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ส่วนที่  1 

หลักการและเหตุผล 
ในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ. 2561 – 2565)  (ฉบับที่ 6) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ  

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

เหตุผลความจำเป็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 – 2565) ไปแล้ว เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลส่วนตำบลบ้านเพชร ใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมและ
งบประมาณจากเงินสะสมในส่วนที่เกี่ยวข้องนั้น 

เหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มเติม 
1. ตามที่ตำบลบ้านเพชรประสบภัยน้ำท่วมครั้งใหญ่ เป็นผลกระทบจากพายุดีเปรสชัน “เตี้ยน

หมู่” โดยเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2564 เริ่มมีฝนตกในพ้ืนที่ และวันที่ 26 กันยายน 2564 น้ำได้เข้าท่วมตำบล
บ้านเพชรเป็นบริเวณกว้าง โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่เป็นทางผ่านของกระแสน้ำ ประชาชนตำบลบ้านเพชร รวมถึงพ้ืนที่
เศรษฐกิจ พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมครั้งนี้อย่างที่ไม่เคยปรากฎมาก่อน ประกอบกับประกาศ
เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ในพื้นที่อำเภอบำเหน็จณรงค์ ซึ่งพ้ืนที่ตำบลบ้าน
เพชรหลายหมู่บ้านประสบภัยน้ำท่วมใหญ่ มีน้ำท่วมสูง กินพื้นที่บริเวณกว้าง และเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เริ่ม
มีฝนตกหนักในพ้ืนที่ติดต่อกันหลายวัน ผลกระทบจากพายุ “คมปาซุ” ส่งผลให้เกิดน้ำไหลเข้าท่วมพ้ืนที่อีกครั้ง 
รอบนี้น้ำท่วมขังเป็นเวลาหลายวัน เพราะมีฝนตกในพ้ืนที่เป็นระยะและมีน้ำหนุนไหลมาจากพ้ืนที่ด้านบน แม้
ปริมาณน้ำจะไม่มากเท่าพายุเตี้ยนหมู่ แต่ก็มีปริมาณน้ำมากพอที่จะเข้าท่วมพ้ืนที่ตำบลบ้านเพชรได้อีกครั้ง จาก
สถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ติดต่อกันหลายวัน รวมถึงมีพ้ืนที่หลายจุดที่เป็นเส้นทางน้ำไหลผ่านกระแสน้ำ
พัดแรง เกิดน้ำกัดเซาะ พัดพาโครงสร้างพังทลาย ส่งผลให้สิ่งปลูกสร้างและถนนหลายสายในพื้นที่ตำบลบ้านเพชร
ได้รับความเสียหาย มีระดับความเสียหายทั้งที่ยังพอซ่อมแซมได้และที่พังเสียหายทั้งหมดต้องก่อสร้างข้ึนมาใหม่ ทำ
ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการใช้เส้นทางสัญจรทั้งภายในหมู่บ้านและเส้นทางเชื่อมต่อเข้าสู่พ้ืนที่
การเกษตร จึงขอเพ่ิมเติมโครงการในแผน 

2. ด้วยได้รับแจ้งจากกองช่าง ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ได้ตราข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปแล้วนั้น ซึ่งแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
ก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มีโครงการที่ต้องขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในปริมาณงานที่
กำหนดไว้แล้ว เนื่องจากวิศวกรรับรองโครงการถนนประเภท ให้คิดปริมาณงานบดอัดจาก 75% เปลี่ยนแปลงเป็น 
บดอัด 85% เพ่ือความแข็งแรงของชั้นทาง กองช่างจึงขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดประกอบรูปแบบรายการในแผน 

โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2561  
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“ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
1.) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม

พร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
2.) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม 

สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ด้วย 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” 

 “ข้อ 22/2 ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
พระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจของผู้บริหาร
ท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 
2537 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศ ให้
ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว” 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในปัจจุบัน  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร จึงได้ดำเนินการให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 
1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ข้อ 1 การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ข้อ 1.2 ใช้หรือส่งข้อเสนอทางเอกสาร/ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์/
การใช้แบบสอบถาม-ตอบรับ ข้อเสนอการพัฒนาท้องถิ่นในระบบเอกสารฯ ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 – 2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) 

