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ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  ได้ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 

2561 - 2565 เพื่อให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจ าปีจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัด เพื่อการบูรณาการ

แผนงาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณในพืน้ที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขององค์การบริหารส่วนต าบล

บ้านเพชร และสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร ได้พิจารณาอนุมัตแิผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 

- 2565) ให้ความเห็นชอบในการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่  

14  มิถุนายน  2562  แล้วนั้น 

เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

และถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 24 จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

2561 - 2565)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร ให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ทั้งนี ้ ตั้งแตบ่ัดนีเ้ป็นต้นไป 

ประกาศ  ณ  วันที่  14  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖2 

      

 

(นายธีรวัจน์  ธรรมโสภารัตน์) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

 



 

ค าน า 

เนื่องด้วยตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  

แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๖ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย

อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๖ (๑) ระเบียบกระทรวง 

มหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่าย

เพิ่มเติม และงบประมาณจากเงนิสะสมในช่วงของแผนนั้น   

ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบล

บ้านเพชร ต้องด าเนินการจึงจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางใน

การบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถ

ตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชรได้ โดยได้

ด าเนินการตามขั้นตอน  ดังนี ้ 

๑. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจที่

เกี่ยวข้อง เพื่อแจง้แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนา ประเด็นที่

เกี่ยวข้องและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่น โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้าน หรือ

แผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและขอ้มูลน ามา

วิเคราะหเ์พื่อจัดท ารา่งแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสนอคระกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

๓. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อส่งเสนอแนะผูบ้ริหาร

ท้องถิ่น 

๔. กรณีองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนท้องถิ่นต่อสภา

องค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่น จึงพิจารณาอนุมัติละประกาศใช้

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

บัดนี้ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร ได้พิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร ในคราวประชุม สมัยวิสามัญ ครั้งที่  ๑/

๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร นายก

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร จงึอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว และด าเนนิการประกาศใช้ตอ่ไป   

 

       (ลงชื่อ)         ผูอ้นุมัติ 

(นายธีรวัจน์  ธรรมโสภารัตน์) 

ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

วันที่ ๑๔ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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ส่วนที่  1                                                                                                                                                                                                                                                                   

สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐาน 

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

1.  ด้านกายภาพ 

 1.1  ที่ตั้ง 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร ตั้งอยู่ที่ 333 หมู่ที่ 4 บ้านโคกสว่าง ต าบลบ้านเพชร อ าเภอ

บ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ พิกัด  UTM1709997  N  47790308  E Lat. 15๐ 17'  02"   N   Long  101๐ 42'  

19"  E  อยู่เหนอืระดับน้ าทะเล  215 เมตร ห่างจากที่ว่าการอ าเภอบ าเหน็จณรงค์ประมาณ  9  กิโลเมตร  อยู่

ทางทิศใต้ของอ าเภอบ าเหน็จณรงค์  ระยะห่างจากจังหวัดชัยภูมิ 63 กิโลเมตร บนทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  201  เนือ้ที่ต าบลบ้านเพชรมเีนื้อที่ทั้งหมด 72.13  ตารางกิโลเมตร  หรอื  45,079  ไร่   

มีเขตพื้นที่ในการตดิต่อดังนี้ 

ทิศเหนอื ติดตอ่กับต าบลบ้านชวน  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ 

 ทิศใต้  ติดตอ่กับต าบลหนองกราด อ าเภอด่านขุนทด 

 ทิศตะวันออก ติดตอ่กับต าบลหัวทะเล     อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ 

และต าบลบ้านตาล    อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ 

   ทิศตะวันตก ติดตอ่กับต าบลโคกเริงรมย์    อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ 

     และต าบลเกาะมะนาว    อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ 

แผนที่ต าบลบ้านเพชร 
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1.2  ลักษณะภูมิประเทศ  สภาพของพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ไมม่ีภูเขา ลักษณะภูมปิระเทศเป็น

ที่สูงจากทางทิศใต้  ซึ่งสามารถปลูกพืชได้หลากหลายชนดิ 

1.3  ลักษณะภูมิอากาศ  ลักษณะทางภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี 3ฤดู 

   ฤดูร้อน  เริ่มประมาณเดือนมีนาคม ถึงเดือนเมษายน 

   ฤดูฝน  เริ่มประมาณเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนพฤศจกิายน 

   ฤดูหนาว เริ่มประมาณเดือนพฤศจกิายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 

1.4  ลักษณะของดิน  ดินในต าบลบ้านเพชรเป็นดินที่มีลักษณะของเนื้อดินหลากหลายสามารถแบ่ง

ได้ตามกลุ่ม  ดังนี้   

     - กลุ่มดินที่มเีนือ้ดินเป็นพวกดินเหนยีว   

     - กลุ่มดินที่มีเนื้อดินบนเป็นพวกดินร่วมปนทรายหรือดินร่วน ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย

หรอืดินรว่น 

     -กลุ่มดินที่มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินทราย  ส่วนดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปน

ทรายหรือดนิรว่นปนดินเหนยีว 

     -กลุ่มดนิที่มีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายหรือดนิทรายปนดินรว่น 

     -กลุ่มดนิที่มีเนื้อดนิบนเป็นดินรว่นปนทรายส่วนดินลา่งเป็นดินร่วนเหนยีวปนทราย 

     - กลุ่มดนิที่มีเนื้อดนิเป็นดินรว่นปนทราย 

2.  ด้านการเมือง/การปกครอง 

2.1 เขตการปกครอง 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  ได้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร เมื่อวันที่ 19  

มกราคม  พ.ศ. 2539   มีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ทั้งต าบลบ้ านเพชร มีเนื้อที่  72.13  ตาราง

กิโลเมตร  หรือ  45,079  ไร่  หมู่บ้านซึ่งตั้งอยู่ในเขตต าบลบ้านเพชร  มีทั้งหมดจ านวน  23 หมู่บ้าน  

ประกอบด้วย 

หมูท่ี่  1 บ้านเพชร นายบพิตร                ไทยจัตุรัส เป็นผู้ใหญ่บ้าน   

หมูท่ี่  2 บ้านเพชร นายวิชา ผลผิล เป็นผู้ใหญ่บ้าน   

หมูท่ี่  3 บ้านหนองแวง นายเรอืงยศ เพลียซ้าย เป็นผู้ใหญ่บ้าน 

หมูท่ี่  4 บ้านโคกสว่าง นายวินัย หาญณรงค์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน   

หมูท่ี่  5 บ้านกลอย นางแฉล้ม ถาวรกาย เป็นผู้ใหญ่บ้าน   

หมูท่ี่  6 บ้านทองค าพิง นายผาย พับขุนทด เป็นผู้ใหญ่บ้าน   

หมูท่ี่  7 บ้านหนองแวงนอ้ย นายนิคม แก่นวิถี เป็นผู้ใหญ่บ้าน   

หมูท่ี่  8 บ้านหนองกก นายประทีป แถมจ ารัส เป็นผู้ใหญ่บ้าน   

หมูท่ี่  9 บ้านดอนทะยิง นายดม กลิ่นศรีสุข เป็นผู้ใหญ่บ้าน   

หมูท่ี่  10 บ้านหนองผักแวน่ นายปรเมศร์ เอือ้ไพโรจน์ถาวร เป็นผู้ใหญ่บ้าน    
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หมูท่ี ่ 11 บ้านดอนชะแง้ นายณัฐกุล ประทุมวงศ์ เป็นก านันต าบลบ้านเพชร 

หมูท่ี่  12 บ้านโคกแฝก นายพล เหล็กมา เป็นผู้ใหญ่บ้าน   

หมูท่ี่  13 บ้านโนนทองหลาง นายเอกชัย พลพยัคฆ์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน   

หมูท่ี่  14 บ้านหนองแวงพัฒนา นายสมชาติ มีชัย เป็นผู้ใหญ่บ้าน   

หมูท่ี ่ 15 บ้านค าพงิพัฒนา นางจรัสศร ี แถมจ ารัส เป็นผู้ใหญ่บ้าน    

หมูท่ี่  16 บ้านเพชรพัฒนา นายสุชาติ หาญณรงค์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน    

หมูท่ี่  17 บ้านเพชรส าโรง นางจรูญ ชาติเผือก เป็นผู้ใหญ่บ้าน   

หมูท่ี่  18 บ้านโคกสว่างวัฒนา นายสมคิด แถวเพชร เป็นผู้ใหญ่บ้าน   

หมูท่ี่  19 บ้านหนองแวงรุง่เรอืง นายอภิเชษฐ ไทยประสงค์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน   

หมูท่ี่  20 บ้านหนองแวงศรีพัฒนา นายนิคม ศรปีระเทศ เป็นผู้ใหญ่บ้าน   

หมูท่ี่  21 บ้านตลาดค าปิง นายกิมลี่ บางช้าง เป็นผู้ใหญ่บ้าน   

หมูท่ี่  22 บ้านสว่างศรีพัฒนา นายอุดม ภูจ าเนียน เป็นผูใ้หญ่บ้าน    

หมูท่ี่  23 บ้านหนองแวงรุง่อรุณ นายสมพร มิตรขุนทด เป็นผู้ใหญ่บ้าน 

 2.2  การเลือกตั้ง  

จากการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลบ้านเพชร   เมื่อวันที่  30  กันยายน  2555  ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าประชาชนในเขตองค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ้านเพชร ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองโดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  7,505 คน ผู้มาใช้

สิทธิเลือกตั้ง  5,840 คน  คิดเป็น 77.81% ของผู้มาใช้สิทธิทั้งหมด ผู้ไม่มาใช้สิทธิ 1,665 คน  บัตรดี  

4,827 ใบ บัตรเสีย 1,013 ใบ 

(ที่มา :  ระบบศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียน อปท.กรมส่งเสริมการ

ปกครองสว่นท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย   ณ  วันที่  2  มกราคม  พ.ศ. 2556) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

1. นายวัชพงษ์  เชื่อมขุนทด ประธานสภาฯ 

2. นายพงษ์พิษณุ  อาบสุวรรณ์ รองประธานสภาฯ 

3. นายศุภชัย   ชาญวิจติร เลขานุการสภาฯ 

4. นายสามารถ  ทานสละ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๑ 

5. นายเดชา  ยึดพวก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๑ 

6. นายชูรัตน์  ขุนสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๒ 

7. นางสามารถ  ชาติเผอืก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๒ 

8. นายนิรันต์  ไทยประสงค์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๓ 

9. น.ส.ศรุวรรณ  มิตรขุนทด สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๓ 

10. นายอดิศักดิ์  บัณฑิต สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๔ 
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11. นายสอง  ถาวรกาย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๕ 

12. นายชอ่  ปูนสันเทียะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๕ 

13. นายบาง  เฝ้าหนองดู่ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๖ 

14. นายสมนิด  ค าศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๖ 

15. นายส าราญ  ศรีทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๗ 

16. นายไพศาล  ไทยประสงค์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๗ 

17. นายแดง  งิมขุนทด สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๘ 

18. นายสังวร  เคยพุดซา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๘ 

19. นายจวน  เชื่อมขุนทด สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๙ 

20. นายหนม  จูงจิตร์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๑๐ 

21. นายประชุม  พบขุนทด สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๑๐ 

22. นายพนม  พิมพ์จัตุรัส สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๑๑ 

23. นายมานะ  อุไรพันธ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๑๑ 

24. นายหลึ่ม  น้อยสุวรรณ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๑๒ 

25. นางเสียงพิณ  แถวประภัย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๑๒ 

26. นายวิวัฒน์  ชาตะรักษ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๑๓ 

27. นายพิทักษ์  มชัีย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๑๔ 

28. น.ส.เสาวนยี์  ศรีประเทศ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๑๔ 

29. นายส ารวม  พรีพรม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๑๕ 

30. นายเดชา  เฝา้หนองดู่ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๑๕ 

31. นายฉลอง  ส าราญโคกสูง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๑๖ 

32. นายปรีชา  จติเพชรสกุล สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๑๖ 

33. นายฉลอง  ทิพย์ประทุม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๑๗ 

34. นายสุวรรณ์  ทองรักษ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๑๗ 

35. นายมานะ  พาขุนทด สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๑๘ 

36. นายอ้อน  พันธ์มณี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๑๘ 

37. นายไมตร ี กอสินทวี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๑๙ 

38. นายสมมิตร  อาบสุวรรณ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๑๙ 

39. นายสมุย  อาบสุวรรณ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๒๐ 

40. นายปิยะ  เพียกขุนทด สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๒๐ 
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41. นายบุญเรอืง  พุหมื่นไวย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๒๑ 

42. นางฐาปนี  แซ่เจยีม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๒๑ 

43. น.ส.บ าเพ็ญ  เถาจัตุรัส สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๒๒ 

44. นางพรพรรณ  เชื่อมขุนทด สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๒๒ 

45. นายแอ๊ด  มูลขุนทด สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๒๓ 

46. นายสมบูรณ์  พรมทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  ๒๓ 

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

1. นายธีรวัจน์  ธรรมโสภารัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

2. นายอนุวัฒน์  ไทยประสงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

3. นายประดิษฐ์  ปิ่นสังข์ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

4. นายวิเชียร  อาบสุวรรณ์ เลขานุการ นายก อบต. 

