
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

1.  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงานที่

ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 กอ่สร้างก าแพงกนัดินภายใน เพื่อป้องกันถนนช ารุด ก าแพงกันดินยาว 300 เมตร  - 450,000      450,000      450,000        - ร้อยละระดับ ถนนมีความมั่นคง กองชา่ง

หมู่ที่ 1 ความพึงพอใจ แข็งแรง

ผู้ใช้ประโยชน์

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงานที่

ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 กอ่สร้างก าแพงกนัดินภายใน เพื่อป้องกันถนนช ารุด ก่อสร้างก าแพงกันดิน คสล.  -  - 911,000      455,500        - ร้อยละระดับ ถนนมีความมั่นคง กองชา่ง

หมู่ที่ 1 (สะพานท่อลอดเหล่ียม  ยาว 300 เมตร สูง 3 ม. (200 ม.) (100 ม.) ความพึงพอใจ แข็งแรง

บ้านนายเล็ก  สดสีจนัทร์) ขนาดกว้าง 1 ม. ผู้ใช้ประโยชน์

(ตามแบบที่ อบต.หัวโพก าหนด)

เปลี่ยนแปลง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)  เปลี่ยนแปลง  ครัง้ที่  1

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที.่.1...ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

งบประมาณ

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที.่.1..ยุทธศาสตร.์.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

ที่

โครงการเดิม      จากแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  ...หน้า 32  ล าดับที่ 1.....         

แบบ ผ.02 



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงานที่

ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 ก่อสร้างก าแพงกันดินภาย เพื่อป้องกันถนนช ารุด ระยะทาง 150 ม.  - 200,000      200,000       -  - ร้อยละระดับความพงึพอ ถนนมีความมั่นคง กองช่าง

ใน  หมู่ 4 จากดินสไลด์ ใจของผู้ใชป้ระโยชน์ แข็งแรง

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงานที่

ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 ก่อสร้างก าแพงกันดินภาย เพื่อป้องกันถนนช ารุด ก่อสร้างก าแพงกันดิน คสล. ขนาดยาว 150 ม. -  - 303,000      100,000        - ร้อยละระดับ ถนนมีความมั่นคง กองช่าง

ใน  หมู่ 4 จากดินสไลด์  สูงเฉล่ีย 1 ม. แบ่งออกเป็น 4 ช่วง ดังนี้ (115 ม.) (35 ม.) ความพึงพอใจ แข็งแรง

ช่วงที่ 1 บริเวณหลังหอถังประปาบ้านหนองฟ้าแลบ ของผู้ใชป้ระโยชน์

ขนาดยาว 20ม. สูงเฉล่ีย 1 ม. รวมพื้นที่ทั้งหมด

20 ม. ช่วงที่ 2บริเวณหน้าบ้านนางต๋อย แสวงค า

ขนาดยาว 55ม. สูงเฉล่ีย 1ม. รวมพื้นที่ทั้งหมด

55 ม. ช่วงที่ 3 บริเวณข้างสวนมะนาวนายพงษ์

ขนาดยาว 20ม. สูงเฉล่ีย 1ม. รวมพื้นที่ทั้งหมด

20ม. ช่วงที่ 4 เส้นชายคลองหนองแบนนาดยาว

20ม สูงเฉล่ีย 1ม. รวมพื้นที่ทังหมด 20ม. 

(ตามแบบที่ อบต.หัวโพก าหนด)

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เปลี่ยนแปลง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)  เปลี่ยนแปลง  ครัง้ที่ 1

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที.่.1...ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที.่.1..ยุทธศาสตร.์.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

1.  แผนงานเคหะและชุมชน    โครงการเดิม  จากแผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)  .... หน้า  66  ล าดับที่  114....                                                                                                     

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ที่ โครงการ

แบบ ผ.02 



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

1.  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงานที่

ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 เจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถัง เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ ขุดเจาะบ่อบาดาล  - 1,300,000     - 1,300,000     - ร้อยละระดับ ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง

บริเวณเนื้อที่ 10 ไร่ หมู่ 5 อย่างเพียงพอและทั่วถึง พร้อมอุปกรณ์  หอถัง ความพึงพอใจ อย่างเพียงพอ

พร้อมท่อเมนประปา ของผู้ใช้น้ า และทั่วถึง

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงานที่

ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 เจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถัง เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ ปริมาณงาน  -  - 1,188,000    -  - ร้อยละระดับ ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง

บริเวณเนื้อที่ 10 ไร่ หมู่ 5 อย่างเพียงพอและทั่วถึง 1.ท าการเจาะบ่อบาดาล ความพึงพอใจ อย่างเพียงพอ

 6 นิ้ว ลึก 180 เมตร ของผู้ใช้น้ า และทั่วถึง

หรือจนกว่าจะถึงชั้นให้น้ าดี

 2.ก่อสร้างหอถังสูง

ขนาด 30 ลบ.ม.(ตอกเขม็)

(ตามแบบที่ อบต.หัวโพก าหนด 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง  ครัง้ที่ 1

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที.่.1...ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที.่.1..ยุทธศาสตร.์.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

โครงการเดิม      จากแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  .....หน้า 65  ล าดับที่ 109...      

เปลี่ยนแปลง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ.02 



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

1.  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงานที่

ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 ก าแพงกันดินบ้านนางลดา เพื่อป้องกันถนนช ารุด ก าแพงกันดิน ยาว 250 ม.   - 300,000      300,000       -  - ร้อยละระดับ ถนนมีความมั่นคง กองช่าง

 ถึงบ้านนางจิตร หมู่ที่ 2 จากดินสไลด์ ความพึงพอใจ แข็งแรง

ของผู้ใช้เส้นทาง

สัญจร

เป้าหมาย ตัวชี้วัด หน่วยงานที่

ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 ก าแพงกันดินบ้านนางลดา เพื่อป้องกันถนนช ารุด ก่อสร้างก าแพงกันดิน   -  - 210,000      272,000       199,000   ร้อยละระดับ ถนนมีความมั่นคง กองช่าง

 ถึงบ้านนางจิตร หมู่ที่ 2 จากดินสไลด์ ยาว 250 ม. สูง 2 ม. (77 ม.) (100 ม.) (73 ม.) ความพึงพอใจ แข็งแรง

(ตามแบบที่ อบต.หัวโพ ก าหนด) ของผู้ใช้เส้นทาง

สัญจร

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที.่.1...ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที.่.1..ยุทธศาสตร.์.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ

โครงการเดิม      จากแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)   .....หน้า 55  ล าดับที่ 79….        

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เปลี่ยนแปลง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565)  เปลี่ยนแปลง  ครัง้ที่  1 แบบ ผ.02 