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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ส่วนที่  2 
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

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

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน 
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม 
2. ด้านเศรษฐกิจ 
 

1. แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

1. กองช่าง อบต. 
บ้านเพชร 

รวม 1 ยุทธศาสตร์ 2 ด้าน 1 แผนงาน 1 กอง 1 หน่วยงาน 
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ผ 01 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ป ี

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน             
  4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - - - - - 12 2,630,000 12 2,630,000 

รวม - - - - - - - - 12 2,630,000 12 2,630,000 
รวมทั้งสิ้น - - - - - - - - 12 2,630,000 12 2,630,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 01 
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

บัญชีสรุปโครงการเกินศักยภาพ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชยัภูมิ 

 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ป ี

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน             
  4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - - - - - 2 2,126,000 2 2,126,000 

รวม - - - - - - - - 2 2,126,000 2 2,126,000 
รวมทั้งสิ้น - - - - - - - - 2 2,126,000 2 2,126,000 

 
 
 
 
 

 

แบบ ผ. 01/1 
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ผ 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 
โครงการเพิ่มเติม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 6  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
     4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  4.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ำทว่ม หมู่ที่ 2 

เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับ
เสียหายจากนำ้ท่วม ให้การ
สัญจรภายในหมู่บ้านเกิด
ความสะดวกและปลอดภัย 

ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง 
4 เมตร ยาว 30 เมตร หน้า 0.15 
เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.
บ้านเพชร กำหนด) 

    200,000 ถนนยาว 30 
เมตร 

ถนนที่ได้รับความเสียหาย
จากน้ำทว่มได้รับการ
ซ่อมแซม ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 

2 ซ่อมแซมถนนที่ได้รับความ
เสียหายจากอุทกภัยสายรอบ
นอก (ถนนใหม่ดา้นทิศตะวันออก 
ของหมู่บ้าน) หมู่ที่  12   

เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับ
เสียหายจากนำ้ท่วม ให้การ
สัญจรภายในหมู่บ้านเกิด
ความสะดวกและปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง 
2.5 เมตร ยาว 32 เมตร หนา 0.15 
เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.
บ้านเพชร กำหนด) 

    100,000 ถนน 
ยาว 32 
เมตร 

ถนนที่ได้รับความเสียหาย
จากน้ำทว่มได้รับการ
ซ่อมแซม ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 

3 ซ่อมแซมปรับปรงุลานตากพืชผล
ทางการเกษตรที่ได้รับความ
เสียหายจากอุทกภัย หมู่ที่ 12, 
18 

เพื่อซ่อมแซมลานตากพืชผล
ทางการเกษตรที่ได้รับความ
เสียหายจากนำ้ท่วมให้
สามารถใช้งานได้ 

ซ่อมแซมลานตากผลผลิตทางการ
เกษตร มีพื้นทีใ่ช้สอยไม่น้อยกวา่ 
770 ตารางเมตร หนา 0.10 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้าน
เพชร กำหนด) 

    500,000 ซ่อมแซมลาน
ตาก จำนวน 

1 แห่ง 

ลานตากผลผลิตทางการ
เกษตรท่ีได้รบัความ
เสียหายจากนำ้ท่วมได้รับ
การปรับปรุงซ่อมแซมให้
สามารถใช้งานได้ 

กองช่าง 
 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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4.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 ซ่อมแซมถนนที่ได้รับความ
เสียหายจากอุทกภัยสายตาปู ่หมู่
ที่ 23 - บ้านหนองกก หมู่ที่ 8 
(ช่วงตาปู่-กระทุ่มลาย) หมู่ที่ 23 
 

เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับ
เสียหายจากนำ้ท่วม ให้การ
สัญจรภายในหมู่บ้านเกิด
ความสะดวกและปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก ช่วงที่ 1 
กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 
เฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุกไม่
น้อยกว่า 108 ลบ.ม. (คิวหลวม) 
ปรับเกรดเกลี่ยเรียบ พร้อมบดอัด 
85% ชว่งที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 
150 เมตร หนาเฉลีย่ 0.10 เมตร 
ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 60 ลบ.
ม. (คิวหลวม) ปรับเกรดเกลี่ยเรียบ 
พร้อมบดอัด 85% (รายละเอยีดตาม
แบบ อบต.บ้านเพชร กำหนด) 

    200,000 ถนนความ
ยาว 420 

เมตร 

ถนนที่ได้รับความเสียหาย
จากน้ำทว่มได้รับการ
ซ่อมแซม ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 

5 ซ่อมแซมถนนที่ได้รับความ
เสียหายจากอุทกภัยสายตาปู ่หมู่
ที่ 23 - บ้านหนองกก หมู่ที่ 8 
(ช่วงเหมืองกระทุ่มลาย-หนอง
กก) หมู่ที ่23 
 

เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับ
เสียหายจากนำ้ท่วม ให้การ
สัญจรภายในหมู่บ้านเกิด
ความสะดวกและปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกผิวจราจร
กว้าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมปีริมาณหิน
คลุกไม่น้อยกวา่ 60 ลบ.ม. (คิว
หลวม) ปรับเกรดเกลีย่เรียบ พรอ้มบด
อัด 85% (รายละเอียดตามแบบ 
อบต.บ้านเพชร กำหนด) 

    90,000 ถนนความ
ยาว 200 

เมตร 

ถนนที่ไดร้ับความเสียหาย
จากน้ำทว่มได้รับการ
ซ่อมแซม ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 

6 ซ่อมแซมถนนที่ได้รับความ
เสียหายจากอุทกภัยสายทองคำ
พิง-บ้านหนองแวงรุ่งอรุณ (ช่วง
บ้านหนองแวงรุ่งอรุณ หมู่ที่ 23) 
 

เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับ
เสียหายจากนำ้ท่วม ให้การ
สัญจรภายในหมู่บ้านเกิด
ความสะดวกและปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมปีริมาณหิน
คลุกไม่น้อยกวา่ 120 ลบ.ม. (คิว
หลวม) ปรับเกรดเกลีย่เรียบ พรอ้มบด
อัด 85% (รายละเอียดตามแบบ 
อบต.บ้านเพชร กำหนด) 

    135,000 ถนนความ
ยาว 300 

เมตร 

ถนนที่ได้รับความเสียหาย
จากน้ำทว่มได้รับการ
ซ่อมแซม ประชาชนได้รบั
ความสะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร 

กองช่าง 
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4.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 ซ่อมแซมถนนที่ได้รับความ
เสียหายจากอุทกภัยสายบ้าน
หนองกกเช่ือมหนองปลาไหล หมู่
ที่ 8 
 

เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับ
เสียหายจากนำ้ท่วม ให้
ประชาชนได้ใช้ประโยชน์
ด้วยความปลอดภยั 

ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมปีริมาณหิน
คลุกไม่น้อยกวา่ 280 ลบ.ม. (คิว
หลวม) ปรับเกรดเกลีย่เรียบกว้าง 4  
เมตร ยาว 700 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่
น้อยกว่า 2,800 ตร.ม. พร้อมบดอัด 
85% พร้อมวางท่อระบายนำ้ คสล. 
ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 7 ทอ่น 
พร้อมกำแพงปากทอ่ (รายละเอียด
ตามแบบ อบต.บ้านเพชร กำหนด) 

    365,000 ถนนความ
ยาว 700 

เมตร 

ถนนที่ได้รับความเสียหาย
จากน้ำทว่มได้รับการ
ซ่อมแซม ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย 

กองช่าง 
 

8 ซ่อมแซมท่อระบายนำ้สระใหม่
สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 8 
 

