง บานหัวซา 
ม.1 จากสี่แยกท่ีนายวีระวงศ ชินสรอย 
ถึงแนวเขตบานเกาะสมอ ม.2 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
แยกท่ีนายวีรวงศ ชินสรอย ถึงอูสันติ 
กวาง 4 ม.ยาว 400 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 4 ม.ยาว 366 ม.หนา 0.30 ม.
ปริมารตลูกรังจำนวน 439 ลูกบาศก
เมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /230,000 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /122,200 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนาท่ี 85 ลำดับท่ี 141) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

53 โครงการกอสรางถนนลูกรัง ม.12 
 

โครงการกอสรางถุนนลูกรัง บานโคก
อุ ด ม ดี  ม .1 2  จ าก ท่ี บ าน น างส าว
กาญจนา อุดมปลั่ ง ถึงเขตบานนาย
มะยม หม่ืนประเสริฐ 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบาน น.ส.กาญจนา อุดมปลั่ง - 
บานนายมะยม หม่ืนประเสริฐ กวาง 
4 ม.ยาว 50 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 3 ม.ยาว 113 ม.หนา 0.50 ม.
ปริมารตลูกรังจำนวน 169 ลูกบาศก
เมตร 

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

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /54,300 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนได รับความสะดวกในการ
เดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการเดินทาง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 
หนาท่ี 27 ลำดับท่ี 87) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

54 โครงการกอสรางถนนดินลูกรัง ม.
16 
 

โครงการกอสรางถุนนลูกรัง บานสีเสียด
ไทรงาม ม.16 จากท่ีนางวารี บุญสุข ถึง
ท่ีนายโกมินทร งามวงษ 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
บานนางวารี บุญสุข ถึงบานนายโกมินทร 
งามวงษ กวาว 5 ม. ยาว 300 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 4 ม.ยาว 150 ม.หนา 0.50 ม.
ปริมารตลูกรังจำนวน 300 ลูกบาศก
เมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /70,000 
พ.ศ. 2565 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /87,200 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนได รับความสะดวกในการ
เดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการเดินทาง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนาท่ี 124 ลำดับท่ี 279) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

55 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.16 โครงการกอสรางถุนนลูกรัง บานสีเสียด
ไทรงาม ม.16 จากท่ีนางอนงค เชาว
เจริญ ถึงท่ีนางสาวสาคร มีผล 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากท่ีนางนงค เชาวเจริญ – บาน 
น.ส.สาคร มีผล กวาง 4 ม.ยาว 
1,500 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 4 ม.ยาว 420 ม.หนา 0.50 ม.
ปริมารตลูกรังจำนวน 840 ลูกบาศก
เมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /2,400,000 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /249,100 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนได รับความสะดวกในการ
เดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการเดินทาง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 
หนาท่ี 35 ลำดับท่ี 116) 

 



57 
 

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

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

56 โครงการกอสรางถนนลูกรังใหม ม.
11 

โครงการกอสรางถุนนลูกรัง บานหนอง
ระเนตร ม.11 จากท่ีนางสาวประภา
วรรณ สรอยคำสิงห ถึงท่ีนายทวี วงศ
สวัสดิ ์

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากท่ีนางสาวประภาวรรณ สรอยคำ
สิงห ถึงท่ีนายทวี วงศสวัสดิ์ กวาง 4 
ม. ยาว 400 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 4 ม.ยาว 274 ม.หนา 0.50 ม.
ปริมารตลูกรังจำนวน 548 ลูกบาศก
เมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /280,000 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /153,800 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนได รับความสะดวกในการ
เดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการเดินทาง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนาท่ี 116 ลำดับท่ี 251) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

57 โครงการกอสรางถนนลูกรัง ม.1 โครงการกอสรางถุนนลูกรัง บานหัวหวา 
ม.1 จากท่ีนายจรัญ มีเชาว ถึงท่ีนาย
สุวรรณ กิมเตก 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากทางแยกท่ีนายวีระวงศ ชิน
สรอย-นายจรัญ มีเชาว 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 4 ม.ยาว 265 ม.หนา 0.30 ม.
ปริมารตลูกรังจำนวน 318 ลูกบาศก
เมตร 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /720,000 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /92,200 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนาท่ี 84 ลำดับท่ี 140) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

