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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  

(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี ๒) 

******************************* 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วน

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๔ ข้อ ๒๑, ๒๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๙  การ

เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ก าหนดให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอ

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือ

เปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมปรือเปลี่ยนแปลง

และประกาศใช ้ โดยต้องผา่นความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลก่อน 

บัดนี้  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร ได้เสนอร่างแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒)  

ต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร และสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร ได้มีมติเห็นชอบ

ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม 

เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) ในการประชุมสภาฯ สมัยวสิามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๐  เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม  

๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ องค์การบริหาร    

ส่วนต าบลบ้านเพชร จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร (พ.ศ. ๒๕๖๑ 

– ๒๕๖๔) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ จึงประกาศ        

ให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ทั้งนี ้ ตั้งแตบ่ัดนีเ้ป็นต้นไป 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

      

 

(นายธีรวัจน์  ธรรมโสภารัตน์) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 



 

ค าน า 

 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร (พ.ศ. 2561 – 2564) 

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) จัดท าขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา

ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 4 ข้อ 21, 22  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  

ข้อ 9  โดยได้แสดงรายละเอียดแผนงาน/ โครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้นส าหรับน าไปจัดท างบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ้านเพชร 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม 

เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ได้น าข้อเสนอ ความต้องการพัฒนาของคณะผู้บริหารในการพัฒนาพื้นที่เพื่อ

รองรับการให้บริการที่คลอบคลุมมากยิ่งขึ้น รวมถึงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ 

มาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2)  ด้วยการเห็นถึงความส าคัญและ

ประโยชน์ของโครงการ/กิจกรรม ที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนสามารถตอบสนองต่อปัญหา

และความต้องการในการแก้ไขปัญหาในเขตต าบลบ้านเพชร และการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานให้

สามารถรองรับการให้บริการประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ 

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ดังกล่าว  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  ได้พิจารณาเห็นชอบ 

เมื่อวันที่  31  ตุลาคม  2560       
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หลักการและเหตุผล 

ในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  

(พ.ศ. 2561 – 2564)  (ฉบับท่ี 2) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ  

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

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559 ก าหนดให้ท้องถิ่นด า เนินการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น  โดยแผนพัฒนาสามารถแก้ไข เพิ่มเตมิหรือ

เปลี่ยนแปลงได้ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยใหเ้ป็นไปตามระเบียบนี้ 

ข้อ 21  การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 ข้อ 18 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559 ข้อ 8 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี กรณี

เทศบาล องค์การบริหารสวนต าบล เมืองพัทยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ให้

จัดท าหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป ประกอบกับ ข้อ 9 เพื่อ

ประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมหรอืเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ 

โดยใหด้ าเนนิการตามขั้นตอน ดังนี้ 

1.) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

ที่เพิ่มเตมิหรอืเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น 

2.) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่

ปีที่เพิ่มเติมหรอืเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

3.) ผูบ้ริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัตริ่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเตมิหรอืเปลี่ยนแปลง

และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเตมิหรอืเปลี่ยนแปลง 

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับ

องค์การบริหารส่วนต าบลใหผู้้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรอืเปลี่ยนแปลงต่อ

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและ

ประกาศใชต้่อไป 

ในกรณีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีระยะเวลาการใช้บังคับเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 

ไม่ให้ด าเนินการเพิ่มเตมิหรอืเปลี่ยนแปลง 

และข้อ 11 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบในการจัดท า

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผน

นั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ใน

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
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“แผนพัฒนา” หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น  

“แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่

ก าหนด วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ 

แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ  

แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน 

โครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้

หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรอืเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี    

“โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่

ปี ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นและด าเนนิการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนท์ี่ก าหนดไว้ 

 “การแก้ไข” หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาหรือแผนการด าเนินงาน

ให้ถูกต้อง โดยไม่ท าใหว้ัตถุประสงค์และสาระส าคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป 

 “การเพิ่มเติม” หมายความว่า การเพิ่มเติมแผนงาน โครงการที่ไม่อยู่ในแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปีให้ปรากฏไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

“การเปลี ่ยนแปลง” หมายความว่า การท าให้วัตถ ุประสงค์และสาระส าคัญของ

แผนพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

ในปี พ.ศ. 2559  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชรได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 

2561-2564) ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นและการจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีดังกล่าวได้ประกาศใช้แล้ว เมื่อวันที่  31 ตุลาคม 2559 

ด้วยมีหมู่บ้านในเขตต าบลบ้านเพชรแจ้งความประสงค์ขอเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงโครงการ

พัฒนาเพื่อบรรจุเป็นโครงการล าดับที่ 1 ของปี 2562 จ านวน 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 18 และหมู่ที่ 21 

ประกอบกับในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ที่ผ่านมา ต าบลบ้านเพชรได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฝน

ตกหนักในพื้นที่ติดต่อกันหลายวัน ซึ่งกองช่างได้ด าเนินการออกส ารวจความเสียหายในพื้นที่พบว่าถนน

ส าหรับการสัญจรในหมู่บ้านและถนนเข้าพื้นที่การเกษตรหลายเส้นทางได้รับความเสียหาย บางเส้นทางไม่

สามารถใช้งานได้ ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ไม่สามารถใช้เส้นทางเพื่อการสัญจรและการขนถ่าย

ผลผลิตทางการเกษตรได้ จึงจ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขโดยด่วน ประกอบกับโครงการพัฒนาศักยภาพของ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชรด้านต่างๆ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร ได้มีนโยบายใน

การพัฒนา ปรับปรุงสถานที่ราชการส าหรับรองรับการให้บริการประชาชนในกิจกรรมต่างๆ อย่าง

ครอบคลุมในอนาคต  

แต่เนื่องจากโครงการที่จะด าเนินการไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ซึ่งท าให้

ไม่สามารถด าเนินการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหา และปรับปรุงสถานที่ราชการ เพื่อรองรับการบริการ

ประชาชนได้ จึงได้ด าเนินการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบล

บ้านเพชร (พ.ศ. 2561-2564)  เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2)  ขึน้ ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นดังนี้ 

 

 



 
 

-3- 

         โครงการ/กิจกรรม ที่ขอเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี อบต.บ้านเพชร (พ.ศ. 2561 – 2564)  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

1. โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนต าบล

บ้านเพชร งบประมาณ 250,000 บาท เพื่อพัฒนาทักษะด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับ

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของ อบต.บ้านเพชร จ านวน 50 คน จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการ

ฝกึอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่และการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ให้ อปพร. อบต.

บ้านเพชร  ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเช่ียวชาญ เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันภัย 

ด าเนนิการในปี 2562 

2. โครงการจัดหาวัสดุเครื่องแต่งกาย งบประมาณ 100,000 บาท เพื่อให้ผู้ท าหน้าที่

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีเครื่องแบบส าหรับการปฏิบัติงาน จ านวน 50 ชุด จึงมคีวามจ าเป็นต้อง

ด าเนินการจัดหาเครื่องแต่งกายให้กับ อปพร. อบต.บ้านเพชร เพื่อให้การออกปฏิบัติการตามค าสั่งที่ได้รับ

มอบหมายมีความคลอ่งตัวและปลอดภัยขณะปฏิบัติหน้าที่ป้องกันภัย ด าเนนิการในปี 2562 

แผนงานการศกึษา 

3. โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเด็กและเยาวชนต าบลบ้าน

เพชร จ านวน 40,000 บาท เพื่อเด็กนักเรียนและเยาวชนในต าบลบ้านเพชร ให้เรียนรู้ทักษะในการสื่อสาร

เพิ่มมากขึ้น และช่วยเพิ่มศักยภาพในการเรียนภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น  จ านวน 6 โรงเรียน จึงมีความ

จ าเป็นต้องด าเนินการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับเด็กนักเรียนให้มีความกล้าและ

ความสามารถในการใชภ้าษามากยิ่งขึน้ ด าเนนิการในปี 2562 – 2564 

แผนงานสาธารณสุข 

4. โครงการคุณแม่มือสอง จ านวน 20,000 บาท เพื่อจัดการอบรมในการเลีย้งดูบุตรหลาน

ให้มีคุณภาพ จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการอบรมให้ความรู้กับผูท้ี่ต้องรับภาระในการเลี้ยงดูบุตรหลานใน

ต าบลบ้านเพชรแทนแม่ที่แท้จริงที่ต้องเดินทางไปท างาน ให้มีความรู้และสามารถเลี้ยงดูเด็กได้อย่างถูกต้อง 

ถูกหลักอนามัย ด าเนนิการในปี 2561 – 2564 

5. อุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 

จ านวน 460,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริ

ด้านสาธารณสุขในพื้นที่รับผิดชอบของต าบลบ้านเพชร จ านวน 23 หมู่บ้านๆ ละ 20,000 บาท  ด าเนินการ

ในปี 2561 – 2564 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

6. โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิคนพิการ  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก

ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ จ านวน 35,000 บาท เพื่อให้คนพิการได้

รับรู้ถึงสิทธิของตัวเอง จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิคนพิการเป็นประจ าทุกปี 

ด าเนนิการในปี 2561-2564 
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7. โครงการอบรมและให้ความรู้ผู้ดูแลคนพิการ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก

ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ จ านวน 35,000 บาท เพื่อให้ผู้ดูแลคน

พิการ ได้รู้เกี่ยวกับการดูแลและปฏิบัติตัวให้เข้ากับคนพิการ จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการอบรมและให้

ความรูผู้ดู้แลคนพิการเป็นประจ าทุกปี ด าเนนิการในปี 2561-2564 

8. โครงการซ่อมแซมบ้านผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก

ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ จ านวน 70,000 บาท เพื่อให้ผู้พิการและ

ผูด้้อยโอกาสได้มทีี่อยู่อาศัย ที่ด ีจึงมคีวามจ าเป็นต้องด าเนนิการซ่อมแซมบ้านผู้พิการและผูด้้อยโอกาสเป็น

ประจ าทุกปี ด าเนนิการในปี 2561-2564 

9. โครงการเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจประชารัฐ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก

ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ จ านวน 35,000 บาท เพื่อให้เด็กและ

เยาวชนรุ่นใหม่ได้รับรู้เกี่ยวกับนโยบายของรัฐ  จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการอบรมให้ความรู้ตาม

โครงการเด็กและเยาวชนรุ่นใหมใ่ส่ใจประชารัฐ เป็นประจ าทุกปี ด าเนนิการในปี 2561-2564 

10. โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ จ านวน 35,000 บาท เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมร่วมกัน จึงมี

ความจ าเป็นต้องด าเนินการอบรมใหค้วามรู้ตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเป็นประจ าทุกปี ด าเนินการในปี 

2561-2564 

11. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสถาบันครอบครัว ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

จากส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ จ านวน 30,000 บาท เพื่อให้ผู้เข้าอบรม

ได้รับรู้ถึง พรบ.ความรุนแรง จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับสถาบันครอบครัวเป็น

ประจ าทุกปี ด าเนนิการในปี 2561-2564 

12. โครงการโรงเรียนครอบครัว ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ จ านวน 50,000 บาท เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่าง

สมาชิกในครอบครัว ชุมชน และสังคม จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการจัดกิจกรรมโรงเรียนครอบครัวเป็น

ประจ าทุกปี ด าเนนิการในปี 2561-2564 

13. โครงการพัฒนาศักยภาพ อพม. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูม ิจ านวน 50,000 บาท เพื่อส่งเสริมทักษะความรู ้ความเข้าใจ

บทบาทหน้าที่ของ อพม. จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการพัฒนาศักยภาพ อพม. เป็นประจ าทุกปี 

ด าเนนิการในปี 2561-2564 

14. โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการค้ามนุษย์   การค้าประเวณี ขอรับการสนับสนุน

งบประมาณจากส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ จ านวน 30,000 บาท เพื่อ

ป้องกันและแก้ไข้การค้ามนุษย์และค้าประเวณี จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการอบรมใหค้วามรู้เรื่องการค้า

มนุษย์  การค้าประเวณีเป็นประจ าทุกปี ด าเนนิการในปี 2561-2564 
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15. โครงการสมทบสวัสดิการชุมชนต าบลบ้านเพชร ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก

ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ จ านวน 566,620 บาท สมทบสวัสดิการ

ชุมชนต าบลบ้านเพชรในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการขอรับการสนับสนุน

งบประมาณเพื่อสมทบสวัสดิการชุมชนต าบลบ้านเพชรเป็นประจ าทุกปี ด าเนนิการในปี 2561-2564 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

16. โครงการปรับปรุงห้องส านักงานบริเวณช้ัน 2 ของอาคารส านักงาน จ านวน 400,000 

บาท เพื่อให้มีห้องปฏิบัติราชการส าหรับส านักงานเพื่อรองรับภารกิจงานที่เพิ่มมากขึ้น จ านวน 1 ห้อง จึงมี

ความจ าเป็นต้องด าเนินการปรับปรุงห้องส านักงานเพิ่มจ านวน 1 ห้อง เพื่อรองรับภารกิจงานต่างๆ ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร ด าเนนิการในปี 2562 

