
 

ประจ ำปีงบประมำณ 2564 



 

ค ำน ำ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

จัดท าขึ้นเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายธีรวัจน์ ธรรมโสภารัตน์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน

เพชร ในรอบระยะเวลา 1 ปี งบประมาณ เริ่มต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน  2564  เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติ

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  มาตรา 2553 ซึ่งก าหนดไว้ว่าในการด าเนินงานให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบรวม

ตลอดท้ังมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย  ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติและตาม

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.  2537  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2546  มาตรา 

58/5 ได้ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีได้แถลงไว้ ต่อสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี 

รายงานผลการปฏิบัติงาน  ประจ าปีของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564  

ประกอบด้วยสาระส าคัญ 4 ส่วน ดังนี้  

ส่วนท่ี 1 ค าแถลงนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลท่ัวไปขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

ส่วนท่ี 3 รายงานผลการด าเนินงาน 

 รายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนาท่ีได้รับอนุมติังบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.  2564  

ส่วนท่ี 4 รายงานสถานะทางการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีของนายก

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ฉบับนี้จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางท่ีช่วยให้ประชาชนมี

ส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับดูแลการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร ตามหลักธรรมาภิบาล

ต่อไป 

 

 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 



 

 

สำรบัญ 

เร่ือง            หน้ำ 

ส่วนท่ี 1   ค าแถลงนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น       1-6           

ส่วนท่ี 2   ข้อมูลท่ัวไปขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร     7-10 

ส่วนท่ี 3   รายงานผลการด าเนินงาน        11-13 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

งบประมาณ พ.ศ.  2564 

ส่วนท่ี 4   รายงานสถานะทางการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564    14-16 
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ส่วนที่ 1 

ค ำแถลงนโยบำยของผู้บริหำรท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

นโยบำยกำรพัฒนำของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร 

นโยบำยพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 

ความเจริญทางเศรษฐกิจมีความส าคัญ 
1.  ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมอาชีพอิสระให้กับประชาชนทุกกลุ่มในต าบลให้มีการเรียนรู้และพัฒนาด้านอาชีพ  

ด้านการตลาด ระบบการผลิต เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ 
2.  ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีมีอยู่ในต าบลก่อให้เกิดการดึงดูดความสนใจของ

นักท่องเท่ียวทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด เพื่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของต าบล 
3.  ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรให้มีความรู้ด้านผลิตปุ๋ยเคมีท่ีมีราคาแพงขึ้นและเพื่อปรับปรุงให้ดินมีความอุดม

สมบูรณ์อย่างยั่งยืน 

4.  จัดหาพันธ์พืชท่ีมีคุณภาพให้กับเกษตรกรเพื่อเพิ่มผลผลิต 

2.  นโยบำยด้ำนสังคม 

ด้านการศึกษา 

1.  พัฒนาและปรับปรุงศูนย์เด็กเล็กในต าบลให้มีสภาพแวดล้อมท่ีมีคุณภาพเพื่อเตรียมความพร้อมของเด็กก่อนเข้า
สู่ระบบโรงเรียน 

2.  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีมาตรฐานและคุณภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้า
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

3.  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบ ศูนย์การเรียนรู้ตามอัธยาศัยตลอดชีวิตของต าบลบ้านเพชร 

ด้านกีฬาและนันทนาการ 
1.  ส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนและประชาชนท่ัวไปให้รักการเล่นกีฬาเพื่อหลีกเหล่ียงและห่างไกลยาเสพติด  

ส่งเสริมให้มีชมรมกีฬาพัฒนาพื้นฐาน จัดหาอุปกรณ์กีฬาให้เพียงพอ และจัดให้มีการแข่งขันกีฬาประจ าหมู่บ้าน 
2.  จัดหาสนามกีฬาให้ท่ัวถึงทุกหมู่บ้าน 
3.  ปรับปรุงสถานท่ีสาธารณะในหมู่บ้านเป็นสถานท่ีพักผ่อนและเล่นกีฬา 

 

ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

 1.  จัดให้มีการอนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ เช่น งานวันสงกรานต์  
วันเข้าพรรษา วันลอยกระทง งานประเพณีท าบุญวันขึ้นบ้านใหม่ วันส าคัญทางศาสนาต่างๆ 
 2.  จัดให้มีความร่วมมือกับทางวัด และสมาคมต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม                                       
ในการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมวัฒนธรรม  จริยธรรมให้เด็ก  เยาวชน ประชาชนมีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการด ารงชีวิต 

 

รายงานผลการปฏิบตัิงาน   ของนายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลบา้นเพชร     ประจ าปี 2564 หนา้ 2 



 

ด้านการสาธารณสุข 

  
1.  ส่งเสริมให้ประชาชนมีการจัดกลุ่ม ชมรม เพื่อการจัดกิจกรรมออกก าลังกาย โดยใช้หลัก “สุขภาพดีไม่มีขาย 

อยากได้ต้องออกก าลังกาย” โดยให้การสนับสนุนทุกกลุ่มอายุให้มีพฤติกรรรมสุขภาพท่ีดี ห่างไกลอบายมุข และยาเสพติด 
โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน 
 2.  เร่งรัดขยายงานสาธารณสุขลงสู่ประชาชนอย่างท่ัวถึง โดยประสานงานอย่างใกล้ชิดกับโรงพยาบาล จัดการ
ฝึกอบรม ทบทวนบทบาทของอาสาสมัครหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อให้ อสม. เป็นแกนหลักในการพัฒนาด้านสาธารณสุขขั้น
พื้นฐานอย่างแท้จริงและมีประสิทธิภาพ 
 3.  จัดให้มีการควบคุมและเฝ้าระวังโรคติดต่อ โดยประสานการท างานกับทางโรงพยาบาล ปศุศัตว์ และ อสม. 
 4.  จัดให้มีการตรวจสุขภาพชุมชน 
ด้านพัฒนาชุมชน และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

 สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมการท างานกับองค์การบริหารส่วนต าบล และเพื่อป้องกัน
และปราบปรามปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน โดยการจัดฝึกอบรมให้มีความรู้และสร้างเครือข่ายในการ
ท างานของชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 จัดให้มีการป้องกันและระงับภัยต่างๆ โดยจัดให้มีอุปกรณ์เครื่องมือในการกู้ภัยที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและ
ระงับภัย และจัดฝึกอบรม และทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อสามารถช่วยด าเนินการและ
ประสานการท างานกับองค์การบริหารส่วนต าบล 
ด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 
 1.  จัดให้มีสวัสดิการแก่ผู้ด้อยโอกาส เด็ก คนชรา คนพิการ และผู้ติดเช้ือเอดส์ให้ได้รับความช่วยเหลืออย่าง
เหมาะสม 
 2.  จัดหาอุปกรณ์ เพื่อช่วยเหลือผู้พิการประเภทต่างๆ การคัดกรองผู้มีปัญหาทางด้านสายตา เข้ารับการรักษาให้มี
สายตาท่ีเป็นปกติ 
 3.  จัดต้ังกองทุนสวัสดิการให้แก่ อสม. อปพร. และ อพม. ในเขตต าบล 
 4.  จัดรถบริการสาธารณะเพื่อให้การช่วยเหลือรับ-ส่งผู้ป่วย 

3.  นโยบำยพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

ให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคในเขตต าบลให้ได้รับความสะดวกสบาย 
1.  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ได้รับการก่อสร้างท่ัวถึงท้ังต าบล 

 2.  พัฒนา ปรับปรุง ก่อสร้างถนนสายรอง (ลูกรัง) ให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้สะดวกขึ้น 

 3.  ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้านการจราจร 
 4.  ติดต้ังไฟสาธารณะให้แสงสว่างครอบคลุมท้ังต าบล 
 5.  ขยายเขตน้ าประปาให้ท่ัวถึงทุกหมู่บ้าน 
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6.  ปรับปรุงระบบผังเมืองและผังเมืองเฉพาะ เพื่อตอบสนองความต้องการของคนในท้องถิ่นและรองรับการขยายตัวเมือง
เป็นไปอย่างมีระเบียบ 

4.  นโยบำยพัฒนำด้ำนแหล่งน้ ำ 

ให้ความส าคัญกับแหล่งน้ าท่ีมีอยู่ให้ดีขึ้น และจัดหาแหล่งน้ าเพิ่ม เพื่อใช้ประโยชน์ด้านการอุปโภค บริโภค และด้าน