58 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.1 โครงการกอสรางถุนนลูกรัง บานหัวหวา 
ม.1 จากท่ีนายเปยก ถึงแนวเขตบาน
เกาะสมอ ม.2 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนางราตรี ทับทิม - เขต ม.
2 กวาง  4 ม. ยาว 2,000 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 4 ม.ยาว 512 ม.หนา 0.80 ม.
ปริมารตลูกรั งจำนวน  1 ,638 .40 
ลูกบาศกเมตร 

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

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /498,900 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 
หนาท่ี 4 ลำดับท่ี 7) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

59 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.1 โครงการกอสรางถุนนลูกรัง บานหัวหวา 
ม.1 จากสี่แยกท่ีนายวีระวงศ ถึงแนวเขต
ตำบลหนองโพรง 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จาก 4 แยกท่ีนายวีระวงศ ชินสรอย 
– เขตตำบลหนองโพรง กวาง 4 ม. 
ยาว 1,500 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 4 ม.ยาว 928 ม.หนา 0.30 ม.
ปริมารตลูกรั งจำนวน  1 ,113 .60 
ลูกบาศกเมตร 

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

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /316,900 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 
หนาท่ี 3 ลำดับท่ี 1) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

60 โครงการกอสรางถนนลูกรัง ม.7 โครงการกอสรางถุนนลูกรังพรอมวางทอ
ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก DIA 0.60 ม.
บานหนองกาน้ำ ม.7 จากท่ีนางพิกุลแกว มีชัย 
ถึงซอยขางโรงเรียนวัดเนินผาสุก 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากท่ีนางพิกุลแกว มีชัย ถึงซอยขาง
โรงเรียนวัดเนินผาสุก กวาง5 ม. ยาว 
400 ม.พรอมวางทอระบายน้ำขนาด 
0.80 ม.จำนวน 2 จุด 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 5 ม.ยาว 273 ม.หนา 0.90 ม.ปริ
มารตลูกรังจำนวน 1,228.50 ลูกบาศกเมตร 
ทอ คสล. ขนาด 0.60 ม.จำนวน 24 ทอน 

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

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /382,300 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนาท่ี 111 ลำดับท่ี 229) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

61 โครงการกอสรางถนนลูกรัง พรอม
วางทอ ม.13 

โครงการกอสรางถุนนลูกรังพรอมวางทอ
ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บานคลอง
สมบูรณ หมู 13 จากบานนายกิตติคุณ สืบ
จันทร ถึงบานนายอานนท พุทธา 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนายกิตคณุ สืบจันทร - บานนาย
อานนท พุทธา กวาง 6 ม.ยาว  
200 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 4.50 ม.ยาว 142 ม.หนา 0.50 ม.ปริ
มารตลูกรังจำนวน 319.50 ลูกบาศกเมตร 
ทอ คสล. ขนาด 0.60 ม.จำนวน 6 ทอน 

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

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /115,900 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 
หนาท่ี 28 ลำดับท่ี 91) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

62 โครงการกอสรางถนนลูกรัง ม.12 โครงการกอสรางถุนนลูกรังพรอมวางทอ
ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโคกอุดมดี 
ม.12 จากบานนางสมลิ้ม เภาเนือง ถึงเขต
ติดตอบานคลองสมบูรณ ม.13 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนางสมลิ้ม เภาเนือง - เขตติดตอ 
ม.13 กวาง 5 ม.ยาว 1,000 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 5 ม.ยาว 512 ม.หนา 0.50 ม.ปริ
มารตลูกรังจำนวน 1,280 ลูกบาศกเมตร ทอ 
คสล. ขนาด 0.60 ม.จำนวน 14 ทอน 

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

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /455,000 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 
หนาท่ี 26 ลำดับท่ี 86) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

63 โครงการกอสรางถนนลูกรัง ม.14 โครงการกอสรางถุนนลูกรังพรอมวางทอ
ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บานดอนสับ
ฟาก ม.14 จากท่ีนางหนูคำ รวมทรัพย ถึงท่ี
นางวันทอง ทนสิงห 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนางหนูคำ รวมทรัพย - บานนาง
วันทอง ทนสิงห กวาง 3 ม.ยาว 400 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 4 ม.ยาว 208 ม. หนา 0.60 ม. 
ปริมารตลูกรังจำนวน 499.20 ลูกบาศกเมตร 
ทอ คสล. ขนาด 0.60 ม.จำนวน 6 ทอน 

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

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /147,900 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 
หนาท่ี 31 ลำดับท่ี 101) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