17. จัดซื้อเครื่องโทรสาร จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 18,000 บาท เพื่อใช้ในการรับ-ส่ง

ข้อมูลทางโทรสารของส านักงาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อเครื่องโทรสาร 

แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มี.ค. 2560) เพื่อใช้ในงาน

ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร ด าเนนิการในปี 2561 

18. จัดซื้อรถจักรยานยนต์ จ านวน 1 คัน งบประมาณ 51,000 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติ

ราชการ รับ-ส่งเอกสารและงานต่างๆ ของส านักงานปลัดให้มีความคล่องตัวรวดเร็วมากยิ่งขึ้น จึงมีความ

จ าเป็นต้องจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 125 ซีซี (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มี.ค. 2560) ด าเนินการในปี 

2562  

19. จัดซือ้เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่ จ านวน 1 ชุด งบประมาณ10,000 บาท เพื่อใช้ใน

กิจกรรมต่างๆของอบต.ทั้งในและนอกสถานที่ให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจึงมีความจ าเป็นต้อง

จัดซื้อเครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่ (รายละเอียดตามแบบมาตรฐานทั่วไป) ด าเนนิการในปี 2562  

20. จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet printer) จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 4,300 

บาท เพื่อใช้ในการพิมพ์เอกสารต่างๆ ของส านักงานปลัด ให้มีความสะดวกรวดเร็ว จึงมีความจ าเป็นต้อง

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมกึ (Inkjet printer) ด าเนินการในปี 2562  

21. จัดซื้อตู้ลิ้นชัก ขนาด 4 ลิ้นชัก จ านวน 4 ตู้ งบประมาณ 31,600 บาท เพื่อจัดเก็บ

เอกสารทางราชการของกองคลังให้เป็นระเบียบ สามารถค้นหาได้สะดวก จึงมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อตู้

ลิ้นชัก ขนาด 4 ลิ้นชัก (มอก.) มีหูลิ้นชักและคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จ านวน 4 ตู้ 

(ราคามาตรฐานครุภัณฑ ์มี.ค. 2560) ด าเนนิการในปี 2562  

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

22. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงาน จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 16,000 บาท เพื่อ

ใช้ในการปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม เนื่องจากคอมพิวเตอร์มีจ านวนไม่เพียงพอต่อการใช้งานและ

การให้บริการประชาชน จึงมีความจ าเป็นต้องจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการบริหารงานของ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร ด าเนนิการในปี 2562  
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แผนงานเคหะและชุมชน 

23. จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ จ านวน 1 คัน งบประมาณ 1,075,000 

บาท เพื่อใช้ในการบรรทุกวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการปฏิบัติงานของกองช่าง จึงมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อ

รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 3,000 ซีซี หรอืก าลังเครื่องยนต์สูงสุด

ไม่ต่ ากว่า 80 กิโลวัตต์ พร้อมกระบะ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ ์มี.ค. 2560) ด าเนนิการในปี 2562  

24. จัดซือ้รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จ านวน 1 คัน งบประมาณ 952,000 บาท เพื่อใช้

ในการปฏิบัติราชการ งานต่างๆ ของกองช่างให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึน้ของกองช่าง จึงมีความจ าเป็นต้อง

จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุด

ไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มี.ค. 2560)  

ด าเนนิการในปี 2562 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

25. โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสาย

หนองโพธิ์ หมู่ที่ 1 จ านวน 189,000 บาท เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยให้มีสภาพ

สามารถใช้งานได้ดีและมีความปลอดภัย จึงมคีวามจ าเป็นต้องด าเนินการซ่อมแซมถนนสายหนองโพธิ์ หมู่ที่ 

1 เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ประโยชน์จากถนนเส้นนี้ ได้รับความสะดวกปลอดภัย  ด าเนินการในปี 2561 

26. โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสาย

ธรรมวัฒนะเชื่อมโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) หมู่ที่ 2 จ านวน 41,600 บาท เพื่อซ่อมแซมถนนที่

ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยให้มีสภาพสามารถใช้งานได้ดีและมีความปลอดภัย จึงมีความจ าเป็นต้อง

ด าเนินการซ่อมแซมถนนสายธรรมวัฒนะ เชื่อมโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) หมู่ที่ 2 เพื่อให้

ประชาชนที่ใช้ประโยชนจ์ากถนนเส้นนี้ ได้รับความสะดวกปลอดภัย  ด าเนินการในปี 2561 

27. โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสาย

ชนะชัย หมู่ที่ 3 จ านวน 43,000 บาท เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยให้มีสภาพ

สามารถใช้งานได้ดีและมีความปลอดภัย จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการซ่อมแซมถนนสายชนะชัย หมู่ที่ 3  

เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ประโยชน์จากถนนเส้นนี้ ได้รับความสะดวกปลอดภัย  ด าเนนิการในปี 2561 

28. โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสาย

กุดปลาค้าว หมู่ที่ 4 จ านวน 119,000 บาท เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยให้มีสภาพ

สามารถใช้งานได้ดีและมีความปลอดภัย จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการซ่อมแซมถนนสายกุดปลาค้าว หมู่

ที่ 4 เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ประโยชนจ์ากถนนเส้นนี้ ได้รับความสะดวกปลอดภัย  ด าเนินการในปี 2561 

29. โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสาย

เลียบคลองกราด หมู่ที่ 5 จ านวน 79,600 บาท เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยให้มี

สภาพสามารถใช้งานได้ดีและมีความปลอดภัย จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการซ่อมแซมถนนสายเลียบ

คลองกราด หมูท่ี่ 5  เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ประโยชน์จากถนนเส้นนี้ ได้รับความสะดวกปลอดภัย  ด าเนินการ

ในปี 2561 
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30. โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสาย

สระใหม่ถึงหนองอา้ยเค หมู่ที่ 8 จ านวน 126,600 บาท เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย

ให้มีสภาพสามารถใช้งานได้ดีและมีความปลอดภัย จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการซ่อมแซมถนนสายสระ

ใหม่ถึงหนองอ้ายเค หมู่ที่ 8 เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ประโยชน์จากถนนเส้นนี้ ได้รับความสะดวกปลอดภัย  

ด าเนนิการในปี 2561 

31. โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสาย

นานายสวัสดิ์ถึงนานายเลน หมู่ที่ 8 จ านวน 181,000 บาท เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจาก

อุทกภัยให้มีสภาพสามารถใช้งานได้ดีและมีความปลอดภัย จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการซ่อมแซมถนน

สายนานายสวัสดิ์ถึงนานายเลน หมู่ที่ 8 เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ประโยชน์จากถนนเส้นนี้ ได้รับความสะดวก

ปลอดภัย  ด าเนินการในปี 2561 

32. โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสาย

เลียบห้วยทองค าพิง หมู่ที่ 10 จ านวน 53,900 บาท เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยให้

มีสภาพสามารถใช้งานได้ดีและมีความปลอดภัย จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการซ่อมแซมถนนสายเลียบ

ห้วยทองค าพิง หมู่ที่ 10 เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ประโยชน์จากถนนเส้นนี้ ได้รับความสะดวกปลอดภัย  

ด าเนนิการในปี 2561 

33. โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสาย

หลังขนส่ง หมู่ที่ 10 จ านวน 139,500 บาท เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยให้มีสภาพ

สามารถใช้งานได้ดีและมีความปลอดภัย จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการซ่อมแซมถนนสายหลังขนส่ง หมู่ที่ 

10 เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ประโยชนจ์ากถนนเส้นนี้ ได้รับความสะดวกปลอดภัย  ด าเนินการในปี 2561 

34. โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสาย

ท่าตาเผือก หมู่ที่ 11 จ านวน 335,000 บาท เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยให้มีสภาพ

สามารถใช้งานได้ดีและมีความปลอดภัย จงึมีความจ าเป็นต้องด าเนินการซ่อมแซมถนนสายท่าตาเผอืก หมู่

ที่ 11 เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ประโยชนจ์ากถนนเส้นนี้ ได้รับความสะดวกปลอดภัย  ด าเนินการในปี 2561 

35. โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสาย

ท่าตาเผือกถึงสามแยก หมู่ที่ 11 จ านวน 73,000 บาท เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย

ให้มีสภาพสามารถใช้งานได้ดีและมีความปลอดภัย จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการซ่อมแซมถนนสายท่า

ตาเผือกถึงสามแยก หมู่ที่ 11 เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ประโยชน์จากถนนเส้นนี้ ได้รับความสะดวกปลอดภัย  

ด าเนนิการในปี 2561 

36. โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสาย

บ้านโคกแฝก หมูท่ี่ 12 เชื่อมสถานีรถไฟ จ านวน 142,000 บาท เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจาก

อุทกภัยให้มีสภาพสามารถใช้งานได้ดีและมีความปลอดภัย จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการซ่อมแซมถนน

สายบ้านโคกแฝก หมู่ที่ 12 เชื่อมสถานีรถไฟ เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ประโยชน์จากถนนเส้นนี้ ได้รับความ

สะดวกปลอดภัย  ด าเนินการในปี 2561 
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37. โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสาย

หลังตาปู่ หมู่ที่ 12 จ านวน 42,800 บาท เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยให้มีสภาพ

สามารถใช้งานได้ดีและมีความปลอดภัย จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการซ่อมแซมถนนสายหลังตาปู่ หมู่ที่ 

12 เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ประโยชนจ์ากถนนเส้นนี้ ได้รับความสะดวกปลอดภัย  ด าเนนิการในปี 2561 

38. โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสาย

ทางข้ามล าคันฉูพร้อมวางท่อและก าแพงปากท่อ หมู่ที่ 13 จ านวน 113,000 บาท เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับ

ความเสียหายจากอุทกภัยให้มีสภาพสามารถใช้งานได้ดีและมีความปลอดภัย จึงมีความจ าเป็นต้อง

ด าเนินการซ่อมแซมถนนสายทางข้ามล าคันฉูพร้อมวางท่อและก าแพงปากท่อ หมู่ที่ 13 เพื่อให้ประชาชนที่

ใช้ประโยชน์จากถนนเส้นนี้ ได้รับความสะดวกปลอดภัย  ด าเนินการในปี 2561 

39. โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสาย

หนองปลากระดี่ หมู่ที่ 14 จ านวน 106,000 บาท เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยให้มี

สภาพสามารถใช้งานได้ดีและมีความปลอดภัย จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการซ่อมแซมถนนสายหนอง

ปลากระดี่ หมู่ที่ 14 เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ประโยชน์จากถนนเส้นนี้ ได้รับความสะดวกปลอดภัย ด าเนินการ

ในปี 2561 

40. โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสาย

พ่อค ามี หมู่ที่ 14 จ านวน 101,900 บาท เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยให้มีสภาพ

สามารถใช้งานได้ดีและมีความปลอดภัย จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการซ่อมแซมถนนสายพ่อค ามี หมู่ที่ 

14 เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ประโยชนจ์ากถนนเส้นนี้ ได้รับความสะดวกปลอดภัย  ด าเนินการในปี 2561 

41. โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสาย

หนองสังข์ หมู่ที่ 14 จ านวน 165,000 บาท เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยให้มีสภาพ

สามารถใช้งานได้ดีและมีความปลอดภัย จึงมคีวามจ าเป็นต้องด าเนินการซ่อมแซมถนนสายหนองสังข์ หมู่ที่ 

14 เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ประโยชนจ์ากถนนเส้นนี้ ได้รับความสะดวกปลอดภัย  ด าเนินการในปี 2561 

42. โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยลูกรัง

สายหนองตาใจ จากถนนคอนกรีตถึงหนองบัวชะโลง   หมูท่ี่ 14 จ านวน 299,000 บาท เพื่อซ่อมแซมถนนที่

ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยให้มีสภาพสามารถใช้งานได้ดีและมีความปลอดภัย จึงมีความจ าเป็นต้อง

ด าเนินการซ่อมแซมถนนสายหนองตาใจ จากถนนคอนกรีตถึงหนองบัวชะโลง หมู่ที่ 14 เพื่อให้ประชาชนที่

ใช้ประโยชน์จากถนนเส้นนี้ ได้รับความสะดวกปลอดภัย  ด าเนินการในปี 2561 

43. โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสาย

บ้านนายดึก หมู่ที่ 15 จ านวน 40,000 บาท เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยให้มีสภาพ

สามารถใช้งานได้ดีและมีความปลอดภัย จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายดึก 

หมูท่ี่ 15 เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ประโยชนจ์ากถนนเส้นนี้ ได้รับความสะดวกปลอดภัย  ด าเนนิการในปี 2561 

44. โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสาย

เลียบเหมืองจากแยกโรงไฟฟ้าถึงแนวเขต อบต.หัวทะเล หมู่ที่ 15 จ านวน 100,600 บาท เพื่อซ่อมแซมถนน

ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยใหม้ีสภาพสามารถใช้งานได้ดีและมีความปลอดภัย จงึมคีวามจ าเป็นต้อง 
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ด าเนินการซ่อมแซมถนนสายเลียบเหมืองจากแยกโรงไฟฟ้าถึงแนวเขต อบต.หัวทะเล หมู่ที่ 15 เพื่อให้