3.  ประชากร 

3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนหมู่บ้าน  และประชากร 

จ านวนหมู่บ้านในเขตต าบลบ้านเพชรมีทั้งสิ้น 23หมู่บ้านแบ่งเป็นหมู่บ้าน(เต็มบางส่วน)  จ านวน  5  

หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ที่  1, 2, 16, 17 และหมู่ที่ 21  รวมถึงหมู่บ้าน(เต็มทั้งหมู่บ้าน)  จ านวน  18  หมู่บ้าน  

ได้แก่  หมูท่ี่  3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 , 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22 และหมู่ที่  23 

จ านวนประชากรประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร   มีจ านวนทั้งสิ้น  9,756  คน   

 แยกเป็น ชาย        4,860        คน หญิง       4,896      คน    

หมู่

ที่ 
ชื่อหมู่บ้าน 

ประชากรชาย

(คน) 

ประชากรหญิง

(คน) 

รวมประชากร 

ทั้งสิ้น 

จ านวน 

ครัวเรอืน 

1 บ้านเพชร 8 10 18 10 

2 บ้านเพชร 186 193 379 116 

3 บ้านหนองแวง 296 282 578 161 

4 บ้านโคกสว่าง 321 314 635 213 

5 บ้านกลอย 144 159 303 109 

6 บ้านทองค าพิง 253 250 503 160 

7 บ้านหนองแวงน้อย 247 281 528 159 

8 บ้านหนองกก 275 287 562 168 

9 บ้านดอนทะยิง 135 119 254 76 

10 บ้านหนองผักแวน่ 261 260 521 360 

11 บ้านดอนชะแง้ 218 273 554 171 
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12 บ้านโคกแฝก 171 206 377 124 

13 บ้านโนนทองหลาง 144 159 303 76 

14 บ้านหนองแวงพัฒนา 286 294 580 216 

15 บ้านค าพงิพัฒนา 272 264 536 165 

16 บ้านเพชรพัฒนา 10 7 17 16 

17 บ้านเพชรส าโรง 128 127 255 101 

18 บ้านโคกสว่างวัฒนา 199 198 397 143 

19 บ้านหนองแวงรุ่งเรือง 368 362 730 215 

20 บ้านหนองแวงศรพีัฒนา 295 302 597 160 

21 บ้านตลาดค าปิง 55 50 105 50 

22 บ้านสว่างศรพีัฒนา 294 294 588 215 

23 บ้านหนองแวงรุ่งอรุณ 231 205 436 130 

รวม 4,860 4,896 9,756 3,314 

(ที่มา  :ฝา่ยทะเบียนอ าเภอบ าเหน็จณรงค์  ณ วันที ่ 7  มิถุนายน  พ.ศ. 2562) 

3.2  ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

จ านวนประชากรที่อาศัยอยู่จริง  ณ  วันส ารวจ   แยกตามช่วงอายุ(ปี) เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย 

ช่วงอายุประชากร 
จ านวนเพศชาย 

(คน) 

จ านวนเพศหญิง 

(คน) 

จ านวนรวม 

(คน) 

น้อยกว่า      1  ปีเต็ม 40 28 68 

1  ปีเต็ม   -   2  ปี 101 85 186 

3  ปีเต็ม   -   5  ปี 156 117 273 

6  ปีเต็ม   - 12 ป ี 371 343 714 

13  ปีเต็ม  - 15  ปี 168 151 319 

16  ปีเต็ม  - 18  ปี 192 142 334 

19  ปีเต็ม  -  49  ปี 2,131 2,076 4,207 

50  ปีเต็ม  -60  ปี 822 873 1,695 

61  ปีเต็ม - 100  ปี 872 1,080 1,952 

มากกว่า 100  ปี - - - 

เกิดปีไทย - - - 

รวมทั้งหมด 4,853 4,895 9,748 

(ที่มา  :ฝา่ยทะเบียนอ าเภอบ าเหน็จณรงค์  ณ วันที ่ 7  มิถุนายน  พ.ศ. 2562) 
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4.  สภาพทางสังคม 

4.1  การศึกษา 

สังกัดส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษา

มัธยมศกึษา  

เขต 30 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

ชัยภูมิ เขต 3 

สังกัดองค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ้านเพชร 

สังกัดส านักงาน

ส่งเสรมิการศึกษานอก

ระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย 

1) โรงเรียนเพชรพิทยา

สรรค์ 

 

1) โรงเรียนชุมชนบ้านหนอง

แวง  

(คุรุราษฎรอ์ุปถัมภ์) 

2) โรงเรียนบ้านโคกสว่าง  

(คุรุประชานุกูล) 

3) โรงเรียนบ้านทองค าพิ ง

วิทยา 

4) โรงเรียนบ้านโคกแฝกดอน

ทะยิง 

5) โรงเรียนบ้านกลอยสามัคคี 

6) โรงเรียนหนองกกสามัคคี 

1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

อบต.บ้านเพชร 

1) กศน.ต าบลบ้านเพชร 

จ านวน   1   แห่ง จ านวน    6    แห่ง จ านวน   1   แห่ง จ านวน   1   แห่ง 
 

ล าดับ

ที่ 
โรงเรยีน 

จ านวนนักเรยีน จ านวนอาคาร

(หลัง) ชาย (คน) หญิง คน) รวม (คน) 

1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านเพชร 68 49 117 2 

2 บ้านโคกแฝกดอนทะยิง 18 11 29 3 

3 บ้านทองค าพิงวิทยา 9 12 21 2 

4 บ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล) 47 43 90 4 

5 บ้านกลอยสามัคคี 16 17 33 2 

6 หนองกกสามัคคี 22 20 42 2 

7 ชุมชนบ้านหนองแวง (คุรุราษฎรอ์ุปถัมภ์) 86 79 165 4 

8 เพชรพิทยาสรรค์ 172 173 345 5 

9 กศน.ต าบลบ้านเพชร 132 210 342 1 

(ที่มา : ข้อมูลจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, ศูนย์การเรียนฯ และโรงเรียน ณ  วันที่ 7 มิถุนายน  พ.ศ. 2562) 

4.2  สาธารณสุข 

สถานพยาบาลที่ให้บริการแก่ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  และด้านอนามัย

พื้นฐาน   ได้แก่  ศูนย์สุขภาพชุมชนต าบลบ้านเพชร   จ านวน  1  แห่ง  (ตั้งอยู่ในโรงพยาบาลบ าเหน็จณรงค์

ในเขตพืน้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลบ้านเพชร) 
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4.3  อาชญากรรม  (ห้วงระหว่างเดือนมกราคม 2562 – ปัจจุบัน) 

สถิติผลการปราบปรามอาชญากรรม ของ สภ.บ าเหน็จณรงค์  ในเขตพื้นที่ต าบลบ้านเพชร 

ประเภทความผิด เกิด (ราย) จับ(ราย) ผู้ต้องหา(คน) 

1. คดอีุกฉกรรจ์สะเทอืนขวัญ - - - 

รวม - - - 

2. คดชีีวติ ร่างกาย   และเพศ 

   - พยายามฆ่า 

   - ท าร้ายร่างกาย 

 

- 

1 

 

- 

1 

 

- 

2 

รวม 1 1 2 

3. คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ 

   - ลักทรัพย์ 

   - ชิงทรัพย์ 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

รวม - - - 

4. คดทีี่น่าสนใจ 

   - ยักยอกทรัพย์ 

 

- 

 

- 

 

- 

รวม - - - 

(ข้อมูล :  สถิตจิากสถานีต ารวจภูธรบ าเหน็จณรงค์    ณ  วันที่  10  มถิุนายน  พ.ศ. 2562) 

 

4.4  ยาเสพติด (ห้วงระหว่างเดือนมกราคม 2562 – ปัจจุบัน) 

สถิติผลการปราบปรามยาเสพติด ของ สภ.บ าเหน็จณรงค์  ในเขตพื้นที่ต าบลบ้านเพชร 

ประเภทความผิด เกิด (ราย) จับ(ราย) ผู้ต้องหา(คน) 

1. คดทีี่รัฐเป็นผู้เสียหาย 

   - การพนันทั่วไป 

   - สลากกินรวบ 

   - ยาบ้า 

   - กัญชา 

   - สารระเหย 

 

1 

- 

10 

1 

- 

 

1 

- 

10 

1 

- 

 

7 

- 

10 

1 

- 

รวม 12 12 18 

2.  คดอีื่นๆ 2 2 2 

รวม 2 2 2 

(ข้อมูล :  สถิตจิากสถานีต ารวจภูธรบ าเหน็จณรงค์    ณ  วันที่  10  มถิุนายน  พ.ศ. 2562) 



9 

 

4.5  การสังคมสงเคราะห์ 

หมูท่ี ่ ผูสู้งอายุได้รับเบีย้ยังชีพ(คน) คนพิการได้รับเบีย้ยังชีพ(คน) ผูต้ิดเชือ้ได้รับเบีย้ยังชีพ(คน) 

1 6 - - 

2 35 16 4 

3 140 42 1 

4 103 23 1 

5 89 19 - 

6 67 20 - 

7 97 30 1 

8 101 49 - 

9 49 18 2 

10 66 15 - 

11 99 41 - 

12 93 38 - 

13 56 27 - 

14 148 27 1 

15 101 28 1 

16 1 - - 

17 33 13 1 

18 103 23 1 

19 179 45 - 

20 160 25 1 

21 13 5 - 

22 124 28 - 

23 67 31 - 

รวม 1,930 563 14 

(ที่มา : ข้อมูลจากส่วนสวัสดิการสังคม    ณ  วันที่  7  มิถุนายน  พ.ศ. 2562) 
 

5.  ระบบบรกิารพ้ืนฐาน 

5.1  การคมนาคมขนส่ง 

 ในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  มีเส้นทางคมนาคม  ดังนี้ 

-  ถนนคอนกรีตจ านวน   127   สาย  -  ถนนลาดยาง    จ านวน    5  สาย 

-  ถนนลูกรัง จ านวน    63   สาย  -  ถนนดิน    จ านวน   32  สาย 
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5.2  การไฟฟ้า 

รับผิดชอบและด าเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอบ าเหน็จณรงค์  ในปัจจุบันสามารถ

ให้บริการได้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

5.3  การประปา 

ปัจจุบันการประปาภายในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร รับผิดชอบและด าเนินการโดยการ

ประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ าเหน็จณรงค์ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชวน โดยใช้

แหล่งน้ าดิบจากบึงชวน ต าบลบ้านชวน  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ และยังมีบางพื้นที่ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลบ้านเพชรที่ยังคงใช้ระบบประปาหมูบ่้านอยู่ 

5.4  โทรศัพท ์

ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร มีการสื่อสารที่ส าคัญได้แก่  ทางโทรศัพท์บ้านและ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ และมีเครอืข่ายของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใชไ้ด้อย่างมปีระสิทธิภาพ ได้แก่ AIS, DTAC, True 

5.5  ไปรษณยี์หรอืการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ  ครุภัณฑ์ 

-  ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข   1      แห่ง 

5.6  ความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

 -  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  ประจ าต าบล จ านวน   190     นาย 

 -  รถยนต์บรรทุกน้ า (บรรทุกน้ า,ดับเพลิง)   จ านวน      1     คัน 

 -  รถป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      จ านวน      1     คัน 

 -  รถกระเชา้       จ านวน      1     คัน  

6.  ระบบเศรษฐกิจ 

6.1  การเกษตร 

 ประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชรประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่โดยพืช

เศรษฐกิจที่ส าคัญในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  ได้แก่  ข้าว  มันส าปะหลัง  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  

พริกขี้หนูใหญ่และอ้อยโรงงาน  การใช้ประโยชน์ที่ดินในการท าเกษตรกรรม มีเนื้อที่ประมาณ  42,819 ไร่  

คิดเป็นร้อยละ 94.98 ของพื้นที่ทั้งหมด  ส าหรับผลผลิตที่ได้และมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตรจะมีราคา

ไม่แนน่อนในแต่ละปี  

 -  สภาพดิน มีชนิดของดินอยู่ 5 ชุด 1. ชุดดินราชบุรี 2. กลุ่มชุดดินรอ้ยเอ็ด 3. กลุ่มชุดดินชัยภูม ิ  

4. กลุ่มชุดดินวาริน และ 5. กลุ่มชุดดินยางตลาด   

 -  พืน้ที่ท าการเกษตร     จ านวน     42,819     ไร่   แยกเป็น 

  -  พืน้ที่นา 19,037 ไร่  -  พืน้ที่ไร่ 19,747 ไร่ 

  -  ไม้ผล 194 ไร่  -  พืชผัก        - ไร่ 

  -  อื่น ๆ  3,841 ไร่ 
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6.2  การปศุสัตว์ 

เกษตรกรชาวต าบลบ้านเพชร นิยมเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เชน่ โคเนื้อ กระบือ สุกร เป็ดไข่ เป็ดเนือ้ เป็ด

เทศ ไก่ไข่ ไก่เนื้อ ไกพืน้เมือง นกกระทา และห่าน  

6.3  การบรกิาร 

 หน่วยธุรกิจและบริการ  ในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

- ร้านค้าต่างๆ  ในต าบล  จ านวน  467 แห่ง - ร้านอาหาร    จ านวน   102   แห่ง 

- สถานบริการน้ ามัน จ านวน       29 แห่ง - โรงฆ่าสัตว์   จ านวน      5 แห่ง 

- ศูนย์สาธิตการตลาด   จ านวน      20 แห่ง - ศูนย์บริการคาร์แคร์ จ านวน      17 แหง่ 

- ธนาคาร  จ านวน      3    แห่ง - โรงงานอุตสาหกรรม  จ านวน        7 แห่ง 

 ธนาคารในเขตพื้นที่ต าบลบ้านเพชร  ได้แก่  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  สาขา

บ าเหน็จณรงค์, ธนาคารกรุงไทยจ ากัด (มหาชน) สาขาบ าเหน็จณรงค์, ธนาคารออมสิน สาขาบ าเหน็จณรงค์ 

7.  ศาสนา  ประเพณ ี วัฒนธรรม 

7.1  การนับถือศาสนา 

 การนับถือศาสนาของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชรส่วนใหญ่นับถือศาสนา

พุทธ  โดยมีวัด  จ านวน  9  แห่ง  ได้แก่ 1. วัดใหม่อัมพวัล  2. วัดเพชรดอนยาง  3. วัดโคกสว่าง  4. วัดป่า

หนองกก  5. วัดเพชรวศิยาราม 6. วัดทองค าพิง 7. วัดบ้านกลอยสามัคคี 8. วัดศาลาทรง  9. วัดหนองแวง 

7.2  ประเพณีและงานประจ าปี 

วัฒนธรรม ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร มีขนบธรรมเนียมประเพณีและ

วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดงีาม ปฏิบัติสบืทอดกันมาเป็นประจ าทุกปี ดังนี้ 

      ๑.  งานประเพณีอุปสมบท บวชนาคหมู่ เดือนมนีาคม 

      ๒.  งานประเพณีสงกรานต์   เดือนเมษายน 

      ๓.  งานประเพณีเข้าพรรษา   เดือนกรกฎาคม 

      ๔.  งานประเพณีออกพรรษา  เดือนตุลาคม 

      ๕.  งานประเพณีลอยกระทง   เดือนพฤศจิกายน 

7.3  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ภาษาถ่ิน 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร ได้แก่ เครื่องจักสาน หมอกระดูก

ส าหรับภาษาถิ่นเป็นภาษาอีสาน 

8.  ทรัพยากรธรรมชาติ 

8.1  น้ า 

 แหลง่น้ าที่ส าคัญในพืน้ที่ต าบลบ้านเพชร 

1.  ล าคันฉู          2.  ล าค าปิง 
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1.1  ล าคันฉู  เป็นล าน้ าสายใหญ่ที่ส าคัญของอ าเภอบ าเหน็จณรงค์  ซึ่งมีต้นน้ าอยู่ที่เทือกเขาของ

อ าเภอเทพสถิตไหลลงสู่อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ทางทิศตะวันตกในเขตต าบลโคกเพชรพัฒนาแล้วไหลผ่าน

กลางอ าเภอทางทิศเหนือของต าบลบ้านเพชร  ลงไปทางทิศใต้ของต าบลบ้านชวนไหลผ่านต าบลบ้านตาล

ผ่านอ าเภอจัตุรัส หมู่บ้านที่ได้รับประโยชน์ในต าบลบ้านเพชร ได้แก่   หมู่  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14,15,16,17,18,19,20,21,22  และ  23   ล าน้ าสายนี้ใช้ประโยชน์ในการอุปโภค   บริโภค    และท า

การเกษตร 

1.2  ล าค าปิง   เป็นล าน้ าสายสั้นแยกจากล าคันฉู   ที่ต าบลบ้านเพชรทางทิศตะวันตกไหลผา่นต าบล

บ้านเพชร  ต าบลหัวทะเล  ผ่านต าบลบ้านตาล  หมู่บ้านที่ได้รับประโยชน์ในต าบลบ้านเพชร  ได้แก่  

3,6,7,10,15,19,20  และ  21  ใช้ประโยชน์ในการอุปโภค  บริโภคและท าการเกษตร 

แหล่งน้ าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร มีทั้งแหล่งน้ าที่มีตามธรรมชาติและแหล่งน้ าที่

สร้างขึ้น ได้แก่ 

ล าดับที่ ชื่อแหล่งน้ า จ านวนแหล่งน้ า (แห่ง) หมายเหตุ 

1 ล าห้วย 8  

2 หนองน้ า 8  

3 ล าคลอง 13  

4 บึง 2  

5 แมน่้ า -  

6 สระน้ า 60  

7 บ่อน้ าตื้น 130  

8 บ่อบาดาล 1  

9 อ่างเก็บน้ า -  

10 ฝาย 14  

11 เหมอืง 16  

12 คลองชลประทาน 9  

13 คลองส่งน้ า 10  

รวมทั้งหมด 264  แห่ง  

(ที่มา  :แบบส ารวจข้อมูลระดับหมูบ่้านของ อบต.บ้านเพชร    ณ วันที่   1  เมษายน  2559) 