64 โครงการกอสรางถนนลูกรัง ม.7 โครงการกอสรางถุนนลูกรังพรอมวางทอ
ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหลก็ บานหนองกาน้ำ 
ม.7 จากถนนสายหนองกาน้ำ ถึงบานหนองหู
ชาง ถึงบานนางสุพัตรา สอนเพชร 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากท่ีนางสุวรรณา  
ศรเพชร - บานนางสุพัตรา ศรเพชร 
พรอมวางทอ ขนาด 80 ซม.ระยะทาง 
กวาง 6 ม. ยาว 300 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 6 ม.ยาว 260 ม. หนา 1 ม. 
ปริมารตลูกรังจำนวน 1,560 ลูกบาศกเมตร 
ทอ คสล. ขนาด 0.80 ม.จำนวน 24 ทอน 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /740,000 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /534,800 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนได รับความสะดวกในการ
เดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการเดินทาง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 
หนาท่ี 17 ลำดับท่ี 54) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

65 โครงการกอสรางถนนลูกรัง ม.7 โครงการกอสรางถุนนลูกรังพรอมวางทอ
ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหลก็ บานหนองกาน้ำ 
ม.7 จากท่ีนางสมทรง พรมกลอม ถึงบานนาง
มาริน โอบออม 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนางสมทรง พรมกลอม - นางมา
ริน โอบออม กวาง 4 ม.ยาว 400 ม. 
พรอมวางทอระบายน้ำ 2 จุด 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 4 ม.ยาว 310 ม. หนา 1 ม. 
ปริมารตลูกรังจำนวน 1,240 ลูกบาศกเมตร 
ทอ คสล. ขนาด 0.80 ม.จำนวน 18 ทอน 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /650,000 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /440,800 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนได รับความสะดวกในการ
เดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการเดินทาง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 
หนาท่ี 18 ลำดับท่ี 59) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

66 โครงการกอสรางถนนลูกรัง พรอม
ทอระบายน้ำ คสล. ม.5 

โครงการกอสรางถุนนลูกรังพรอมวางทอ
ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหัวซา ม.5 
จากบานรอยตรีสุ วัฒน  วงษภา ถึงท่ีนาย
ประมวล วงษภา 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบาน ร.ต.สุวัฒน วงษภา - ท่ีนาย
ประมวล วงษภา ม.1 กวาง 4 ม.ยวาว 
237 ม.หนา 0.40 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 4 ม.ยาว 237 ม. หนา 0.40 ม. 
ปริมารตลูกรังจำนวน 379.20 ลูกบาศกเมตร 
ทอ คสล. ขนาด 0.80 ม.จำนวน 6 ทอน 

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

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /108,600 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนได รับความสะดวกในการ
เดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการเดินทาง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 
หนาท่ี 15 ลำดับท่ี 45) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

67 โครงการเสริมผิวถนนแอสฟลติกส 
ม.6 

โครงการกอสรางถุนนแอสฟลติคคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานหัวซา ม.6 จากบานนาง
ทานตะวัน ประเสริฐสุข ถึงท่ีบานนางสาว
อนงค เดชศรี 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
บานนางทานตะวัน ประเสริฐสุข ถึงแยก
บานนายเดือน ดาราย กวาง 4 ม. ยาว 
320 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 3 ม.ยาว 243 ม. หนา 0.05 ม. 
มีพ้ืนท่ีดำเนินการไมนอยกวา 729 ตรม. 

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

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /241,300 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนได รับความสะดวกในการ
เดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการเดินทาง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนาท่ี 110 ลำดับท่ี 227) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

68 โครงการเสริมผิวถนนแอสฟลติกส 
ม.6 

โค รงก ารก อส ร า ง ถุน นแอสฟ ล ติ ค
คอนกรีตเสริมเหล็ก บานหัวซา ม.6 จาก
บานนางสำรวม ธรรมะเกษร ถึงเขต
หมูบานหัวซา ม.5 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากแยกบานนางสำรวม ธรรมะเกสร ถึง
บานนางยุภาริน วรทัต ขนาดกวาง 3 ม.
ยาว 160 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 3 ม.ยาว 116 ม. หนา 0.05 ม. 
มีพ้ืนท่ีดำเนินการไมนอยกวา 348 ตรม. 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /265,000 
พ.ศ. 2565 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /115,300 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนได รับความสะดวกในการ
เดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการเดินทาง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนาท่ี 109 ลำดับท่ี 224) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