การเกษตร 

5.  นโยบำยกำรเมืองบริหำร 

มีความส าคัญในการด าเนินกิจกรรมทางการเมือง และการจัดระบบกระบวนการบริหารนับว่าเป็นส่ิงส าคัญท่ี
ผลักดันให้การบริหารงานด้านต่างๆประสบความส าเร็จ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดผลดีต่อ
ส่วนรวมและท้องถิ่น จึงก าหนดนโยบายด าเนินงานดังนี้ 
 1.  การบริหารงานจะยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (หลักธรรมาภิบาล) ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ว่า
ด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พุทธศักราช 2542 ซึ่งประกอบด้วยหลัก นิติธรรมหลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลัก
ความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า 
 2.  เร่งรัดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเพิ่มงบประมาณด้านเครื่องมือเครื่องใช้ท่ีทันสมัย 
 3.  สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชนด้วยการฝึกอบรมเพิ่มทักษะของฝ่ายบริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล ข้าราชการท้องถิ่นและเจ้าหน้าท่ีต่างๆ ในองค์กร 
 4.  ให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสาร ความเคล่ือนไหว บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลอย่างสม่ าเสมอ 
 5.  ส่งเสริมการปฏิบัติงานด้วยระบบฐานข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันและส่งเสริมการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 6.  ส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมของชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
 7.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วม 
 8.  เร่งรัดพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้มีประสิทธิภาพและเป็นระบบโดยการจัดท าแผนท่ีภาษี 
และปรับปรุงฐานข้อมูลให้ทันสมัย 
 9.  จัดให้มีระบบประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัยอย่างท่ัวถึงและครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 

6.  นโยบำยกำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

ถึงแม้ว่าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชรมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีจัดว่ามีความส าคัญคือ แร่โปแตสเซียม 
ซึ่งเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่า ท่ีจะเป็นประโยชน์แก่ท้องถิ่นและประเทศชาติเพื่อลดปัญหาการน าเข้าปุ๋ยราคาแพงจาก
ต่างประเทศ จะพยายามสนับสนุนให้เกิดโครงการผลิตปุ๋ยขึ้นใช้เองและในขณะเดียวกันก็ต้องคงไว้ซึ่งการรักษาส่ิงแวดล้อม
ต่างๆ ท่ีมีผลต่อการด ารงชีวิตของประชาชนด้วย จึงได้ก าหนดนโยบายไว้ดังต่อไปนี้ 
 1.  การฝึกอบรมสร้างจิตส านึก และจัดให้มีอาสาสมัครอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม เข้าร่วมท างานและแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
 2.  ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ 
 3.  ปรับปรุงภูมิทัศน์ของล าห้วยต่างๆ ท่ีสามารถพัฒนาเป็นแหล่งพักผ่อนของประชาชนในชุมชนได้ 
 4.  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดภายในหมู่บ้าน 
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“บริหำรบ้ำนเมืองท่ีดี     สังคมมีควำมสุข 

เกษตรกรรมยั่งยืน    ตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

พันธกิจกำรพัฒนำท้องถ่ิน 

จากการวิเคราะห์ศักยภาพและประเมินสถานภาพการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชรในปัจจุบัน

ประกอบกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและวิสัยทัศน์ของการพัฒนาสามารถก าหนดเป็นพันธกิจส าคัญ 6 

ประการ ดังนี้ 

พันธกิจท่ี 1) ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมอาชีพอิสระให้กับประชาชน ทุกกลุ่มในต าบลบ้านเพชรให้มีการเรียนรู้ และ

พัฒนาด้านอาชีพ การตลาด ระบบการผลิต เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ จัดหาตลาดกลาง เพื่อเพิ่มช่องทางจ าหน่าย

สินค้า และผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพในต าบลบ้านเพชร ส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพื่อคุณภาพ

ชีวิตท่ีดี เพื่อประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพียงพอแก่การเล้ียงชีพ 