เพื่อซ่อมแซมท่อระบายน้ำที่
ได้รับเสียหายจากน้ำทว่ม ให้
ใช้งานได้ดีดังเดิม 

ซ่อมแซมท่อระบายนำ้สระใหม่ ดังนี ้
จุดที่ 1 วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด 
0.80 เมตร จำนวน 2 แถวๆ ละ 10 
ท่อน จุดที่ 2 วางท่อระบายน้ำ คสล.
ขนาด 0.80 เมตร จำนวน 1 แถวๆ ละ 
11 ท่อน ถมดินกวา้ง 6 เมตร ยาว 12 
เมตร ลึกเฉลี่ย 1 เมตร จุดที ่3 ถมดิน 
ปริมานดินไม่น้อยกว่า 80 ลบม. (คิว
หลวม) ปรับเกรดเกลีย่เรียบ พรอ้ม
กำแพงปากท่อ (รายละเอียดตามแบบ 
อบต.บ้านเพชร กำหนด) 

    250,000 จำนวนท่อ
ระบายนำ้ 
31 ท่อน 

ท่อระบายนำ้ที่ได้รับความ
เสียหายจากนำ้ท่วมได้รับ
การซ่อมแซม ประชาชน
ไดร้ับประโยชน ์

กองช่าง 
 

9 ซ่อมแซมถนนที่ได้รับความ
เสียหายจากอุทกภัยสายซอยศรี
สูงเนิน หมู่ที่ 4 
 

เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับ
เสียหายจากนำ้ท่วม ให้
ประชาชนได้ใช้ประโยชน์
ด้วยความปลอดภยั 

ลงลูกรังผิวจราจรกว้าง 2.5 เมตร 
ยาว 90 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกวา่ 22.5 
ลบ.ม. (คิวหลวม) ปรับเกรดเกลี่ย
เรียบกว้าง กวา้ง 2.5 เมตร ยาว 90 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 225 
ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต.
บ้านเพชร กำหนด) 

    50,000 ถนนความ
ยาว 90 
เมตร 

ถ น น ที่ ไ ด้ รั บ ค ว า ม
เสียหายจากน้ำท่วมได้รับ
การซ่อมแซม ประชาชน
ได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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4.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 ซ่อมแซมถนนที่ได้รับความ
เสียหายจากอุทกภัยถนนเลียบ
คลองสอยดาว-หนองกระทุ่มเต้ีย  
หมู่ที่ 4 
 

เพื่อซ่อมแซมถนนที่ไดร้ับ
เสียหายจากนำ้ท่วม ให้
ประชาชนได้ใช้ประโยชน์
ด้วยความปลอดภยั 

ช่วงที่ 1 ลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง 2.5 
เมตร ยาว 10 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 
2.5 ลบ.ม. (คิวหลวม) ปรับเกรดเกลี่ย
เรียบกว้าง 2.5 เมตร ยาว 10 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 250 ตร.ม. 
พร้อมบดอัด 85% ชว่งที่ 2 ลงหินลุก
ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 460เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาณหิน
คลุกไม่น้อยกวา่ 138 ลบ.ม. (คิว
หลวม) ปรับเกรดเกลีย่เรียบกว้าง 3 
เมตร ยาว 460 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่
น้อยกว่า 1,380 ตร.ม.พร้อมบดอัด 
85% (รายละเอียดตามแบบ อบต.บา้น
เพชร กำหนด) 

    220,000 ถนนความ
ยาว 470 

เมตร 

ถ น น ที่ ไ ด้ รั บ ค ว า ม
เสียหายจากน้ำท่วมได้รับ
การซ่อมแซม ประชาชน
ได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
 

11 ซ่อมแซมถนนที่ได้รับความ
เสียหายจากอุทกภัยสายหนองศรี
รักษา (ปอกระจาว) หมู่ที่ 15  
 

เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับ
เสียหายจากนำ้ท่วม ให้
ประชาชนได้ใช้ประโยชน์
ด้วยความปลอดภยั 

ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมปีริมาณหิน
คลุกไม่น้อยกวา่ 320 ลบ.ม. (คิว
หลวม) ปรับเกรดเกลีย่เรียบกว้าง 4 
เมตร ยาว 800 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่
น้อยกว่า 3,200 ตร.ม. พร้อมบดอัด 
85% พร้อมวางท่อระบายนำ้ คสล.
ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 8 ทอ่น 
พร้อมกำแพงปากทอ่ (รายละเอียดตาม
แบบ อบต.บ้านเพชร กำหนด) 

    400,000 ถนนความ
ยาว 530 

เมตร 

ถ น น ที่ ไ ด้ รั บ ค ว า ม
เสียหายจากน้ำท่วมได้รับ
การซ่อมแซม ประชาชน
ได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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4.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 ซ่อมแซมถนนที่ได้รับความ
เสียหายจากอุทกภัยสายริมทุ่ง -
โคกสว่าง หมู่ที ่18 
 

เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับ
เสียหายจากนำ้ท่วม ให้
ประชาชนได้ใช้ประโยชน์
ด้วยความปลอดภยั 

ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร 
ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 120 ตร.ม. 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 
เมตร พร้อมวางท่อระบายนำ้ คสล.
ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 8 ทอ่น 
พร้อมกำแพงปากทอ่ (รายละเอียด
ตามแบบ อบต.บ้านเพชร กำหนด) 

    120,000 ถนนความ
ยาว 30 
เมตร 

ถ น น ที่ ไ ด้ รั บ ค ว า ม
เสียหายจากน้ำท่วมได้รับ
การซ่อมแซม ประชาชน
ได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 
โครงการเปลี่ยนแปลง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 6  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
     4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการเดิม           
 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน สาย

หนองปรือ - หนองมน โดยวธิีลง
หินคลุก หมู่ที่ 22                           

เพื่อปรับปรุงถนน
เสริมผิวจราจรเดิม
ให้มีสภาพที่ดี มี
ความปลอดภยัใน
การใช้สัญจร 

ลงหินคลุกเสริมผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 900 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่
น้อยกว่า 270 ลบ.ม. (คิวหลวม) พร้อมบดอัด 75% 
ปรับเกรดเกลี่ยเรียบ 3 เมตร ยาว 900 เมตรหรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,700 ตร.ม. (รายละเอียดตาม
แบบ อบต.บ้านเพชรกำหนด) 

- - - - 235,000 ซ่อมแซม
ถนนลงหิน
คลุกยาว 
900 
เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
จากการใช้เส้นทาง 

กองช่าง 
 

 โครงการที่ขอเปลี่ยนแปลง           
 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน สาย

หนองปรือ - หนองมน โดยวธิีลง
หินคลุก หมู่ที่ 22                           

เพื่อปรับปรุงถนน
เสริมผิวจราจรเดิม
ให้มีสภาพที่ดี มี
ความปลอดภยัใน
การใช้สัญจร 
 

ลงหินคลุกเสริมผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 900 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่
น้อยกว่า 270 ลบ.ม. (คิวหลวม) พร้อมบดอัด 85% 
ปรับเกรดเกลี่ยเรียบ 3 เมตร ยาว 900 เมตรหรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,700 ตร.ม. (รายละเอียดตาม
แบบ อบต.บ้านเพชรกำหนด) 

- - - - 235,000 ซ่อมแซม
ถนนลงหิน
คลุกยาว 
900 
เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
จากการใช้เส้นทาง 

*ขอเปลี่ยนแปลง 
ผลการบดอัดจาก 
75% เป็น 85% 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการเดิม           
 ซ่อมแซมถนนสายป่าชา้เก่า โดย

วิธีลงหินคลุก หมู่ที ่18 
เพื่อปรับปรุงถนน
เสริมผิวจราจรเดิม
ให้มีสภาพที่ดี มี
ความปลอดภยัใน
การใช้สัญจร 

ลงหินคลุกผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 849 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหนิคลุกไม่น้อย
กว่า 339.60 ลบ.ม. (คิวหลวม) พร้อมบดอัด 75% 
ปรับเกรดเกลี่ยเรียบกว้าง 4 เมตร ยาว 849 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,396 ตร.ม.  
(รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านเพชรกำหนด) 