ประชาชนที่ใช้ประโยชนจ์ากถนนเส้นนี้ ได้รับความสะดวกปลอดภัย  ด าเนินการในปี 2561 

45. โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสาย

หนองแหนถึงท่าวัด หมู่ที่ 16 จ านวน 176,000 บาท เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยให้

มีสภาพสามารถใช้งานได้ดีและมีความปลอดภัย จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการซ่อมแซมถนนสายหนอง

แหนถึงท่าวัด หมู่ที่  16 เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ประโยชน์จากถนนเส้นนี้ ได้รับความสะดวกปลอดภัย  

ด าเนนิการในปี 2561 

46. โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสาย

ตะวันออกทุ่ง หมู่ที่ 18 จ านวน 207,900 บาท เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยให้มี

สภาพสามารถใช้งานได้ดีและมีความปลอดภัย จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการซ่อมแซมถนนสาย

ตะวันออกทุ่ง หมู่ที่  18 เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ประโยชน์จากถนนเส้นนี้ ได้รับความสะดวกปลอดภัย  

ด าเนนิการในปี 2561 

47. โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสาย

หนองบัวชะโลงสายล่าง หมู่ที่ 19 จ านวน 205,900 บาท เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจาก

อุทกภัยให้มีสภาพสามารถใช้งานได้ดีและมีความปลอดภัย จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการซ่อมแซมถนน

สายหนองบัวชะโลงสายล่าง หมู่ที่ 19 เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ประโยชน์จากถนนเส้นนี้ ได้รับความสะดวก

ปลอดภัย  ด าเนนิการในปี 2561 

48. โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสาย

หนองบัวชะโลงสายบน หมู่ที่ 19 จ านวน 107,000 บาท เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย

ให้มีสภาพสามารถใช้งานได้ดีและมีความปลอดภัย จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการซ่อมแซมถนนสาย

หนองบัวชะโลงสายบน หมู่ที่ 19 เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ประโยชน์จากถนนเส้นนี้ ได้รับความสะดวกปลอดภัย  

ด าเนนิการในปี 2561 

49. โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสาย

ทุ่งจาน หมู่ที่ 14 จ านวน 212,900 บาท เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยให้มีสภาพ

สามารถใช้งานได้ดีและมีความปลอดภัย จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการซ่อมแซมถนนสายสายทุ่งจาน หมู่

ที่ 14 เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ประโยชนจ์ากถนนเส้นนี้ ได้รับความสะดวกปลอดภัย  ด าเนินการในปี 2561 

50. โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสาย

คลองเสือบอง หมู่ที่ 21 จ านวน 91,000 บาท เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยให้มี

สภาพสามารถใช้งานได้ดีและมีความปลอดภัย จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการซ่อมแซมถนนสายคลอง

เสือบอง หมู่ที่ 21 เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ประโยชน์จากถนนเส้นนี้ ได้รับความสะดวกปลอดภัย  ด าเนินการใน

ปี 2561 

51. โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสาย

สว่างศรพีัฒนา หมู่ที่ 22 เชื่อมบ้านตาล จ านวน 108,000 บาท เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจาก

อุทกภัยใหม้ีสภาพสามารถใช้งานได้ดีและมีความปลอดภัย จงึมคีวามจ าเป็นต้องด าเนนิการซ่อมแซมถนน 
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สายสว่างศรีพัฒนา หมู่ที่ 22 เชื่อมบ้านตาล  เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ประโยชน์จากถนนเส้นนี้ ได้รับความ

สะดวกปลอดภัย  ด าเนินการในปี 2561 

52. โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสาย

ถนน คสล. หมู่ที่ 22 จ านวน 17,900 บาท เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยให้มีสภาพ

สามารถใช้งานได้ดีและมีความปลอดภัย จงึมีความจ าเป็นต้องด าเนินการซ่อมแซมถนนสายถนน คสล. หมู่

ที่ 22 เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ประโยชนจ์ากถนนเส้นนี้ ได้รับความสะดวกปลอดภัย  ด าเนินการในปี 2561 

53. โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสาย

ค าพิงพัฒนา หมู่ที่ 15 ถึงวัดหนองแวง หมู่ที่ 23 จ านวน 63,000 บาท เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับความ

เสียหายจากอุทกภัยให้มีสภาพสามารถใช้งานได้ดีและมีความปลอดภัย จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการ

ซ่อมแซมถนนสายค าพิงพัฒนา หมู่ที่ 15 ถึงวัดหนองแวง หมู่ที่ 23 เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ประโยชน์จากถนน

เส้นนี ้ได้รับความสะดวกปลอดภัย  ด าเนนิการในปี 2561 

54. โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสาย

หลังตาปู่ถึงแยกเหมืองหนองปลาไหล หมู่ที่ 23 จ านวน 383,000 บาท เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับความ

เสียหายจากอุทกภัยให้มีสภาพสามารถใช้งานได้ดีและมีความปลอดภัย จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการ

ซ่อมแซมถนนสายหลังตาปู่ถึงแยกเหมืองหนองปลาไหล หมู่ที่ 23 เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ประโยชน์จากถนน

เส้นนี ้ได้รับความสะดวกปลอดภัย  ด าเนนิการในปี 2561 

55. โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสาย

หนองเฒ่ารุ่ง หมู่ที่ 23 จ านวน 36,700 บาท เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยให้มีสภาพ

สามารถใช้งานได้ดีและมีความปลอดภัย จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการซ่อมแซมถนนสายหนองเฒ่ารุ่ง 

หมูท่ี่ 23 เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ประโยชนจ์ากถนนเส้นนี้ ได้รับความสะดวกปลอดภัย  ด าเนินการในปี 2561 

56. โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสาย

เหมืองหนองปลาไหล หมู่ที่ 23 จ านวน 65,000 บาท เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย

ให้มีสภาพสามารถใช้งานได้ดีและมีความปลอดภัย จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการซ่อมแซมถนนสาย

เหมืองหนองปลาไหล หมู่ที่ 23 เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ประโยชน์จากถนนเส้นนี้ ได้รับความสะดวกปลอดภัย  

ด าเนนิการในปี 2561 

57. โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสาย

เลียบเหมืองส่งน้ าหนองปลาไหล หมู่ที่ 23 จ านวน 295,000 บาท เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหาย

จากอุทกภัยให้มีสภาพสามารถใช้งานได้ดีและมีความปลอดภัย จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการซ่อมแซม

ถนนสายเลียบเหมืองส่งน้ าหนองปลาไหล หมู่ที่ 23 เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ประโยชน์จากถนนเส้นนี้ ได้รับ

ความสะดวกปลอดภัย  ด าเนินการในปี 2561 

58. โครงการวางท่อลอกเหมืองสายนานายบางจากล าห้วยค าปิง หมู่ที่  15 จ านวน 

100,000 บาท เพื่อลดการตื้นเขินของแหล่งน้ าใหส้ามารถกักเก็บน้ าได้ จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการวาง

ท่อลอกเหมืองสายนานายบางจากล าห้วยค าปิง หมู่ที่ 15 เพื่อให้ประชาชนได้มีแหล่งกักเก็บน้ าไว้ใช้

ประโยชน์ได้ตลอดทั้งปี ด าเนนิการในปี 2561 
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59. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (ท่าทะลูด) หมู่ที่ 18 จ านวน 291,000 บาท เพื่อให้

กักเก็บน้ าไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีปริมาณน้ าใช้เพียงพอในฤดูแล้ง จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการ

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (ท่าทะลูด) หมู่ที่ 18 เพื่อให้ประชาชนได้มีแหล่งกักเก็บน้ าไว้ใช้ประโยชน์ได้ตลอดทั้ง

ปี ด าเนินการในปี 2562 

60. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองนาตาดี หมู่ที่  21 จ านวน 

250,000 บาท เพื่อให้การคมนาคมในหมู่บ้านมีความสะดวก จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองนาตาดี หมู่ที่ 21  เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากถนนเส้นนี้ และได้รับ

ความสะดวกปลอดภัย  ด าเนินการในปี 2562 

แผนงานเคหะและชุมชน 

61 โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ภายในอาคารโดม จ านวน 1,035,000 บาท เพื่อ

ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในอาคารโดม ส าหรับใช้ประโยชน์และรองรับการบริการต่างๆ ให้

อาคารโดมมีลานอเนกประสงค์ที่ได้มาตรฐาน สามารถใช้งานได้หลากหลาย  จึงมีความจ าเป็นต้อง

ด าเนนิการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ด าเนนิการในปี 2562  

62. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าอาคารโดมอเนกประสงค์ จ านวน 404,800 บาท 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าอาคารโดมอเนกประสงค์ ให้มีมาตรฐานรองรับการให้บริการประชาชน และ

มีถนนที่มีมาตรฐานไว้ให้บริการประชาชนในการจัดกิจกรรมต่างๆ จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการก่อสร้าง

ถนน คสล. พร้อมลงหนิคลุกไหล่ทาง ด าเนนิการในปี 2562  

63. โครงการปรับปรุงลานกีฬาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร จ านวน 186,000 บาท 

เพื่อปรับปรุงลานกีฬาของ อบต.บ้านเพชร ให้มีพื้นที่ใช้สอยมากยิ่งขึ้น มีลานกีฬาส าหรับใหบ้ริการประชาชน

ในการจัดกิจกรรมต่างๆ เพิ่มขึ้น เพียงพอต่อการใช้งาน  จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการปรับปรุงลานกีฬา

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร ด าเนนิการในปี 2562  

64. โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร จ านวน 

450,000 บาท เพื่อเพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้าจากขนาด 50 เควีเอ เป็นขนาด 100 เควีเอ ส าหรับส านักงาน 

อบต.บ้านเพชร จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการ (1) รื้อถอนติดตั้งหม้อแปลงเครื่องใหม่ ระบบ 3 เฟส 

จ านวน 1 เครื่อง (2) ปักเสาคอนกรีตอัดแรงขนาด 12 เมตร จ านวน2 ต้น (3) ปักเสาคอนกรีต ขนาด 9 

เมตร จ านวน 7 ต้น พาดสายแรงต่ าด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางเมตร จ านวน 4 เส้น 

ระยะทาง 150 เมตร ตดิตั้งสายยึดโยง จ านวน 3 ชุด และ(4) ติดตั้งมิเตอร์แรงต่ าประกอบ ซีที ระบบ 3 เฟส 

4 สาย ด าเนนิการในปี 2562  

65. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านเพชรส าโรง-บ้านโนนทองหลาง (ตอนที่ 4) 

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดชัยภูมิ จ านวน 7,680,000 บาท เพื่อซ่อมสร้างถนนลาดยางให้

มีมาตรฐานประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการใช้เส้นทางในการคมนาคม จึงมีความจ าเป็นต้อง

ด าเนินการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านเพชรส าโรง-บ้านโนนทองหลาง (ตอนที่ 4) ผิว Asphaltic 

Concrete ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 4,351 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร ด าเนินการใน

ปี 2562 
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66. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านทองค าพิง-หนองกก (ตอน 1) ขอรับการ

สนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดชัยภูมิ จ านวน 3,354,000 บาท เพื่อซ่อมสร้างถนนลาดยางให้มีมาตรฐาน

ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการใช้เส้นทางในการคมนาคม จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการ

ซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านทองค าพิง-หนองกก (ตอน 1) ผิว Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง 6 

เมตร ยาว 1,900 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร ด าเนนิการในปี 2562 

67. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านทองค าพิง-หนองกก (ตอน 2) ขอรับการ

สนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดชัยภูมิ จ านวน 3,047,000 บาท เพื่อซ่อมสร้างถนนลาดยางให้มีมาตรฐาน

ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการใช้เส้นทางในการคมนาคม จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการ

ซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านทองค าพิง-หนองกก (ตอน 2) ผิว Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง 6 

เมตร ยาว 1,160 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางขา้งละ 1 เมตร ด าเนนิการในปี 2562 

68. โครงการขุดขยายสระเก็บน้ าบ้านหนองกก หมู่ที่ 8 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

จากจังหวัดชัยภูมิ จ านวน 613,000 บาท เพื่อเพิ่มพื้นที่การกักเก็บน้ า แก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน  

ประชาชนมีน้ าอุปโภคบริโภคน้ าใช้ในการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ ตลอดปี จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการขุด

ขยายสระเก็บน้ าบ้านหนองกก หมู่ที่ 8  พืน้ที่ดินชุด 4,680 ตารางเมตร ลึก 4 เมตร หรอืมีปริมาณดินขุดไม่

น้อยกว่า 18,720 ลูกบาตรเมตร  ด าเนนิการในปี 2562 

โครงการ/กิจกรรม ที่ขอเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.บ้านเพชร (พ.ศ. 