พันธกิจท่ี 2) จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและ

วัฒนธรรมของท้องถิ่น โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปั ญญา

ท้องถิ่น 

พันธกิจท่ี 3) จัดให้มีและพัฒนาเส้นทางคมนาคม  

ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้มาตรฐานครอบคลุมพื้นท่ีท้ังต าบลให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนใน

พื้นท่ี 

พันธกิจท่ี 4) ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านสาธารณสุขมูลฐาน การได้รับบริการทางสาธารณะสุข

อย่างท่ัวถึง พัฒนาศักยภาพความพร้อมทางการศึกษาสนับสนุนกิจกรรมทางด้านการกีฬาระดับชุมชนจัดหาสนามกีฬาและ

สวนสาธารณะ เพื่อเป็นสถานท่ีออกก าลังกายและสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ ให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน 

พันธกิจท่ี 5) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตย

สนับสนุนการเพิ่มทักษะให้บุคลากรของอบต.ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฏิบัติงานของ อบต.ให้

เพียงพอกับการปฏิบัติงานและบริการประชาชน น าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ อันประกอบด้วยหลักนิติ

ธรรม คุณธรรม ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ สนับสนุนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

ตลอดจนองค์กรประชาชนต่างๆ ในการปฏิบัติกิจกรรมอันเป็นสาธารณะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
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พันธกิจท่ี 6) สร้างจิตส านึกให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ส่งเสริม

ให้เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของท้องถิ่น คุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมท่ีดี น่าอยู่ และมีความยั่งยืน 

 

จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำ 

               จุดมุ่งหมายท่ี 1. เพื่อประชาชนทุกกลุ่มในต าบล ได้รับการส่งเสริมให้มีการเรียนรู้และพัฒนาด้านอาชีพ 

การตลาด ระบบการผลิต เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ จัดหาตลาดกลางเพื่อเพิ่มช่องทางจ าหน่ายสินค้าและ

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพในต าบล 

               จุดมุ่งหมายท่ี 2. เพื่อให้มีการท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี และวฒันธรรมของท้องถิ่น 

สืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นสืบต่อไป 

               จุดมุ่งหมายท่ี 3. เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการท่ีได้มาตรฐานครอบคลุม

พื้นท่ีท้ังต าบลและเพียงพอกับความต้องการของประชาชน 

               จุดมุ่งหมายท่ี 4. เพื่อประชาชนในเขตพื้นท่ีต าบลบ้านเพชรมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

               จุดมุ่งหมายท่ี 5. เพื่อให้มีการบริหารจัดการท่ีดี มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ เป็นธรรม โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

               จุดมุ่งหมายท่ี 6. เพื่อประชาชนมีจิตส านึก และตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ภายในต าบลมีสภาพแวดล้อมท่ีดี น่าอยู่และมีความยั่งยืน 
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ส่วนที่ 2 

ข้อมูลทั่วไป 

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สภำพทั่วไป และข้อมูลพืน้ฐำน 

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเพชร 

1.สภาพทั่วไป 

1.1  ท่ีต้ัง 

        องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร ต้ังอยู่ท่ี 333 หมู่ 4 บ้านโคกสว่าง ต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัด

ชัยภูมิ พิกัด UTM 1709997 N 47790308 E Lat. 15๐ 17' 02" N Long 101๐ 42' 19" E อยู่เหนือระดับน้ าทะเล 215 เมตร 

ระยะห่างจากท่ีว่าการอ าเภอบ าเหน็จณรงค์ประมาณ 9 กิโลเมตร 

1.2 อาณาเขตติดต่อ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลบ้านชวน อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 

ทิศใต้  ติดต่อกับต าบลหนองกราด อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลหัวทะเล และต าบลบ้านตาล อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ  

ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลโคกเริงรมย์ และต าบลเกาะมะนาว อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 

1.3 เนื้อท่ี 

         ต าบลบ้านเพชรมีเนื้อที่ท้ังหมด 72.13 ตารางกิโลเมตร หรือ 45,079 ไร่    

 1.4 ลักษณะภูมิประเทศ 

          สภาพของพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่ม ไม่มีภูเขา ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่สูง จากทางทิศใต้ ซึ่งสามารถปลูกพืชได้