8.2  ป่าไม้ 

ลักษณะป่าไม้เป็นไม้ยืนตน้ ตามไร่นาของชาวบ้านในเขตต าบลบ้านเพชรไม่มปี่าไม้ 

9.  อื่นๆ (ถ้ามีระบุด้วย) 

 - ไม่มี 
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ส่วนที่  2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

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

1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

 1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)   

 โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น

เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆให้

สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่

ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท า

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่  1 สิงหาคม 2560 โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้ง

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อรับผิดชอบในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการการมีส่วน

ร่วมของประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล 

รวมทั้งก าหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนด าเนินการให้สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตรช์าติ 

เพื่ อ ให้ เป็ นไปตามที่ ก าหนดในพระราชบัญญั ติการจัดท า ยุทธศาสตร์ชาติ  พ .ศ . 2560 

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม 6 คณะอัน

ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ

ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความ

เสมอภาคทางสังคม คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ เพื่อรับผิดชอบในการด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ ์

วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่

เกีย่วข้องอย่างกว้างขวางเพื่อประกอบการพิจารณาจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศไทยมีความ

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใน

ช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 

1. ยุทธศาสตรช์าติดา้นความม่ันคง 

(1) การรักษาความสงบภายในประเทศ 

(2)การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มผีลกระทบต่อความมั่นคง 
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(3) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พรอ้มเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ 

(4) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ  รวมถึงองค์กร

ภาครัฐและที่มใิช่ภาครัฐ 

(5) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

2. ยุทธศาสตรช์าติดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขัน 

(1) การเกษตรสรา้งมูลค่า 

(2) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

(3) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 

(4) โครงสรา้งพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 

(5) พัฒนาเศรษฐกิจบนพืน้ฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

3. ยุทธศาสตรช์าติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

(1) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

(2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวติ 

(3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 

(4) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 

(5) การเสริมสรา้งให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 

(6) การสรา้งสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

(7) การเสริมสรา้งศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 

4. ยุทธศาสตรช์าติดา้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

(1) การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 

(2) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 

(3) การเสริมสรา้งพลังทางสังคม 

(4) การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการ

ตนเอง 

5. ยุทธศาสตรช์าติดา้นการสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชีวติที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

(1) สร้างการเตบิโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 

(2) สร้างการเตบิโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 

(3) สร้างการเตบิโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมติรตอ่สภาพภูมอิากาศ 

(4) พัฒนาพืน้ที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่

เติบโตอย่างตอ่เนื่อง 

(5) พัฒนาความมั่นคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อม 

(6) ยกระดับกระบวนทัศนเ์พื่อก าหนดอนาคตประเทศ 

6. ยุทธศาสตรช์าติดา้นการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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(1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่าง

สะดวกรวดเร็ว โร่งใส 

(2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการ

พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพืน้ที่ 

(3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วน

ร่วมในการพัฒนาประเทศ 

(4) ภาครัฐมีความทันสมัย 

(5) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง  ยึดหลักคุณธรรม  จริยธรรม  มีจิตส า นึกมี

ความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมอือาชีพ 

(6) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(7) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าทีจ่ าเป็น 

(8) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตอ่ประชาชนโดยเสมอภาค 

1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้จัดทาขึ้นในช่วงเวลา

ของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น 

โดยได้น้อมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่อง

จากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 -11 เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่าง

มั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความ

สมดุลและยั่งยืน 

 ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหง่ชาติ (สศช.) ได้จัดท าบนพืน้ฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2580) ซึ่งเป็นแผนหลัก

ของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้ง

การปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้ให้

ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และ

ระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และ ทิศ

ทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง 

และยั่งยืน” 

 การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการเชื่อมต่อกับ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้องดาเนินการให้

เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และ

ระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม  
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ขณะเดียวกัน ยังได้ก าหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพื่อกากับใหก้าร

พัฒนาเป็นไปอย่างมทีิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย 

1. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

1.1 หลักการ 

1.2 จุดเปลี่ยนส าคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 

1.3 ประเด็นการพัฒนาหลักที่ส าคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

2. การประเมนิสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ  

2.1 สถานการณแ์ละแนวโน้มภายนอก  

2.2 สถานการณแ์ละแนวโน้มภายใน  

3. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  

3.1 วัตถุประสงค์  

  3.2 เป้าหมายรวม  

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาประเทศ  

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตาม

กรอบยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี และอีก 4 ยุทธศาสตรท์ี่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  

4.1 ยุทธศาสตรก์ารเสริมสรา้งและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  

4.2 ยุทธศาสตรก์ารสรา้งความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  

  4.3 ยุทธศาสตรก์ารสรา้งความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแขง่ขันได้อย่างยั่งยืน  

4.4  ยุทธศาสตรก์ารเติบโตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  

4.5  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง 

และยั่งยืน  

4.6  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  

4.7  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและระบบโลจสิติกส์  

4.8  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  

4.9  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาภาค เมือง และพืน้ที่เศรษฐกิจ  

4.10 ยุทธศาสตรค์วามรว่มมอืระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา  

5. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 สู่การปฏิบัติ  

5.1 หลักการ  

5.2 แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  

5.3 การตดิตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  
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1.3  แผนพัฒนาภาค/ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/ แผนพัฒนาจังหวัด 

1.3.1 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2560 - 2565 ฉบับทบทวน 

1. แนวคดิและทิศทางการพัฒนา  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพื้นฐานด้านการขาดแคลนน้า ดินคุณภาพต่ า ประสบอุทกภัยและ 

ภัยแล้งซ้ าซาก คนมีปัญหาทั้งในด้านความยากจน และมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ แต่มีความพร้อม ด้าน

สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปสู่

ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จาเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาพื้นฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาการวิจัยเพื่อใช้ความรู้ 

เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาคให้มี

การเจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั้งการแสวงหาโอกาสการนาความรู้ ทุน เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมจากภายนอกมาช่วยขับเคลื่อน โดยการใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน

คมนาคมขนส่งขนาดใหญ่ที่เช่ือมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงขา่ยระบบการคมนาคมขนส่งและพืน้ที่

เศรษฐกิจหลักของประเทศ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงและข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านใน

กลุ่ม อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงที่กาลังมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาใหม่  ๆ 

ให้แก่ภาค เพื่อให้มีอัตราการเติบโตที่สูงเพียงพอต่อการลดความเหลื่อมล้ากับพื้นที่ส่วนอื่นๆ ของประเทศได้ 

ในระยะยาว  

2. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุ

ภูมิภาค ลุ่มแม่น้ าโขง”  

   2.1 วัตถุประสงค์  

2.1.1 เพื่อแก้ปัญหาปัจจัยพื้นฐานด้านน้าและดิน ให้เอื้อต่อการประกอบอาชีพ การดารงชีพ 

และการพัฒนาเศรษฐกิจของภาค  

2.1.2 เพื่อดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พึ่งพา

ตนเอง พึ่งพาครอบครัว และพึ่งพากันในชุมชนได้  

2.1.3 เพื่อยกระดับการผลติและการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้ความรู ้เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

สนับสนุนให้การเตบิโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ ากว่าระดับประเทศ  

2.1.4 เพื่อเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

และภูมภิาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

2.1.5 เพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้า

โขง และมีบทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมภิาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

   2.2 เป้าหมาย  

2.2.1 อัตราการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนอืขยายตัวเพิ่มขึ้น  

2.2.2 สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนอืลดลง  
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   2.3 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  

ตัวชี้วัด ค่าฐาน 

ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 2565 
2562-

2565 

อัตราการเจรญิเติบโต

ทางเศรษฐกิจของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอื  

892,676  

ล้านบาท  

(ป ี2559)  

ขยายตัว  

ไม่ต่ ากว่า  

ร้อยละ 

3.5 

ขยายตัว  

ไม่ต่ ากว่า  

ร้อยละ 

3.5 

ขยายตัว  

ไม่ต่ ากว่า  

ร้อยละ 

3.5 

ขยายตัว  

ไม่ต่ ากว่า  

ร้อยละ 

3.5 

ขยายตัว

เฉลี่ย  

ร้อยละ 3.5

ต่อปี  

สัมประสิทธิ์ความไม่

เสมอภาค (Gini 

Coefficient)ในการ

กระจายรายได้ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอื  

0.446  

(ป ี2560) 

ลดลงต่ า

กว่า 

0.446 

ลดลงต่ า

กว่า 

0.446 

ลดลงต่ า

กว่า 

0.446 

ลดลงต่ า

กว่า 

0.446 

ลดลงต่ า

กว่า  

0.446 

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนา 

- ยุทธศาสตรท์ี่ 1 บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวติ

อย่างยั่งยืน  

- ยุทธศาสตรท์ี่ 2 แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวติผู้มีรายได้นอ้ยเพื่อลด

ความเหลื่อมล้ าทางสังคม  

- ยุทธศาสตรท์ี่ ๓ สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับ การแก้ปัญหา

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

- ยุทธศาสตรท์ี่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ  

- ยุทธศาสตรท์ี่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงขา่ยคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่

เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพืน้ที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพื้นที่

เศรษฐกิจใหม่ๆ ของภาค  

- ยุทธศาสตรท์ี่ 6 พัฒนาความร่วมมอืและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ เพื่อนบ้าน

ในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ  

1.3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ 

บุรีรัมย์ สุรินทร์) ระยะ 5 ป ีพ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) รอบปี พ.ศ.2563 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ 

คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ได้แจ้งผลการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการ

นโยบายพัฒนาภาค ด้านวิชาการ (อ.ก.บ .ภ. ด้านวิชาการ) ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 25
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กรกฎาคม 2561 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม) เป็นประธาน มีมติเห็นชอบนโยบาย

หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2561 - 2565) แผนปฏิบัติราชการ

ประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์

จันทร์โอชา) เห็นชอบแนวทางการกาหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  ประจา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามมติที่ประชุม อ.ก.บ.ภ. ด้านวิชาการครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 

และเห็นชอบแนวทางการกาหนดกรอบการจัดสรรงบพัฒนากลุ่มจังหวัด ซึ่งแบ่งงบประมาณเป็น 2 ส่วนส่วน

ที ่1 งบประมาณเพื่อการพัฒนาตามศักยภาพความต้องการของพื้นที่ หรอืประเด็นร่วมของกลุ่มจังหวัดส่วนที่ 

2 งบประมาณเพื่อการพัฒนาในลักษณะ Cluster หรอืสนองนโยบายส าคัญของรัฐบาลเชิงพืน้ที่ 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จึงได้ดาเนินการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนล่าง 1 ระหว่างวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2561 โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 

ปี นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทิศ

ทางการพัฒนาภาคยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม  แผนแม่บทจากกระทรวงที่

เกี่ยวข้อง และมุ่งเน้นการทางานแบบเครือข่ายร่วมกันทุกภาคส่วน (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 

และสถาบันการศึกษา) เพื่อร่วมกันก าหนดทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด ฯ ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและ

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ สามารถขับเคลื่อนไปได้ด้วยดีมี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัด รวมทั้งเป็น

การแก้ไขปัญหาร่วมกันของกลุ่มจังหวัด ให้เหมาะสมกับโอกาสและศักยภาพของกลุ่มจังหวัด และนาไปสู่

การกระตุน้ให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนและสร้างรายได้ให้กลุ่มจังหวัด 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565)  ฉบับ

ทบทวน ปี พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 

(ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 

โดยสรุปประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategies Position) 

1) เป็นแหล่งผลิตสนิค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 

2) เป็นแหล่งผลติผลติภัณฑ์ไหมระดับประเทศ 

3) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มคีวามหลากหลายทั้งการท่องเที่ยวอารยะธรรมขอม เชงินิเวศน์ การกีฬาที่

มีช่ือเสียง 

4) เป็นประตูสู่อสีาน และเชื่อมโยงการคา้ชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน 

เป้าหมายการพัฒนา 

ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลติภัณฑไ์หม ท่องเที่ยวอารยะธรรมขอม และสังคมเป็นสุข 

ประเด็นการพัฒนา (Strategies Issues) รวม 3 ประเด็น คือ 

   ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป 

   ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม 
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   ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชวีิต 

1.3.3  แผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ (พ.ศ. 2561 – 2565) 

การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ  พ.ศ. 2561 – 2565  ได้น าข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญมาวิเคราะห์

ร่วมกัน จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์หลัก ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์แนว

ทางการพัฒนาในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 ดังนี้ 

1. ต าแหน่งการพัฒนา (Positioning) ของจังหวัดชัยภูมิ  

       1.1 เป็นฐานการผลติและศูนย์กลางสินค้าเกษตรที่เข้มแข็งและยั่งยืน 

     1.2 เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชงิธรรมชาติและวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียง 

       1.3 เป็นเมืองแหง่ความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี 

      1.4 เป็นเมืองที่สังคมมีคุณภาพมั่นคงและปลอดภัย  

2.  วิสัยทัศน์จังหวัดชัยภูมิ 

“เศรษฐกิจก้าวหน้า สังคมและสิ่งแวดล้อม มีคุณภาพอย่างยั่งยืน” 

3. พันธกิจ  

     3.1 เศรษฐกิจจังหวัดก้าวหน้า เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง 

     3.2 ทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์  สิ่งแวดล้อมปลอดภัย  

     3.3 สังคมมคีวามมั่นคงปลอดภัย  ประชาชนมคีุณภาพชวีิตที่ดี 

4.  เป้าประสงค์รวม 

     4.1  ประชาชนมรีายได้เพิ่มขึ้นและกระจายอย่างเหมาะสม  

     4.2  สถานที่ท่องเที่ยวมีความสมบูรณ์และมีมาตรฐาน 

     4.3  ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี  

     4.4  ประชาชนด ารงชีวติอย่างมคีุณภาพ มั่นคงและปลอดภัย 

5.  ห่วงโซ่คุณค่าตามประเด็นยุทธศาสตร์ (Value  Chain) 

     ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1  การสรา้งความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

     ต้นทาง 1. สง่เสริมอาชีพและสร้างรายได้แก่ประชาชน 

     กลางทาง 2. สง่เสริมและสนับสนุนการผลิตสนิค้าทางการเกษตร 

     ปลายทาง 3. จัดตัง้ศูนย์กลางการตลาดสนิค้าทางการเกษตร 

     ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2  การบริหารจัดการ การท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล 

     ต้นทาง 1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถานที่ท่องเที่ยว 

     กลางทาง 2. สง่เสริมพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว 

     ปลายทาง 3. ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจบริหารเพื่อการท่องเที่ยว 

     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม

อย่างยั่งยืน 
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     ต้นทาง 1. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

     กลางทาง 2. พัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม 

     ปลายทาง 3. เฝา้ระวังและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจากภัยพิบัติ 

     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

     ต้นทาง 1. สง่เสริมพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน 

     กลางทาง 2. สง่เสริมพัฒนาชุมชนสู่ความอยู่เย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืน 

     ปลายทาง 3. ส่งเสริมพัฒนาด้านความม่ันคงและปลอดภัย 

6.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการพัฒนา (KPI) 