69 โครงการเสริมผิวถนนแอสฟลติกส 
ม.6 

โครงการกอสรางถุนนแอสฟลติคคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานหัวซา ม.6 จำนวน 2 ชวง 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป วัตถุประสงค 

เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากแยกบานนางสำรวม ธรรมะเกสร ถึง
บานนางยุภาริน วรทัต ขนาดกวาง 3 ม.
ยาว 160 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
ชวงท่ี 1 จาก ศพด.บานหัวซา ถึงบานนางชอ
ทิพย ใจกลา กวาง 4 ม.ยาว 675 ม. 
ชวงท่ี 2 จากบานนางชอทิพย ใจกลา ถึงทาง
สาธารณประโยชน กวาง 3 ม. ยาว 65 ม. 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /265,000 
พ.ศ. 2565 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /958,200 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนได รับความสะดวกในการ
เดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการเดินทาง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนาท่ี 110 ลำดับท่ี 225) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

70 โครงการเสริมผิวถนนแอสฟลติกส 
ม.6 

โครงการกอสรางถุนนแอสฟลติคคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานหัวซา ม.6 จำนวน 2 ชวง 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป วัตถุประสงค 

เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมี
ความปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากแยกบานนางสำรวม ธรรมะเกสร ถึง
บานนางยุภาริน วรทัต ขนาดกวาง 3 ม.
ยาว 160 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
ชวงท่ี 1 จาก ศพด.บานหัวซา ถึงบานนางชอ
ทิพย ใจกลา กวาง 4 ม.ยาว 675 ม.หนา 
0.05 ม. 
ชวงท่ี 2 จากบานนางชอทิพย ใจกลา ถึงทาง
สาธารณประโยชน กวาง 3 ม. ยาว 65 ม.
หนา 0.05 ม. 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /265,000 
พ.ศ. 2565 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /958,200 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนได รับความสะดวกในการ
เดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการเดินทาง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนาท่ี 110 ลำดับท่ี 225) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

71 โครงการวางทอระบายน้ำ(ทอใยหนิ) ม.
14 

โครงการกอสรางรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู 14 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป วัตถุประสงค 

เพ่ือปองกันปญหาน้ำทวมขัง 
วัตถุประสงค 
เพ่ือปองกันปญหาน้ำทวมขัง 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
บริเวณลานตากพืชผลสาธารณะ เสนผาน
ศูนยกลาง 10 น้ิว พรอมทอพักน้ำ 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
บานดอนสับฟาก ม.14 รอบลานตากพืชผล
ทางการเกษตร ขนาดกวาง 0.40 ม ลึก 1 ม.
ยาว 198 ม. พรอมบอพักจำนวน 16 บอ 

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

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /451,700 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความปลอดภัยในการ
เดินทางและบรรเทาปญหาน้ำทวมขัง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความปลอดภัยในการเดินทาง
และบรรเทาปญหาน้ำทวมขัง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 
หนาท่ี 30 ลำดับท่ี 98) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

72 โครงการวางทอระบายน้ำ ม.2 โครงการกอสรางรางระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานเกาะสมอ ม.2 จากบาน
นางดอน กองสี ถึงบานนางศิดาวรรณ 
สุมเหม 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือปองกันปญหาน้ำทวมขัง 

วัตถุประสงค 
เพ่ือปองกันปญหาน้ำทวมขัง 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนางดอน กองส ี– บานนาง
สำอาง สุขเหม ระยะทาง 300 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 0.50 ม.ยาว 300 ม. ลึกเฉลี่ย 
0.50-0.80 ม. พ้ืนท่ีดำเนินการไมนอย
กวา 150 ตรม. 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /1,500,000 
พ.ศ. 2565 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /1,294,500 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความปลอดภัยในการ
เดินทางและบรรเทาปญหาน้ำทวมขัง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความปลอดภัยในการเดินทาง
และบรรเทาปญหาน้ำทวมขัง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 
หนาท่ี 5 ลำดับท่ี 12) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

73 กอสรางรางระบายน้ำ ม.15 โครงการกอสรางรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานเกาะสมอ ม.15 จากบานนายบุญ
เชิด นาคลอง ถึงบานนายมนตรี รวมทรัพย 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกและ
ปองกันปญหาน้ำทวมขัง 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกและปองกัน
ปญหาน้ำทวมขัง 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนายบุญเชิด นาคลอง - 
บานนายมนตรี รวมทรัพย ระยะทาง 
300 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 0.50 ม.ยาว 332 ม. ลึกเฉลี่ย 
0.50-0.80 ม. พ้ืนท่ีดำเนินการไมนอย
กวา 166 ตรม. 