2561 – 2564)  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

1. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายทุ่งพิมาน หมู่ที่ 1  ซ่อมแซมถนนหินคลุก กว้าง 3 

เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (ก่อสร้างตามแบบ มฐ.ท4 อบต.บ้านเพชร)  งบประมาณ 

250,000 บาท  ปีงบประมาณ 2561  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.บ้านเพชร (พ.ศ. 2561 – 2564) 

หน้า 94 ล าดับที่ 1  เปลี่ยนแปลงเป็น  โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายทุ่งพิมาน หมู่ที่ 1  ซ่อมแซมถนน

หินคลุก กว้าง 3 เมตร ยาว 800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านเพชร 

ก าหนด) งบประมาณ 196,000 บาท  ปีงบประมาณ 2562  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.บ้าน

เพชร (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 94 ล าดับที่ 1   

เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง เนื่องจาก ขอเปลี่ยนแปลงปีงบประมาณที่จะด าเนินการจากปี 

2561 เป็นโครงการอันดับที่ 1 ของปี 2562 และลดปริมาณงานถนนหินคลุกลงจากความยาวเดิม 1,000 

เมตร เป็น 800 เมตร โดยงบประมาณในแผนลดลงจ านวน 54,000 บาท จึงขออนุมัติ เปลี่ยนแปลง

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.บ้านเพชร (พ.ศ. 2561 - 2564) เฉพาะปี พ.ศ. 2562 หน้า 94   

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร จึงเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.

บ้านเพชร (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่  2) จ าแนกตามตามยุทธศาสตร์ และ

แผนงาน ได้ดังนี ้
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โครงการ/กิจกรรม ที่ขอเพิ่มเตมิ เปลี่ยนแปลง  

1. ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคม 

    แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ปี 2562 จ านวน  2  โครงการ  งบประมาณ 350,000.- บาท 

    แผนงานการศกึษา 

ปี 2562 จ านวน  1  โครงการ  งบประมาณ 40,000.- บาท 

ปี 2563 จ านวน  1  โครงการ  งบประมาณ 40,000.- บาท 

ปี 2564 จ านวน  1  โครงการ  งบประมาณ 40,000.- บาท 

    แผนงานสาธารณสุข 

ปี 2561 จ านวน  2  โครงการ  งบประมาณ 480,000.- บาท 

ปี 2562 จ านวน  2  โครงการ  งบประมาณ 480,000.- บาท 

ปี 2563 จ านวน  2  โครงการ  งบประมาณ 480,000.- บาท 

ปี 2564 จ านวน  2  โครงการ  งบประมาณ 480,000.- บาท 

    แผนงานสังคมสงเคราะห ์(ผ. 05) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 

ปี 2561 จ านวน  10  โครงการ  งบประมาณ 936,620.- บาท 

ปี 2562 จ านวน  10  โครงการ  งบประมาณ 936,620.- บาท 

ปี 2563 จ านวน  10  โครงการ  งบประมาณ 936,620.- บาท 

ปี 2564 จ านวน  10  โครงการ  งบประมาณ 936,620.- บาท 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

    แผนงานบริหารบริหารงานทั่วไป 

ปี 2561 จ านวน  1  โครงการ  งบประมาณ 18,000.- บาท 

ปี 2562 จ านวน  5  โครงการ  งบประมาณ 496,900.- บาท 

    แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ปี 2562 จ านวน  1  โครงการ  งบประมาณ 16,000.- บาท 

    แผนงานเคหะและชุมชน 

ปี 2562 จ านวน  2  โครงการ  งบประมาณ 2,027,000.- บาท 

3. ยุทธศาสตรท์ี่ 4  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ปี 2561 จ านวน  34 โครงการ  งบประมาณ 4,557,800.- บาท 

ปี 2562 จ านวน    3 โครงการ  งบประมาณ 737,000.- บาท 

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ผ.05) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 

ปี 2562 จ านวน  4 โครงการ  งบประมาณ 14,694,000.- บาท 

    แผนงานเคหะและชุมชน 

ปี 2562 จ านวน  4 โครงการ  งบประมาณ 2,075,800.- บาท 



 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีป ี 

(พ.ศ. 2561-2564)  

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 2) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  
อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 

 



 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีป ี 

(พ.ศ. 2561-2564)  

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 2) 

แบบ ผ 07  

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านเพชร 

เพิ่มเติม เปลีย่นแปลง (ฉบับที่ 2) 

องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านเพชร  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

ยุทธศาสตร ์

ป ี2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ป ี

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาดา้นสังคม           

แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - 2 350,000 - - - - 2 350,000 

แผนงานการศึกษา - - 1 40,000 1 40,000 1 40,000 3 120,000 

แผนงานสาธารณสุข 2 480,000 2 480,000 2 480,000 2 480,000 8 1,920,000 

รวม 1 480,000 4 870,000 2 520,000 2 520,000 9 2,390,000 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการ

บ้านเมืองทีด่ ี

          

แผนงานบริหารงานท่ัวไป - - 1 400,000 - - - - 1 400,000 

รวม - - 1 400,000 - - - - 1 400,000 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน           

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 34 4,565,800 2 541,000 - - - - 36 5,098,800 

แผนงานเคหะและชุมชน - - 4 2,075,800 - - - - 4 2,075,800 

รวม 34 4,565,800 6 2,616,800 - - - - 40 7,174,600 

รวมทั้งสิ้น 35 4,577,800 11 3,426,800 2 60,000 2 60,000 50 8,124,600 



 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีป ี 

(พ.ศ. 2561-2564)  

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 2) 

แบบ ผ 01  

บัญชีโครงการพัฒนา ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 



 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเตมิ  (ฉบับที่ 2) 

องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านเพชร  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ   

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

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4  การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวติให้มั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

     -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาคณุภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม                                                                                                  

 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่ 

รับผิดชอบ 

ปี 2561 

(บาท) 

ปี 2562 

(บาท) 

ปี 2563 

(บาท) 

ปี 2564 

(บาท) 

1 เพิ่มศักยภาพอาสาสมัคร

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้าน

เพชร 

เพื่อพัฒนาทักษะด้านการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ให้กับ อปพร.ของ อบต.บ้าน

เพชร 

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรอืน 

อบต.บ้านเพชร และพนักงานส่วนต าบล

ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการป้องกันสาธารณ

ภัย จ านวน 50 คน 

 250,000 

อบต. 

 

  1 ครัง้ ผู้เข้ารว่มโครงการได้ 

รับการพัฒนาศักยภาพ

ดา้นการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยเพิ่ม

มากขึน้ 

ส านักงาน

ปลัด 

2 จัดหาวัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อให้ผู้ท าหน้าที่ป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยได้มี

เครื่องแบบส าหรับการ

ปฏบัิติงาน 

เครื่องแต่งกาย อปพร. อบต.บ้านเพชร 

จ านวน 50 ชุด 

 100,000 

อบต. 

 

  50 ชุด ผู้ท าหน้าท่ีป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยได้มี

เครื่องแบบส าหรับการ

ปฏบัิติงาน 

ส านักงาน

ปลัด 
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 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่ 

รับผิดชอบ 

ปี 2561 

(บาท) 

ปี 2562 

(บาท) 

ปี 2563 

(บาท) 

ปี 2564 

(บาท) 

1 อบรมเพื่อพัฒนาทักษะการ

สื่อสารภาษาอังกฤษเด็กและ

เยาวชนต าบลบ้านเพชร 

เพื่อเด็กนักเรยีนและเยาวชนใน

ต าบลบ้านเพชร ให้เรียนรู้ทักษะ

ในการสื่อสารเพิ่มมากขึน้ และ

ช่วยเพิ่มศักยภาพในการเรยีน

ภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น 

เด็กนักเรยีน จ านวน 6 โรงเรยีน ในเขต

พืน้ท่ีต าบลบ้านเพชร 

 40,000 

อบต. 

 

40,000 

อบต. 

 

40,000 

อบต. 

 

จ านวนเด็ก

ท่ีเข้ารว่ม

โครงการ 

เดก็นักเรยีนและ

เยาวชนในต าบลบ้าน

เพชร มีทักษะในการ

สื่อสารเพิ่มมากขึน้ มี

ศักยภาพในการเรยีน

ภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น 

กองการ 

ศึกษาฯ 

 

 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่ 

รับผิดชอบ 

ปี 2561 

(บาท) 

ปี 2562 

(บาท) 

ปี 2563 

(บาท) 

ปี 2564 

(บาท) 

1 คุณแมม่ือสอง เพื่อจัดการอบรมในการเลี้ยงดู

บุตรหลานให้มีคุณภาพ 

จัดอบรมให้ความรูแ้ก่คุณแม่มอืสอง ใน

การเลี้ยงดูบุตรหลาน 

ในพืน้ท่ีต าบลบ้านเพชร  

20,000 

อบต. 

 

20,000 

อบต. 

 

20,000 

อบต. 

 

20,000 

อบต. 

 

จ านวนการ

จัดกิจกรรม 

คุณแมม่ือสองมคีวามรู้

ในการเลี้ยงดูบุตร

หลานอย่างถูกวิธี 

ส านักงาน

ปลัด 

2 อุดหนุนส าหรับการด าเนินงาน

ตามแนวทางโครงการ

พระราชด ารดิา้นสาธารณสุข 

เพื่อจา่ยเป็นเงินอุดหนุนส าหรับ

การด าเนินงานตามแนวทาง

โครงการพระราชด าริดา้น

สาธารณสุขในพืน้ท่ีรับผิดชอบ

ของต าบลบ้านเพชร  

จ านวน 23 หมูบ้่าน 

หมูบ้่านละ 20,000 บาท 

460,000 

อบต. 

 

460,000 

อบต. 

 

460,000 

อบต. 

 

460,000 

อบต. 

 

จ านวน

หมูบ้่านท่ี

ขอรับเงิน

อุดหนุน 

การด าเนินงานดา้น

สาธารณสุขในหมูบ้่าน

ได้รับการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง 

ส านักงาน

ปลัด 



 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเตมิ  (ฉบับที่ 2) 

องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านเพชร  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ   

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

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4  การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวติให้มั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

     -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 8  การบริหารจัดการบ้านเมอืงที่ด ี

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการบา้นเมืองที่ดี 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่ 

รับผิดชอบ 

ปี 2561 

(บาท) 

ปี 2562 

(บาท) 

ปี 2563 

(บาท) 

ปี 2564 

(บาท) 

1 ปรับปรุงหอ้งส านักงานบรเิวณ 

ชั้น 2 ของอาคารส านักงาน 

เพื่อให้มีห้องปฏิบัติราชการ

ส าหรับส านักงานเพื่อรองรับ

ภารกจิงานท่ีเพิ่มมากขึ้น 

ปรับปรุงหอ้ง จ านวน 1 ห้อง 

(รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านเพชร

ก าหนด) 

 400,000 

อบต. 

  1 แห่ง มหี้องส าหรับปฏบัิติ

ราชการเพียงพอต่อ

ปรมิาณงานท่ีเพิ่มขึน้ 

ส านักงาน

ปลัด 

 

 

 

 

 

 



 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเตมิ  (ฉบับที่ 2) 

องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านเพชร  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ   

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

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 1  การสร้างความเขา้แข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

     -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 6  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่ 

รับผิดชอบ 

ปี 2561 

(บาท) 

ปี 2562 

(บาท) 

ปี 2563 

(บาท) 

ปี 2564 

(บาท) 

1 ซ่อมแซมถนนในพื้นท่ีต าบลบ้าน

เพชรท่ีได้รับความเสียหายจาก

อุทกภัยสายหนองโพ  

หมูท่ี่ 1 

เพื่อซ่อมแซมถนนท่ีไดร้ับ

ความเสียหายจากอุทกภัยให้มี

สภาพสามารถใชง้านได้ดแีละ

มคีวามปลอดภัย 

เกรดปรับเกลี่ยถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 500 

เมตร ดนิถมคันคลองกว้าง 5 เมตร ยาว 40 

เมตร ลกึ 4 เมตร เสริมผิวจราจรหินคลุก

กว้าง 3 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.10 

เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

180,000 

อบต. 

   1 เสน้ทาง ประชาชนได้รับความ

สะดวกและมคีวาม

ปลอดภัยจากการใช้

เสน้ทางในการสัญจร 

กองช่าง 

2 ซ่อมแซมถนนในพื้นท่ีต าบลบ้าน

เพชรท่ีได้รับความเสียหายจาก

อุทกภัยสายธรรมวัฒนะ เชื่อม

โรงเรยีนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 

2500) หมูท่ี่ 2 

เพื่อซ่อมแซมถนนท่ีไดร้ับ

ความเสียหายจากอุทกภัยให้มี

สภาพสามารถใชง้านได้ดแีละ

มคีวามปลอดภัย 

เกรดปรับเกลี่ยถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 200 

เมตร เสริมผิวจราจรหินคลุกกวา้ง 3 เมตร 

ยาว 200 เมตร หนา 0.10 เมตร 

(ตามแบบ อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

41,600 

อบต. 

   1 เสน้ทาง ประชาชนได้รับความ

สะดวกและมคีวาม

ปลอดภัยจากการใช้

เสน้ทางในการสัญจร 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่ 

รับผิดชอบ 

ปี 2561 

(บาท) 

ปี 2562 

(บาท) 

ปี 2563 

(บาท) 

ปี 2564 

(บาท) 

3 ซ่อมแซมถนนในพื้นท่ีต าบลบ้าน

เพชรท่ีได้รับความเสียหายจาก

อุทกภัยสายชนะชัย  

หมูท่ี่ 3 

เพื่อซ่อมแซมถนนท่ีไดร้ับ

ความเสียหายจากอุทกภัยให้มี

สภาพสามารถใชง้านได้ดแีละ

มคีวามปลอดภัย 

เกรดปรับเกลี่ยถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 160 

เมตร เสริมผิวจราจรหินคลุกกวา้ง 3 เมตร 

ยาว 160 เมตร หนา 0.10 เมตร 

(ตามแบบ อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

43,000 

อบต. 