หลากหลายชนิด 

1.5 จ านวนประชากร และหมู่บ้าน 

          จ านวนหมู่บ้าน มีท้ังส้ิน 23 หมู่บ้าน 

          จ านวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชรมีจ านวน ท้ังส้ิน 9,589 คน 

ชาย 4,749 คน  

หญิง 4,840 คน 
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2. โครงสร้างทางเศรษฐกิจ 

2.1 อาชีพ 

      ประชากรในต าบลบ้านเพชรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร เช่น ท านา ท าไร่ ท าสวน และอาชีพอื่นๆ  ได้แก่ 

รับราชการ เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว รับจ้าง และอื่น ๆ 

2.2 หน่วยธุรกิจและบริการ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

ร้านค้าต่าง ๆ ในต าบล จ านวน 467 แห่ง 

ร้านอาหาร  จ านวน 102 แห่ง 

สถานบริการน้ ามัน จ านวน 2 แห่ง 

ตลาดนัด  จ านวน 1 แห่ง 

โรงสีข้าว  จ านวน 2 แห่ง 

กลุ่มอาชีพ  จ านวน 9 กลุ่ม 

กลุ่มออมทรัพย์  จ านวน 23 กลุ่ม 

ธนาคารขยะ  จ านวน 2 แห่ง 

ร้านซ่อมรถ  จ านวน 10 แห่ง 

ธนาคาร   จ านวน 2 แห่ง 

2.3 การเกษตรกรรม 

         ประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชรประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่โดยพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญ

ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชรได้แก่ ข้าว มันส าปะหลัง ข้าวโพดเล้ียงสัตว์,พริกขี้หนูใหญ ่ส าหรับมูลค่าผลผลิต

ทางการเกษตรจะมีราคาไม่แน่นอนในแต่ละป ี

- สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินเค็มเกษตรกรในเขตต าบลบ้านเพชรจะประกอบอาชีพท านาได้ปีละ 1 ครั้ง 

- พื้นท่ีท าการเกษตร จ านวน 41,238 ไร่  

แยกเป็น  พื้นท่ีนา 21,297 ไร่ - พื้นท่ีไร่ 12,159 ไร ่

  ไม้ผล 194 ไร่ - พืชผล 7,588 ไร่ 

  อื่น ๆ 3,841 ไร่ 
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3. สภาพทางสังคม 

3.1 สถาบันและองค์กรทางศาสนา 

          การนับถือศาสนาของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัด 

จ านวน 9 แห่ง ได้แก่ 

1. วัดใหม่อัมพวัล 

2. วัดเพชรดอนยาง 

3. วัดโคกสว่าง 

4. วัดป่าหนองกก 

5. วัดเพชรวิศยาราม 

6 วัดทองค าพิง 

7. วัดบ้านกลอยสามัคคี 

8. วัดศาลาทรง 

9. วัดใหม่หนองแวง 

3.2 การศึกษา 

 
โรงเรียนสังกัด 

กรมสำมัญศึกษำ 
โรงเรียนสังกัดส ำนักงำน
ประถมศึกษำแห่งชำติ 

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบ
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 

(กศน.) 
โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 

(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 
โรงเรียนบ้านทองค าพิงวิทยา 
โรงเรียนบ้านโคกแฝก 
โรงเรียนบ้านหนองกกสามัคคี 
โรงเรียนบ้านกลอยสามัคคี       

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเพชร 

กศน.ต าบลบ้านเพชร 

จ านวน 1  แห่ง จ านวน 6  แห่ง จ านวน 1  แห่ง จ านวน 1  แห่ง 
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4. การบริการขั้นพื้นฐาน 

4.1 การคมนาคม ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  

- ถนนคอนกรีต จ านวน 127 สาย 

- ถนนลาดยาง จ านวน 5 สาย 

- ถนนลูกรัง จ านวน 63 สาย 

4.2 ไฟฟ้า/การประปา 

พื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชรมีไฟฟ้าและประปาเข้าถึงทุกหมู่บ้านครบทุกครัวเรือน                

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอบ าเหน็จณรงค์ 

หน่วยงานเจ้าของกิจการ คือ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ าเหน็จณรงค์ 