     6.1  อัตราการขยายตัวของ GPP เพิ่มขึน้ 

     6.2  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลติภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคการเกษตร  

     6.3  ร้อยละที่เพิ่มขึน้ของผลิตภัณฑม์วลรวมจังหวัดภาคอุตสาหกรรม  

     6.4  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว 

     6.5  รายได้จากการจ าหนา่ยผลิตภัณฑชุ์มชนเพิ่มขึ้น  

     6.6  จ านวนชุมชนที่ด าเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

     6.7  สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ลดลง 

     6.8  จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 

     6.9  คา่เฉลี่ย O-Net  ทุกระดับเพิ่มขึ้น 

     6.10 ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง 

     6.11 ร้อยละผูอ้ยู่ในระบบประกันสังคมต่อก าลังแรงงานเพิ่มขึน้ 

     6.12 อัตราการเปลี่ยนแปลงของพืน้ที่ป่าไม่ในจังหวัดลดลง 

     6.13 สัดส่วนการใชพ้ลังงานทดแทนในจังหวัดชัยภูมิเพิ่มขึ้น  

1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 

      แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดชัยภูมิ  

      การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2560-2563) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้น า

ข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญ ซึ่งเป็นข้อมูลสภาพทั่วไปในหลายด้าน การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม 

และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหาความต้องการของประชาชน แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ 

ฉบับที่ 11 นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วน

ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ และการประเมินสภาวะแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาการวิเคราะห์จุดแข็ง 

จุดอ่อน โอกาส และข้อก าจัดเมื่อน าข้อมูลทั้งหมดที่กล่าวแล้วข้างต้น มาวิเคราะห์ร่วมแล้ว จึงได้มีการจัด

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และ คณะกรรมการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เพื่อจัดท าแผนพิจารณา แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วน
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จังหวัดชัยภูมิ และได้แสดงความคิดเห็นในการร่วมก าหนด วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์หลัก 

ตัวชี้วัด/คา่เป้าหมาย และกลยุทธ์แนวทางการพัฒนาในช่วงปี พ.ศ. 2560-2563 ดังนี้ 

     ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกีฬา 

พันธกิจ   

พัฒนาการศึกษา การกีฬา และส่งเสริมศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม

ประเพณี และภูมปิัญญาท้องถิ่น 

เป้าประสงค์   

  1.  สถานศกึษามีการจัดการศึกษาตลอดชวีิต และรองรับประชาคมอาเซียน 

  2.  จังหวัดชัยภูมิมชืี่อเสียงดา้นกีฬา เพิ่มขึน้ 

  3.  ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมปิัญญาท้องถิ่น ได้รับการสบืสาน 

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 

  1.  ร้อยละของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากโครงการการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) เพิ่มขึน้ 

  2.  ประเภทกีฬาที่ได้รับการส่งเสริมให้มีทักษะที่สูงขึน้ 

  3.  ศลิปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมปิัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการสบืสานเป็นที่รู้จักแพร่หลาย 

2.  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

พันธกิจ  

1.  พัฒนาและสง่เสริมการประกอบอาชีพของประชาชน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

  2.  พัฒนาและสง่เสริมให้ประชาชนมคีุณภาพชวีิตที่ดีขึน้ 

เป้าประสงค์ 

  1.  รายได้ตอ่ครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น 

  2.  สังคม ชุมชน มีความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 

  1.  ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น 

  2.  จ านวนโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 

  3.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 

พันธกิจ   

พัฒนาและสง่เสริมการท่องเที่ยว ให้มคีุณภาพและมาตรฐานเป็นที่รู้จักแพร่หลาย 

เป้าประสงค์ 

  1.  นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่จังหวัดชัยภูมิมากขึ้น 
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  2.  รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึน้ 

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 

  1.  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจ านวนนักท่องเที่ยว 

2.  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากสินคา้และบริการการท่องเที่ยว 

3.  จ านวนแหลง่ท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาให้มคีุณภาพได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

  4.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

พันธกิจ  

ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ แก้ไขปัญหามลภาวะการ

ก าจัดขยะมูลฝอย 

เป้าประสงค์  

1.  ประชาชนมสี่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  2.  ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย 

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 

  1.  จ านวนประชาชนที่เข้าร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  2.  ร้อยละของการจัดการปัญหาขยะมูลฝอย 

  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 

พันธกิจ  

พัฒนาโครงการสรา้งพื้นฐาน บริหารจัดการแหล่งน้ าให้ได้มาตรฐานครอบคลุมทุกพืน้ที่ 

เป้าประสงค์  

1.  เส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน 

  2.  แหลง่น้ าได้รับการบริหารจัดการ 

  3.  รายได้ตอ่ครัวเรือนภาคการเกษตรสูงขึ้น 

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 

  1.  จ านวนถนนที่ได้มาตรฐาน 

  2.  จ านวนแหลง่น้ าที่ได้รับการบริหารจัดการ 

  3.  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าสินค้าเกษตร 

  6.  ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

พันธกิจ  

ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี น าระบบเทคโนโลยีสารสรเทศที่ทันสมัยและมี

ประสิทธิภาพมาใช้ในการพัฒนาองค์กร 

เป้าประสงค์  

1.  ประชาชนมคีวามพึงพอใจตอ่ผลงานการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
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  2.  บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมไิด้รับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

  3.  ภาคประชาชนมสี่วนรว่มในการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 

  1.  ระดับผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูร้ับบริการ 

  2.  ระดับผลการประเมินศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ชัยภูม ิ

  3.  ระดับผลการประเมินการมีสว่นร่วมของภาคประชาชนตามเกณฑท์ี่ก าหนด 

  7.  ยุทธศาสตร์การส่งเสรมิอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 

พันธกิจ  

ส่งเสริมการอนุรักษ์และใชพ้ลังงานทดแทนอย่างมคีุณค่า 

เป้าประสงค์  

1.  เป็นแหล่งสร้างพลังงานทดแทน 

  2.  เป็นแหล่งเรียนรู้ดา้นพลังงานทดแทน 

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 

  1.  จ านวนโครงการที่สนับสนุนการสร้างแหล่งพลังงานทดแทน 

  2.  จ านวนพืน้ที่ที่ได้รับการส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 

2.  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร) 

2.1  วิสัยทัศน์ 

“บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีสังคมมีความสุข 

เกษตรกรรมยั่งยืน   ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” 

2.2  ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  

ยุทธศาสตรท์ี่ 2  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคม   

ยุทธศาสตรท์ี่ 3  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมอืงการบริหาร  

ยุทธศาสตรท์ี่ 4  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน  

ยุทธศาสตรท์ี่ 5  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

2.3  เป้าประสงค์ 

1.  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ และการท าเกษตรกรรมแบบยั่งยืนลดการใช้สารเคมีเพื่อเพิ่มผลผลติ  ให้

ประชาชนมอีาชีพมรีายได้เพียงพอต่อการด ารงชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.  ส่งเสริมด้านการศึกษา  กีฬา  และการสาธารณสุขให้ทั่วถึงเพื่อให้ประชาชนมคีุณภาพชีวติที่ดี 

3.  สืบสานท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของ

ท้องถิ่น   
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4.  จัดให้มีและพัฒนาเส้นทางคมนาคมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการและแหล่งน้ าที่

ได้มาตรฐานครอบคลุมพืน้ที่ทั้งต าบลใหเ้พียงพอกับความตอ้งการของประชาชน 

5.  พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการใหม้ีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภบิาล 

6.  สร้างจติส านึกให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมให้เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น คุ้มครองดูแลและ

บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มสีภาพแวดล้อมที่ดี น่าอยู่ และมีความยั่งยืน  

2.4  ตัวชี้วัด 

1.  ร้อยละของจ านวนประชากรที่ได้รับฝกกอบรมการประกอบอาชีพ 

2.  ร้อยละของจ านวนประชากรมีรายได้จากการจ าหน่ายสินค้าเพิ่มมากขึ้น 

3.  จ านวนที่เพิ่มขึน้ของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน  พัฒนาด้านการเกษตรและการ

แปรรูปสินค้าระดับ 

4.  ความส าเร็จของการจัดการศึกษา 

5.  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจ านวนเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสคนพิการและผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับ

การสงเคราะห ์

6.  ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจ านวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณี ศาสนาและ

วัฒนธรรมท้องถิ่น 

7.  ร้อยละของประชากรมีระบบริการสุขภาพที่ดีมาตรฐานและทั่วถึง 

8.  จ านวนที่เพิ่มขึ้นของกิจกรรมที่ส่งเสริม  สนับสนุนกีฬาและนันทนาการและจ านวนที่เพิ่มขึ้น

ของแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา  ฟื้นฟู 

9.  จ านวนประชาชนที่มีสว่นร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

10. จ านวนบุคลากรของหน่วยงานที่ได้รับการอบรมเพิ่มพูนความรูใ้นการปฏิบัติงาน 

11. จ านวนการให้บริการ การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตามหลักการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดทีี่เพิ่มขึ้น 

12. ระดับความส าเร็จของชุมชนมคีวามเข้มแข็งและเป็นระเบียบเรียบร้อยขึน้ 

13. จ านวนถนนที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบ ารุงรักษา 

14. จ านวนไฟฟ้าสาธารณ ระบบประปา ได้รับการก่อสร้าง/บ ารุงรักษาและเพิ่มขึน้ 

15. ร้อยละของระบบจราจรที่ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง 

16. ระดับความส าเร็จของแหล่งน้ าที่ได้รับการพัฒนาสามารถกัก เก็บ น้ าได้เพิ่มขึ้น 

17. ร้อยละของผู้รับบริการให้มคีวามพึงพอใจตอ่การบริการ 

18. ระดับความส าเร็จของประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบบ าบัดน้ าเสียและ

การบริหารการจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล 
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2.5 ค่าเป้าหมาย 

1.  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ ส่งเสริมให้มีการท าเกษตรกรรมแบบยั่งยืน  

ลดการใช้สารเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิต  เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีวิตตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.  เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษาก่อนวัยเรียน และการศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน 

สนับสนุนด้านกีฬาให้เด็กและเยาวชนมีอุปกรณ์ และสถานที่ในการเล่นกีฬาอย่างครบถ้วน คลอบคลุม 

ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนด าเนินการด้านการสาธารสุขให้ทั่วถึงเพื่อให้ประชาชนมสีุขภาพชีวติที่ดี 

3.  เพื่อสืบสาน ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา  อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม

ของท้องถิ่นให้คงอยู่คู่กับวัฒนธรรมท้องถิ่นต่อไป 

4.  เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการและแหล่งน้ าที่ได้

มาตรฐานครอบคลุมพืน้ที่ทั้งต าบลใหเ้พียงพอกับความตอ้งการของประชาชน 

5.  เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการ การให้บริการประชานและสถานที่ให้บริการที่

สะดวกรวดเร็วสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนเป็นส าคัญ และให้มปีระสิทธิภาพตามหลักธรรมาภบิาล 

6.  เพื่อสร้างจิตส านึกให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้เกิดความรักและความหวงแหนทรพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 

คุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมี่ดี น่าอยู่ และมี

ความยั่งยืน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2.6  กลยุทธ์ 

      1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  

       กลยุทธ์ 

1.  สนับสนุนและส่งเสริมการประกอบอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน  

2.  สนับสนุนการพัฒนาอาชีพและรายได้ภาคเกษตรกรรม  

3.  อบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ  

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม   

       กลยุทธ์ 

1.  ส่งเสริมและสนับสนุนการศกึษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน  

2.  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสุขภาพอนามัยที่ดขีองประชาชน  

3.  สนับสนุนด้านสังคมสงเคราะหแ์ละสวัสดิการชุมชน   

4.  สนับสนุนด้านกีฬา และนันทนาการ  

5.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

6.  การพัฒนาชุมชนและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

7.  ส่งเสริมอนุรักษ์ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมปิัญญาท้องถิ่น 
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบรหิาร  

       กลยุทธ์ 

1.  ส่งเสริมการมีสว่นร่วมของประชาชนและส่วนราชการต่าง ๆ  

2.  พัฒนาบุคลากร และจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ ์ส านักงานที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการ   

3.  การพัฒนาด้านประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร  

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

       กลยุทธ์ 

1.  ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า และพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร และ

อุปโภค 

2.  ขยายเขตประปา ไฟฟ้า โทรคมนาคมและการจราจร   

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

กลยุทธ์ 

1. สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2.  การจัดการผังเมือง  

2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  จงึได้ก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร ์(Positioning) คือ  “บรหิาร

จัดการบ้านเมืองท่ีดสีังคมมีความสุข เกษตรกรรมยั่งยืน   ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” 

2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 

12  ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด  จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการน ามาเป็น

แนวทางก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการก าหนดประเด็น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา  เป็นการน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งเร่งสร้าง

ภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมของคน  สังคมและระบบเศรษฐกิจของชุมชน  ให้

สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากสภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมโดยให้ความส าคัญกับการ

พัฒนาคน  สังคม เศรษฐกิจภายในชุมชนให้มีคุณภาพ  ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิด

ประโยชน์สูงสุดรวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิด

สร้างสรรค์ บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพื่อ

ประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. การวเิคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 

3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน เป็นการประเมินโดย

วิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนา
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ด้านๆ ของท้องถิ่น รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในของ

ท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบันโดยเป็นการตอบค าถามว่า  “ปัจจุบัน

ท้องถิ่นมีสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน” ส าหรับใช้เป็นประโยชน์ในการก าหนดการด าเนินงานในอนาคต

ต่อไป ทั้งนีโ้ดยใช้เทคนิค SWOT analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่จุดแข็ง (Strength – S) จุดอ่อน 

(Weak – W) และปัจจัยภายนอก ได้แก่ โอกาส(Opportunity – O) และอุปสรรค ( Threat – T) เป็นเครื่องมอื 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส การพัฒนาใน

อนาคตของท้องถ่ิน ด้านเทคนิค SWOT  Analysis (จุดแข็ง  จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค)  

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน

อนาคตขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร ด้วยเทคนิคSWOT Analysis  วิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  

โอกาส  อุปสรรค  ทั้งภายในและภายนอก  มดีังนี้ 

ด้านที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 

จุดแข็ง  (Strengths) 

       1.  มีการรวมกลุ่มตา่ง ๆ ภายในหมูบ่้าน/ต าบล 

       2.  มีทรัพยากรและวัตถุดิบภายในหมู่บ้าน/ต าบลหลากหลาย 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

       1.  กลุ่มขาดความรูใ้นการบริหารจัดการจึงไม่มีความเข้มแข็ง 

       2.  ขาดงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานของกลุ่มอย่างตอ่เนื่อง 

       3.  ไม่มตีลาดรองรับสินค้าหรอืผลผลิตของกลุ่ม 

       4.  เกษตรกรมีภาระหนี้สนิจ านวนมาก 

โอกาส  (Opportunity) 

       1.  รัฐบาลส่งเสรมิและสนับสนุนธุรกิจชุมชน 

       2.  รัฐบาลมีนโยบายใหป้ระชาชนด าเนนิชีวติแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

อุปสรรค (Threat) 

       1.  งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐยังไม่เพียงพอ 

       2.  ขาดแหลง่เงนิทุนในการประกอบอาชีพ 

       3.  ราคาสนิค้าเกษตรตกต่ า 

     4.  ตลาดสินค้าการเกษตรมคีวามต้องการไม่แนน่อน 

ด้านที2่ ด้านคนและสังคม 

จุดแข็ง  (Strengths) 