   1 เสน้ทาง ประชาชนได้รับความ

สะดวกและมคีวาม

ปลอดภัยจากการใช้

เสน้ทางในการสัญจร 

กองช่าง 

4 ซ่อมแซมถนนในพื้นท่ีต าบลบ้าน

เพชรท่ีได้รับความเสียหายจาก

อุทกภัยสายกุดปลาค้าว หมู่ท่ี 4 

เพื่อซ่อมแซมถนนท่ีไดร้ับ

ความเสียหายจากอุทกภัยให้มี

สภาพสามารถใชง้านได้ดแีละ

มคีวามปลอดภัย 

เกรดปรับเกลี่ยถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 

เมตร ดนิถมคันทางกว้าง 3 เมตร ยาว 6 

เมตรลึก 1.50 เมตร เสริมผิวจราจรหนิคลุก

กว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.10 

เมตร  

(ตามแบบ อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

119,000 

อบต. 

   1 เสน้ทาง ประชาชนได้รับความ

สะดวกและมคีวาม

ปลอดภัยจากการใช้

เสน้ทางในการสัญจร 

กองช่าง 

5 ซ่อมแซมถนนในพื้นท่ีต าบลบ้าน

เพชรท่ีได้รับความเสียหายจาก

อุทกภัยสายเลยีบคลองกราด  

หมูท่ี่ 5 

เพื่อซ่อมแซมถนนท่ีไดร้ับ

ความเสียหายจากอุทกภัยให้มี

สภาพสามารถใชง้านได้ดแีละ

มคีวามปลอดภัย 

ถมคันคลองกว้าง 10 เมตร ยาว 12 เมตร ลกึ 

3 เมตร เสริมผิวจราจรหินคลุกกว้าง 8 เมตร 

ยาว 20 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมวางท่อ 

คสล.ชั้น.3 ศก.0.40 เมตร จ านวน 11 ท่อน 

พร้อมก าแพงปากท่อ (ตามแบบ อบต.บ้าน

เพชรก าหนด) 

79,600 

อบต. 

   1 เสน้ทาง ประชาชนได้รับความ

สะดวกและมคีวาม

ปลอดภัยจากการใช้

เสน้ทางในการสัญจร 

กองช่าง 

6 ซ่อมแซมถนนในพื้นท่ีต าบลบ้าน

เพชรท่ีได้รับความเสียหายจาก

อุทกภัยสายสระใหมถ่ึงหนอง

อ้ายเค  หมูท่ี่ 8 

เพื่อซ่อมแซมถนนท่ีไดร้ับ

ความเสียหายจากอุทกภัยให้มี

สภาพสามารถใชง้านได้ดแีละ

มคีวามปลอดภัย 

เกรดปรับเกลี่ยถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 900 

เมตร เสริมผิวจราจรหินคลุกกวา้ง 3 เมตร 

ยาว 350 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมวางท่อ 

คสล.ชั้น.3 ศก. 0.80 เมตร จ านวน 11 ท่อน 

(ตามแบบ อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

126,600 

อบต. 

   1 เสน้ทาง ประชาชนได้รับความ

สะดวกและมคีวาม

ปลอดภัยจากการใช้

เสน้ทางในการสัญจร 

กองช่าง 

 



 

-23- 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่ 

รับผิดชอบ 

ปี 2561 

(บาท) 

ปี 2562 

(บาท) 

ปี 2563 

(บาท) 

ปี 2564 

(บาท) 

7 ซ่อมแซมถนนในพื้นท่ีต าบลบ้าน

เพชรท่ีได้รับความเสียหายจาก

อุทกภัยสายนานายสวัสด์ิถงึนา

นายเลน  หมูท่ี่ 8 

เพื่อซ่อมแซมถนนท่ีไดร้ับ

ความเสียหายจากอุทกภัยให้มี

สภาพสามารถใชง้านได้ดแีละ

มคีวามปลอดภัย 

เกรดปรับเกลี่ยถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 680 

เมตร เสริมผิวจราจรหินคลุกกวา้ง 3 เมตร 

ยาว 680 เมตร หนา 0.10เมตร (ตามแบบ 

อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

181,000 

อบต. 

   1 เสน้ทาง ประชาชนได้รับความ

สะดวกและมคีวาม

ปลอดภัยจากการใช้

เสน้ทางในการสัญจร 

กองช่าง 

8 ซ่อมแซมถนนในพื้นท่ีต าบลบ้าน

เพชรท่ีได้รับความเสียหายจาก

อุทกภัยสายเลยีบห้วยทองค าพิง  

หมูท่ี่ 10 

เพื่อซ่อมแซมถนนท่ีไดร้ับ

ความเสียหายจากอุทกภัยให้มี

สภาพสามารถใชง้านได้ดแีละ

มคีวามปลอดภัย 

เกรดปรับเกลี่ยถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 1,300 

เมตร เสริมผิวจราจรหินคลุกกวา้ง  

3 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.10 เมตร 

(ตามแบบ อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

53,900 

อบต. 

   1 เสน้ทาง ประชาชนได้รับความ

สะดวกและมคีวาม

ปลอดภัยจากการใช้

เสน้ทางในการสัญจร 

กองช่าง 

9 ซ่อมแซมถนนในพื้นท่ีต าบลบ้าน

เพชรท่ีได้รับความเสียหายจาก

อุทกภัยสายหลังขนสง่  หมู่ท่ี 10 

เพื่อซ่อมแซมถนนท่ีไดร้ับ

ความเสียหายจากอุทกภัยให้มี

สภาพสามารถใชง้านได้ดแีละ

มคีวามปลอดภัย 

เกรดปรับเกลี่ยถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 740 

เมตร เสริมผิวจราจรหินคลุกกวา้ง 3 เมตร 

ยาว 500 เมตร หนา 0.10 เมตร 

(ตามแบบ อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

139,500 

อบต. 

   1 เสน้ทาง ประชาชนได้รับความ

สะดวกและมคีวาม

ปลอดภัยจากการใช้

เสน้ทางในการสัญจร 

กองช่าง 

10 ซ่อมแซมถนนในพื้นท่ีต าบลบ้าน

เพชรท่ีได้รับความเสียหายจาก

อุทกภัยสายท่าตาเผือก หมูท่ี่ 11 

เพื่อซ่อมแซมถนนท่ีไดร้ับ

ความเสียหายจากอุทกภัยให้มี

สภาพสามารถใชง้านได้ดแีละ

มคีวามปลอดภัย 

เกรดปรับเกลี่ยถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 

เมตร เสริมผิวจราจรหินคลุกกวา้ง  

4 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.10 เมตร 

(ตามแบบ อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

335,000 

อบต. 

   1 เสน้ทาง ประชาชนได้รับความ

สะดวกและมคีวาม

ปลอดภัยจากการใช้

เสน้ทางในการสัญจร 

กองช่าง 

11 ซ่อมแซมถนนในพื้นท่ีต าบลบ้าน

เพชรท่ีได้รับความเสียหายจาก

อุทกภัยสายท่าตาเผือกถึงสาม

แยก  หมูท่ี่ 11 

เพื่อซ่อมแซมถนนท่ีไดร้ับ

ความเสียหายจากอุทกภัยให้มี

สภาพสามารถใชง้านได้ดแีละ

มคีวามปลอดภัย 

เกรดปรับเกลี่ยถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 870 

เมตร ดนิถมคันทางกว้าง 4 เมตร ยาว 80 

เมตร ลกึ 0.50 เมตร เสริมผิวจราจรหินคลุก

กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.10เมตร  

(ตามแบบ อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

73,000 

อบต. 

   1 เสน้ทาง ประชาชนได้รับความ

สะดวกและมคีวาม

ปลอดภัยจากการใช้

เสน้ทางในการสัญจร 

กองช่าง 

 



 

-24- 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่ 

รับผิดชอบ 

ปี 2561 

(บาท) 

ปี 2562 

(บาท) 

ปี 2563 

(บาท) 

ปี 2564 

(บาท) 

12 ซ่อมแซมถนนในพื้นท่ีต าบลบ้าน

เพชรท่ีได้รับความเสียหายจาก

อุทกภัยสายบ้านโคกแฝก เชื่อม

สถานรีถไฟ หมู่ท่ี 12 

เพื่อซ่อมแซมถนนท่ีไดร้ับ

ความเสียหายจากอุทกภัยให้มี

สภาพสามารถใชง้านได้ดแีละ

มคีวามปลอดภัย 

เกรดปรับเกลี่ยถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 2,700 

เมตร เสริมผิวจราจรหินคลุกกวา้ง  

3 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.10 เมตร 

(ตามแบบ อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

142,000 

อบต. 

   1 เสน้ทาง ประชาชนได้รับความ

สะดวกและมคีวาม

ปลอดภัยจากการใช้

เสน้ทางในการสัญจร 

กองช่าง 

13 ซ่อมแซมถนนในพื้นท่ีต าบลบ้าน

เพชรท่ีได้รับความเสียหายจาก

อุทกภัยสายหลังตาปู่  

หมูท่ี่ 12 

เพื่อซ่อมแซมถนนท่ีไดร้ับ

ความเสยีหายจากอุทกภัยให้มี

สภาพสามารถใชง้านได้ดแีละ

มคีวามปลอดภัย 

เกรดปรับเกลี่ยถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 300 

เมตร เสริมผิวจราจรหินคลุกกวา้ง 3 เมตร 

ยาว 200 เมตร หนา 0.10 เมตร 

(ตามแบบ อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

42,800 

อบต. 

   1 เสน้ทาง ประชาชนได้รับความ

สะดวกและมคีวาม

ปลอดภัยจากการใช้

เสน้ทางในการสัญจร 

กองช่าง 

14 ซ่อมแซมถนนในพื้นท่ีต าบลบ้าน

เพชรท่ีได้รับความเสียหายจาก

อุทกภัยสายทางข้ามล าคันฉู

พร้อมวางท่อและก าแพงปากท่อ 

หมูท่ี่ 13 

เพื่อซ่อมแซมถนนท่ีไดร้ับ

ความเสียหายจากอุทกภัยให้มี

สภาพสามารถใชง้านได้ดแีละ

มคีวามปลอดภัย 

ลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 20 

เมตร หนา 0.10 เมตร งานวางท่อ คสล.  ชั้น.3 

ศก. 1 X 1 เมตร จ านวน 24 ท่อน พรอ้มก าแพง

ปากท่อ   

(ตามแบบ อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

113,000 

อบต. 

   1 เสน้ทาง ประชาชนได้รับความ

สะดวกและมคีวาม

ปลอดภัยจากการใช้

เสน้ทางในการสัญจร 

กองช่าง 

15 ซ่อมแซมถนนในพื้นท่ีต าบลบ้าน

เพชรท่ีได้รับความเสียหายจาก

อุทกภัยสายหนองปลากระดี่ หมู่

ท่ี 14 

เพื่อซ่อมแซมถนนท่ีไดร้ับ

ความเสียหายจากอุทกภัยให้มี

สภาพสามารถใชง้านได้ดแีละ

มคีวามปลอดภัย 

เกรดปรับเกลี่ยถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 350 

เมตร ดินถมคันทางกว้าง 6 เมตร ยาว 6 เมตร 

ลึก 1.50 เมตร เสริมผิวจราจรหนิคลุกกว้าง 3 

เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อม

วางท่อ คสล.ช้ัน.3 ศก.0.60 เมตร จ านวน 6 

ท่อน  

(ตามแบบ อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

106,000 

อบต. 

   1 เสน้ทาง ประชาชนได้รับความ

สะดวกและมคีวาม

ปลอดภัยจากการใช้

เสน้ทางในการสัญจร 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่ 

รับผิดชอบ 

ปี 2561 

(บาท) 

ปี 2562 

(บาท) 

ปี 2563 

(บาท) 

ปี 2564 

(บาท) 

16 ซ่อมแซมถนนในพื้นท่ีต าบล

บ้านเพชรท่ีได้รับความเสียหาย

จากอุทกภัยสายพ่อค าม ี หมูท่ี่ 

14 

เพื่อซ่อมแซมถนนท่ีไดร้ับ

ความเสียหายจากอุทกภัยให้มี

สภาพสามารถใชง้านได้ดแีละ

มคีวามปลอดภัย 

เกรดปรับเกลี่ยถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 500 

เมตร ดนิถมคันทางกว้าง 3 เมตร ยาว 15 

เมตรลึก 1.50 เมตร เสริมผิวจราจรหนิคลุก

กว้าง 2 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.10 

เมตร พร้อมขุดเปิดทางน้ ากว้าง 8 เมตร ยาว 

20 เมตร ลกึ 2 เมตร 

(ตามแบบ อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

101,900 

อบต. 