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

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /1,436,000 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความปลอดภัยใน
การเดินทางและบรรเทาปญหาน้ำ
ทวมขัง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความปลอดภัยในการ
เดินทางและบรรเทาปญหาน้ำทวมขัง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 
หนาท่ี 33 ลำดับท่ี 108) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

74 กอสรางรางระบายน้ำ ม.15 โครงการกอสรางรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานเกาะสมอ ม.15 จากบานนาย
มนตรี รวมทรัพย ถึงบานนายสมวย ซื่อตรง 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกและ
ปองกันปญหาน้ำทวมขัง 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกและปองกัน
ปญหาน้ำทวมขัง 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนายบุญเชิด นาคลอง - 
บานนายมนตรี รวมทรัพย ระยะทาง 
300 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 0.50-1.00 ม.ยาว 273 ม. ลึก
เฉลี่ย 0.50-0.80 ม. พ้ืนท่ีดำเนินการ
ไมนอยกวา 136.50 ตรม. 

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

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /1,178,000 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความปลอดภัยใน
การเดินทางและบรรเทาปญหาน้ำ
ทวมขัง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความปลอดภัยในการ
เดินทางและบรรเทาปญหาน้ำทวมขัง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 
หนาท่ี 33 ลำดับท่ี 107) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

75 โครงการขยายทอเมนประปา ม.8 โครงการกอสรางวางทอประปาบานหนองหู
ชาง ม.8 จากถังน้ำประปาหมูบาน ถึงแนวเขต
หมูบาน ม.8 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกและ
ปองกันปญหาน้ำทวมขัง 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนมีน้ำประปาใชอยางท่ัวถึง 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
ขยายทอเมนประปา ขนาด 3 นิ้ว 
บริเวณคุมบานหนองชาง 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
แ บ บ  PE80 PN10(SDR13.6)DIA 3 
นิ้ วพรอมติด ต้ังแคมป รัดแยกพรอม
อุปกรณ ระยะทางไมนอยกวา 478 ม. 

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

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /220,400 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการใช
น้ำประปา 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนได รับความสะดวกในการใช
น้ำประปา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 
หนาท่ี 19 ลำดับท่ี 61) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

76 โครงการขยายทอเมนประปา ม.8 โครงการกอสรางวางทอประปาบานหนองหู
ชาง ม.8 จากถังน้ำประปาหมูบาน ถึงรานเทพ
ประทาน 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกและ
ปองกันปญหาน้ำทวมขัง 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนมีน้ำประปาใชอยางท่ัวถึง 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
ขยายทอเมนประปา ขนาด 3 นิ้ว 
บริเวณคุมบานหนองชาง 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
แ บ บ  PE80 PN10(SDR13.6)DIA 3 
นิ้ วพรอมติด ต้ังแคมป รัดแยกพรอม
อุปกรณ ระยะทางไมนอยกวา 1,628 
ม. 

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

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /723,900 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการใช
น้ำประปา 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนได รับความสะดวกในการใช
น้ำประปา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 
หนาท่ี 19 ลำดับท่ี 61) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

77 โครงการขยายถนน คสล. ม.11 โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บานหนองระเนตร ม.11 จากท่ีบานนาย
สมเจต แสนเงิน ถึงท่ีนางนุน สอนเพชร 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความ
ปลอดภัย 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนเดินทางไดสะดวกมีความ
ปลอดภัย 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
ขยายถนน คสล.กวาง 1 ม.ยาว 
250 ม.(1 ดาน) จากบานนายสม
เจต แสนเงิน - บานนางนุน สอน
เพ็ชร 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
กวาง 1 ม.ยาว 267 ม. หนา 0.15 ม.
พ้ืนท่ีใชสอยไมนอยกวา 267 ตรม.  

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /230,000 
พ.ศ. 2565 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /154,100 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 
หนาท่ี 24 ลำดับท่ี 76) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

78 โครงการเปลี่ยนแทงกประปา ม.10 โครงการติดต้ังถังน้ ำแชมเปญพรอม
อุปกรณ บานหนองนก ม.10 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป วัตถุประสงค 

เพ่ื อ ให ป ระชาชน มีน้ ำ อุป โภค - 
บริโภค 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนมีน้ำอุปโภค - บริโภค 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
เปลี่ยนแทงกประปาบานหนองนก 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
ถังแชมเปญ ขนาดความสูงไมนอยกวา 20 ม.
ปริมาตรความจุน้ำจำนวน 30 ลบม.เครื่องสูบ
น้ำขนาด 2 แรงมา ฐานปูน ขนาดกวาง 2.50 
ยาว 2.50 ม.หนา 0.20 ม.  

