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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปอีงค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  

(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข (ฉบับท่ี ๑) 

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

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

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

เปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่ เพิ่มเติมปรือ

เปลี่ยนแปลงและประกาศใช ้ โดยต้องผ่านความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลก่อน 

บัดนี้  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร ได้เสนอร่างแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข (ฉบับ

ที่ ๑)  ต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร และสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร ได้มีมติ

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

เปลี่ยนแปลง แก้ไข (ฉบับที่ ๑)  ในสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕  

พฤษภาคม  ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน

เพชร (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข  (ฉบับที่ ๑)  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศนี้  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ทั้งนี ้ ตั้งแตบ่ัดนีเ้ป็นต้นไป 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

      

 

(นายธีรวัจน์  ธรรมโสภารัตน์) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 



 

ค าน า 

 

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

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข (ฉบับที่ 1) จัดท าขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า

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

พ.ศ. 2559  ข้อ 9  โดยได้แสดงรายละเอียดแผนงาน/ โครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้นส าหรับน าไปจัดท า

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

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

เปลี่ยนแปลง แก้ไข (ฉบับที่ 1) ได้น าข้อเสนอ ความต้องการพัฒนาของคณะผูบ้ริหารในการพัฒนาพื้นที่เพื่อ

รองรับการให้บริการที่คลอบคลุมมากยิ่งขึ้น รวมถึงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ 

มาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข (ฉบับที่ 1)  ด้วยการเห็นถึงความส าคัญ

และประโยชน์ของโครงการ/กิจกรรม ที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนสามารถตอบสนองต่อ

ปัญหาและความต้องการในการแก้ไขปัญหาในเขตต าบลบ้านเพชร และการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงาน

ให้สามารถรองรับการให้บริการประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ 

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข (ฉบับที่ 1) ดังกล่าว  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  ได้พิจารณา

เห็นชอบ เมื่อวันที่  15  พฤษภาคม  2560       
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หลักการและเหตุผล 

ในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  

(พ.ศ. 2561 – 2564)  (ฉบับท่ี 1) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ  

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

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

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

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น  โดยแผนพัฒนาสามารถแก้ไข เพิ่มเตมิหรือ

เปลี่ยนแปลงได้ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยใหเ้ป็นไปตามระเบียบนี ้

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 และงบประมาณจากเงนิสะสมในช่วงของแผน 
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นั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ใน

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

“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 าเนินการเพื่อใหก้ารพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนท์ี่ก 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 

แม้ว่าองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร จะมีการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพด้านต่างๆ  

ภายในต าบลบ้านเพชรอย่างต่อเนื่อง อันส่งผลที่ดีต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างมากมาย แต่

เพราะพื้นที่รับผิดชอบของต าบลบ้านเพชรมีขนาดใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ 72.13 ตารางกิโลเมตร หรือ 

45,079 ไร่ จ านวน 23 หมู่บ้าน ประชากรมีจ านวน 9,730 คน จ านวนครัวเรือน 3,386 ครัวเรือน ซึ่ง

ประชากรโดยมากประกอบอาชีพการเกษตร และยังคงมีความเดือดร้อนจากการไม่ได้รับความสะดวกใน

การเข้าพื้นที่การเกษตร รวมถึงการขนถ่ายผลผลติทางการเกษตรออกสู่ตลาด เกิดเป็นผลกระทบต่อรายได้

ในการด ารงชีวิต รวมถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตชุมชนจากการสัญจรไปมา

ภายในต าบล รวมถึงนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร ในการพัฒนา ปรับปรุง

สถานที่ราชการส าหรับรองรับการให้บริการประชาชนในกิจกรรมต่างๆ อย่างครอบคลุมในอนาคต แต่

เนื ่องจากโครงการที ่จะด าเนินการไม่ได้บรรจุไว ้ในแผนพัฒนาท้องถิ ่นสี ่ป ี ซึ ่งท าให้ไม่สามารถ

ด าเนินการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหา และปรับปรุงสถานที่ราชการเพื่อรองรับการบริการประชาชนได้ 

จงึได้ด าเนินการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

(พ.ศ. 2561-2564)  เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข (ฉบับที่ 1)  ขึน้ ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นดังนี ้
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โครงการ/กิจกรรม ที่ขอเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.บ้านเพชร (พ.ศ. 2561 

– 2564)  

1. โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล. และวางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก คสล. ศาลา

ประชาธิปไตย (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 20 งบประมาณ 600,000 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาภายในหมู่บ้านหนองแวงศรี

พัฒนา ในด้านการจราจรให้มีความสะดวกและปลอดภัย พร้อมทั้งแก้ปัญหาการระบายน้ า และแก้ ไข

ปัญหาน้ าท่วมที่เกิดขึ้นเป็นประจ าทุกปี จึงมคีวามจ าเป็นต้องด าเนินการขยายผวิจราจรถนน คสล. และวาง
ท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก คสล. ศาลาประชาธิปไตย (ชว่งที่ 2) หมูท่ี่ 20 เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรถนนเส้น

นี ้ได้รับความสะดวกปลอดภัย ทั้งยังเป็นการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังได้อย่างยั่งยืน 

2. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรถนนสายบ้านเพชร หมู่ที่  1 ถึงคลองตาดี  

งบประมาณ 500,000 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรให้มีความสะดวกและปลอดภัย จึงมีความ

จ าเป็นต้องด าเนินการเสริมผิวจราจรหินคลุก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาวรวม 750 เมตร หนา 0.10 เมตร 

เพื่อให้ถนนเส้นนี้มคีวามสะดวกปลอดภัยยิ่งขึน้ โดยประสานโครงการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 

3. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรถนนสายบ้านโคกสว่างหมู่ที่ 4 (ช่วงที่ 1) ถึงบ้าน

ดอนทะยิง    หมู่ที่  9 งบประมาณ 500,000 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรให้มีความสะดวกและ

ปลอดภัย จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการเสริมผิวจราจรหินคลุก ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาวรวม 1 ,000 

เมตร หนา 0.10 เมตร เพื่อให้ถนนเส้นนีม้ีความสะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

ชัยภูม ิ

4. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรถนนซอยบ้านตาผล บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 4  

งบประมาณ 500,000 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรให้มีความสะดวกและปลอดภัย จึงมีความ

จ าเป็นต้องด าเนินการเสริมผิวจราจรหินคลุก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาวรวม 750 เมตร หนา 0.10 เมตร 

เพื่อให้ถนนเส้นนี้มคีวามสะดวกปลอดภัยยิ่งขึน้ โดยประสานโครงการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 

5. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรถนนสายบ้านหนองกก หมู่ที่ 8 ไปหนองกราด 

(ช่วงที่ 1) งบประมาณ 500,000 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรให้มีความสะดวกและปลอดภัย จึงมี

ความจ าเป็นต้องด าเนินการเสริมผิวจราจรหินคลุก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาวรวม 750 เมตร หนา 0.10 