       1.  มีโรงเรยีนภายในต าบล  7  แห่ง 

       2.  มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2 แห่ง 

       3.  มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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            4.  มีกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล 

       5.  มีศูนย์อาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

     6.  มีชมรมผู้สูงอายุประจ าต าบล 

       7.  มกีารช่วยเหลือสงเคราะหเ์บีย้ยังชีพผู้สูงอายุ  ผูพ้ิการ  และผู้ป่วยเอดส์ 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

       1.  ขาดงบประมาณในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนอย่าง

เพียงพอ 

       2.  ประชาชนขาดการมสี่วนรว่มในกิจกรรมรักษาภูมปิัญญาท้องถิ่น 

       3.  ขาดงบประมาณและเครื่องมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

       4.  จ านวนผูสู้งอายุมีจ านวนมากขึ้นทุก ๆ ปี 

     5.  เยาวชนขาดความตระหนักในการเข้าไปมีสว่นร่วมในกิจกรรมทางศาสนา 

โอกาส  (Opportunity) 

       1.  มีหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องใหค้วามช่วยเหลือและสนับสนุน เช่น กระทรวงพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

       2.  มีนโยบายภาครัฐที่เอื้อตอ่การพัฒนา เช่น นโยบายพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  

ด้านวัฒนธรรม  ด้านสุขภาพ  ด้านความมั่นคงของชีวติและสังคม 

     3.  การแก้ปัญหาความยากจนปัญหายาเสพติด  ตามนโยบายของรัฐบาล 

     4.  รัฐบาลสนับสนุนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์อยู่ดีมสีุข 

     5.  นโยบายของรัฐบาล / จังหวัด  ที่สนับสนุนส่งเสริมด้านการเกษตร  สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตรต์ าบล 

     6.  การสร้างความเข้มแข็งตามระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง 

อุปสรรค (Threat) 

       1.  มีวัฒนธรรมค่านิยมตา่งชาติเข้ามาครอบง าวัฒนธรรมไทย 

     2.  กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ขาดความยืดหยุ่นไม่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ 

     3.  หว้งระยะเวลาในการจัดสรร / เบิกจ่ายเงินอุดหนุนของรัฐบาลล่าช้าไม่แนน่อน 

     4.  ผลการถ่ายโอนภารกิจท าให้มงีาน / หน้าที่  เพิ่มขึน้แตไ่ม่มบีุคลากรรองรับ 

     5.  ค่าครองชีพสูง 

     6.  ภาวะวิกฤตการณ์น้ ามันแพง 

     7.  การจัดสรรงบประมาณและระยะการเบิกจ่ายไม่เหมาะสมกับเวลาด าเนินการ 

     8.  ภาระหนา้ที่เพิ่มมากขึน้  ตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน 

     9.  สถานการณ์ทางการเมอืงมคีวามไม่แน่นอน 

     10. มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด 

ด้านที่ 3 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
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จุดแข็ง  (Strengths) 

       1.  มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมตอ่ระหว่างหมู่บ้านและต าบลสามารถเดินทางสัญจรไปมาได้

อย่างสะดวก 

       2.  มีนโยบายผู้บริหารในการด าเนินการดา้นโครงสร้างพื้นฐานอย่างเป็นธรรม 

       3.  มีแหล่งน้ าที่สามารถสร้างระบบประปาหมูบ่้านได้ 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

       1.  มีบุคลากรด้านช่างไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

       2.  มีอุปกรณ์  เครื่องจักรไม่เพียงพอ 

       3.  มีงบประมาณจ ากัด 

โอกาส  (Opportunity) 

       1.  มีหน่วยงานอื่นให้การสนับสนุนงบประมาณ เช่น กรมทางหลวงชนบท  องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดชัยภูม ิฯลฯ 

       2.  มีนโยบายภาครัฐที่ให้ประชาชนมไีฟฟ้าใช้ครบทุกหลังคาเรอืน 

       3.  มีหน่วยงานอื่นให้การสนับสนุนงบประมาณ เชน่ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ า ฯลฯ 

อุปสรรค (Threat) 

       1.  ขาดการด าเนินการจัดสรรงบประมาณ  ให้การสนับสนุนงบประมาณอย่างตอ่เนื่อง 

       2.  มีการอพยพย้ายถิ่นฐานเชา้มาอยู่ในพืน้ที่  ท าให้จ านวนประชากรไม่สม่ าเสมอ 

ด้านที่ 4 ด้านการเมืองการบริหาร 

จุดแข็ง  (Strengths) 

       1.  ผูบ้ริหารมาจากการเลือกตั้งโดยตรง 

       2.  มีนโยบายผู้บริหารในการด าเนินการชัดเจน 

       3.  มีการพัฒนาบุคลากร 

     4.  มีการจัดโครงสร้างภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ 

     5.  มีการแบ่งแยก / มอบหมายหน้าที่รับผดิชอบที่ชัดเจน 

     6.  บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

     7.  ส่งเสริมการมีสว่นร่วมของประชาชนในรูปแบบประชาคม 

     8.  บุคลากรมีความรูค้วามสามารถในการปฏิบัติงานในระดับดี 

     9.  มีการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝกกอบรมอย่างต่อเนื่อง 

     10. มีแผนอัตราก าลังที่เหมาะสมกับโครงสร้างอ านาจหน้าที่ 

     11. การใชจ้่ายเงนิงบประมาณเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

       1.  วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใชไ้ม่เพียงพอ 
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       2.  ระบบการจัดเก็บภาษีไม่ได้มาตรฐาน 

       3.  ประชาชนขาดการมสี่วนรว่มในการพัฒนาท้องถิ่น 

       4.  ขาดการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อส่วนรวมให้กับ

บุคลากร 

       5.  ขาดการส่งเสริมจรรยาบรรณให้กับบุคลากร 

       6.  จ านวนบุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 

โอกาส  (Opportunity) 

       1.  มีหน่วยงานต่าง ๆ จัดฝกกอบรมเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการปฏิบัติงาน 

       2.  มีนโยบายภาครัฐที่เอื้อต่อการพัฒนา  เช่น การปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ีพ.ศ.๒๕๔๖ 

อุปสรรค (Threat) 

       1.  ความขัดแย้งทางการเมอืงและกลุ่มผลประโยชน์ 

       2.  นโยบายภาครัฐ  ระเบียบ  กฎหมายเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ

สับสน / ขาดความชัดเจน 

ด้านที่ 5  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จุดแข็ง  (Strengths) 

       1.  พืน้ที่ส่วนใหญ่ยังไม่มีสภาพเป็นชุมชนเมือง 

       2.  มีการรณรงค์ปลูกป่าชุมชน 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

       1.  ขาดระบบก าจัดขยะที่ถูกต้อง 

       2.  ประชาชนขาดความตระหนักในการดูแลและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โอกาส  (Opportunity) 

       1.  มีนโยบายด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เอือ้ต่อการพัฒนา 

       2.  มีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมโดยตรง 

อุปสรรค (Threat) 

       1.  การจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขาดความคล่องตัวและ

ต่อเนื่อง 

       2.  องค์กรประชาชนและภาคเอกชนไม่ให้ความส าคัญในด้านการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง  
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      องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  ได้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร เมื่อวันที่ 

19  มกราคม  พ.ศ. 2539   มีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ทั้งต าบลบ้านเพชร มีเนื้อที่  72.13  ตาราง

กิโลเมตร  หรือ  45,079  ไร่  หมู่บ้านซึ่งตั้งอยู่ในเขตต าบลบ้านเพชร  มีทั้งหมดจ านวน  23 หมู่บ้าน  จาก

การส ารวจและวิเคราะห์สภาพทางกายภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  และบริเวณพื้นที่

ต่อเนื่อง สามารถสรุปสภาพปัญหาของชุมชนได้ ดังนี้  

1.  ปัญหาทางด้านกายภาพปัญหาของสภาพพื้นที่เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน

เพชร มีสภาพพื้นที่ไม่มีพื้นที่ป่าและภูเขา ลักษณะเป็นพื้นที่ราบ เมื่อถึงฤดูฝนก็มีน้ าเอ่อล้นท่วมพื้นที่

การเกษตรและที่อยู่อาศัย เป็นบางพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร เพราะยังขาดระบบการ

ระบายน้ าที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งในอนาคตองค์การบริหารส่วนต าบลมีโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าเพื่อ

แก้ไขปัญหา   

            2.  ปัญหาด้านการคมนาคมและขนส่งปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร มีถนน

เชื่อมโยงกับชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ระบบและโครงขา่ยถนน แต่ละสายในเขตองค์การบริหาร

ส่วนต าบลส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตและลาดยาง แต่ปัญหาการคมนาคมส่วนมากคือถนนช ารุด ท าให้การ

คมนาคมไม่สะดวก และไม่มเีส้นแบ่งช่องจราจร  

  3.  ปัญหาขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตร เนื่องจากพื้นที่มีการประกอบอาชีพหลัก คือ อาชีพ

การเกษตรกรรม เป็นส่วนใหญ่ท าให้มคีวามตอ้งการใชน้้ าค่อนข้างมาก และยังไม่มีระบบจัดเก็บน้ า  เพื่อใชใ้น

ฤดูแล้งที่มปีระสิทธิภาพและเพียงพอตอ่ปริมาณการใช้ 

  4.  ปัญหาด้านนันทนาการเนื่องจากภายในชุมชนมีพื้นที่ในการประกอบกิจกรรมและพืน้ที่ใน

การชุมนุมคนเพื่อการท ากิจกรรม ไม่เพียงพอต่อการมาใช้บริการกิจกรรมนันทนาการเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ

และออกก าลังกายของคนในชุมชนเพราะมีสภาพช ารุด 

  5.  ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมชุมชนเนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร ยังเป็นพื้นที่

ชนบทและเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ จงึยังไม่มีการประกอบกิจกรรมอันใดในพื้นที่ที่มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

มากนัก นอกจากเรื่องปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาขยะของแต่ละครัวเรือน ซึ่งอาจท าให้เกิด

ปัญหาดา้นสุขภาพแวดล้อมชุมชนในอนาคตได้ 

  6.  ปัญหาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอ าเภอ

บ าเหน็จณรงค์  การให้บริการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร ยังไม่ครอบคลุม  และส าหรับการ

ให้บริการน้ าประปา  ยังไม่ครอบคลุมทุกๆ พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  ดังนั้นจึงตอ้งมีการ

พัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐานเพื่อให้บ้านเมืองมีความอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป 
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ความเชื่อมโยง 

กับยุทธศาสตร์ 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท. 
เป้าประสงค ์

ตัวชี้วัด 

ผลผลิต/โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าวหน้า 

ของเป้าหมาย 

กล

ยุทธ์ 
ผลผลิต/ โครงการ 

หน่วยงาน 

ท่ีรับผดิชอบ 

หลัก 

หน่วย 

สนับสนุน 
2561 2562 2563 2564 2565 

ยุทธศาสตร์ท่ี 

1 
การสร้างความ

เข้มแข็งทาง

เศรษฐกจิฐาน

รากและ

แข่งขันได้อย่าง

ยั่งยนื 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 

การพัฒนาด้าน

ศักยภาพและขีด

ความสามารถ

ด้านการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

เศรษฐกจิ 

เป้าประสงคท์ี่ 

1  
ร้อยละของประชาชน 
- ได้รับการฝกกอาชีพ 

- มรีายได้เพิ่มมาก

ขึน้ 
- ได้รับการสนับสนุน 

ส่งเสริมการเกษตร 

5 5 5 5 5 สามารถ

ด าเนินการได้ 

25 โครงการ 

 

1,2,3 - โครงการสง่เสริมใหค้วามรู้ด้าน

การเกษตรใหก้ับประชาชนและกลุ่ม

อาชีพ 
- โครงการสง่เสริมการพฒันาอาชีพใหก้บั

ประชาชน/กลุ่มอาชีพ 
- โครงการสง่เสริมการประกอบอาชีพ

ตามหลักเศรษฐกจิพอเพียง 

ส านักงานปลัด 
กองคลัง และ

กองช่าง 

อบต. 
บา้นเพชร 

ยุทธศาสตร์ท่ี 

4 
การพัฒนา

สังคมและ

คุณภาพชวีติ

ใหม้ั่นคงตาม

หลักปรัชญา

เศรษฐกจิ

พอเพียง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 

การพัฒนาคน

และสังคมท่ีมี

คุณภาพ และ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 

การพัฒนา

คุณภาพชวีติ 

และความเป็นอยู่

ของประชาชนให้

เข้มแข็งและ

ยั่งยนื 

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 
การพัฒนาด้าน

สังคม 

เป้าประสงคท์ี ่

2  
และ 

เป้าประสงคท์ี่ 

3  

ร้อยละของประชาน 
- ได้รับการสงเคราะห ์
- เข้าร่วมประเพณี 

ศาสนาและวัฒนธรรม 
- ได้รับบริการดา้น

สุขภาพ 

10 10 10 10 10 สามารถ

ด าเนินการได้ 

50 โครงการ 

 

4, 5, 6, 

7,  
8, 9, 

10 

- โครงการสง่เสริมการศึกษาทุก

ระดับชั้น ท้ังในและนอกระบบ 
- โครงการสง่เสริมใหป้ระชาชนทุกระดับ 

ทุกช่วงอายุมีสุขภาพร่างกายและจิตใจ

เข้มแข็ง โดยการออกก าลังกายและเล่น

กีฬา 
- โครงการสง่เสริมการแขง่ขันกฬีาให้กับ

เด็กและเยาวชน 
- โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแล

ตนเองและคนรอบข้างใหพ้น้จากภาวะ

เส่ียงและมีคุณภาพชวีติที่ดีขึ้น 
- โครงการสง่เสริมขนบธรรมเนียม 

ประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรม 
- โครงการให้การส่งเคราะหผ์ู้สูงอายุ ผู้

พกิาร ผูป้ว่ย ผูย้ากไร้และผูด้้อยโอกาส 

ส านักงานปลัด 
กองการศึกษา 

และ กอง

สวัสดิการ 

อบต. 
บา้นเพชร 

 

รายละเอยีดยุทธศาสตร์ 

แบบ ยท. 
03 

62 
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ความเชื่อมโยง 

กับยุทธศาสตร์ 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท. 
เป้าประสงค ์

ตัวชี้วัด 

ผลผลิต/โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าวหน้า 

ของเป้าหมาย 

กล

ยุทธ์ 
ผลผลิต/ โครงการ 

หน่วยงาน 

ท่ีรับผดิชอบ 

หลัก 

หน่วย 

สนับสนุน 
2561 2562 2563 2564 2565 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
การพัฒนาสังคม

และคุณภาพชวีติ

ใหม้ั่นคงตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพียง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 8  
การบริหารจัดการ 

บา้นเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 
การพัฒนาด้าน

การบริหาร

จัดการบา้นเมือง

ที่ดี 

เป้าประสงคท์ี่ 

5  
ร้อยละของประชาน 
- มส่ีวนร่วมในการ

พัฒนาท้องถิ่น 
- ได้รับการเพิ่มพูน

ความรู ้
- ได้รับบริการที่ดีมี

ประสทิธิภาพและ

โปร่งใสเป็นธรรม 
- ชุมชนเข้มแข็งเป็น

ระเบยีบเรียบร้อย 

10 10 10 10 10 สามารถ

ด าเนินการได้ 

50 โครงการ 

 