4.3 การโทรคมนาคม / การส่ือสาร 

-ท่ีท าการไปรษณีย์ จ านวน 1 แห่ง 

- หอกระจายข่าว  จ านวน 23 แห่ง 

5.ข้อมูลอื่นๆ 

5.1 แหล่งน้ าธรรมชาติ / แหล่งน้ าท่ีสร้างขึ้น 

ล าห้วย   8 แห่ง 

ล าคลอง   13 แห่ง 

สระน้ า   60 แห่ง 

ฝาย   14 แห่ง 

5.2 มวลชลจัดต้ัง 

 อปพร.   จ านวน 181  นาย 

 ต ารวจบ้าน  จ านวน 278  นาย 
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ส่วนที่ 3 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงกำรปีงบประมำณ 2564 

สรุปโครงการที่ได้ด าเนินการจริงในปีงบประมาณ 2564 
ล ำดับที่ โครงกำร 

 

ยุทธศำสตร์ที่  1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 

๑ โครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศำสตร์ที่  2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม 
๑ กองทุนสวัสดิการชุมชน ต าบลบ้านเพชร 
๒ เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 
๓ เบ้ียยังชีพคนพิการ 
๔ เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
๕ สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร (ผ.05 ส าหรับอุดหนุน อปท. ส่วน

ราชการ) 
๖ ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 
๗ คุมก าเนิดประชากรสุนัขและแมวอย่างถาวร 
๘ โครงการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 
๙ โครงการศูนย์พักคอย (Community Isolation:CI) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

๑๐ โครงการเสริมสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในอาคาร 
๑๑ นักเรียน/ นักศึกษาท างานในระหว่างปิดภาคเรียน 
๑๒ เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกล ยาเสพติด 
๑๓ รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
๑๔ รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
๑๕ ร าบวงสรวงงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นจงัหวัดชัยภูมิ 
๑๖ สนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารการศึกษา 
๑๗ สัตว์ปลอดโรคคนปลอด ภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 

เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
๑๘ อนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง 
๑๙ อุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
๒๐ อาหารเสริม (นม) 
๒๑ จัดซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า 
๒๒ สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) ใน

เขตพื้นท่ี อบต.บ้านเพชร (ผ.05 ส าหรับอุดหนุน อปท. ส่วนราชการ) 
๒๓ ติดต้ังโคมไฟถนนแสงสว่างสาธารณะระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 
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ยุทธศำสตร์ที่  3 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 

๑ โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
เพชร 

๒ จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ในการจัดเก็บภาษีประจ าปี 
๓ ก่อสร้างโรงจอดรถส าหรับรถจักรยานยนต์ 
๔ ต่อเติมหลังคา อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านเพชร 
๕ ปรับปรุงห้องส านักงานของอาคารส านักงาน ช้ัน 1 
๖ ก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าอาคารโดมอเนกประสงค์ 
๗ โครงการปรับปรุงอาคารโดมอเนกประสงค์ 

๘ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอบ าเหน็จณรงค์ 
จังหวัดชัยภูมิ 

 

ยุทศำสตร์ที่  4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
๑ ก่อสร้างศาลาท่ีพักและติดต้ังแนวรั้วริมสระน้ าหมู่บ้าน หมู่ท่ี 13 
๒ ต่อเติมอาคารห้องน้ า ห้องครัว ลานตาก หมู่ท่ี 5 
๓ ก่อสร้างถนน คสล. ซอยหลังขนส่ง หมู่ท่ี 10 
๔ ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางศรีไพร ค าชมพู หมู่ท่ี 14 
๕ ก่อสร้างถนน คสล.จากสะพานถึงคอกแพะ หมู่ท่ี 21 
๖ ก่อสร้างถนน คสล.ซอยคอกหมู (ช่วงท่ี 3) หมู่ท่ี 6 
๗ ก่อสร้างถนน คสล.ซอยตาช่วง หมู่ท่ี 18 
๘ ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางเจริญ และซอยบ้านนายสิทธิ์ หมู่ท่ี 15 
๙ ก่อสร้างถนน คสล.ซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ท่ี 2 