เมตร เพื่อให้ถนนเส้นนี้มคีวามสะดวกปลอดภัยยิ่งขึน้ โดยประสานโครงการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 

6. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรถนนสายบ้านหนองกก หมู่ที่ 8 ถึงกะซัด (ช่วงที่ 1) 

งบประมาณ 500,000 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรให้มีความสะดวกและปลอดภัย จึงมีความ

จ าเป็นต้องด าเนินการเสริมผิวจราจรหินคลุก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาวรวม 750 เมตร หนา 0.10 เมตร 

เพื่อให้ถนนเส้นนี้มคีวามสะดวกปลอดภัยยิ่งขึน้ โดยประสานโครงการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 

7. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรถนนสายบ้านดอนชะแง หมู่ที่ 11 ไปต าบลโคกเพชร 

(ช่วงที่ 1) งบประมาณ 500,000 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรให้มีความสะดวกและปลอดภัย จึงมี

ความจ าเป็นต้องด าเนินการเสริมผิวจราจรหินคลุก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาวรวม 750 เมตร หนา 0.10 

เมตร เพื่อให้ถนนเส้นนี้มคีวามสะดวกปลอดภัยยิ่งขึน้ โดยประสานโครงการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 
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8. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรถนนสายบ้านโคกแฝกถึงสถานีรถไฟช่วงที่ 1 หมู่ที่ 

12 งบประมาณ 500,000 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรให้มีความสะดวกและปลอดภัย จึงมีความ

จ าเป็นต้องด าเนินการเสริมผิวจราจรหินคลุก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาวรวม 750 เมตร หนา 0.10 เมตร 

เพื่อให้ถนนเส้นนี้มคีวามสะดวกปลอดภัยยิ่งขึน้ โดยประสานโครงการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 

9. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรถนนหนองตาใจ (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 14 งบประมาณ 

500,000 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรให้มีความสะดวกและปลอดภัย จงึมีความจ าเป็นต้องด าเนินการ

เสริมผิวจราจรหินคลุก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาวรวม 750 เมตร หนา 0.10 เมตร  เพื่อให้ถนนเส้นนี้มีความ

สะดวกปลอดภัยยิ่งขึน้ โดยประสานโครงการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 

10. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรถนนสายบ้านค าพิงพัฒนาถึงบ้านหนองแวงรุ่ง

อรุณ (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 15 งบประมาณ 500,000 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรให้มีความสะดวกและ

ปลอดภัย จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการเสริมผิวจราจรหินคลุก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาวรวม 750 เมตร 

หนา 0.10 เมตร เพื่อให้ถนนเส้นนี้มคีวามสะดวกปลอดภัยยิ่งขึน้ โดยประสานโครงการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 

11. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรถนนสายบ้านค าพิงพัฒนา หมู่ที่ 15 ไปหนอง

กระโดน งบประมาณ 500,000 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรให้มีความสะดวกและปลอดภัย จงึมีความ

จ าเป็นต้องด าเนินการเสริมผิวจราจรหินคลุก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาวรวม 750 เมตร หนา 0.10 เมตร 

เพื่อให้ถนนเส้นนี้มคีวามสะดวกปลอดภัยยิ่งขึน้ โดยประสานโครงการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 

12. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรถนนสายหนองบัวชโลงสายบน หมู่ที่  19 

งบประมาณ 500,000 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรให้มีความสะดวกและปลอดภัย จึงมีความ

จ าเป็นต้องด าเนินการเสริมผิวจราจรหินคลุก ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาวรวม 1,000 เมตร หนา 0.10 เมตร 

เพื่อให้ถนนเส้นนี้มคีวามสะดวกปลอดภัยยิ่งขึน้ โดยประสานโครงการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 

13. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรถนนสายหนองบัวชโลงสายล่าง หมู่ที่  19 

งบประมาณ 500,000 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรให้มีความสะดวกและปลอดภัย จึงมีความ

จ าเป็นต้องด าเนินการเสริมผิวจราจรหินคลุก ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาวรวม 1,000 เมตร หนา 0.10 เมตร 

เพื่อให้ถนนเส้นนี้มคีวามสะดวกปลอดภัยยิ่งขึน้ โดยประสานโครงการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 

14. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรถนนสายบ้านสว่างศรพีัฒนา หมู่ที่ 22 ไปบ้านโคก

เพชร ต าบลบ้านตาล งบประมาณ 500,000 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรให้มีความสะดวกและ

ปลอดภัย จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการเสริมผิวจราจรหินคลุก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาวรวม 750 เมตร 

หนา 0.10 เมตร เพื่อให้ถนนเส้นนี้มคีวามสะดวกปลอดภัยยิ่งขึน้ โดยประสานโครงการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 

15. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรถนนสายบ้านหนองแวงรุ่งอรุณถึงบ้านค าพิง

พัฒนา (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 23 งบประมาณ 500,000 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรให้มีความสะดวกและ

ปลอดภัย จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการเสริมผิวจราจรหินคลุก ขนาดว้าง 4 เมตร ยาวรวม 750 เมตร 

หนา 0.10 เมตร เพื่อให้ถนนเส้นนี้มคีวามสะดวกปลอดภัยยิ่งขึน้ โดยประสานโครงการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 
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16. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรถนนสายตาปู่ หมู่ที่ 23 ถึงกะซัด (ช่วงที่ 1) 

งบประมาณ 500,000 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรให้มีความสะดวกและปลอดภัย จึงมีความ

จ าเป็นต้องด าเนินการเสริมผิวจราจรหินคลุก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาวรวม 750 เมตร หนา 0.10 เมตร 

เพื่อให้ถนนเส้นนี้มคีวามสะดวกปลอดภัยยิ่งขึน้ โดยประสานโครงการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 

17.  จัดซื้อเต็นท์พร้อมโครงเหล็กขนาด 1 ห้อง จ านวน 3 หลัง งบประมาณ 36,000 บาท 

เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งในและนอกสถานที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร เนื่องจาก

ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร เป็นส่วนราชการที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนและองค์กรตา่งๆ ใน

พื้นที่ ทั้งยังมีภารกิจที่จะต้องปฏิบัติในการให้บริการและการส่งเสริมด้านต่างๆ ในชุมชน จึงมีความ

จ าเป็นต้องจัดหาเต็นท์เพื่อใชใ้นการจัดกิจกรรมงานต่างๆ 

18.  จัดซื้อเต็นท์พร้อมโครงเหล็กขนาด 2 ห้อง จ านวน 2 หลัง งบประมาณ 50,000 บาท 

เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งในและนอกสถานที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร เนื่องจาก

ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร เป็นส่วนราชการที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนและองค์กรตา่งๆ ใน

พื้นที่ ทั้งยังมีภารกิจที่จะต้องปฏิบัติในการให้บริการและการส่งเสริมด้านต่างๆ ในชุมชน จึงมีความ