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

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /497,300 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของประชาชน 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของประชาชน 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนมีน้ำอุปโภค - บริโภคท่ี
เพียงพอ 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชน มีน้ ำ อุป โภ ค - บริ โภค ท่ี
เพียงพอ 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 
หนาท่ี 22 ลำดับท่ี 73) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปลี่ยนแปลง 

79 โครงการติดตั้งไฟสองสวางรายทาง 
หมู 16 
 

โครงการติดตั้งไฟฟาสองแสงสวางราย
ทางบานสีเสียดไทรงาม ม.16 จากบาน
นางลวน แสงพันธ ถึงบานนางวารี บุญ
สุข 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 

เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาใชและมี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ยิ่งข้ึน 

วัตถุประสงค 

เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาใชและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินยิ่งข้ึน 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากหนาบานนางลวน แสงพันธ - 
บานนางวารี บุญสุข ระยะทาง 200 
ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
จากบานนางลวน แสงพันธ ถึงบานนาง
วารี บุญสุข ความยาวรวมไมนอยกวา 
118 ม. 

งบประมาณ 

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

งบประมาณ 

พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /42,000 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวชี้วัด KPI 

ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 

ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ประชาชนมีความปลอดภัยยิ่งข้ึน 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ประชาชนมีความปลอดภัยยิ่งข้ึน 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 
หนาท่ี 36 ลำดับท่ี 117) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปลี่ยนแปลง 

80 โครงการติดตั้งไฟสองสวางรายทาง 
หมู 10 
 

โครงการติดตั้งไฟฟาสองแสงสวางราย
ทางบานหนองนก ม.10 จากถนนหนอง
นก-หนองปรือนอย ถึงท่ีนายทรงศักดิ์ 
อุปถัมภ 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 

เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาใชและมี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ยิ่งข้ึน 

วัตถุประสงค 

เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาใชและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินยิ่งข้ึน 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากท่ีนางหนูเพียร วงษเสนา ถึงท่ี
นายทรงศักด์ิ อุปถัมภ ระยะทาง 
500 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
ติดตั้งไฟสองแสงสวางรายทาง พรอม
อุปกรณ ระยะทางประมาณ      เมตร 

งบประมาณ 

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

งบประมาณ 

พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /323,000 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวชี้วัด KPI 

ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 

ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ประชาชนมีความปลอดภัยยิ่งข้ึน 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ประชาชนมีความปลอดภัยยิ่งข้ึน 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนาท่ี 116 ลำดับท่ี 249) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปลี่ยนแปลง 

81 โครงการติดตั้งไฟสองสวางรายทาง 
หมู 10 
 

โครงการติดตั้งไฟฟาสองแสงสวางราย
ทางบานหนองนก ม.10 จากศาลา
ประชาคมหมูบาน ถึงสี่แยกถนนสี่เลน 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 

เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาใชและมี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ยิ่งข้ึน 

วัตถุประสงค 

เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาใชและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินยิ่งข้ึน 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
ไฟสองสวางรายทาง(ก่ิงเดี่ยว) จาก
ศาลาประชาคมบานหนองนก - เขต
ติดตอ ม.11 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
ติดตั้งไฟสองแสงสวางรายทาง พรอม
อุปกรณ  ระยะทางประมาณ 1,144     
เมตร 

งบประมาณ 

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

งบประมาณ 

พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /464,000 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวชี้วัด KPI 

ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 

ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ประชาชนมีความปลอดภัยยิ่งข้ึน 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ประชาชนมีความปลอดภัยยิ่งข้ึน 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 
หนาท่ี 22 ลำดับท่ี 71) 

 



83 
 

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

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562 
สำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปลี่ยนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปลี่ยนแปลง 

82 โครงการติดตั้งเสียงตามสาย ม.5  โครงการติด ตั้ งระบบ เสี ยงตามสาย
ภายในหมูบาน จำนวน 1 จุด บานหัวซา 
ม.5 จากท่ีนายประภาส บุญเชิด ถึงซอย
บานเหนือ 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 

เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาใชและมี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ยิ่งข้ึน 

วัตถุประสงค 

เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาใชและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินยิ่งข้ึน 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากท่ีนายประมวล วงษภา – ซอย
แมชีปต ยาว 1,305.00 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
บานหัวซา ม.5 จากท่ีนายประภาส บุญ
เชิด ถึงซอยบานเหนือ 

งบประมาณ 

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

งบประมาณ 

พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /431,000 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวชี้วัด KPI 

ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 

ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ประชาชนมีความปลอดภัยยิ่งข้ึน 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ประชาชนมีความปลอดภัยยิ่งข้ึน 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 
หนาท่ี 14 ลำดับท่ี 42) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกระชาชน 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

1 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ ม.7 
 

โครงการอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค 
อำเภอศรีมหาโพธิ บานหนองกาน้ำ ม. 
7 เพ่ือดำเนินการขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ
บานหนองกาน้ำ 

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาใชและมี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ยิ่งข้ึน 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาใชและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินยิ่งข้ึน 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากท่ีนายสอน มาสี  ถึงบานนาง
สำรวย ทำเนา ระยะทาง 500 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
จาก ท่ีนายสอน มาสี  ถึ งน้ ำดื่ ม เทพ
ประทาน ระยะทางประมาณ 488 ม. 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /- 
พ.ศ. 2565 /340,000 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /270,000 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวชี้วัด KPI 

ความพึงพอใจของประชาชน 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 

ความพึงพอใจของประชาชน 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ประชาชนมีไฟฟาใชอยางเพียงพอ 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ประชาชนมีไฟฟาใชอยางเพียงพอ 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนาท่ี 111 ลำดับท่ี 232) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกระชาชน 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

2 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ ม.9 
 

โครงการอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค 
อำเภอศรีมหาโพธิ โครงการขยายเขต
ไฟฟาแรงต่ำบานหนองปรือนอย ม.9  

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนไดใชไฟฟาอยาง
ท่ัวถึง 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาใชและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินยิ่งข้ึน 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนายรวย วุฒิแสง - นายยน 
เอ้ือเฟอ 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
จากบานนายสำรวย วุฒิแสง ถึงบานนาย
ยนต เอ้ือเฟอ ระยะทางประมาณ 70 ม. 

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

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /60,000 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวชี้วัด KPI 

ความพึงพอใจของประชาชน 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 

ความพึงพอใจของประชาชน 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ประชาชนมีไฟฟาใชอยางเพียงพอ 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ประชาชนมีไฟฟาใชอยางเพียงพอ 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 
หนาท่ี 20 ลำดับท่ี 65) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกระชาชน 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

3 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ ม.7 
 

โครงการอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค 
อำเภอศรีมหาโพธิ ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ
บานหนองกาน้ำ ม.7  

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนไดใชไฟฟาอยาง
ท่ัวถึง 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนไดใชไฟฟาอยางท่ัวถึง 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
ขยายไฟฟาแรงต่ำ จากบานนางสาว
สุพัตรา ศรเพชร ถึงบานนายสอน 
มาสี ระยะทาง 800 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
จากท่ีนางสาวสุพัตรา ศรเพ็ชรถึงท่ีนาย
สอน มาสี ระยะทางประมาณ 110 ม. 

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

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

ตัวชี้วัด KPI 

ความพึงพอใจของประชาชน 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวชี้วัด KPI 

ความพึงพอใจของประชาชน 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ประชาชนมีไฟฟาใชอยางเพียงพอ 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ประชาชนมีไฟฟาใชอยางเพียงพอ 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ 

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนาท่ี 90 ลำดับท่ี 156) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกระชาชน 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

4 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ ม.
10 
 

โครงการอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค 
อำเภอศรีมหาโพธิ ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ 
ม.10 บานหนองนก  

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนไดใชไฟฟาอยาง
ท่ัวถึง 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนไดใชไฟฟาอยางท่ัวถึง 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนายประจวบ พระเกตุ – 
บานนางสมกิจ จุลวงษ 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
จากบานนายประจวบ พระเกตุ ถึงท่ีนาง
สมกิจ จุลวงษ ระยะทางประมาณ 100 
ม. 