๑๐ ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านรอบนอก ซอยหนอง ขโมง หมู่ท่ี 4 
๑๑ ก่อสร้างถนน คสล.สายคลองเสือบอง (ช่วงท่ี 2) หมู่ท่ี 1 
๑๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๙๒-๐๐๖ (ถนนถ่ายโอน) สายธนชัย 
๑๓ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านซอยผู้ใหญ่หล่อ หมู่ท่ี 17 
๑๔ ก่อสร้างรางระบายน้ าถนนสายจอมทอง(กลางหมู่บ้าน) จากบ้านนายสง่า หมั่นมา ถึงบ้านนายตุ๊ บินขุนทด 

หมู่ท่ี 20 
๑๕ ก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมวางท่อ คสล. สายเลียบถนนค าปิง-ด่านขุนทด (ระยะท่ี 2) หมูท่ี่ 23 
๑๖ ขยายเขตถนน คสล. สายรอบนอก (ถนนใหม่ด้านทิศตะวัน ออกของหมู่บ้าน) หมู่ท่ี 12 
๑๗ ซ่อมแซมถนนท่ีได้รับความเสียหายสายคลองเสือบอง หมู่ท่ี 1 
๑๘ ซ่อมแซมถนนท่ีได้รับความเสียหายสายท่าทะลูด หมู่ท่ี 18 
๑๙ ซ่อมแซมถนนท่ีได้รับความเสียหายสายทุ่งพิมาน ช่วงท่ี 2 หมู่ท่ี 1 
๒๐ ซ่อมแซมถนนท่ีได้รับความเสียหายสายป่าช้าป่าตาล หมู่ท่ี 15 
๒๑ ซ่อมแซมถนนท่ีได้รับความเสียหายสายรอบสระหนองบัวชะโลง หมู่ท่ี 19 
๒๒ ซ่อมแซมถนนท่ีได้รับความเสียหายสายรอบสระหนองแหว่-หนองแวง หมู่ท่ี 14,20 
๒๓ ซ่อมแซมถนนท่ีได้รับความเสียหายสายเลียบห้วยทองค าพิง หมู่ท่ี 6 
๒๔ ซ่อมแซมถนนท่ีได้รับความเสียหายสายหนองตาใจ หมู่ท่ี 14 
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๒๕ ซ่อมแซมถนนท่ีได้รับความเสียหายสายหนองบัวชะโลงสายบน หมู่ท่ี 19 
๒๖ ซ่อมแซมถนนท่ีได้รับความเสียหายสายหนองบัวชะโลงสายล่าง หมู่ท่ี 19 
๒๗ ซ่อมแซมถนนท่ีได้รับความเสียหายสายหนองปลาไหล หมู่ท่ี 23 
๒๘ ซ่อมแซมถนนท่ีได้รับความเสียหายสายหนองแห้ว หมู่ท่ี 15 
๒๙ ซ่อมแซมถนนและลงหินคลุกเลียบคลองสอยดาว หมู่ท่ี 22 
๓๐ ซ่อมแซมปรับปรุงรางระบายน้ าซอยหน้าวัดศาลาทรงฝ่ังบ้านแม่แหวน ถึงบ้านพ่อจรัญ หมู่ท่ี 19 
๓๑ ซ่อมแซมลงรังสายตะวันออกหมู่บ้าน หมู่ท่ี 13 
๓๒ ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.92-013 (ถนนท้องถิ่น) สายแยกสุร

นารายณ์-วัดศาลาทรง หมู่ท่ี 3 
๓๓ ติดต้ังระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 20 
๓๔ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงลูกรงั ถนนสายนานายพงษ์ - ฝายดอนหม้อแกง หมู่ท่ี 11 
๓๕ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรงัสายหลังโรงเรียนดอนทะยิง - อบต.บ้านเพชร หมู่ท่ี 9 โดยวิธีลงหินคลุก 
๓๖ วางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพักด้านทิศเหนือ (ช่วงท่ี 3) หมู่ท่ี 7 
๓๗ เสริมผิวจราจรถนนหินคลุกสายหนองแหน-สายตะกอแยก หมู่ท่ี 16 

ยุทศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๑ รณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ (คัดแยกขยะ) 

รวมทั้งสิ้น  70 โครงกำร 
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ส่วนที่ 4 

รำยงำนสถำนะทำงกำรเงินประจ ำปี พ.ศ.  2564 
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