- - - - 298,000 ซ่อมแซม
ถนนลงหิน
คลุกยาว 
849 
เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
จากการใช้เส้นทาง 

กองช่าง 
 

 โครงการที่ขอเปลี่ยนแปลง           
 ซ่อมแซมถนนสายป่าชา้เก่า โดย

วิธีลงหินคลุก หมู่ที ่18 
เพื่อปรับปรุงถนน
เสริมผิวจราจรเดิม
ให้มีสภาพที่ดี มี
ความปลอดภยัใน
การใช้สัญจร 

ลงหินคลุกผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 849 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหนิคลุกไม่น้อย
กว่า 339.60 ลบ.ม. (คิวหลวม) พร้อมบดอัด 85% 
ปรับเกรดเกลี่ยเรียบกว้าง 4 เมตร ยาว 849 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,396 ตร.ม.  
(รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านเพชรกำหนด) 

- - - - 298,000 ซ่อมแซม
ถนนลงหิน
คลุกยาว 
849 
เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
จากการใช้เส้นทาง 

*ขอเปลี่ยนแปลง 
ผลการบดอัดจาก 
75% เป็น 85% 

3 โครงการเดิม           
 ซ่อมแซมถนนสายบ้านดอนทะ

ยิง ถึง อบต.บ้านเพชร โดยวิธีลง
หินคลุก หมู่ที่ 9 

เพื่อปรับปรุงถนน
เสริมผิวจราจรเดิม
ให้มีสภาพที่ดี มี
ความปลอดภยัใน
การใช้สัญจร 

ลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 750 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหนิคลุกไม่น้อย
กว่า 225 ลบ.ม. (คิวหลวม) พร้อมบดอดั 75% ปรับ
เกรดเกลี่ยเรียบกวา้ง 3 เมตร ยาว 750 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,250 ตร.ม. (รายละเอียดตาม
แบบ อบต.บ้านเพชรกำหนด) 

- - - - 200,000 ซ่อมแซม
ถนนลงหิน
คลุกยาว 
750 
เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
จากการใช้เส้นทาง 

กองช่าง 
 

 โครงการที่ขอเปลี่ยนแปลง           
 ซ่อมแซมถนนสายบ้านดอนทะ

ยิง ถึง อบต.บ้านเพชร โดยวิธีลง
หินคลุก หมู่ที่ 9 

เพื่อปรับปรุงถนน
เสริมผิวจราจรเดิม
ให้มีสภาพที่ดี มี
ความปลอดภยัใน
การใช้สัญจร 

ลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 750 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหนิคลุกไม่น้อย
กว่า 225 ลบ.ม. (คิวหลวม) พร้อมบดอดั 85% ปรับ
เกรดเกลี่ยเรียบกวา้ง 3 เมตร ยาว 750 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,250 ตร.ม. (รายละเอียดตาม
แบบ อบต.บ้านเพชรกำหนด) 

- - - - 200,000 ซ่อมแซม
ถนนลงหิน
คลุกยาว 
750 
เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
จากการใช้เส้นทาง 

*ขอเปลี่ยนแปลง 
ผลการบดอัดจาก 
75% เป็น 85% 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการเดิม           
 ซ่อมแซมถนนสายหนองหอยกาบ 

โดยวธิีลงหินคลุก หมู่ที ่8                                                                 
  

เพื่อให้การสัญจร
ภายในหมูบ่้านเกิด
ความสะดวกและมี
ความปลอดภยั 

ลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 300 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหนิคลุกไม่
น้อยกว่า 90 ลบ.ม.(คิวหลวม) พร้อมบดอัด 75 % 
ปรับเกรดเกลี่ยเรียบ 3 เมตร ยาว 300 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม. (รายละเอยีดตามแบบ 
อบต.บ้านเพชรกำหนด) 