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

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /90,000 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของประชาชน 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของประชาชน 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนมีไฟฟาใชอยางเพียงพอ 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนมีไฟฟาใชอยางเพียงพอ 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธ ิ

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 
หนาท่ี 22 ลำดับท่ี 74) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกระชาชน 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

5 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ ม.
16 
 

โครงการอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค 
อำเภอศรีมหาโพธิ ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ 
ม.16 บานสีเสียดไทรงาม  

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนไดใชไฟฟาอยาง
ท่ัวถึง 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนไดใชไฟฟาอยางท่ัวถึง 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากสามแยกหนองสีเสียด - ท่ีนาย
เพ่ิม ดานดี ระยะทาง 500 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
จากสามแยกหนองสีเสียด ถึงท่ีนายเพ่ิม 
ดานดี ระยะทางประมาณ 247 ม. 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /550,000 
พ.ศ. 2565 /- 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /190,000 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของประชาชน 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของประชาชน 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนมีไฟฟาใชอยางเพียงพอ 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนมีไฟฟาใชอยางเพียงพอ 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธ ิ

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 
หนาท่ี 35 ลำดับท่ี 115) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกระชาชน 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

6 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ ม.9 
 

โครงการอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค 
อำเภอศรีมหาโพธิ ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ 
ม.9 บานหนองปรือนอย  

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนไดใชไฟฟาอยาง
ท่ัวถึง 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนไดใชไฟฟาอยางท่ัวถึง 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนายสามารถ งามวงษ  - 
บานนายสุดใจ พอใจ ระยะทาง 
300 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
จากบานนายสามารถ งามวงษ ถึงท่ีนาง
สุดใจ พอใจ ระยะทางประมาณ 180 
ม. 

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

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

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของประชาชน 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของประชาชน 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนมีไฟฟาใชอยางเพียงพอ 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนมีไฟฟาใชอยางเพียงพอ 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธ ิ

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2/2563 
หนาท่ี 21 ลำดับท่ี 69) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกระชาชน 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

7 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ ม.7 
 

โครงการอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค 
อำเภอศรีมหาโพธิ ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ 
ม.7 บานหนองกาน้ำ  

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนไดใชไฟฟาอยาง
ท่ัวถึง 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนไดใชไฟฟาอยางท่ัวถึง 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนางอุไร แปลนวงษ ถึงบาน
นายสมัย ห งส จันทร  ระยะทาง
ประมาณ 120 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
จากท่ีบานนางอุไร แปลนวงษ ถึงท่ีนาย
สมัย หงสจันทร ระยะทางประมาณ 
103 ม. 

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

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /80,000 
พ.ศ. 2565 /- 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของประชาชน 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของประชาชน 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนมีไฟฟาใชอยางเพียงพอ 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนมีไฟฟาใชอยางเพียงพอ 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธ ิ

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนาท่ี 129 ลำดับท่ี 293) 
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แบบ ผ.02 (เปล่ียนแปลง) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2564 
สำหรับอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกระชาชน 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 (พัฒนาเมืองนาอยู 
สิ่งแวดลอมและโลจิสติกส) 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ 

ท่ี 
รายการเดิมหรือ 
รายละเอียดเดิม 

รายการเปล่ียนแปลง เหตุผลหรือความจำเปนท่ี
ตองการเปล่ียนแปลง 

8 
 

โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ ม.7 
 

โครงการอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค 
อำเภอศรีมหาโพธิ ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ 
ม.7 บานหนองกาน้ำ  

เนื่องจากงบประมาณและ
รายละเอียดและคุณลกัษณะ
เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนไดใชไฟฟาอยาง
ท่ัวถึง 

วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนไดใชไฟฟาอยางท่ัวถึง 

เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
จากบานนายจำแลง ศรเพชร ถึง
บานนายสุชาติ วงษเสนา ระยะทาง 
500 ม. 

เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) 
จากท่ีบานนายจำแลง ศรเพชร ถึงท่ีนาย
สุชาติ  วงษ เสนา ระยะทางประมาณ 
440 ม. 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 /- 
พ.ศ. 2562 /- 
พ.ศ. 2563 /- 
พ.ศ. 2564 /320,000 
พ.ศ. 2565 /- 

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

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของประชาชน 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ตัวช้ีวัด KPI 
ความพึงพอใจของประชาชน 
ไมต่ำกวารอยละ 60 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนมีไฟฟาใชอยางเพียงพอ 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ประชาชนมีไฟฟาใชอยางเพียงพอ 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
กองชาง อบต.หัวหวา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธ ิ

(อางจากแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หนาท่ี 128 ลำดับท่ี 292) 

 