11, 12, 

13 
- โครงการเพิ่มพูนประสทิธิภาพการ

บริหารงานของทอ้งถิ่น ในด้านต่างๆ 

ใหส้ามารถพัฒนาทอ้งถิ่นได้อย่าง

เต็มท่ี ตามหลักธรรมาภิบาล 
- โครงการพัฒนา เพ่ิมพูนศักยภาพของ

บุคลากรในองค์กรใหเ้ข้มแข็งครบทุก

ด้าน 
- โครงการสง่เสริมการมส่ีวนร่วมของ

ประชาชนในพื้นที่ในการ ร่วมคิด ร่วม

ท า ร่วมแกไ้ข เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้

เข้มแข็งอยา่งยัง่ยนื 
- โครงการสง่เสริม พัฒนาศักยภาพ

ผู้น าชุมชนทุกระดับ ใหส้ามารถ

ปฏิบัติงานได้ 
- โครงการสง่เสริมใหป้ระชาชนเข้ามา

มส่ีวนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

ส านักงานปลัด

และ 
ทุกส่วน

ราชการ 

อบต. 
บา้นเพชร 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
การสร้างความ

เข้มแข็งทาง

เศรษฐกจิฐานราก

และแข่งขันได้

อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 
การพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานเพ่ือรองรับการ

เป็นศูนยก์ลางทาง และ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การ

บริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ และ

ส่ิงแวดล้อมแบบมส่ีวน

ร่วม 

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้าง

พื้นฐาน 

เป้าประสงคท์ี่ 

4  
- จ านวนถนนเพ่ิมขึน้

และได้รับการบ ารุง 
- การกอ่สร้าง/บ ารงุ 

รักษาระบบสา

ธารณูป โภค

ครบถ้วนทั่วถงึ 
- ระบบการจราจร

ได้รับการพัฒนา 

30 30 30 30 30 สามารถ

ด าเนินการได้ 

150 โครงการ 

 

14, 15 - โครงการพัฒนาด้านโครงสร้าง

พื้นฐานในเขตชุมชนและเชื่อมต่อ

ระหวา่งต าบล 

- โครงการพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภคในต าบลใหเ้พียงพอตอ่

ความต้องการของประชาชนและ

หมูบ่า้นที่มอียู่เดิม และรองรับการ

ขยายตัวของชุมชนเพ่ิมมากขึ้น  

 

กองช่าง อบต. 
บา้นเพชร 
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ความเชื่อมโยง 

กับยุทธศาสตร์ 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท.ในเขต 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท. 
เป้าประสงค ์

ตัวชี้วัด 

ผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าวหน้า 

ของเป้าหมาย 

กล

ยุทธ์ 
ผลผลิต/ โครงการ 

หน่วยงาน 

ท่ีรับผดิชอบ 

หลัก 

หน่วย 

สนับสนุน 
2561 2562 2563 2564 2565 

-ต่อ- 

           

- โครงการปรับปรงุ ซอ่มแซม

ระบบสาธารณูปโภคในต าบลใหม้ี

สภาพท่ีดีขึ้น สามารถใช้งานได้

อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
- โครงการสง่เสริมระบบ

ชลประทานทัง้ขนาดเล็ก ขนาด

กลาง และขนาดใหญ่ 
- โครงการกระจายการใชน้้ าให้

เพียงพอตอ่ความต้องการของ

ประชาชน ทัง้เพื่อการอุปโภค 

บริโภค การเกษตรและเล้ียงสัตว์ 

  

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

แบบมส่ีวนร่วม

อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 7  

การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมแบบมส่ีวน

ร่วม 

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 
การพัฒนาด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม 

เป้าประสงคท์ี่ 

6  
- ระดับ

ความส าเร็จในการ

บริหารจัดการ

ส่ิงแวดล้อม  
- ระบบบ าบัดน้ า

เสีย 
-การบริหาร

จัดการขยะ ส่ิง

ปฏิกูล 

5 5 5 5 5 สามารถ

ด าเนินการได้ 

25 โครงการ 

 

16,17 - โครงการสง่เสริมการมส่ีวนร่วม

ในการรักษาส่ิงแวดล้อมในชุมชน

และต าบล 
- โครงการสง่เสริมการรักษาพื้นที่ปา่ 

ปลูกปา่ เพ่ิมพื้นที่สีเขียว 
- โครงการรณรงค์ ส่งเสริมการ

บริหารจัดการขยะมูลฝอยและ 
ส่ิงปฏกิูลในชุมชนและต าบลให้

สะอาด 
- โครงการดูแล รักษาความ

สะอาดในแหล่งน้ า ให้สามารถใช้

ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า  

 

ส านักงาน

ปลัด 
และกองช่าง 

อบต. 
บา้นเพชร 
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ส่วนที่  3 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

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

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน 

สนับสนุน 

1 การพัฒนาด้าน

เศรษฐกจิ 

1. ด้านบรกิารชุมชน

และสงัคม 

2. ด้านเศรษฐกจิ 

1. แผนงานสังคมสงเคราะห ์

2. แผนงานการเกษตร 

1. ส านักงานปลัด 

2. กองสวสัดิการ

สังคม 

อบต.บ้าน

เพชร 

2 การพัฒนาด้าน

สังคม 

1. ด้านบรหิารทั่วไป 

2. ด้านบรกิารชุมชน

และสงัคม 

3. ด้านเศรษฐกจิ 

4. ด้านการ

ด าเนินงานอื่น 

1. แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

2. แผนงานการรักษาความ

สงบภายใน 

3. แผนงานการศึกษา 

4. แผนงานสาธารณสุข 

5. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

6. แผนงานสรา้งความ

เข้มแข็งของชุมชน 

7. แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและนันทนาการ 

8. แผนงานงบกลาง 

1. ส านักงานปลัด 

2. กองคลัง 

3. กองช่าง 

4. กองการศึกษา 

5. กองสวสัดิการ

สังคม 

 

3 การพัฒนาด้านการ

บรหิารจัดการ

บ้านเมืองที่ด ี

1. ด้านบรหิารทั่วไป 

2. ด้านบรกิารชุมชน

และสงัคม 

3. ด้านเศรษฐกจิ 

1. แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

2. แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 

3. แผนงานเคหะและชุมชน 

4. แผนงานอตุสาหกรรม

และการโยธา 

1. ส านักงานปลัด 

2. กองคลัง 

3. กองช่าง 

4. กองสวัสดิการ

สังคม 

 

4 การพัฒนาด้าน

โครงสรา้งพืน้ฐาน 

1. ด้านบรกิารชุมชน

และสงัคม 

2. ด้านเศรษฐกจิ 

1. แผนงานเคหะและชุมชน 

2. แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา 

1. กองช่าง  

5 การพัฒนาด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม 

1. ด้านบรกิารชุมชน

และสงัคม 

2. ด้านเศรษฐกจิ 

1. แผนงานสาธารณสุข 

2. แผนงานเคหะและชุมชน 

3. แผนงานการเกษตร 

1. ส านักงานปลัด 

2. กองช่าง 

 

รวม 5 ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน 8 แผนงาน 5 ส านัก/กอง 
1 

หน่วยงาน 
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ผ 01 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 

องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านเพชร  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

ยุทธศาสตร์ 

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

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) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ 

  1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

  1.2 แผนงานการเกษตร 

 

1 

1 

 

30,000 

20,000 

 

1 

1 

 

20,000 

20,000 

 

1 

1 

 

20,000 

20,000 

 

1 

1 

 

20,000 

20,000 

 

1 

1 

 

20,000 

20,000 

 

5 

5 

 

110,000 

100,000 

รวม 2 50,000 2 40,000 2 40,000 2 40,000 2 40,000 10 210,000 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 

  2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

  2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

  2.3 แผนงานการศึกษา 

  2.4 แผนงานสาธารณสุข 

  2.5 แผนงานสงัคมสงเคราะห ์

  2.6 แผนงานเคหะและชมุชน 

  2.7 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 

  2.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

  2.9 แผนงานงบกลาง 

 

1 

6 

10 

4 

5 

1 

5 

8 

4 

 

30,000 

1,294,000 

3,700,986 

115,000 

280,000 

190,000 

210,000 

585,000 

21,390,400 

 

1 

6 

11 

10 

5 

2 

4 

9 

4 

 

96,300 

570,000 

3,747,500 

745,000 

210,000 

293,600 

65,000 

495,000 

22,227,200 

 

1 

5 

11 

7 

5 

2 

4 

9 

4 

 

30,000 

155,000 

3,593,000 

685,000 

210,000 

504,000 

65,000 

500,000 

22,320,000 

 

1 

4 

10 

5 

5 

3 

4 

9 

4 

 

30,000 

135,000 

3,493,000 

615,000 

210,000 

780,000 

65,000 

500,000 

22,470,000 

 

1 

4 

10 

4 

5 

2 

4 

9 

4 

 

30,000 

135,000 

3,493,000 

155,000 

210,000 

498,000 

65,000 

500,000 

22,620,000 

 

5 

25 

52 

30 

25 

10 

21 

44 

20 

 

216,300 

2,289,000 

18,027,486 

2,315,000 

1,120,000 

2,265,600 

470,000 

2,580,000 

111,027,600 

รวม 44 27,795,386 52 28,449,600 48 28,062,000 45 28,298,000 43 27,706,000 232 140,310,986 
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ยุทธศาสตร์ 

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

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) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร

จัดการบ้านเมอืงท่ีด ี

  3.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

  3.2 แผนงานสงัคมสงเคราะห ์

  3.3 แผนงานเคหะและชมุชน 

  3.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

 

5 

1 

- 

1 

 

 

590,000 

20,000 

- 

151,000 

 

 

6 

1 

2 

4 

 

 

1,359,500 

10,000 

700,000 

2,068,800 

 

 

7 

1 

1 

4 

 

 

1,570,000 

10,000 

364,000 

1,101,000 

 

 

7 

1 

- 

- 

 

 

1,420,000 

10,000 

- 

- 

 

 

6 

1 

- 

- 

 

 

1,010,000 

10,000 

- 

- 

 

 

31 

5 

3 

9 

 

 

5,949,500 

60,000 

1,064,000 

3,320,800 

รวม 7 761,000 13 4,138,300 13 3,045,000 8 1,430,000 7 1,020,000 48 10,394,300 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 

  4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

  4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

 

- 

36 

 

 

- 

22,426,100 

 

 

- 

83 

 

 

- 

24,813,700 

 

 

- 

37 

 

 

- 

17,482,200 

 

 

- 

36 

 

 

- 

9,190,400 

 

 

- 

19 

 

 

- 

6,724,444 

 

 

- 

211 

 

 

- 

80,636,844 

รวม 36 22,426,100 83 24,813,700 37 17,482,200 36 9,190,400 19 6,724,444 211 80,636,844 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  5.1 แผนงานสาธารณสุข 

  5.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

  5.3 แผนงานการเกษตร 

 

 

1 

1 

2 

 

 

30,000 

15,000 

35,000 

 

 

- 

1 

3 

 

 

- 

15,000 

60,000 

 

 

- 

2 

7 

 

 

- 

80,000 

130,000 

 

 

1 

2 

7 

 

 

30,000 

80,000 

130,000 

 

 

- 

2 

7 

 

 

- 

80,000 

130,000 

 

 

2 

8 

26 

 

 

60,000 

270,000 

485,000 

รวม 4 80,000 4 75,000 9 210,000 10 240,000 9 210,000 36 815,000 

รวมท้ังสิ้น 93 51,112,486 154 57,516,600 109 48,839,200 101 39,198,400 80 35,700,444 537 232,367,130 
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

บัญชีสรุปโครงการเกินศักยภาพ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 

องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านเพชร  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 

ยุทธศาสตร์ 

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

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) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 

  2.1 แผนงานการศึกษา 

  2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

  2.3 แผนงานสงัคมสงเคราะห ์

  2.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

1 

1 

10 

1 

 

2,200,000 

842,800 

936,620 

1,731,500 

 

- 

1 

10 

1 

 

- 

842,800 

936,620 

1,731,500 

 

- 

1 

10 

- 

 

- 

842,800 

936,620 

- 

 

- 

1 

10 

- 

 

- 

842,800 

936,620 

- 

 

- 

1 

- 

- 

 

- 

842,800 

- 

- 

 

1 

5 

40 

2 

 

2,200,000 

4,214,000 

3,746,480 

3,463,000 

รวม 13 5,710,920 12 3,510,920 11 1,779,420 11 1,779,420 1 842,800 48 13,623,480 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 

  4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

  4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

 

7 

20 

 

 

1,310,000 

28,115,400 

 

 

1 

10 

 

 

280,000 

32,944,000 

 

 

6 

23 

 

 

1,620,200 

66,388,772 

 

 

4 

1 

 

 

430,000 

2,609,000 

 

 

3 

1 

 

 

770,000 

2,119,000 

 

 

21 

55 

 

 

4,410,200 

132,176,172 

รวม 27 29,425,400 11 33,224,000 29 68,008,972 5 3,039,000 4 2,889,000 76 136,586,376 

รวมท้ังสิ้น 40 35,136,320 23 36,734,920 40 69,788,392 16 4,818,420 5 3,731,800 124 150,209,856 

 

 

 

     

แบบ ผ. 01 
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

บัญชีสรปุครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 

องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านเพชร  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

แผนงาน 

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

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) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 11 460,400 11 204,800 16 363,700 1 112,000 - - 39 1,140,900 

2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3 50,000 5 81,700 4 91,500 - - - - 12 223,200 

3. แผนงานการศึกษา 3 28,900 6 64,600 3 72,700 - - - - 12 166,200 

4. แผนงานสาธารณสุข 1 88,500 2 110,200 4 16,000 - - - - 7 214,700 

5. แผนงานสงัคมสงเคราะห ์ 1 17,000 2 16,700 1 5,500 - - - - 4 39,200 

6. แผนงานเคหะและชมุชน - - 4 1,917,700 9 340,600 - - - - 13 2,258,300 

รวมท้ังสิ้น 19 644,800 30 2,395,700 37 890,000 1 112,000 - - 87 4,042,500 

 

 

แบบ ผ. 01 
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ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 

องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านเพชร  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 พฒันาขดีความสามารถในการผลิต การจัดการสนิคา้และบริการ สรา้งมูลค่าเพิ่มอย่างมปีระสทิธิภาพและยั่งยืน 

ข.  ยุทศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่3 พัฒนาศักภาพและขดีความสามารถด้านการเกษตร 

     1. ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ 

  1.1  แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 ส่งเสรมิการฝกกอบรมอาชีพ สนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้

เสรมิ เพิ่มช่องทางในการ

ประกอบอาชีพให้กับประชาชน   

ประชาชนในเขตต าบลบา้นเพชร 

ทั้ง 23 หมู่บ้าน 

30,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้ารว่ม

ฝกกอบรมอาชีพ 

ผู้เข้ารว่มฝกกอบรมมี

ทักษะและมีรายได้

เพิ่มขึน้ 

กองสวัสด ิ

การสังคม 

รวม 1 โครงการ - - 30,000 20,000 20,000 20,000 20,000 - - - 

 

  1.2  แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 เรียนรู้ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

ส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวติให้

ประชาชนไดท้ าการเกษตรตาม

หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

เกษตรกรและประชาชน 

ในเขตต าบลบ้านเพชร 

ทั้ง 23 หมู่บ้าน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้ารว่ม

โครงการ 

ประชาชนมีความรู้ 

เข้าใจการเกษตรตาม

หลักความพอเพียง 

ส านักงาน

ปลัด 

รวม 1 โครงการ - - 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 - - - 
 

 

แบบ ผ. 02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 

องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านเพชร  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4  พฒันาสังคมและคุณภาพชวีิตให้มั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดั ที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ และ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปน็อยู่ของประชาชนให้เข้มแขง็และยั่งยืน 

     2. ยุทธศาสตรท์ี่ 2  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสงัคม 

2.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            
  2.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 

 

สรา้งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรม

และพัฒนาคุณภาพชีวติ คณะ

ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนกังาน 

ส่วนต าบล พนักงานจ้าง 

เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 

พนักงานส่วนต าบล และพนักงาน

จ้าง อบต.บ้านเพชร มีคุณธรรม

จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 

พนักงานส่วนต าบล พนกังานจ้าง 

ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 70 

30,000 96,300 30,000 30,000 30,000 จ านวนผูเ้ข้า 

ร่วมโครงการ 

ผู้เข้ารว่มโครงการน า

คุณธรรมจรยิธรรมไปใช้

ในการปฏิบัติงาน 

ส านักงาน

ปลัด 

รวม 1 โครงการ - - 30,000 96,300 30,000 30,000 30,000 - - - 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 

 

เพิ่มศักยภาพอาสาสมคัร

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้าน

เพชร (พต.ฉ.2) 

เพื่อพัฒนาทักษะด้านการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยให้กับ 

อปพร.ของ อบต.บ้านเพชร 

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล

เรือน อบต.บ้านเพชร และ

พนักงานส่วนต าบลทีม่ีส่วน

เกี่ยวข้องกับการป้องกันสาธารณ

ภัย จ านวน 50 คน 

130,000 250,000 

 

- - - 1 คร้ัง ผู้เข้ารว่มโครงการได ้รับ

การพัฒนาศักยภาพด้าน

การป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัยเพิ่มมากขึน้ 

ส านักงาน

ปลัด 

แบบ ผ. 02 



46 

 

  2.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

2 จัดหาวัสดุเคร่ืองแตง่กาย 

(พต.ฉ.2) 

เพื่อให้ผู้ท าหน้าที่ป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยได้มีเคร่ือง 

แบบส าหรับการปฏิบัตงิาน 

เคร่ืองแตง่กาย อปพร. อบต. 