- -  - 100,000  
 

ถนนยาว 
300 
เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองช่าง 

 โครงการที่ขอเปลี่ยนแปลง           
 ซ่อมแซมถนนสายหนองหอยกาบ 

โดยวธิีลงหินคลุก หมู่ที ่8                                                                 
  

เพื่อให้การสัญจร
ภายในหมูบ่้านเกิด
ความสะดวกและมี
ความปลอดภยั 

ลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 300 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหนิคลุกไม่
น้อยกว่า 90 ลบ.ม.(คิวหลวม) พร้อมบดอัด 85 % 
ปรับเกรดเกลี่ยเรียบ 3 เมตร ยาว 300 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม. (รายละเอยีดตามแบบ 
อบต.บ้านเพชรกำหนด) 

- - - - 100,000  
 

ถนนยาว 
300 
เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การสัญจร 

*ขอเปลี่ยนแปลง ผล
การบดอัดจาก 75% 
เป็น 85% 

5 โครงการเดิม           
 ลงหินคลุกจากสายท่าวัด- นา

นางตุ้ย ประทุมวงศ์ หมู่ที่ 16                                                                     
เพื่อให้การสัญจร
ภายในหมูบ่้านเกิด
ความสะดวกและมี
ความปลอดภยั 

ลงหินคลุกเสริมผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 900 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุก
ไม่น้อยกวา่ 270 ลบ.ม. (คิวหลวม) พรอ้มบดอัด 
75% ปรับเกรดเกลีย่เรียบ 3 เมตร ยาว 900 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,700 ตร.ม. 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านเพชรกำหนด) 

- - - - 235,000  
 

ถนนยาว 
900 เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองช่าง 

 โครงการที่ขอเปลี่ยนแปลง           
 ลงหินคลุกจากสายท่าวัด- นา

นางตุ้ย ประทุมวงศ์ หมู่ที่ 16                                                                     
เพื่อให้การสัญจร
ภายในหมูบ่้านเกิด
ความสะดวกและมี
ความปลอดภยั 

ลงหินคลุกเสริมผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 900 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุก
ไม่น้อยกวา่ 270 ลบ.ม. (คิวหลวม) พรอ้มบดอัด 
85% ปรับเกรดเกลีย่เรียบ 3 เมตร ยาว 900 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,700 ตร.ม. 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านเพชรกำหนด) 

- - - - 235,000  
 

ถนนยาว 
900 เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การสัญจร 

*ขอเปลี่ยนแปลง ผล
การบดอัดจาก 75% 
เป็น 85% 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการเดิม           
 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายแยก

เพชรสำโรง - ทดคลองบัว โดยวิธี
ลงหินคลุก หมู่ที่ 17                   
  

เพื่อให้การสัญจร
ภายในหมูบ่้านเกิด
ความสะดวกและมี
ความปลอดภยั 

ช่วงที่ 1 ลงหินคลุกผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ยาว 
530 เมตร หนาเฉลีย่ 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหิน
คลุกไม่น้อยกวา่ 159 ลบ.ม.(คิวหลวม) พร้อมบดอัด 
75 % ปรับเกรดเกลี่ยเรียบ 3 เมตร ยาว530 เมตร 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,590 ตร.ม. 
ช่วงที่ 2 ลงหินคลุกผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ยาว 
170 เมตร หนาเฉลีย่ 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหิน
คลุกไม่น้อยกวา่ 51 ลบ.ม.(คิวหลวม) พร้อมบดอัด 
75 % ปรับเกรดเกลี่ยเรียบ 3 เมตร ยาว 170 เมตร 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 510 ตร.ม.(รายละเอียดตาม
แบบ อบต.บ้านเพชรกำหนด) 

- - - - 195,000  
 

ถนนยาว 
530 
เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองช่าง 

 โครงการที่ขอเปลี่ยนแปลง           
 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายแยก

เพชรสำโรง - ทดคลองบัว โดยวิธี
ลงหินคลุก หมู่ที่ 17                   
  

เพื่อให้การสญัจร
ภายในหมูบ่้านเกิด
ความสะดวกและมี
ความปลอดภยั 

ช่วงที่ 1 ลงหินคลุกผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ยาว 
530 เมตร หนาเฉลีย่ 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหิน
คลุกไม่น้อยกวา่ 159 ลบ.ม.(คิวหลวม) พร้อมบดอัด 
85 % ปรับเกรดเกลี่ยเรียบ 3 เมตร ยาว530 เมตร 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,590 ตร.ม. 
ช่วงที่ 2 ลงหินคลุกผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ยาว 
170 เมตร หนาเฉลีย่ 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหิน
คลุกไม่น้อยกวา่ 51 ลบ.ม.(คิวหลวม) พร้อมบดอัด 
85 % ปรับเกรดเกลี่ยเรียบ 3 เมตร ยาว 170 เมตร 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 510 ตร.ม.(รายละเอียดตาม
แบบ อบต.บ้านเพชรกำหนด) 

- - - - 195,000  
 

ถนนยาว 
530 
เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การสัญจร 

*ขอเปลี่ยนแปลง ผล
การบดอัดจาก 75% 
เป็น 85% 
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ผ 02/1 

รายละเอียดโครงการเกินศักยภาพ 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร 
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2. บญัชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพ 
เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชยัภูมิ 
โครงการเพิ่มเติม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 6  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
     4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.โดยวิธีปูผวิ 
Asphaltic Concrete รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น ชย.ถ.92-009 
สายดอนชะแง้-ท่าตาเผือก หมู่ที ่
11 (ตอนที่ 1) 

เพื่อซ่อมแซม
ปรับปรุงถนนให้มี
สภาพที่ดี 
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

ช่วงที่ 1 ปูผวิ Asphaltic Concrete กว้าง 5 
เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร 
ช่วงที่ 2 ปูผวิ Asphaltic Concrete กว้าง 4 
เมตร ยาว 685 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,740 ตารางเมตร 
พิกัด  จุดเริม่ต้น            
        15.453004°N  101.679887°E 
        จุดสิ้นสุด         
        15.446983°N  101.672544°E 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านเพชร กำหนด) 

- - 
 

- - 1,626,000 ถ น น ได้ รั บ
การซ่อมแซม 
ร ะ ย ะ ท า ง 
1,085 เมตร 
หรือ 4 ,740 
ตารางเมตร 

ประชาชนในพื้นที่
ได้ใช้ประโยชน์และ
ความปลอดภัยจาก
การใช้ เส้นทางใน
การสัญจรมากขึ้น 

กองช่าง  
อบต.บ้านเพชร  
อบจ.ชัยภูมิ/

จังหวัด
ชัยภูมิ/กรม

ส่งเสริม 

2 ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.โดยวิธีปูผวิ 
Asphaltic Concrete รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น ชย.ถ.92-009 
สายดอนชะแง้-ท่าตาเผือก หมู่ที ่
11 (ตอนที่ 2) 

เพื่อซ่อมแซม
ปรับปรุงถนนให้มี
สภาพที่ดี 
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

ปผูิว Asphaltic Concrete กว้าง 4 เมตร ยาว 
360 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่
น้อยกว่า 1,440 ตารางเมตร 
พิกัด  จุดเริม่ต้น            
        15.443403°N  101.669772°E 
        จุดสิ้นสดุ         
        15.440442°N  101.668784°E 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านเพชร กำหนด) 

- - 
 

- - 500,000 ถ น น ได้ รั บ
การซ่อมแซม 
ร ะ ย ะ ท า ง 
36 0  เมตร 
หรือ 1 ,440 
ตารางเมตร 

ประชาชนในพื้นที่
ได้ใช้ประโยชน์และ
ความปลอดภัยจาก
การใช้ เส้นทางใน
การสัญจรมากขึ้น 

กองช่าง  
อบต.บ้านเพชร  
อบจ.ชัยภูมิ/

จังหวัด
ชัยภูมิ/กรม

ส่งเสริม 

รวม 2 โครงการ       2,126,000    
 

แบบ ผ. 02/1 