   1 เสน้ทาง ประชาชนได้รับความ

สะดวกและมคีวาม

ปลอดภัยจากการใช้

เสน้ทางในการสัญจร 

กองช่าง 

17 ซ่อมแซมถนนในพื้นท่ีต าบล

บ้านเพชรท่ีได้รับความเสียหาย

จากอุทกภัยสายหนองสังฆ์ หมู่

ท่ี 14 

เพื่อซ่อมแซมถนนท่ีไดร้ับ

ความเสียหายจากอุทกภัยให้มี

สภาพสามารถใชง้านได้ดแีละ

มคีวามปลอดภัย 

เกรดปรับเกลี่ยถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 

1,800 เมตร เสริมผิวจราจรหินคลุกกว้าง 4 

เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.10 เมตร 

(ตามแบบ อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

165,000 

อบต. 

   1 เสน้ทาง ประชาชนได้รับความ

สะดวกและมคีวาม

ปลอดภัยจากการใช้

เสน้ทางในการสัญจร 

กองช่าง 

18 ซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนอง

ตาใจ จากถนนคอนกรตี-

หนองบัวชะโลง  หมู่ท่ี 14 

เพื่อซ่อมแซมถนนท่ีไดร้ับ

ความเสียหายจากอุทกภัยให้มี

สภาพสามารถใชง้านได้ดแีละ

มคีวามปลอดภัย 

เกรดปรับเกลี่ยถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 3,600 

เมตร ดนิถมคันทางกว้าง 4 เมตร ยาว 50 

เมตร ลกึ 0.50 เมตรเสรมิผิวจราจรหินคลุก

กว้าง 3 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.10 

เมตร 

(ตามแบบ อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

299,000 

อบต. 

   1 เสน้ทาง ประชาชนได้รับความ

สะดวกและมคีวาม

ปลอดภัยจากการใช้

เสน้ทางในการสัญจร 

กองช่าง 

19 ซ่อมแซมถนนในพื้นท่ีต าบลบ้าน

เพชรท่ีได้รับความเสียหายจาก

อุทกภัยสายบ้านนายดกึ หมู่ท่ี 

15 

เพื่อซ่อมแซมถนนท่ีไดร้ับ

ความเสียหายจากอุทกภัยให้มี

สภาพสามารถใชง้านได้ดแีละ

มคีวามปลอดภัย 

เกรดปรับเกลี่ยถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 600 

เมตร เสริมผิวจราจรหินคลุกกวา้ง 2.50 เมตร 

ยาว 200 เมตร หนา 0.10 เมตร 

(ตามแบบ อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

40,000 

อบต. 

   1 เสน้ทาง ประชาชนได้รับความ

สะดวกและมคีวาม

ปลอดภัยจากการใช้

เสน้ทางในการสัญจร 

กองช่าง 

 



 

-26- 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่ 

รับผิดชอบ 

ปี 2561 

(บาท) 

ปี 2562 

(บาท) 

ปี 2563 

(บาท) 

ปี 2564 

(บาท) 

20 ซ่อมแซมถนนในพื้นท่ีต าบลบ้าน

เพชรท่ีได้รับความเสียหายจาก

อุทกภัยสายทุ่งจาน   

หมูท่ี่ 14 

เพื่อซ่อมแซมถนนท่ีไดร้ับ

ความเสียหายจากอุทกภัยให้มี

สภาพสามารถใชง้านได้ดแีละ

มคีวามปลอดภัย 

เกรดปรับเกลี่ยถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 790 เมตร 

ดินถมคนัทางกว้าง 6 เมตร ยาว 120 เมตร ลึก 

1.50 เมตร เสรมิผวิจราจรหินคลุกกวา้ง 4 เมตร 

ยาว 400 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมวางท่อ 

คสล.ชั้น.3 ศก.0.80 เมตรจ านวน 7 ท่อน ท่อ 

คสล.ชั้น.3 ศก.0.60 เมตร จ านวน 6 ท่อน ท่อ 

คสล.ชั้น.3 ศก.0.40 เมตร จ านวน 8 ท่อน (ตาม

แบบ อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

212,900 

อบต. 

   1 เสน้ทาง ประชาชนได้รับความ

สะดวกและมคีวาม

ปลอดภัยจากการใช้

เสน้ทางในการสัญจร 

กองช่าง 

21 ซ่อมแซมถนนในพื้นท่ีต าบลบ้าน

เพชรท่ีได้รับความเสียหายจาก

อุทกภยัสายเลยีบเหมืองจาก

แยกโรงไฟฟ้าถึงแนวเขต อบต.

หัวทะเล  หมู่ท่ี 15 

เพื่อซ่อมแซมถนนท่ีไดร้ับ

ความเสียหายจากอุทกภัยให้มี

สภาพสามารถใชง้านได้ดแีละ

มคีวามปลอดภัย 

เกรดปรับเกลี่ยถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 1,550 

เมตร ดนิถมคันทางกว้าง 3 เมตร ยาว 200 

เมตร ลกึ 0.50 เมตร เสริมผิวจราจรหินคลุก

กว้าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.10 เมตร 

(ตามแบบ อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

100,600 

อบต. 

   1 เสน้ทาง ประชาชนได้รับความ

สะดวกและมคีวาม

ปลอดภัยจากการใช้

เสน้ทางในการสัญจร 

กองช่าง 

22 วางท่อลอกเหมอืงสายนานาย

บาง จากล าห้วยค าปิง  

หมูท่ี่ 15 

เพื่อลดการตืน้เขินของแหลง่

น้ าใหส้ามารถกักเก็บน้ าได้ 

ระยะขุดลอกยาว 67 เมตร ปากเหมอืงกว้าง 3 

เมตร ท้องกว้าง 1 เมตร ลกึเฉลี่ย 1 เมตร 

พร้อมวางท่อ คสล.ชั้น.3 ศก.0.60 เมตร 

จ านวน 13 ท่อน และก าแพงปากท่อพร้อม

ประตูน้ าแบบพวงมาลัยหมุน (รายละเอียดตาม

แบบ อบต.บ้านเพชร ก าหนด) 

100,000 

อบต. 

   1 แห่ง ประชาชนมีน้ าเพื่อท า

การเกษตรและอุปโภค 

บรโิภคอย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 

 

 



 

-27- 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่ 

รับผิดชอบ 

ปี 2561 

(บาท) 

ปี 2562 

(บาท) 

ปี 2563 

(บาท) 

ปี 2564 

(บาท) 

23 ซ่อมแซมถนนในพื้นท่ีต าบลบ้าน

เพชรท่ีได้รับความเสียหายจาก

อุทกภัยสายหนองแหน-ท่าวัด  

หมูท่ี่ 16 

เพื่อซ่อมแซมถนนท่ีไดร้ับ

ความเสียหายจากอุทกภัยให้มี

สภาพสามารถใชง้านได้ดแีละ

มคีวามปลอดภัย 

เกรดปรับเกลี่ยถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 

2,700 เมตร ดนิถมคันทางกว้าง 4 เมตร 

ยาว 200 เมตร ลึก 1 เมตร เสรมิผิวจราจร

หินคลุกกว้าง 3 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 

0.10 เมตร 

(ตามแบบ อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

176,000 

อบต. 

   1 เสน้ทาง ประชาชนได้รับความ

สะดวกและมคีวาม

ปลอดภัยจากการใช้

เสน้ทางในการสัญจร 

กองช่าง 

24 ซ่อมแซมถนนในพื้นท่ีต าบลบ้าน

เพชรท่ีได้รับความเสียหายจาก

อุทกภัยสายตะวันออกทุ่ง หมูท่ี่

18 

เพื่อซ่อมแซมถนนท่ีไดร้ับ

ความเสียหายจากอุทกภัยให้มี

สภาพสามารถใชง้านได้ดแีละ

มคีวามปลอดภัย 

เกรดปรับเกลี่ยถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 730 

เมตร เสริมผิวจราจรหินคลุกกวา้ง 3 เมตร 

ยาว 730 เมตร หนา 0.10 เมตร 

(ตามแบบ อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

207,900 

อบต. 

   1 เสน้ทาง ประชาชนได้รับความ

สะดวกและมคีวาม

ปลอดภัยจากการใช้

เสน้ทางในการสัญจร 

กองช่าง 

25 ซ่อมแซมถนนในพื้นท่ีต าบลบ้าน

เพชรท่ีได้รับความเสียหายจาก

อุทกภัยสายหนองบัว 

ชะโลงสายลา่ง  หมู่ท่ี 19 

เพื่อซ่อมแซมถนนท่ีไดร้ับ

ความเสยีหายจากอุทกภัยให้มี

สภาพสามารถใชง้านได้ดแีละ

มคีวามปลอดภัย 

เกรดปรับเกลี่ยถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 

2,900 เมตร ดนิถมคันทางกว้าง 4 เมตร 

ยาว 50 เมตร ลกึ 0.50 เมตร เสริมผิว

จราจรหินคลุกกว้าง 3 เมตร ยาว 600 เมตร 

หนา 0.10 เมตร 

(ตามแบบ อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

205,900 

อบต. 

   1 เสน้ทาง ประชาชนได้รับความ

สะดวกและมคีวาม

ปลอดภัยจากการใช้

เสน้ทางในการสัญจร 

กองช่าง 

26 ซ่อมแซมถนนในพื้นท่ีต าบลบ้าน

เพชรท่ีได้รับความเสียหายจาก

อุทกภัยสายหนองบัว 

ชะโลงสายบน  หมู่ท่ี 19 

เพื่อซ่อมแซมถนนท่ีไดร้ับ

ความเสียหายจากอุทกภัยให้มี

สภาพสามารถใชง้านได้ดีและ

มคีวามปลอดภัย 

เกรดปรับเกลี่ยถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 

2,000 เมตร เสริมผิวจราจรหินคลุกกว้าง 3 

เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.10 เมตร 

(ตามแบบ อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

107,000 

อบต. 

   1 เสน้ทาง ประชาชนได้รับความ

สะดวกและมคีวาม

ปลอดภัยจากการใช้

เสน้ทางในการสัญจร 

กองช่าง 

 

 



 

-28- 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่ 

รับผิดชอบ 

ปี 2561 

(บาท) 

ปี 2562 

(บาท) 

ปี 2563 

(บาท) 

ปี 2564 

(บาท) 

27 ซ่อมแซมถนนในพื้นท่ีต าบลบ้าน

เพชรท่ีได้รับความเสียหายจาก

อุทกภัยสายคลองเสอืบอง หมู่ท่ี 

21 

เพื่อซ่อมแซมถนนท่ีไดร้ับ

ความเสียหายจากอุทกภัยให้มี

สภาพสามารถใชง้านได้ดแีละ

มคีวามปลอดภัย 

เกรดปรับเกลี่ยถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 300 

เมตร เสริมผิวจราจรหินคลุกกวา้ง 4 เมตร 

ยาว 90 เมตร หนา 0.10 เมตร ดนิถมคันทาง

กว้าง 4 เมตร ยาว 90 เมตร ลกึ 0.50 เมตร 

ซ่อมถนนคอนกรตีกว้าง 4 เมตร ยาว 16 

เมตร หนา 0.15 เมตร 

(ตามแบบ อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

91,000 

อบต. 

   1 เสน้ทาง ประชาชนได้รับความ

สะดวกและมคีวาม

ปลอดภัยจากการใช้

เสน้ทางในการสัญจร 

กองช่าง 

28 ซ่อมแซมถนนในพื้นท่ีต าบลบ้าน

เพชรท่ีได้รับความเสียหายจาก

อุทกภัยสายสว่างศรพีัฒนาเชื่อม

บ้านตาล หมูท่ี่ 22 

เพื่อซ่อมแซมถนนท่ีไดร้ับ

ความเสียหายจากอุทกภัยให้มี

สภาพสามารถใชง้านได้ดแีละ

มคีวามปลอดภัย 

เกรดปรับเกลี่ยถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 400 

เมตร เสริมผิวจราจรหินคลุกกวา้ง 3 เมตร ยาว 

400 เมตร หนา 0.10 เมตร 

(ตามแบบ อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

108,000 

อบต. 

   1 เสน้ทาง ประชาชนได้รับความ

สะดวกและมคีวาม

ปลอดภัยจากการใช้

เสน้ทางในการสัญจร 

กองช่าง 

29 ซ่อมแซมถนนในพื้นท่ีต าบลบ้าน

เพชรท่ีได้รับความเสียหายจาก

อุทกภัยสายถนน คสล. หมู่ท่ี 22 

เพื่อซ่อมแซมถนนท่ีไดร้ับ

ความเสียหายจากอุทกภัยให้มี

สภาพสามารถใชง้านได้ดแีละ

มคีวามปลอดภัย 

ซ่อมถนนคอนกรตีกว้าง 6 เมตร ยาว 4 

เมตร หนา 0.15 เมตร 

(ตามแบบ อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

17,900 

อบต. 

   1 เสน้ทาง ประชาชนได้รับความ

สะดวกและมคีวาม

ปลอดภัยจากการใช้

เสน้ทางในการสัญจร 

กองช่าง 

30 ซ่อมแซมถนนในพื้นท่ีต าบลบ้าน

เพชรท่ีได้รับความเสียหายจาก

อุทกภัยสายค าพิงพัฒนา หมู ่15 

ถึงวัดหนองแวง หมู ่23 

เพื่อซ่อมแซมถนนท่ีไดร้ับ

ความเสียหายจากอุทกภัยให้มี

สภาพสามารถใชง้านได้ดแีละ

มคีวามปลอดภัย 

เกรดปรับเกลี่ยถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 1,700 

เมตร เสริมผิวจราจรหินคลุกกวา้ง 3 เมตร 

ยาว 80 เมตร หนา 0.10 เมตร 

(ตามแบบ อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

63,000 

อบต. 