จ าเป็นต้องจัดหาเต็นท์เพื่อใชใ้นการจัดกิจกรรมงานต่างๆ  

19.  จัดซื้อเต็นท์พร้อมโครงเหล็กขนาด 3 ห้อง จ านวน 1 หลัง งบประมาณ 35,000 บาท 

เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งในและนอกสถานที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร เนื่องจาก

ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร เป็นส่วนราชการที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนและองค์กรตา่งๆ ใน

พื้นที่ ทั้งยังมีภารกิจที่จะต้องปฏิบัติในการให้บริการและการส่งเสริมด้านต่างๆ ในชุมชน จึงมีความ

จ าเป็นต้องจัดหาเต็นท์เพื่อใชใ้นการจัดกิจกรรมงานต่างๆ  

20.  จัดซื้อเก้าอี้พลาสติกเกรดเอ มีพนักพิงหลัง จ านวน 500 ตัว งบประมาณ 100,000 

บาท เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งในและนอกสถานที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

เนื่องจากปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร เป็นส่วนราชการที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนและ

องค์กรต่างๆ ในพืน้ที่ ทั้งยังมีภารกิจที่จะต้องปฏิบัติในการให้บริการและการส่งเสริมด้านต่างๆ ในชุมชน จึง

มีความจ าเป็นต้องจัดหาเก้าอีพ้ลาสตกิ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมงานต่างๆ  

21.  จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ จ านวน 40 ตัว งบประมาณ 63,000 บาท เพื่อใช้ในการ

จัดกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร เช่น การจัดการประชุม อบรม สัมมนา ฯลฯ 

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีโต๊ะส าหรับจดบันทึกและท ากิจกรรมร่วมถึงการใช้ประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย จึง

มีความจ าเป็นต้องจัดหาโต๊ะพับเอนกประสงค์เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมงานต่างๆ  

22.  จัดซื้อตู้เก็บแบบฟอร์มตั้งพื้น 15 ลิน้ชัก จ านวน 2 ตู้ งบประมาณ 8,600 บาท เพื่อใช้

เก็บเอกสารแบบฟอร์ม ค าร้องที่ใช้ในงานราชการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร ให้เป็น

ระเบียบ หมวดหมู่ ง่ายต่อการค้นหา เนื่องจากปัจจุบันมีประชาชนเข้ามาใช้บริการข้อมูลต่างๆ ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลบ้านเพชรอยู่เป็นประจ า การจัดท าเอกสารแบบฟอร์มตา่งๆ หากเก็บไว้เป็นระเบียบเมื่อ 
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ประชาชนเข้ามาติดต่องานต้องการใช้เอกสารในการยื่นค าร้องต่างๆ ก็ง่ายต่อการค้นหา จึงมีความ

จ าเป็นต้องจัดหาตู้เก็บแบบฟอร์มเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมงานต่างๆ  

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

ใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง เนื่องจากคอมพิวเตอร์มีจ านวนไม่เพียงพอต่อการใช้งานและการให้บริการ

ประชาชน จึงมีความจ าเป็นต้องจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน

ต าบลบ้านเพชร 

24. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู 

จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 17,000 บาท เนื่องจากกองสวัสดิการสังคมย้ายห้องท างานใหม่และยังไม่มี

เครื่องปรับอากาศ รวมถึงภารกิจของงานที่จะต้องให้บริการประชาชนในการส ารวจและขึ้นทะเบียนอย่าง

ต่อเนื่อง มีประชาชนมารอคิวเพื่อตดิต่องานมากมายจงึมีความจ าเป็นต้องจัดหาเครื่องปรับอากาศ  

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

2561 – 2564)  

1. โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นคลองค าปิง หมู่ที่  6   กว้าง 6 เมตร ยาว 22 เมตร  

(รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านเพชร ก าหนด) งบประมาณ 300,000 บาท  ปีงบประมาณ 2561  ปรากฏ

ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.บ้านเพชร (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 114 ล าดับที่ 4  เปลี่ยนแปลงเป็น  

โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นคลองค าปิง หมู่ที่ 6  สันฝาย กว้าง 6 เมตร ยาว 34 เมตร  (รายละเอียดตาม

แบบ อบต.บ้านเพชร ก าหนด) งบประมาณ 485,000 บาท  ปีงบประมาณ 2561  ปรากฏในแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปี อบต.บ้านเพชร (พ.ศ. 2561 – 2564) หนา้ 114 ล าดับที่ 4   

เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง เนื่องจาก ขอเปลี่ยนแปลงปริมาณงานในโครงการ โดยเพิ่ม

ปริมาณงานสันฝาย จากความยาวจาก 22 เมตร เป็น 34 เมตร และงบประมาณในแผนเพิ่มขึ้นจ านวน 

185,000 บาท จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.บ้านเพชร (พ.ศ. 2561 - 2564) 

เฉพาะปี พ.ศ. 2561 หนา้ 114   

2. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยเพิ่มสุขถึงหนองขนาก หมู่ที่ 9   กว้าง 5 เมตร ยาว 

1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (ก่อสร้างตามแบบ มฐ.ท4 อบต. บ้านเพชร) งบประมาณ 540,000 บาท  

ปีงบประมาณ 2561 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.บ้านเพชร (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 95 ล าดับ

ที่ 13  เปลี่ยนแปลงเป็น  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยเพิ่มสุขถึงหนองขนาก หมู่ที่ 9 เสริมผิวจราจร

หินคลุก กว้าง 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (ก่อสร้างตามแบบ อบต. บ้านเพชร

ก าหนด) งบประมาณ 499,000 บาท ปีงบประมาณ 2561 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.บ้าน

เพชร (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 95 ล าดับที่ 13 

เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง เนื่องจาก ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดลักษณะการซ่อมแซมถนน

โดยเพิ่มผิวจราจรหินคลุก เพื่อความแข็งแรง คงทนของถนน และงบประมาณในแผนลดลง จ านวน 41,000  
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บาท จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.บ้านเพชร (พ.ศ. 2561 - 2564) เฉพาะปี พ.ศ. 

2561 หนา้ 95 

3. โครงการรางระบายน้ ารูปตัวยู ซอยนางน้อย ม.23 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู 

พร้อมฝาปิด ความยาว 172 ม. (ก่อสร้างตามแบบ อบต. ก าหนด)  งบประมาณ 397,000 บาท 

ปีงบประมาณ 2561 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.บ้านเพชร (พ.ศ. 2561 – 2564) หนา้ 112 ล าดับ

ที่ 35  เปลี่ยนแปลงเป็น  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัววี ซอยนางน้อย ม.23 ก่อสร้างรางระบายน้ า 

คสล. รูปตัว วี กว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.10 เมตร ทั้ง 2 ฝั่ง ยาวรวม 344 เมตร (ก่อสร้างตามแบบ 

อบต. ก าหนด) งบประมาณ 200,000 บาท ปีงบประมาณ 2561 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.