บ้านเพชร จ านวน 50 ชุด 

20,000 100,000 

 

- - - 50 ชุด อปพร. อบต.บ้านเพชรมี

เคร่ืองแบบส าหรับการ

ปฏิบัติงานชัดเจน 

ส านักงาน

ปลัด 

3 ปรับปรุงระบบ CCTV อบต.

บ้านเพชร (พต.ฉ.3) 

เพื่อปรับปรุงสัญญาณและยา้ยจุด

รับสัญญาณภาพระบบ CCTV 

ส่งผลให้การเฝ้าระวังและดูแล

ความเรียบรอ้ยสามารถใชง้าน 

ไดด้ี สะดวกต่อการสืบค้นข้อมูล 

ปรับปรุง เคลื่อนย้ายจุดรับ 

สัญญาณภาพระบบ CCTV อบต.

บ้านเพชร จ านวน 1 แห่ง 

(รายละเอยีดตาม อบต.บ้านเพชร

ก าหนด) 

- 100,000 

 

- - - ปรับปรุง

ระบบ CCTV 

การรับสัญญาณภาพมี

ประสิทธิ ภาพย่ิงขึน้ มี

ความสะดวกต่อการ

สืบค้นข้อมูล 

ส านักงาน

ปลัด 

4 รณรงค์ป้องกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนในช่วง

เทศกาลปีใหม่ (ปป.ฉ.6) 

เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชนในชว่ง

เทศกาล 

ตั้งจุดบริการจ านวน 1 จดุ 

ในการให้บริการประชาชน 

40,000 40,000 10,000 10,000 10,000 1 คร้ัง ประชาชนไดรั้บการ

อ านวยความสะดวก 

ปลอดภัยช่วงเทศกาล 

ส านักงาน

ปลัด 

5 รณรงค์ป้องกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนในช่วง

เทศกาลสงกรานต์ (ปป.ฉ.6) 

เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชนในชว่ง

เทศกาล 

ตั้งจุดบริการจ านวน 1 จดุ 

ในการให้บริการประชาชน 

40,000 40,000 10,000 10,000 10,000 1 คร้ัง ประชาชนไดรั้บการ

อ านวยความสะดวก 

ปลอดภัยช่วงเทศกาล 

ส านักงาน

ปลัด 

6 ฝกกอบรมและซ้อมแผนป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย 

(ปป.ฉ.6) 

เพื่อฝกกอบรม อปพร. อบต.บ้าน

เพชรให้มีความพร้อมในการ

ปฏิบัติหน้าที ่

จนท.อปพร. อบต.บ้านเพชร 

ทุกคน 

40,000 40,000 30,000 30,000 30,000 1 คร้ัง อปพร. อบต.บ้านเพชรมี

ความพร้อมในการ

ปฏิบัติงาน 

ส านักงาน

ปลัด 

7 โครงการก่อสรา้งอาคารศูนย์ 

อปพร. องค์การบรหิารส่วน

ต าบลบ้านเพชร 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาก่อสรา้ง

อาคารศูนย์อาสาสมัครป้องกัน

ภัยฝ่ายพลเรือน อบต.บ้านเพชร  

จ านวน 1 หลงั 

ขนาดพืน้ที่ใช้สอยไม่นอ้ย

กว่า 172.50 ตารางเมตร 

1,024,000 - - - - 1 หลงั มีศูนยป์ฏิบัติงานส าหรับ 

อปพร. เพื่อให้บรกิาร

ประชาชน 

ส านักงาน

ปลัด 

8 ฝกกอบรมการกู้ชพี-กู้ภัย 

(พต.ฉ.6) 

เพื่อส่งเสรมิความรูเ้พิ่มทักษะใน

การกู้ชพีกู้ภัย ให้สามารถปฏิบัติ 

งานและช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ 

เจ้าหน้าที่ อบต.บ้านเพชร,  

อปพร.และชุดปฏิบัตกิารแพทย์

ฉุกเฉิน อบต.บ้านเพชร 

- - 20,000 

 

- - 1 คร้ัง ผู้เข้ารับการฝกกอบรมมี

ทักษะสามารถปฏิบัตงิาน 

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ 

ส านักงาน

ปลัด 

9 เฝ้าระวังป้องกันเดก็จมน้ าวา่ย

น้ าเป็นเล่นน้ าได้โตไปไม่จมน้ า  

เพื่อสรา้งความรู้ความตระหนกัใน

การป้องกันจากการจมน้ าในเดก็ 

เด็กและผูใ้หญ่ในต าบลบ้านเพชร 

จ านวน 280 คน 

  85,000 85,000 85,000 1 คร้ัง เกิดการป้องกันและไม่มี

การจมน้ าในเด็ก 

ส านักงาน

ปลัด 

รวม 9  โครงการ - - 1,294,000 570,000 155,000 135,000 135,000 - - - 
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  2.3  แผนงานการศกึษา 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 ปฐมนิเทศผู้ปกครองศูนย์

พัฒนาเด็กเลก็ อบต.บ้านเพชร 

เพื่อประสานสรา้งความสัมพันธ์

ระหว่างผู้ปกครองกับคณะครู

และบุคลากรอื่นๆ ของศูนย์ฯ 

จัดการปฐมนิเทศ 1 คร้ัง 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 1 คร้ัง ผู้ปกครองกับคณะครูและ

บุคลากรอื่นๆ ของศูนย์ฯมี

ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกนั 

กอง

การศึกษาฯ 

2 ฝกกอบรมครูและบคุลากรด้าน

การศึกษา 

เพื่ อพัฒนาบุคลากรของศูน ย์

พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านเพชร 

ให้มีศักยภาพเพิ่มขึน้  

ครูและบคุลากรทางการศึกษา

ของ ศพด.อบต.บ้านเพชร ทุกคน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 คร้ัง ครูและบคุลากรทางการ

ศึกษาของ ศพด.อบต.บ้าน

เพชรมีศักยภาพเพิ่มขึน้ 

กอง

การศึกษาฯ 

3 วันเด็กแห่งชาต ิ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเนื่องในวัน

เด็กแห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก อบต.บ้านเพชร 

เด็กนักเรียนและเด็กก่อนเกณฑ์

ในต าบลบ้านเพชร 

ทั้ง 23 หมู่บ้าน 

30,000 25,000 25,000 25,000 25,000 1 คร้ัง เด็กนักเรียนและเด็กก่อน

เกณฑ์ในต าบลบ้านเพชร

ไดร่้วมกิจกรรม 

กอง

การศึกษาฯ 

4 วันแม่แห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเดก็

เล็ก อบต.บ้านเพชร 

เพื่อปลูกฝังให้เดก็ทุกคนมีจติใจ

ซาบซึง้ในพระคุณแม ่

ผู้ปกครองและเด็กนกัเรียนของศูนย์

พัฒนาเด็กเลก็ อบต.บ้านเพชร 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 คร้ัง เด็กไดแ้สดงความรักต่อแม ่ กอง

การศึกษาฯ 

5 ส่งเสรมิพัฒนาการเด็กนอก

สถานที ่

เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ส่งเสริม

พัฒ นาก ารต าม แผนพั ฒ น า

การศึกษาแห่งชาติ 

ผู้ปกครอง เด็กนกัเรียนของศูนย์

พัฒนาเด็กเลก็ อบต.บ้านเพชร และ

บุคลากรทางการศึกษา 

50,000 26,000 26,000 26,000 26,000 1 คร้ัง ผู้เข้ารว่มกิจกรรมได้รับ

ความรู้ สร้างประสบการณ์

นอกสถานที ่

กอง

การศึกษาฯ 

6 อบรมเพื่อพัฒนาทักษะการ

สื่อสารภาษาอังกฤษเดก็และ

เยาวชนต าบลบ้านเพชร  

(พต.ฉ.2) 

เพื่อเด็กนักเรียนและเยาวชนใน

ต าบลบ้านเพชร ให้เรียนรู้ทักษะ

ในการสื่อสารเพิ่มมากขึน้ และ

ช่วยเพิ่มศักยภาพในการเรียน

ภาษาอังกฤษให้ดขีึน้ 

เด็กนักเรียน จ านวน 6 โรงเรียน 

ในเขตพืน้ที่ต าบลบา้นเพชร 

- 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนเด็กที่

เข้าร่วม

โครงการ 

เด็กนักเรียนและเยาวชนใน

ต าบลบ้านเพชร มีทกัษะใน

การสื่อสารเพิ่มมากขึน้ มี

ศักยภาพในการเรียนภาษา 

อังกฤษให้ดีขึ้น 

กอง

การศึกษาฯ 

7 อาหารเสรมิ (นม) เพื่อเสริมพัฒนาการทางร่างกาย

ให้ กั บ เด็ ก นั ก เรียนมี สุ ขภ าพ

ร่างกายที่แข็งแรง  

โร ง เรี ย น  แล ะศพ ด . ภ าย ใน

เขต อบต.บ้านเพชร โดยจัดสรร

ให้เด็กเล็ก - ป.6 ค านวณจ านวน

เด็ก ณ วนัที่ 10 มิถุนายน 

1,015,586 981,100 990,000 990,000 990,000 โรงเรียน 6 

แห่ง และ

ศพด.อบต. 

บ้านเพชร 

เด็กนักเรียนมีสุขภาพ

ร่างกายที่แขง็แรง 

กอง

การศึกษาฯ 
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  2.3  แผนงานการศกึษา 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

8 สนับสนุนค่าใช้จา่ยบรหิาร

การศึกษา (พต.ฉ.3) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยต่างๆ ใน

การบรหิารสถานศึกษาส าหรับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ อบต.บ้าน

เพชร เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่า

จัดการเรียนการสอน (รายหัว) 

และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง

ตามหนงัสือสั่งการ 

เด็กนักเรียนศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 

อบต.บ้านเพชร 

785,400 935,400 

 

728,000 

 

728,000 

 

728,000 

 

ศพด.อบต.

บ้านเพชร 

สามารถพัฒนาศกัยภาพ

ให้กับนักเรียนศูนยพ์ัฒนา

เด็กเล็ก อบต.บ้านเพชร 

ครบทุกด้าน และ

ตอบสนองต่อนโยบาย

ต่างๆด้านการศึกษาของ

รัฐบาล 

กอง

การศึกษาฯ 

9 สนับสนุนโครงการอาหาร

กลางวันโรงเรียนสังกัด

ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

ในเขตพืน้ที ่อบต.บ้านเพชร 

(ผ.05 ส าหรับอุดหนุน อปท. 

ส่วนราชการ) 

เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันให้

เด็กนักเรียน มีโภชนการที่ดี มี

สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 

โรงเรียนทั้ง 6 แหง่  

ที่สังกัด สพฐ.ชัยภูมิ เขต 3 

1,644,000 1,564,000 1,608,000 1,608,000 1,608,000 โรงเรียน 6 

แห่ง ในเขต 

อบต. 

บ้านเพชร 

นักเรียนวัยเรียนทุกคนมี

โภชนาการที่ดีขึน้ มี

สุขภาพร่างกายสมบูรณ์

แข็งแรง 

กอง

การศึกษาฯ 

10 ปรับภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเดก็

เล็กองค์การบรหิารส่วนต าบล

บ้านเพชร 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กองคก์ารบรหิารส่วน

ต าบลบ้านเพชร  

 

- ก่อสรา้งศาลาพกัรอ ขนาด  

1.50 x 3.00 x 2.00 เมตร 

จ านวน 1 หลัง  

- ก่อสรา้งโรงเรือนเพาะช า พืน้ที่

ใชส้อยไม่นอ้ยกว่า 27 ตร.เมตร  

100,000 100,000 100,000 - -  ศพด.อบต.

บ้านเพชร 

มีภูมิทัศน์ที่ดขีึน้ มีสถานที่

ส าหรับใช้งานในกิจกรรม

ต่างๆ ที่เหมาะสม 

กอง

การศึกษาฯ 

11 ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กองคก์ารบรหิารส่วน

ต าบลบ้านเพชร 

เพื่อให้เด็กนักเรียนศูนยพ์ัฒนา

เด็กเล็กมีสถานที่เรียนที่ปลอดภัย 

ส่งเสรมิการเรียนรู้ของเด็ก 

ศพด.อบต.บ้านเพชร 

1 แหง่ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  ศพด.อบต.

บ้านเพชร 

 ศพด.อบต.บ้านเพชร  

มีความปลอดภัยในการ

จัดการเรียนการสอน 

กอง

การศึกษาฯ 

รวม 11  โครงการ - - 3,700,986 3,747,500 3,593,000  3,493,000  3,493,000 - - - 
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  2.4  แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 เยาวชนรุน่ใหม่ ร่วมใจคัดแยก

ขยะ (พต.ฉ.6) 

เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตาม

แผนปฏิบัติการขยะมลูฝอยชุมชน 

“จังหวดัสะอาด” 

ด าเนินการทั้ง 23 หมูบ่้าน 

ในพื้นที่ต าบลบ้านเพชร 

- 20,000 

 

- - - พืน้ที่ต าบล

บ้านเพชร 

ด าเนินการให้เป็นไปตาม

แผนปฏิบัติการขยะมลูฝอย

ชุมชน “จังหวัดสะอาด” 

ส านักงาน

ปลัด 

2 บรหิารจัดการขยะมูลฝอยใน

พืน้ที่ต าบลบ้านเพชร (พต.ฉ.