   1 เสน้ทาง ประชาชนได้รับความ

สะดวกและมคีวาม

ปลอดภัยจากการใช้

เสน้ทางในการสัญจร 

กองช่าง 

 

 

 



 

-29- 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่ 

รับผิดชอบ 

ปี 2561 

(บาท) 

ปี 2562 

(บาท) 

ปี 2563 

(บาท) 

ปี 2564 

(บาท) 

31 ซ่อมแซมถนนในพื้นท่ีต าบลบ้าน

เพชรท่ีได้รับความเสียหายจาก

อุทกภัยสายหลังตาปู่-แยก

เหมอืงหนองปลาไหล  

หมู ่23 

เพื่อซ่อมแซมถนนท่ีไดร้ับ

ความเสียหายจากอุทกภัยให้มี

สภาพสามารถใชง้านได้ดีและ

มคีวามปลอดภัย 

เกรดปรับเกลี่ยถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 

3,190 เมตร เสริมผิวจราจรหนิคลุกกว้าง 3 

เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.10 เมตร 

(ตามแบบ อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

383,000 

อบต. 

   1 เสน้ทาง ประชาชนได้รับความ

สะดวกและมคีวาม

ปลอดภัยจากการใช้

เสน้ทางในการสัญจร 

กองช่าง 

32 ซอ่มแซมถนนในพื้นท่ีต าบลบ้าน

เพชรท่ีได้รับความเสียหายจาก

อุทกภัยสายเหมอืงหนองปลา

ไหล หมู ่23 

 

เพื่อซ่อมแซมถนนท่ีไดร้ับ

ความเสียหายจากอุทกภัยให้มี

สภาพสามารถใชง้านได้ดแีละ

มคีวามปลอดภัย 

เกรดปรับเกลี่ยถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 900 

เมตร ดนิถมคันทางกว้าง 3 เมตร ยาว 4 

เมตร ลึก 2 เมตร เสริมผิวจราจรหินคลุก

กว้าง 3 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.10 

เมตร พร้อมวางท่อ คสล.ชั้น.3 ศก.0.40 

เมตร จ านวน 8 ท่อน 

(ตามแบบ อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

65,000 

อบต. 

   1 เสน้ทาง ประชาชนได้รับความ

สะดวกและมคีวาม

ปลอดภัยจากการใช้

เสน้ทางในการสัญจร 

กองช่าง 

33 ซ่อมแซมถนนในพื้นท่ีต าบลบ้าน

เพชรท่ีได้รับความเสียหายจาก

อุทกภัยสายเลยีบเหมืองส่งน้ า

หนองปลาไหล หมู ่23 

เพื่อซ่อมแซมถนนท่ีไดร้ับ

ความเสียหายจากอุทกภัยให้มี

สภาพสามารถใชง้านได้ดแีละ

มคีวามปลอดภัย 

เกรดปรับเกลี่ยถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 2,370 

เมตร เสริมผิวจราจรหินคลุกกวา้ง 4 เมตร 

ยาว 700 เมตร หนา 0.10 เมตร ดินถมคันทาง

กว้าง 4 เมตร  ยาว 85 เมตร ลกึ 1 เมตร 

พร้อมวางท่อ คสล.ชั้น.3 ศก.1 เมตร จ านวน 

16 ท่อน ท่อ คสล.ชั้น.3 ศก.0.40 เมตร 

จ านวน 8 ท่อน   

(ตามแบบ อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

309,000 

อบต. 

   1 เสน้ทาง ประชาชนได้รับความ

สะดวกและมคีวาม

ปลอดภัยจากการใช้

เสน้ทางในการสัญจร 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่ 

รับผิดชอบ 

ปี 2561 

(บาท) 

ปี 2562 

(บาท) 

ปี 2563 

(บาท) 

ปี 2564 

(บาท) 

34 ซ่อมแซมถนนในพื้นท่ีต าบลบ้าน

เพชรท่ีได้รับความเสียหายจาก

อุทกภัยสายหนองเฒ่ารุง่ หมู ่23 

เพื่อซ่อมแซมถนนท่ีไดร้ับ

ความเสียหายจากอุทกภัยให้มี

สภาพสามารถใชง้านได้ดแีละ

มคีวามปลอดภัย 

เกรดปรับเกลี่ยถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 450 

เมตร เสริมผิวจราจรหินคลุกกวา้ง 3 เมตร ยาว 

150 เมตร หนา 0.10 เมตร 

(ตามแบบ อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

36,700 

อบต. 

   1 เสน้ทาง ประชาชนได้รับความ

สะดวกและมคีวาม

ปลอดภัยจากการใช้

เสน้ทางในการสัญจร 

กองช่าง 

35 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม  

(ท่าทะลูด) หมู่ท่ี 18 

เพื่อให้กักเก็บน้ าไว้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ มีปรมิาณน้ าใช้

เพียงพอในฤดูแล้ง 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (ท่าทะลูด) ขนาด 2-

1.80X1.80X5 เมตร (รายละเอียดตามแบบ 

อบต.บ้านเพชร ก าหนด) 

 291,000 

อบต. 

  1 แห่ง ประชาชนมีน้ าเพื่อท า

การเกษตรและอุปโภค 

บรโิภค อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

36 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก สายคลองนาตาดี  

หมูท่ี่ 21 

เพื่อให้การคมนาคมในหมูบ้่าน

มคีวามสะดวก 

ขนาดผิวจราจร  กว้าง 4 เมตร  ยาว 82 

เมตร  หนา 0.15 เมตร  

(รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านเพชร 

ก าหนด) 

 250,000 

อบต. 

  1 เสน้ทาง ประชาชนได้รับความ

สะดวกและสามารถใช้

ประโยชน์จากเสน้ทาง

เพื่อการสัญจร 

กองช่าง 
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4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานเคหะและชุมชน   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่ 

รับผิดชอบ 

ปี 2561 

(บาท) 

ปี 2562 

(บาท) 

ปี 2563 

(บาท) 

ปี 2564 

(บาท) 

1 ก่อสร้างลานอเนกประสงค์

ภายในอาคารโดม 

เพื่อก่อสรา้งลานคอนกรีตเสริม

เหล็กภายในอาคารโดม ส าหรับ

ใชป้ระโยชนแ์ละรองรับการ

บรกิารต่างๆ 

ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 39 เมตร 

ยาว 51 เมตร หนา 0.15 เมตร พืน้ท่ีท่ี

ด าเนินการไม่น้อยกว่า 1,989 ตาราง

เมตร 

 1,035,000 

อบต. 

  1 แห่ง อาคารโดมมีลาน

อเนกประสงค์ท่ีได้

มาตรฐาน สามารถใช้

งานไดห้ลากหลาย 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้า

อาคารโดมอเนกประสงค์ 

เพื่อก่อสรา้งถนน คสล.ทางเข้า

อาคารโดมอเนกประสงค ์ให้มี

มาตรฐานรองรับการให้บรกิาร

ประชาชน 

ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 184 เมตร 

หนา 0.15 เมตร พรอ้มลงหินคลุกไหล่

ทางตามสภาพพืน้ท่ีไมน้่อยกว่า 184 

ตารางเมตร  (รายละเอียดตามแบบ 

อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

 404,800 

อบต. 

  1 เสน้ทาง อบต.บ้านเพชร มถีนน

ท่ีมีมาตรฐานไว้

ให้บรกิารประชาชนใน

การจัดกิจกรรมต่างๆ  

กองช่าง 

3 ปรับปรุงลานกีฬาองค์การ

บรหิารสว่นต าบลบ้านเพชร 

เพื่อปรับปรุงลานกีฬาของ อบต.

บ้านเพชรให้มีพื้นท่ีใช้สอยมาก

ยิ่งขึน้ 

พืน้ท่ีใช้สอยไม่น้อยกว่า 473.46 ตาราง

เมตร 

(รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านเพชร

ก าหนด) 

 186,000 

อบต. 

  1 แห่ง อบต.บ้านเพชร มีลาน

กีฬาส าหรับให้บรกิาร

ประชาชนในการจัด

กิจกรรมต่างๆ เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่ 

รับผิดชอบ 

ปี 2561 

(บาท) 

ปี 2562 

(บาท) 

ปี 2563 

(บาท) 

ปี 2564 

(บาท) 

4 ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้า

ส านักงานองค์การบริหารสว่น

ต าบลบ้านเพชร 

เพื่อเพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า

จากขนาด 50 เควีเอ เป็นขนาด 

100 เควเีอ ส าหรับส านักงาน 

อบต.บ้านเพชร 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด าเนินการ 

- รื้อถอนติดต้ังหม้อแปลงเครื่องใหม ่

ระบบ 3 เฟส 22,000-400/230 โวลท์ 

ขนาด 100 เควีเอ จ านวน 1 เครื่อง  

- ปักเสาคอนกรตีอัดแรงขนาด 12 เมตร 

จ านวน 2 ต้น พาดสายแรงสูงด้วยสาย

เคเบิลอากาศขนาด 50 ตารางเมตร 

จ านวน 3 เสน้ ระยะทาง 92 เมตร พรอ้ม

อุปกรณ์ประกอบหัวเสา ติดต้ังสายยึดโยง 

จ านวน 2 ชุด 

- ปักเสาคอนกรตี ขนาด 9 เมตร จ านวน 

7 ตน้ พาดสายแรงต่ าด้วยสายอลูมเินียม

หุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางเมตร จ านวน 4 

เสน้ ระยะทาง 150 เมตร ติดต้ังสายยึด

โยง จ านวน 3 ชุด 

- ติดต้ังมเิตอรแ์รงต่ าประกอบ ซีที 

ระบบ 3 เฟส 4 สาย ขนาด 150/5 แอมป์ 

จ านวน 1 เครื่อง  

 450,000 

อบต. 

  1 แห่ง ส านักงาน อบต.บ้าน

เพชร มีก าลังไฟฟ้า

เพื่อใชใ้นการปฏบัิติ

ราชการภายใน

ส านักงานอย่าง

เพียงพอ และสามารถ

ให้บรกิารประชาชนได้

อย่างเต็ม

ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 
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รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี  (พ.ศ. 2561-2564) เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี 2) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์ จังหวัดชัยภูมิ   

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

ล าดับ 

ที ่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ 

แนวทางการพัฒนา/ 

โครงการ 

หนา้/ 

ล าดับที ่

งบประมาณ 

อนุมัติ 

รายละเอียดที่ขอเปลี่ยนแปลง 

หมายเหต ุ
ข้อความเดิม ข้อความใหม ่

1 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 

โครงการ ซอ่มแซมถนนหนิคลุกสายทุ่งพิมาน  

หมูท่ี่ 1 

หนา้ 94 

ล าดับท่ี 1 

250,000 ซ่อมแซมถนนหนิคลกุ กวา้ง 3 

เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.10 เมตร (ก่อสร้างตามแบบ 

มฐ.ท4 อบต.บ้านเพชร) 

งบประมาณ 250,000 บาท   

ปีงบประมาณ 2561 

ซ่อมแซมถนนหนิคลกุ กวา้ง 3 

เมตร ยาว 800 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.10 เมตร (รายละเอยีดตามแบบ 

อบต.บ้านเพชร ก าหนด) 

งบประมาณ 196,000 บาท   

ปีงบประมาณ 2562 

เปลี่ยนแปลงล าดับ

โครงการจากป ี2561 

มาเป็นอันดับ 1 ของหมู ่

ท่ี 1 ในป ี2562 ปริมาณ

งานในโครงการลดความ

ยาวลงเป็น 800 เมตร 

และงบประมาณในแผน

ลดลงจ านวน 54,000 

บาท 

 



 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีป ี 

(พ.ศ. 2561-2564)  

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 2) 

แบบ ผ 05  

บัญชีโครงการพัฒนา ส าหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
 

  
 



 

แบบ ผ.05 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเตมิ  (ฉบับที่ 2) 

องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านเพชร  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ   

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

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4  การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวติให้มั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

     -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาคณุภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม 

 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่ 

รับผิดชอบ 

ปี 2561 

(บาท) 

ปี 2562 

(บาท) 

ปี 2563 

(บาท) 

ปี 2564 

(บาท) 

1 โครงการอบรมให้ความรูเ้รื่อง

สทิธิคนพิการ 

 

เพื่อให้คนพิการไดร้ับรูถ้ึงสทิธิ

ของตัวเอง 

 

คนพกิาร ต าบลบ้านเพชร 

จ านวน 100 คน 

35,000 

พมจ. 

35,000 

พมจ. 

35,000 

พมจ. 

35,000 

พมจ. 

จ านวน

ผู้เข้ารว่ม

โครงการ 

ผู้พิการท่ีเข้ารว่ม

โครงการรูส้ิทธิ ประโยชน์

ตัวเองมากขึน้ 

พมจ. 