บ้านเพชร (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 112 ล าดับที่ 35 

เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง เนื่องจาก ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดลักษณะรางระบายน้ าจาก

แบบตัวยูเป็นแบบตัววี เนื่องจากสถานที่คับแคบไม่สามารถด าเนินการได้ และเพิ่มปริมาณงานเป็น 2 ฝั่ง 

ความยาวรวม 344 เมตร และงบประมาณในแผนลดลงจ านวน  197,000 บาท  จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลง

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.บ้านเพชร (พ.ศ. 2561 - 2564) เฉพาะปี พ.ศ. 2561 หนา้ 112 

4. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างจากร้านสาม พ. ถึงปั้ม ปตท. หมู่ที่ 21 ติดตั้งไฟฟ้าส่อง

สว่าง จากร้านสาม พ. ถึงปั้ม ปตท. ระยะทางยาว 700 เมตร (รายละเอียดตามแบบมาตรฐานการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาคก าหนด) งบประมาณ 280,000 บาท ปีงบประมาณ 2562 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

อบต.บ้านเพชร (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 118 ล าดับที่ 8  เปลี่ยนแปลงเป็น  โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่อง

สว่างจากร้านสาม พ. ถึงปั้ม ปตท. หมู่ที่ 21 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จากร้านสาม พ. ถึงปั้ม ปตท. ระยะทาง

ยาว 700 เมตร (รายละเอียดตามแบบมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคก าหนด) งบประมาณ 280,000 บาท 

ปีงบประมาณ 2561 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.บ้านเพชร (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 118 

ล าดับที่ 8   

5. จัดซื่อตู้รางเลื่อน แบบมือผลัก แบบ 6 ตู้ ประกอบด้วย 2 ตู้เดี่ยว และ 2 ตู้คู่  ช่อง

ทางเดิน 64 มิลิเมตร ใส่ได้ประมาณ 336 แฟ้ม งบประมาณ 57,800 บาท ปีงบประมาณ 2561 ปรากฏใน

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.บ้านเพชร (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 132 ล าดับที่ 3  เปลี่ยนแปลงเป็น  จัดซื่อ

ตู้รางเลื่อน แบบพวงมาลัย(มือหมุน) ชนิด 5 ตู้ ประกอบด้วย 1 ตู้เดี่ยวและ 2 ตู้คู่ จ านวน 1 งบประมาณ 

65,000 บาท ปีงบประมาณ 2561 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.บ้านเพชร (พ.ศ. 2561 – 2564) 

หนา้ 132 ล าดับที่ 3   

เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง เนื่องจาก เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและความสะดวกในการใช้

งานมากกว่าแบบเดิมที่ก าหนดและราคาตามรายละเอียดครุภัณฑ์เดิม ราคาที่ตัง้ไว้ไม่สามารถจัดซือ้ได้ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร จึงเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี

อบต.บ้านเพชร (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข (ฉบับที่ 1) ประจ าปี พ.ศ. 2560 จ าแนก

ตามแผนงาน/โครงการ และตามยุทธศาสตรไ์ด้ดังนี้ 
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โครงการ/กิจกรรม ที่ขอเพิ่มเตมิ เปลี่ยนแปลง  

1. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

    แผนงานบริหารบริหารงานทั่วไป 

จ านวน  6  โครงการ  งบประมาณ 292,600.- บาท 

    แผนงานบริหารงานทั่วไป (บริหารงานคลัง) 

จ านวน  2  โครงการ  งบประมาณ 81,000.- บาท 

    แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

จ านวน  1  โครงการ  งบประมาณ 17,000.- บาท 

 

2. ยุทธศาสตรท์ี่ 4  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

จ านวน  19 โครงการ  งบประมาณ 1,784,000.- บาท (อปท.) 

          งบประมาณ 7,500,000.- บาท (ประสานจังหวัดชัยภูม)ิ 

    แผนงานเคหะและชุมชน 

จ านวน  1 โครงการ  งบประมาณ 280,000.- บาท 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  

(พ.ศ. 2561-2564) 

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข (ฉบับที่ 1) 

แบบ ผ 07  

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

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

เพิ่มเติม เปลีย่นแปลง แก้ไข (ฉบับที่ 1) 

องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านเพชร  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

ยุทธศาสตร ์

ปี 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 3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การบริหารจัดการบา้นเมอืงทีด่ ี

          

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 6 292,600 - - - - - - 6 292,600 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป (บริหารงานคลัง) 1 16,000 - - - - - - 1 16,000 

แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 1 17,000 - - - - - - 1 17,000 

รวม 8 325,600 - - - - - - 8 325,600 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 

          

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4 1,784,000 - - - - - - 4 1,784,000 

แผนงานเคหะและชุมชน 1 280,000 - - - - - - 1 280,000 

รวม 5 2,064,000 - - - - - - 5 2,064,000 

รวมทั้งสิ้น 13 2,389,600 0 0 0 0 0 0 13 2,389,600 

หมายเหตุ : งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.บ้านเพชร (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเตมิ เปลี่ยนแปลง แก้ไข (ฉบับที่ 1) งบประมาณทั้งสิน้ 2,389,600 บาท  

เป็นงบประมาณที่มใีนแผนอยู่เดิมที่ขอเปลี่ยนแปลง แก้ไข จ านวน 1,517,000 บาท เป็นงบประมาณที่เพิ่มจากการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผน จ านวน 872,600 บาท   



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีป ี 

(พ.ศ. 2561-2564)  

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข (ฉบับที ่1) 

แบบ ผ 01  

บัญชีโครงการพัฒนา ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี  (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 1) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์ จังหวัดชัยภูมิ   

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

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การสร้างความเข้าแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

     -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 6  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่

ประเทศในประชาคมอาเซียน 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)  

 

งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัด  

(KPI) 

 

ผลลพัธท์ี่คาดวา่

จะได้รบั 

หน่วยงาน 

ที ่

รับผดิชอบ 

ปี 2561 

(บาท) 

ปี 2562 

(บาท) 

ปี 2563 

(บาท) 

ปี 2564 

(บาท) 

1 โครงการขยายผิวจราจร

ถนน คสล. และวางทอ่

ระบายน้ า พร้อมบ่อพัก 

คสล. ศาลาประชาธิปไตย 

(ชว่งท่ี 2) หมู่ท่ี 20 

เพื่อแกไ้ขปัญหาการจราจร

ให้สะดวกและปลอดภัย 

พร้อมท้ังแกปั้ญหาการ

ระบายน้ า และแก้ปัญหาน้ า

ท่วมท่ีเกิดขึ้นเป็นประจ าทัง้ปี 

วางท่อ คสล. ช้ัน 3 ศก. 1 เมตร 

ระยะความยาวรวม 169 เมตร 

จ านวน 152 ทอ่น พรอ้มบ่อพักและ

ฝาปดิ จ านวน 17 บอ่ 

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.บ้าน

เพชร ก าหนด) 

275,000 

อบต. 

275,000 

อบต. 

50,000 

อบต. 

 1 แหง่ ประชาชนท่ีสัญจร

ถนนเส้นนี้ ได้รับ

ความสะดวก

ปลอดภัย ทัง้ยังเป็น

การแก้ไขปัญหาน้ า

ท่วมขังได้อย่าง

ยั่งยืน 

กองช่าง 
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รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี  (พ.ศ. 2561-2564) เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี 1) 

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 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นคลองค าปิง 

หมูท่ี่ 6 

หนา้ 114 

ล าดับท่ี 4 

300,000 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นคลอง

ค าปิง หมูท่ี่ 6 

กว้าง 6 เมตร ยาว 22 เมตร 

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.บ้าน

เพชร ก าหนด) 

งบประมาณ 300,000 บาท   

ปีงบประมาณ 2561 

โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นคลอง

ค าปิง หมูท่ี่ 6 

สันฝาย กวา้ง 6 เมตร ยาว 34 

เมตร  (รายละเอยีดตามแบบ 

อบต.บ้านเพชร ก าหนด) 

งบประมาณ 485,000 บาท   

ปีงบประมาณ 2561 

เปลี่ยนแปลงปริมาณ

งานในโครงการ โดย

เพิ่มความยาว เป็น 34 

เมตร และงบประมาณ

ในแผนเพิ่มขึน้จ านวน 

185,000 บาท 

2 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 

โครงการ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยเพิ่มสุข

ถึงหนองขนาก หมูท่ี่ 9 

หนา้ 95 

ล าดับท่ี 13 

540,000 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอย

เพิ่มสุขถึงหนองขนาก หมูท่ี่ 9 

กว้าง 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (ก่อสร้าง

ตามแบบ มฐ.ท4 อบต. บา้นเพชร) 

งบประมาณ 540,000 บาท 

ปีงบประมาณ 2561 

 

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอย

เพิ่มสุขถึงหนองขนาก หมูท่ี่ 9 

เสริมผิวจราจรหนิคลุก กว้าง 5 

เมตร ยาว 1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.10 เมตร (ก่อสร้างตามแบบ 

อบต. บา้นเพชรก าหนด) 

งบประมาณ 499,000 บาท 

ปีงบประมาณ 2561 

เปลี่ยนแปลงรายละเอยีด

ลักษณะการซ่อมแซม

ถนนโดยเพิ่มผิวจราจรหิน

คลุก เพื่อความแข็งแรง 

คงทนของถนน และ

งบประมาณในแผนลดลง 

จ านวน 41,000 บาท  
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ล าดับ 

ที ่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ 

แนวทางการพัฒนา/ 

โครงการ 

หนา้/ 

ล าดับที ่

งบประมาณ 

อนุมัติ 

รายละเอยีดที่ขอเปลี่ยนแปลง 

หมายเหต ุ
ข้อความเดิม ข้อความใหม ่

3 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 

โครงการ โครงการรางระบายน้ ารูปตัวยู ซอยนาง

นอ้ย หมู่ท่ี 23 

หนา้ 112 

ล าดับท่ี 35 

397,000 โครงการรางระบายน้ ารูปตัวยู 

ซอยนางน้อย ม.23  

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัว

ยู พร้อมฝาปิด ความยาว 172 ม. 

(ก่อสร้างตามแบบ อบต. ก าหนด) 

งบประมาณ 397,000 บาท 

ปีงบประมาณ 2561 

 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูป

ตัววี ซอยนางน้อย ม.23  

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัว 

ว ีกวา้ง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.10 

เมตร ทัง้ 2 ฝั่ง ยาวรวม 344 เมตร 

(ก่อสร้างตามแบบ อบต. ก าหนด) 

งบประมาณ 200,000 บาท 

ปีงบประมาณ 2561 

เปลี่ยนแปลงรายละเอยีด

ลักษณะรางระบายน้ า

จากแบบตัวยูเป็นแบบ  

ตัววี เนื่องจากสถานท่ีคับ

แคบไมส่ามารถด าเนิน 

การได้ และงบประมาณ

ในแผนลดลงจ านวน  

197,000 บาท   

4 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงาน   เคหะและชุมชน 

โครงการ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างจากร้าน

สาม พ. ถึงป้ัม ปตท. หมูท่ี่ 21 

หนา้ 118 

ล าดับท่ี 8 

280,000 โครงการตดิตัง้ไฟฟา้ส่องสวา่ง

จากรา้นสาม พ. ถึงปั้ม ปตท. หมู่

ท่ี 21 

ตดิตัง้ไฟฟา้ส่องสวา่ง จากร้าน

สาม พ. ถึงป้ัม ปตท. ระยะทาง

ยาว 700 เมตร (รายละเอยีดตาม

แบบมาตรฐานการไฟฟา้ส่วน

ภูมิภาคก าหนด)  

งบประมาณ 280,000 บาท 

ปีงบประมาณ 2562 

โครงการตดิตัง้ไฟฟา้ส่องสวา่ง

จากรา้นสาม พ. ถึงปั้ม ปตท. หมู่

ท่ี 21 

ตดิตัง้ไฟฟา้ส่องสวา่ง จากร้าน

สาม พ. ถึงป้ัม ปตท. ระยะทาง

ยาว 700 เมตร (รายละเอยีดตาม

แบบมาตรฐานการไฟฟา้ส่วน

ภูมิภาคก าหนด)  

งบประมาณ 280,000 บาท 

ปีงบประมาณ 2561 

เปลี่ยนแปลง

ปีงบประมาณที่บรรจุใน

แผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี 

จากป ี2562 มาบรรจุใน

ปี 2561 เพื่อแก้ไขปัญหา

ให้แกป่ระชาชนในพื้นท่ี 

ให้ได้รับความปลอดภัย

ตอ่ชีวิตและทรัพย์สนิใน

ยามค่ าคืน   



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีป ี 

(พ.ศ. 2561-2564)  

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข (ฉบับที ่1) 

แบบ ผ 05  

บัญชีโครงการพัฒนา ส าหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
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รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี  (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 1) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์ จังหวัดชัยภูมิ   

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

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การสร้างความเข้าแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

     -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 6  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่

ประเทศในประชาคมอาเซียน 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)  

 

งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัด  

(KPI) 

 

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

ที ่

รับผดิชอบ 

ปี 2561 

(บาท) 

ปี 2562 

(บาท) 

ปี 2563 

(บาท) 

ปี 2564 

(บาท) 

1 โครงการซ่อมแซมปรับปรุง

ผิวจราจรถนนสายบ้าน

เพชร หมูท่ี่ 1 ถึงคลองตาด ี

เพื่อแกไ้ขปัญหาการจราจร

ให้สะดวกและปลอดภัย 

พร้อมท้ังแกปั้ญหาการ

ระบายน้ า และแก้ปัญหาน้ า

ท่วมท่ีเกิดขึ้นเป็นประจ าทัง้ปี 

เสริมผิวจราจรหนิคลุก ขนาดกวา้ง 

4 เมตร ยาวรวม 750 เมตร หนา 

0.10 เมตร  (รายละเอยีดตามแบบ 

อบต.บ้านเพชร ก าหนด) 

N=15.447477° - E=101.681511°   

N=15.441396° - E=101.681274° 

500,000 

อบต. 