2 โครงการอบรมและให้ความรู้

ผู้ดูแลคนพิการ 

 

เพื่อให้ผู้ดูแลคนพิการ ไดรู้้

เกี่ยวกับการดูแลและปฏบัิติตัว

ให้เข้ากับคนพิการ 

ผู้ดูแลคนพิการ ต.บ้านเพชร 

จ านวน 100 คน 

35,000 

พมจ. 

35,000 

พมจ. 

35,000 

พมจ. 

35,000 

พมจ. 

จ านวน

ผู้เข้ารว่ม

โครงการ 

ผู้ดูแลคนพิการได้รับดู

เกี่ยวกับการดูแลคน

พิการมากขึน้ 

พมจ. 

3 โครงการซ่อมแซมบ้านผู้พิการ

และผู้ดอ้ยโอกาส 

 

เพื่อให้ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสได้

มท่ีีอยู่อาศัย ท่ีดี 

ซ่อมแซมบ้านผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 

ปีละ 4 หลัง 

70,000 

พมจ. 

70,000 

พมจ. 

70,000 

พมจ. 

70,000 

พมจ. 

ซ่อมแซม

บ้าน 

ผู้พิการมท่ีีอยู่อาศัยท่ี

เหมาะสมกับประเภท 

ความพิการ 

พมจ. 

4 โครงการเด็กและเยาวชนรุ่น

ใหมใ่สใ่จประชารัฐ 

 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ได้

รับรูเ้กี่ยวกับนโยบายของรัฐ 

เด็กและเยาวชน 

จ านวน 50 คน 

35,000 

พมจ. 

35,000 

พมจ. 

35,000 

พมจ. 

35,000 

พมจ. 

จ านวน

ผู้เข้ารว่ม

โครงการ 

เด็กและเยาวชนท่ีเข้า

รว่มโครงการได้รับรู้

เกี่ยวกับนโยบายของ

ประชารัฐมากขึน้ 

พมจ. 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่ 

รับผิดชอบ 

ปี 2561 

(บาท) 

ปี 2562 

(บาท) 

ปี 2563 

(บาท) 

ปี 2564 

(บาท) 

5 โครงการโรงเรยีนผู้สูงอายุ 

 

เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มกีิจกรรม

รว่มกัน 

ผู้สูงอายุจ านวน 100 คน 35,000 

พมจ. 

35,000 

พมจ. 

35,000 

พมจ. 

35,000 

พมจ. 

จ านวน

ผู้เข้ารว่ม

โครงการ 

ผู้สูงอายุได้พบปะ 

แลกเปล่ียน ท า

กิจกรรมร่วมกัน 

พมจ. 

6 โครงการอบรมให้ความรู้

เกี่ยวกับสถาบันครอบครัว 

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมไดร้ับรูถ้ึง 

พรบ.ความรุนแรง 

ครอบครัว ต.บ้านเพชร 

จ านวน 50 ครอบครัว 

30,000 

พมจ. 

30,000 

พมจ. 

30,000 

พมจ. 

30,000 

พมจ. 

จ านวน

ผู้เข้ารว่ม

โครงการ 

ครอบครัวท่ีเข้ารว่ม

โครงการรบัรูเ้กี่ยว กับ

การกระท าความ

รุนแรง 

พมจ. 

7 โครงการโรงเรยีนครอบครัว 

 

เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างสมาชิกในครอบครัว 

ชุมชน และสังคม 

ครอบครัว ต.บ้านเพชร 

จ านวน 100 ครอบครัว 

50,000 

พมจ. 

50,000 

พมจ. 

50,000 

พมจ. 

50,000 

พมจ. 

จ านวน

ผู้เข้ารว่ม

โครงการ 

ครอบครัวท่ีเข้ารว่ม

อบรมมีความสัมพันธ์

อันดีต่อกัน กลา้พูด 

คุย เปิดใจกันมากขึน้ 

พมจ. 

8 โครงการพัฒนาศักยภาพ  

อพม. 

 

เพื่อสง่เสริมทักษะความรู้ ความ

เข้าใจบทบาทหน้าที่ของ อพม. 

อพม.ต าบลบ้านเพชร 

จ านวน 70 คน 

50,000 

พมจ. 

50,000 

พมจ. 

50,000 

พมจ. 

50,000 

พมจ. 

จ านวน

ผู้เข้ารว่ม

โครงการ 

อพม.ต าบลบ้านเพชร 

รูห้น้าที่ และบทบาท

ของตนเอง 

พมจ. 

9 โครงการอบรมให้ความรูเ้รื่อง

การค้ามนุษย์  การค้าประเวณี 

เพื่อป้องกันและแก้ไข้การค้า

มนุษย์และค้าประเวณี 

สตร ีจ านวน 70 คน 30,000 

พมจ. 

30,000 

พมจ. 

30,000 

พมจ. 

30,000 

พมจ. 

จ านวน

ผู้เข้ารว่ม

โครงการ 

ผู้เข้ารว่มโครงการมี

ความรู้เรื่องการค้า

มนุษย์และการ

ค้าประเวณมีากขึน้ 

พมจ. 

10 สมทบสวัสดิการชุมชนต าบล

บ้านเพชร 

 

เพื่อสมทบสวัสดิการชุมชน

ต าบลบ้านเพชร 

สมาชิก 1,662 คน 566,620 

พมจ. 

566,620 

พมจ. 

566,620 

พมจ. 

566,620 

พมจ. 

สมทบ

สวัสดกิาร 

กองทุนสวัสดิการ

ชุมชนบาทเพชรเข็ม

แข็ง ควบคุมสิทธิของ

สมาชิก 

พมจ. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเตมิ  (ฉบับที่ 2) 

องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านเพชร  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ   

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

ยุทธศาสตรจั์งหวดัที่ 1  การสร้างความเขา้แข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

     -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 6  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่ 

รับผิดชอบ 

ปี 2561 

(บาท) 

ปี 2562 

(บาท) 

ปี 2563 

(บาท) 

ปี 2564 

(บาท) 

1 ซ่อมสรา้งถนนลาดยางสาย

บ้านเพชรส าโรง-บ้านโนน

ทองหลาง (ตอนท่ี 4) 

เพื่อซ่อมสร้างถนนลาดยางให้มี

มาตรฐานประชาชนไดร้ับความ

สะดวก ปลอดภัยในการใช้

เสน้ทางในการคมนาคม 

ผิว Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง 

6 เมตร ยาว 4,351 เมตร หนา 0.04 

เมตร ไหลท่างข้างละ 1 เมตร 

 7,680,000 

จังหวัด 

  1 เสน้ทาง ประชาชนได้รับความ

สะดวกและมคีวาม

ปลอดภัยจากการใช้

เสน้ทาง 

จังหวัด

ชัยภูมิ 

2 ซ่อมสรา้งถนนลาดยางสาย

บ้านทองค าพิง-หนองกก 

(ตอน 1) 

เพื่อซ่อมสร้างถนนลาดยางให้มี

มาตรฐานประชาชนไดร้ับความ

สะดวก ปลอดภัยในการใช้

เสน้ทางในการคมนาคม 

ผิว Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง 

6 เมตร ยาว 1,900 เมตร หนา 0.04 

เมตร ไหลท่างข้างละ 1 เมตร 

 3,354,000 

จังหวัด 

  1 เสน้ทาง ประชาชนได้รับความ

สะดวกและมคีวาม

ปลอดภัยจากการใช้

เสน้ทาง 

จังหวัด

ชัยภูมิ 

3 ซ่อมสรา้งถนนลาดยางสาย

บ้านทองค าพิง-หนองกก 

(ตอน 2) 

เพื่อซ่อมสร้างถนนลาดยางให้มี

มาตรฐานประชาชนไดร้ับความ

สะดวก ปลอดภัยในการใช้

เสน้ทางในการคมนาคม 

ผิว Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง 

6 เมตร ยาว 1,160 เมตร หนา 0.04 

เมตร ไหลท่างข้างละ 1 เมตร 

 3,047,000 

จังหวัด 

  1 เสน้ทาง ประชาชนได้รับความ

สะดวกและมคีวาม

ปลอดภัยจากการใช้

เสน้ทาง 

จังหวัด

ชัยภูมิ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่ 

รับผิดชอบ 

ปี 2561 

(บาท) 

ปี 2562 

(บาท) 

ปี 2563 

(บาท) 

ปี 2564 

(บาท) 

4 ขุดขยายสระเก็บน้ าบา้นหนอง

กก หมู่ท่ี 8 

เพือ่เพิ่มพื้นท่ีการกักเก็บน้ า 

แก้ปัญหาภัยแลง้อย่างยั่งยืน 

ประชาชนมีน้ าอุปโภคบรโิภคน้ า

ใชใ้นการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ 

ตลอดปี  

พืน้ท่ีดินชุด 4,680 ตารางเมตร ลึก 4 

เมตร หรือมีปรมิาณดินขุดไมน้่อยกว่า 

18,720 ลูกบาตรเมตร  

 613,000 

จังหวัด 

  1 แห่ง ประชาชนไม่น้อยกว่า 

150 ครัวเรอืนในบ้าน

หนองกก ได้ใช้

ประโยชน์จากสระน้ าที่

ได้รับการขุดขยาย 

จังหวัด

ชัยภูมิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีป ี 

(พ.ศ. 2561-2564)  

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 2) 

แบบ ผ 08  

บัญชีครุภัณฑ์ 
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บัญชีครุภณัฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี  (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 2) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์ จังหวัดชัยภูมิ   
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)  

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 
ปี 2561 

(บาท) 

ปี 2562 

(บาท) 

ปี 2563 

(บาท) 

ป ี2564 

(บาท) 

1 บรหิารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใชใ้นการรับ-สง่ข้อมูลทาง

โทรสารของส านักงาน ใหม้ี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

จัดซือ้เครื่องโทรสาร แบบใชก้ระดาษ

ธรรมดา ส่งเอกสารได้ครัง้ละ 20 แผ่น 

จ านวน 1 เครื่อง 

(ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ม.ีค. 2560) 

18,000 

อบต. 

   ส านักงานปลัด 

2 บรหิารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

และขนสง่ 

เพื่อใชใ้นการปฏบัิติราชการ รับ-ส่ง

เอกสารและงานต่างๆ ของ

ส านักงานปลัดให้มคีวามคล่องตัว

รวดเร็วมากยิ่งขึน้ 

จัดซือ้รถจักรยานยนต์ ขนาด 125   ซีซี 

จ านวน 1 คัน 

(ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ม.ีค. 2560) 

 51,000 

อบต. 

  ส านักงานปลัด 

3 บรหิารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใชก้ิจกรรมต่างๆ ของ อบต. 

ท้ังในและนอกสถานท่ีท าให้การ

ปฏบัิติงานมปีระสทิธิภาพยิ่งขึน้ 

จัดซือ้เครื่องขยายเสยีงแบบเคลื่อนท่ี 

จ านวน 1 ชุด 

(รายละเอียดตามแบบมาตรฐานท่ัวไป) 

 10,000 

อบต. 

  ส านักงานปลัด 

4 บรหิารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใชใ้นการพิมพ์เอกสารต่างๆ 

ให้มีความสะดวกรวดเร็ว 

จัดซือ้เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมกึ  

(Inkjet printer) จ านวน 1 เครื่อง 

 4,300 

อบต. 

  ส านักงานปลัด 
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บัญชีครุภณัฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี  (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 2) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์ จังหวัดชัยภูมิ   
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)  

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 
ปี 2561 

(บาท) 

ปี 2562 

(บาท) 

ป ี2563 

(บาท) 

ปี 2564 

(บาท) 

5 บรหิารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดเก็บเอกสารทางราชการให้

เป็นระเบียบ สามารถค้นหาได้

สะดวก 

ตู้ล้ินชัก ขนาด 4 ลิ้นชัก (มอก.) 

มหีูลิ้นชักและคุณสมบัติตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จ านวน 4 ตู้ 

(ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มี.ค. 2560) 

 31,600 

อบต. 

  กองคลัง 

6 สังคมสงเคราะห์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติและ

ทดแทนเครื่องเก่าที่ช ารุด 

จัดซือ้เครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงาน  

จ านวน 1 เครื่อง 

 16,000 

อบต. 

  กองสวัสดิการฯ 

7 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

และขนสง่ 

เพื่อใชใ้นการบรรทุกวัสดุอุปกรณ์

ต่างๆ ในการปฏิบัติงาน 

จัดซือ้รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ 

ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากวา่ 3,000 ซีซี 

หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสดุไม่ต่ ากว่า 80 

กิโลวัตต์ พร้อมกระบะ จ านวน 1 คัน (ราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์ มี.ค. 2560) 

 1,075,000 

อบต. 

  กองช่าง 

8 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

และขนสง่ 

เพื่อใชใ้นการปฏบัิติราชการ งาน

ต่างๆ ของกองช่างให้มคีวามรวดเร็ว

มากยิ่งขึน้ 

จัดซือ้รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 

ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากวา่ 2,400 ซีซี 

หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสดุไม่ต่ ากว่า  

110 กิโลวัตต์ ขบัเคลื่อน 4 ล้อ  

แบบดับเบิ้ลแคบ จ านวน 1 คัน  

(ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มี.ค. 2560) 

 952,000 

อบต. 

  กองช่าง 

 