   1 เส้นทาง ประชาชนท่ีสัญจรถนน

เส้นนี้ ได้รับความ

สะดวกปลอดภัย ทัง้ยัง

เป็นการแกไ้ขปัญหาน้ า

ท่วมขังได้อย่างย่ังยนื 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)  

 

งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัด  

(KPI) 

 

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

ที ่

รับผดิชอบ 

ปี 2561 

(บาท) 

ปี 2562 

(บาท) 

ปี 2563 

(บาท) 

ปี 2564 

(บาท) 

2 โครงการซ่อมแซมปรับปรุง

ผิวจราจรถนนสายบ้านโคก

สวา่งหมู่ท่ี 4 (ชว่งท่ี 1) ถึง

บ้านดอนทะยิงหมูท่ี่ 9 

เพื่อแกไ้ขปัญหาการจราจร 

ให้ประชาชนได้รับความ

สะดวกและปลอดภัย 

เสริมผิวจราจรหนิคลุก ขนาดกวา้ง 

3 เมตร ยาวรวม 1,000 เมตร หนา 

0.10 เมตร (รายละเอยีดตามแบบ 

อบต.บ้านเพชร ก าหนด) 

N=15.462667° - E=101.695395°   

N=15.455336° - E=101.699594° 

500,000 

อบต. 

   1 เส้นทาง ประชาชนท่ีสัญจรถนน

เส้นนี้ ได้รับความ

สะดวกปลอดภัยยิ่งขึน้ 

กองช่าง 

3 โครงการซ่อมแซมปรับปรุง

ผิวจราจรถนนซอยบ้านตา

ผล บ้านโคกสว่าง หมูท่ี่ 4 

เพื่อแกไ้ขปัญหาการจราจร 

ให้ประชาชนได้รับความ

สะดวกและปลอดภัย 

เสริมผิวจราจรหนิคลุก ขนาดกวา้ง 

4 เมตร ยาวรวม 750 เมตร หนา 

0.10 เมตร  (รายละเอยีดตามแบบ 

อบต.บ้านเพชร ก าหนด) 

N=15.451452° - E=101.708388°   

N=15.454790° - E=101.711588° 

500,000 

อบต. 

   1 เส้นทาง ประชาชนท่ีสัญจรถนน

เส้นนี้ ได้รับความ

สะดวกปลอดภัยยิ่งขึน้ 

กองช่าง 

4 โครงการซ่อมแซมปรับปรุง

ผิวจราจรถนนสายบ้าน

หนองกก หมูท่ี่ 8 ไปหนอง

กราด (ช่วงท่ี 1) 

เพื่อแกไ้ขปัญหาการจราจร 

ให้ประชาชนได้รับความ

สะดวกและปลอดภัย 

เสริมผิวจราจรหนิคลุก ขนาดกวา้ง 

4 เมตร ยาวรวม 750 เมตร หนา 

0.10 เมตร (รายละเอยีดตามแบบ 

อบต.บ้านเพชร ก าหนด) 

N=15.395192° - E=101.710532°     

N=15.389344° - E=101.707744° 

500,000 

อบต. 

   1 เส้นทาง ประชาชนท่ีสัญจรถนน

เส้นนี้ ได้รับความ

สะดวกปลอดภัยยิ่งขึน้ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)  

 

งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัด  

(KPI) 

 

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

ที ่

รับผดิชอบ 

ปี 2561 

(บาท) 

ปี 2562 

(บาท) 

ปี 2563 

(บาท) 

ปี 2564 

(บาท) 

5 โครงการซ่อมแซมปรับปรุง

ผิวจราจรถนนสายบ้าน

หนองกก หมูท่ี่ 8 ถึงกะซัด 

(ชว่งท่ี 1) 

เพื่อแกไ้ขปัญหาการจราจร 

ให้ประชาชนได้รับความ

สะดวกและปลอดภัย 

เสริมผิวจราจรหนิคลุก ขนาดกวา้ง 

4 เมตร ยาวรวม 750 เมตร หนา 

0.10 เมต (รายละเอยีดตามแบบ 

อบต.บ้านเพชร ก าหนด) 

N=15.395220° - E=101.709260°    

N=15.399762° - E=101.700458° 

500,000 

อบต. 

   1 เส้นทาง ประชาชนท่ีสัญจรถนน

เส้นนี้ ได้รับความ

สะดวกปลอดภัยยิ่งขึน้ 

กองช่าง 

6 โครงการซ่อมแซมปรับปรุง

ผิวจราจรถนนสายบ้านดอน

ชะแง หมูท่ี่ 11 ไปต าบลโคก

เพชร (ช่วงท่ี 1) 

เพื่อแกไ้ขปัญหาการจราจร 

ให้ประชาชนได้รับความ

สะดวกและปลอดภัย 

เสริมผิวจราจรหนิคลุก ขนาดกวา้ง 

4 เมตร ยาวรวม 750 เมตร หนา 

0.10 เมตร (รายละเอยีดตามแบบ 

อบต.บ้านเพชร ก าหนด) 

N=15.445960° - E=101.649793°    

N=15.443908° - E=101.655005° 

500,000 

อบต. 

   1 เส้นทาง ประชาชนท่ีสัญจรถนน

เส้นนี้ ได้รับความ

สะดวกปลอดภัยยิ่งขึน้ 

กองช่าง 

7 โครงการซ่อมแซมปรับปรุง

ผิวจราจรถนนสายบ้านโคก

แฝกถึงสถานีรถไฟช่วงท่ี 1 

หมูท่ี่ 12 

เพื่อแกไ้ขปัญหาการจราจร 

ให้ประชาชนได้รับความ

สะดวกและปลอดภัย 

เสริมผิวจราจรหนิคลุก ขนาดกวา้ง 

4 เมตร ยาวรวม 750 เมตร หนา 

0.10 เมตร  (รายละเอยีดตามแบบ 

อบต.บ้านเพชร ก าหนด) 

N=15.472750° - E=101.702757°    

N=15.468919° - E=101.708001° 

500,000 

อบต. 

   1 เส้นทาง ประชาชนท่ีสัญจรถนน

เส้นนี้ ได้รับความ

สะดวกปลอดภัยยิ่งขึน้ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)  

 

งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัด  

(KPI) 

 

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

ที ่

รับผดิชอบ 

ปี 2561 

(บาท) 

ปี 2562 

(บาท) 

ปี 2563 

(บาท) 

ปี 2564 

(บาท) 

8 โครงการซ่อมแซมปรับปรุง

ผิวจราจรถนนหนองตาใจ 

(ชว่งท่ี 1) หมู่ท่ี 14 

เพื่อแกไ้ขปัญหาการจราจร 

ให้ประชาชนได้รับความ

สะดวกและปลอดภัย 

เสริมผิวจราจรหนิคลุก ขนาดกวา้ง 

4 เมตร ยาวรวม 750 เมตร หนา 

0.10 เมตร(รายละเอยีดตามแบบ 

อบต.บ้านเพชร ก าหนด) 

N=15.420392° - E=101.676079°   

N=15.415583° - E=101.671328° 

500,000 

อบต. 

   1 เส้นทาง ประชาชนท่ีสัญจรถนน

เส้นนี้ ได้รับความ

สะดวกปลอดภัยยิ่งขึน้ 

กองช่าง 

9 โครงการซ่อมแซมปรับปรุง

ผิวจราจรถนนสายบ้านค า

พงิพฒันาถึงบา้นหนองแวง

รุ่งอรุณ (ช่วงท่ี 1) หมู่ท่ี 15 

เพื่อแกไ้ขปัญหาการจราจร 

ให้ประชาชนได้รับความ

สะดวกและปลอดภัย 

เสริมผิวจราจรหนิคลุก ขนาดกวา้ง 

4 เมตร ยาวรวม 750 เมตร หนา 

0.10 เมตร (รายละเอยีดตามแบบ 

อบต.บ้านเพชร ก าหนด) 

N=15.431770° - E=101.705462°   

N=15.430775° - E=101.698743° 

500,000 

อบต. 

   1 เส้นทาง ประชาชนท่ีสัญจรถนน

เส้นนี้ ได้รับความ

สะดวกปลอดภัยยิ่งขึน้ 

กองช่าง 

10 โครงการซ่อมแซมปรับปรุง

ผิวจราจรถนนสายบ้านค า

พงิพัฒนา หมู่ท่ี 15 ไป

หนองกระโดน 

เพื่อแกไ้ขปัญหาการจราจร 

ให้ประชาชนได้รับความ

สะดวกและปลอดภัย 

เสริมผิวจราจรหินคลุก ขนาดกวา้ง 

4 เมตร ยาวรวม 750 เมตร หนา 

0.10 เมตร (รายละเอยีดตามแบบ 

อบต.บ้านเพชร ก าหนด) 

N=15.428679° - E=101.704323°    

N=15.427117° - E=101.707486° 

500,000 

อบต. 

   1 เส้นทาง ประชาชนท่ีสัญจรถนน

เส้นนี้ ได้รับความ

สะดวกปลอดภัยยิ่งขึน้ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)  

 

งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัด  

(KPI) 

 

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

ที ่

รับผดิชอบ 

ปี 2561 

(บาท) 

ปี 2562 

(บาท) 

ปี 2563 

(บาท) 

ปี 2564 

(บาท) 

11 โครงการซ่อมแซมปรับปรุง

ผิวจราจรถนนสายหนองบัว

ชโลงสายบน หมูท่ี่ 19 

เพื่อแกไ้ขปัญหาการจราจร 

ให้ประชาชนได้รับความ

สะดวกและปลอดภัย 

เสริมผิวจราจรหนิคลุก ขนาดกวา้ง 

3 เมตร ยาวรวม 1,000 เมตร หนา 

0.10 เมตร (รายละเอยีดตามแบบ 

อบต.บ้านเพชร ก าหนด) 

N=15.398657° - E=101.680896°   

N=15.391682° - E=101.675305° 

500,000 

อบต. 

   1 เส้นทาง ประชาชนท่ีสัญจรถนน

เส้นนี้ ได้รับความ

สะดวกปลอดภัยยิ่งขึน้ 

กองช่าง 

12 โครงการซ่อมแซมปรับปรุง

ผิวจราจรถนนสายหนองบัว

ชโลงสายลา่ง หมูท่ี่ 19 

เพื่อแกไ้ขปัญหาการจราจร 

ให้ประชาชนได้รับความ

สะดวกและปลอดภัย 

เสริมผิวจราจรหินคลุก ขนาดกวา้ง 

3 เมตร ยาวรวม 1,000 เมตร หนา 

0.10 เมตร (รายละเอยีดตามแบบ 

อบต.บ้านเพชร ก าหนด) 

N=15.411047° - E=101.682302°    

N=15.405254° - E=101.675963° 

500,000 

อบต. 

   1 เส้นทาง ประชาชนท่ีสัญจรถนน

เส้นนี้ ได้รับความ

สะดวกปลอดภัยยิ่งขึน้ 

กองช่าง 

13 โครงการซ่อมแซมปรับปรุง

ผิวจราจรถนนสายบ้าน

สวา่งศรีพัฒนา หมูท่ี่ 22 ไป

บ้านโคกเพชร ต าบลบ้าน

ตาล    

เพื่อแกไ้ขปัญหาการจราจร 

ให้ประชาชนได้รับความ

สะดวกและปลอดภัย 

เสริมผิวจราจรหินคลุก ขนาดกวา้ง 

4 เมตร ยาวรวม 750 เมตร หนา 

0.10 เมตร (รายละเอยีดตามแบบ 

อบต.บ้านเพชร ก าหนด) 

N=15.468578° - E=101.720173°   

N=15.473521° - E=101.724411° 

500,000 

อบต. 

   1 เส้นทาง ประชาชนท่ีสัญจรถนน

เส้นนี้ ได้รับความ

สะดวกปลอดภัยยิ่งขึน้ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)  

 

งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัด  

(KPI) 

 

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

ที ่

รับผดิชอบ 

ปี 2561 

(บาท) 

ปี 2562 

(บาท) 

ปี 2563 

(บาท) 

ปี 2564 

(บาท) 

14 โครงการซ่อมแซมปรับปรุง

ผิวจราจรถนนสายบ้าน

หนองแวงรุ่งอรุณถึงบ้านค า

พงิพัฒนา (ช่วงท่ี 1) หมู่ท่ี 

23 

เพื่อแกไ้ขปัญหาการจราจร 

ให้ประชาชนได้รับความ

สะดวกและปลอดภัย 

เสริมผิวจราจรหินคลุก ขนาดว้าง 4 

เมตร ยาวรวม 750 เมตร หนา 0.10 

เมตร (รายละเอยีดตามแบบ อบต.

บ้านเพชร ก าหนด) 

N=15.426693° - E=101.690011°   

N=15.431056° - E=101.695001° 

500,000 

อบต. 

   1 เส้นทาง ประชาชนท่ีสัญจรถนน

เส้นนี้ ได้รับความ

สะดวกปลอดภัยยิ่งขึน้ 

กองช่าง 

15 โครงการซ่อมแซมปรับปรุง

ผิวจราจรถนนสายตาปู ่หมู่

ท่ี 23 ถึงกะซัด (ช่วงท่ี 1) 

เพื่อแกไ้ขปัญหาการจราจร 

ให้ประชาชนได้รับความ

สะดวกและปลอดภัย 

เสริมผิวจราจรหนิคลุก ขนาดกวา้ง 

4 เมตร ยาวรวม 750 เมตร หนา 

0.10 เมตร (รายละเอยีดตามแบบ 

อบต.บ้านเพชร ก าหนด) 

N=15.423622° - E=101.685431°   

N=15.418026° - E=101.689106° 

500,000 

อบต. 

   1 เส้นทาง ประชาชนท่ีสัญจรถนน

เส้นนี้ ได้รับความ

สะดวกปลอดภัยยิ่งขึน้ 

กองช่าง 

 

 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีป ี 

(พ.ศ. 2561-2564)  

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข (ฉบับที ่1) 

แบบ ผ 08  

บัญชีครุภัณฑ์ 
 

 

 

 



แบบ ผ.08 -23- 

บัญชีครุภณัฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี  (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 1) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์ จังหวัดชัยภูมิ   
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)  

 

งบประมาณและที่มา 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ 

ปี 2561 

(บาท) 

ปี 2562 

(บาท) 

ปี 2563 

(บาท) 

ปี 2564 

(บาท) 

1 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใชก้ิจกรรมตา่งๆ ของ 

อบต. ทัง้ในและนอกสถานท่ี 

ท าให้การปฏบัิตงิานมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

เต็นท์พร้อมโครงเหล็ก 

ขนาด 1 ห้อง มขีนาดไมน่อ้ยกวา่ 

2.80x3.80 เมตร จ านวน 3 หลงั 

(ตามราคาท้องถิ่น) 

36,000 - - - ส านักงานปลัด 

2 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใชก้ิจกรรมตา่งๆ ของ 

อบต. ทัง้ในและนอกสถานท่ีท า

ให้การปฏบัิตงิานมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

เต็นท์พร้อมโครงเหล็ก 

ขนาด 2 ห้อง มขีนาดไม่นอ้ยกวา่ 

4.80x7.80 เมตร จ านวน 2 หลงั 

(ตามราคาท้องถิ่น) 

50,000 - - - ส านักงานปลัด 

3 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใชก้ิจกรรมตา่งๆ ของ 

อบต. ทัง้ในและนอกสถานท่ีท า

ให้การปฏบัิตงิานมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

เต็นท์พร้อมโครงเหล็ก 

ขนาด 3 ห้อง มขีนาดไมน่อ้ยกวา่ 

4.80x11.50 เมตร จ านวน 1 หลงั 

(ตามราคาท้องถิ่น) 

35,000 - - - ส านักงานปลัด 

 

 



แบบ ผ.08 
-24- 

บัญชีครุภณัฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี  (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 1) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์ จังหวัดชัยภูมิ   
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)  

 

งบประมาณและที่มา 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ 

ปี 2561 

(บาท) 

ปี 2562 

(บาท) 

ปี 2563 

(บาท) 

ปี 2564 

(บาท) 

4 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใชก้ิจกรรมตา่งๆ ของ 

อบต. ทัง้ในและนอกสถานท่ีท า

ให้การงานมปีระสิทธิภาพ 

เก้าอี้พลาสตกิเกรดเอ  

มีพนักพิงหลัง จ านวน 500 ตัว 

(ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ)์ 

100,000 - - - ส านักงานปลัด 

5 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใชก้ิจกรรมตา่งๆ ของ 

อบต. เชน่ การประชุม อบรม 

ท้ังในและนอกสถานท่ี ท าให้

การปฏบัิตงิานมปีระสิทธิภาพ

ยิ่งขึน้ 

โตะ๊พับเอนกประสงค์  

เคลือบลามิเนท โครงขาเหล็กท าจาก

เหล็กชุบโครเมี่ยม พับเก็บได้ ขนาด

ไมน่อ้ยกว่า 45x180x70 ซม. (กวา้งx

ยาวxสูง) จ านวน 40 หลัง 

(ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ)์ 

63,000 - - - ส านักงานปลัด 

6 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อให้มเีครื่องมือเครื่องใชท่ี้

เพยีงพอและท าให้การ

ปฏบัิตงิานมปีระสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

ตูเ้หล็กเก็บแบบฟอร์ม 

ขนาด 15 ลิน้ชัก ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 

31x45x131 ซม. (กวา้งxยาวxสูง) 

จ านวน 2 ตู ้

(ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ)์ 

8,600 - - - ส านักงานปลัด 



แบบ ผ.08 
-25- 

บัญชีครุภณัฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี  (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 1) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์ จังหวัดชัยภูมิ   
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)  

 

งบประมาณและที่มา 

หน่วยงานที ่

รับผดิชอบ 

ปี 2561 

(บาท) 

ปี 2562 

(บาท) 

ปี 2563 

(บาท) 

ปี 2564 

(บาท) 

7 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑค์อมพวิเตอร์ เพื่อให้มเีครื่องคอมพวิเตอร์

เพยีงพอต่อการปฏบัิตงิานและ

ท าให้การปฏบัิตงิานมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

เครื่องคอมพวิเตอร์ ส าหรับงาน

ส านักงาน จ านวน 1 เครื่อง 

16,000 - - - กองคลัง 

8 สังคมสงเคราะห ์ ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใชใ้นส านักงาน ท าให้

สถานท่ีปฏบัิตงิานมคีวาม

เหมาะสม 

เครื่องปรับอากาศแบบตดิผนัง 

(มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไมต่่ ากว่า 

12,000 บีทียู จ านวน 1 เคร่ือง 

(ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ)์ 

17,000 - - - กองสวัสดิการ

สังคม 

 

 

 

 



แบบ ผ.08 -26- 

บัญชีครุภณัฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี  (พ.ศ. 2561-2564) เปลี่ยนแปลง  (ฉบับท่ี 1) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์ จังหวัดชัยภูมิ   

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

ล าดับ 

ที ่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ 

แนวทางการพัฒนา/ 

โครงการ 

หนา้/ 

ล าดับที ่

งบประมาณ 

อนุมัติ 

รายละเอียดที่ขอเปลี่ยนแปลง 

หมายเหต ุ
ข้อความเดิม ข้อความใหม ่

1 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริหารจัดการบ้านเมอืงท่ีดี 

แผนงาน   บริหารงานท่ัวไป 

โครงการ  จัดซือ้ตู้รางเลื่อน แบบมอืผลัก แบบ 6 ตู้ 

หนา้ 132 

ล าดับท่ี 3 

57,800 จัดซื่อตูร้างเลื่อน แบบมอืผลัก 

แบบ 6 ตู ้ประกอบด้วย 2 ตูเ้ดี่ยว 

และ 2 ตูคู้่ ชอ่งทางเดิน 64 มลิิ

เมตร ใส่ได้ประมาณ 336 แฟม้

งบประมาณ 57,800 บาท   

ปีงบประมาณ 2561 

จัดซื่อตูร้างเลื่อน แบบพวงมาลยั

(มอืหมุน) ชนดิ 5 ตู้ ประกอบด้วย 

1 ตูเ้ดี่ยวและ 2 ตูคู้่ จ านวน 1 แถว

งบประมาณ 65,000 บาท   

ปีงบประมาณ 2561 

เปลี่ยนแปลง

คุณลักษณะของ

ครุภัณฑ์ โดยเปลี่ยน

จากแบบมอืผลักเป็น

แบบพวงมาลัย (มือ

หมุน) และงบประมาณ

ในแผนเพิ่มขึน้จ านวน 

7,200 บาท 

 
 