6) 

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการ

ด าเนินการตามโครงการและ

ค่าใช้จา่ยอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ด าเนินการทั้ง 23 หมูบ่้าน 

ในพื้นที่ต าบลบ้านเพชร 

- - 40,000 

 

- - พืน้ที่ต าบล

บ้านเพชร 

ต าบลบ้านเพชรมีการบรหิาร

จัดการขยะมูลฝอยที่ดี 

ส านักงาน

ปลัด 

3 พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร

ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ต าบล

บ้านเพชร (พต.ฉ.6) 

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการ

ด าเนินการตามโครงการและ

ค่าใช้จา่ยอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ด าเนินการทั้ง 23 หมูบ่้าน 

ในพื้นที่ต าบลบ้านเพชร 

- - 30,000 

 

- - พืน้ที่ต าบล

บ้านเพชร 

ต าบลบ้านเพชรมีสมาชิก 

อถล. ครบทุกหมู่บ้าน 

ส านักงาน

ปลัด 

4 จัดซือ้วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า 

(ปป.ฉ.6) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยา-

ศาสตร์หรือการแพทย ์ได้แก่ ค่า

จัดซือ้วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าและ

วัสดุอุปกรณ์ในการฉีด 

สุนัขและแมว 

ครอบคลุมทัง้ 23 หมู่บ้าน 

ในพื้นที่ต าบลบ้านเพชร 

50,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

  

100,000 

 

จ านวนสุนัข

ที่ไดรั้บ

วัคซีน 

ต าบลบ้านเพชรปลอด

โรคพิษสุนัขบ้า 

ส านักงาน

ปลัด 

5 จัดซือ้ชุดตรวจหาสารเสพตดิ

ในปัสสาวะ (ปป.ฉ.6) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยา-

ศาสตร์หรือการแพทย ์ได้แก่ ค่า

จัดซือ้ชุดตรวจหาสารเสพตดิใน

ปัสสาวะ 

คลอบคลมุ ทั้ง 23 หมูบ่้าน 

ในพื้นที่ต าบลบ้านเพชร 

30,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

1 คร้ัง ปัญหาสารเสพติด 

ในพื้นที่ลดลง 

ส านักงาน

ปลัด 

6 สัตว์ปลอดโรคคนปลอด ภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ

ปณธิานศาสตราจารย์ ดร.

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า

จุฬาภรณวลัยลักษณ ์อัครราช

กุมารี (ปป.ฉ.6) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยตาม

โครงการฯ และค่าใช้จา่ยอื่นที่

เกี่ยวข้องและจ าเป็น 

 

คลอบคลมุ ทั้ง 23 หมูบ่้าน 

ในพื้นที่ต าบลบ้านเพชร 

15,000 

 

15,000 

 

15,000 

 

15,000 

 

15,000 

 

23 หมู่บ้าน ประชาชนมีความรู้เร่ือง

โรคในสัตว์มากย่ิงขึน้ 

ส านักงาน

ปลัด 

7 โครงการควบคุมและป้องกัน

โรคติดต่อ  

(พต.ฉ.2) และ (ปป.ฉ.6) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยตาม

โครงการฯ และค่าใช้จา่ยอื่นที่

เกี่ยวข้องและจ าเป็น 

คลอบคลมุ ทั้ง 23 หมูบ่้าน 

ในพื้นที่ต าบลบ้านเพชร 

- 20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

23 หมู่บ้าน โรคติดต่อในต าบลบ้าน

เพชรลดลง 

ส านักงาน

ปลัด 
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  2.4  แผนงานสาธารณสุข 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

8 อุดหนุนส าหรับการด าเนินงาน

ตามแนวทางโครงการ

พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

(พต.ฉ.2) และ (ปป.ฉ.6) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยส าหรับการ

ด าเนินโครงการพระราชด าริ

สาธารณสุข ในและคา่ใช้จ่ายอื่นที่

เกี่ยวข้องและจ าเป็น 

พืน้ที่รับผดิชอบของต าบลบ้าน

เพชรจ านวน 23 หมู่บ้าน 

- 460,000 

 

460,000 

 

460,000 

 

- 23 หมู่บ้าน การด าเนินงานด้าน

สาธารณสุขในหมู่บ้าน

ไดรั้บการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง 

ส านักงาน

ปลัด 

9 คุณแม่มือสอง (พต.ฉ.2) เพื่อจัดการอบรมในการเลี้ยงดู

บุตรหลานให้มคีุณภาพ 

จัดอบรมให้ความรูแ้ก่คุณแม่มือ

สอง ในการเลี้ยงดูบุตรหลาน 

ในพื้นที่ต าบลบ้านเพชร  

20,000 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- จ านวนการ

จัดกิจกรรม 

คุณแม่มือสองมีความรู้ใน

การเลี้ยงดูบุตรหลาน

อย่างถูกวิธ ี

ส านักงาน

ปลัด 

10 เยาวชนรุน่ใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  

(พต.ฉ.4) 

 

เพื่อให้เยาวชนได้รู้ถึงบทบาท

หน้าที่ มีส่วนร่วมในการดูแล

รักษาความสะอาดในชุมชน 

สามารถคัดแยกขยะได้ถกูต้อง 

กลุ่มเยาวชนในต าบลบา้นเพชร 

ทั้ง 23 หมู่บ้าน รวม 122 คน 

- 20,000 

 

- - - 1 คร้ัง เยาวชนมีความรูเ้รื่องการ

คัดแยกขยะอย่างถูกต้อง 

และถกูสุขลกัษณะ 

ส านักงาน

ปลัด 

11 สืบสานพระราชปณิธาน

สมเด็จยา่ ต้านภัยมะเร็งเต้า

นม ต าบลบ้านเพชร ประจ าปี 

2562  (พต.ฉ.4) 

เสรมิสร้างความรู้ ความเขา้ใจ 

การดูแลป้องกันและการตรวจ

มะเร็งเต้านมด้วยตนเอง 

กลุ่มสตรีและกลุ่มเสี่ยง 

ในต าบลบ้านเพชร  

ทั้ง 14 หมู่บ้าน รวม 150 คน 

- 30,000 

 

- - - 1 คร้ัง ลดอัตราการสูญเสียจาก

โรคมะเร็งเต้านมของสตรี

ในหมู่บ้าน 

ส านักงาน

ปลัด 

12 ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 

ของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี ประจ าปี 

2562 (พต.ฉ.4) 

เพื่อสรา้งความตระหนักแก่

ประชาชน ในการมีส่วนรว่มแก้ไข

ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนใน

พืน้ที ่

ประชาชนทุกเพศ ทกุวัย 

ในต าบลบ้านเพชร  

ทั้ง 14 หมู่บ้าน รวม 150 คน 

- 30,000 

 

- - - 1 คร้ัง ประชาชนหันมาใช้เกลือ

เสรมิไอโอดีนในการปรุง

อาหารเพิ่มมากขึน้ 

ส านักงาน

ปลัด 

13 ควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี ประจ าปี 

2562 (พต.ฉ.4) 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู ้ความ

เข้าใจในสาเหตแุละอันตรายจาก

โรคหนอนพยาธิ และการควบคมุ

ป้องกันโรค 

ประชาชนทุกเพศ ทกุวัย 

ในต าบลบ้านเพชร  

ทั้ง 14 หมู่บ้าน รวม 150 คน 

- 30,000 

 

- - - 1 คร้ัง ประชาชนมีพฤติกรรมการ

บรโิภคที่ปลอดภัย ไม่

เสี่ยงต่อโรคหนอน พยาธ ิ

ส านักงาน

ปลัด 

รวม 13  โครงการ - - 115,000 745,000 685,000 615,000 155,000 - - - 
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  2.5  แผนงานสังคมสงเคราะห ์

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 ต้านภัยหนาว เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย

หนาวของต าบลบ้านเพชร 

ผู้มีรายไดน้้อย ผู้ด้อยโอกาส 

ผู้สูงอายุในต าบลบ้านเพชร 

จ านวน 23 หมู่บา้น 

50,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้

ไดรั้บความ

ช่วยเหลือ 

ผู้มีรายไดน้้อย 

ผู้ด้อยโอกาส ผูสู้งอายุใน

ต าบลบ้านเพชรได้รับ

ความช่วยเหลือ 

กอง

สวัสดิการฯ 

2 นักเรียน/ นักศึกษาท างานใน

ระหว่างปิดภาคเรียน 

เพื่อให้นักเรียน/ นักศึกษาได้ใช้

เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และมี

รายไดจ้ากการท างาน 

นักเรียน/ นักศึกษา 

ในต าบลบ้านเพชร 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 นักเรียน/ 

นักศึกษา 

ที่ท างาน 

นักเรียน/ นักศึกษา 

มีรายไดเ้สรมิช่วยเหลือ

ผู้ปกครอง 

กอง

สวัสดิการฯ 

3 เยาวชนรุน่ใหม่ห่างไกล 

ยาเสพติด 

เพื่อให้เด็กนักเรียนและเยาวชนต า 

บลบ้านเพชรห่างไกลยาเสพติด 

เด็กนักเรียนและเยาวชน 

ในต าบลบ้านเพชร  

40,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง ปัญหายาเสพตดิในเด็ก

นักเรียนและเยาวชนลดลง 

กอง

สวัสดิการฯ 

4 พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

ต าบลบ้านเพชร 

เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับผูส้งูอายุ ผู้สูงอายุในต าบลบ้านเพชร 

จ านวน 23 หมู่บา้น 

140,000 120,000 120,000 120,000 120,000 1 คร้ัง ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตทีด่ ี กอง

สวัสดิการฯ 

5 ส่งเสรมิอาชีพใหก้ับผูพ้ิการ 

ผู้ด้อยโอกาส ผูสู้งอายุ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 

เช่นค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าวิทยากร 

ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง 

เคร่ืองดื่ม ค่าป้ายโครงการฯลฯ 

ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผูสู้งอายุ 

ในต าบลบ้านเพชร 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง ผู้เข้ารว่มโครงการมีอาชีพ

เสรมิเพิ่มรายได้ 

กอง

สวัสดิการฯ 

รวม 5  โครงการ - - 280,000 210,000 210,000 210,000 210,000 - - - 
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  2.6  แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 ก่อสรา้งลานตากผลผลิต

ทางการเกษตร หมู่ที่  12 

เพื่อให้เกษตรกรมีพืน้ที่ส าหรับ

ตากผลผลิตทางการเกษตรอย่าง

เพียงพอ ส่งผลต่อคุณภาพชีวติ

ของประชาชนที่ดขีึน้ 

ลานคอนกรีตเสรมิเหล็ก ขนาด 

23 เมตร ความยาว 20 เมตร  

หนา 0.10 เมตร  

(ตามแบบ อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

190,000 - - - - 1 แหง่ เกษตรกรมีลานส าหรับ

ตากพืชผลทางการ

เกษตรที่เพียงพอส่งผล

ต่อคุณภาพชีวติที่ดีขึน้ 

กองช่าง 

2 ก่อสรา้งลานตากผลผลิต

ทางการเกษตร (ระยะที่ 2)  

หมู่ที่ 12 (พต.ฉ. 3) 

เพื่อให้เกษตรกรมีพืน้ที่ส าหรับ

ตากผลผลิตทางการเกษตรอย่าง

เพียงพอ ส่งผลต่อคุณภาพชีวติ

ของประชาชนที่ดขีึน้ 

ก่อสรา้งลานคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก ขนาดกว้าง 18 เมตร ยาว 

25 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมี

พืน้ที ่คสล. 450 ตารางเมตร 

หนา 0.10 เมตร (ตามแบบ

มาตรฐานกรมการปกครอง ท1) 

- 165,900 - - - 1 แหง่ เกษตรกรมีลานส าหรับ

ตากพืชผลทางการ

เกษตรที่เพียงพอส่งผล

ต่อคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

3 ก่อสรา้งลานตากผลผลิต

ทางการเกษตร (ระยะที่ 2)  

หมู่ที่ 12 (พต.ฉ. 3) 

เพื่อให้เกษตรกรมีพืน้ที่ส าหรับ

ตากผลผลิตทางการเกษตรอย่าง

เพียงพอ ส่งผลต่อคุณภาพชีวติ

ของประชาชนที่ดขีึน้ 

ด าเนินการก่อสรา้งลานตาก

ผลผลิตทางการเกษตร บรเิวณ

ข้างสระน้อย เทลาน คสล. พื้นที่

รวม 1,203 ตารางเมตร  

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.บ้าน

เพชรก าหนด) 

- - 180,000 180,000 - 1 แหง่ เกษตรกรมีลานส าหรับ

ตากพืชผลทางการ

เกษตรที่เพียงพอส่งผล

ต่อคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

4 ถมที่สาธารณะของหมูบ่้าน  

หมู่ที่ 13 

เพื่อให้มีพื้นที่สาธารณะประโยชน์

เพิ่มขึน้ 

พืน้ที่ดินถมไม่น้อยกว่า 625.60

ตารางเมตร ถมสงู เฉลี่ย 1 เมตร 

(ตามแบบ อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

- 127,700 - - - 1 แหง่ มีพืน้ที่ส าหรับจัด

กิจกรรมหมู่บ้าน 

กองช่าง 

5 ก่อสรา้งศาลาอเนกประสงค์

บ้านโนนทองหลาง หมู่ที ่13 

เพื่อให้มีที่ส าหรับจัดกิจกรรม

ต่างๆของหมู่บ้านและสาธารณะ

ประโยชน์ 

ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 6 เมตร  

ยาว 12 เมตร   

(ตามแบบ อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

- - 324,000 - - 1 แหง่ มีพืน้ที่ส าหรับจัด

กิจกรรมหมู่บ้าน 

กองช่าง 

6 ก่อสรา้งศาลาที่พกัและติดตั้ง

แนวร้ัวริมสระน้ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 

13 

เพื่อให้ประชาชนและเด็กนักเรียน

มีที่พักรอรถที่ปลอดภัยพร้อมกั้น

แนวร้ัว 

ศาลาที่พักกว้าง 8 เมตร ยาว 8 

เมตร ติดตั้งแนวร้ัวยาว 40 เมตร 

(ตามแบบ อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

- - - 500,000 - 1 แหง่ มีศาลาที่พักและแนวร้ัว

กั้นที่ปลอดภัยส าหรับ

ประชาชนและเดก็นักเรียน 

กองช่าง 
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  2.6  แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

 

 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

7 ก่อสรา้งลานอเนกประสงค์

พร้อมก าแพง หมู่ที่ 13 

(ปป.ฉ.6) 

เพื่อให้มีพื้นที่ส าหรับใชป้ระโยชน์

ในหมู่บ้านพรอ้มก าแพงป้องกัน 

ลาน คสล. ขนาด 15x15 เมตร 

หนา 0.10 เมตร พื้นที่ใช้สอย 225 

ตารางเมตร พร้อมก าแพงกันดนิ

ยาว 38 เมตร (รายละเอยีดตาม

แบบ อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

- - - - 150,000 

 

1 แหง่ มีพืน้ที่ส าหรับใช้ประโยชน์

ในหมู่บ้านพรอ้มก าแพง

ป้องกัน 

กองช่าง 

8 ต่อเติมอาคารห้องน้ า ห้องครัว 

ลานตาก หมู่ที่ 5 

มปีรับปรุงลานตากให้มีสิง่อ านวย

ความสะดวกให้แก่ประชาชนใน

การมาใชป้ระโยชน์และการจัด

กิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน 

ห้องน้ าขนาด 1.50x2 เมตร 

จ านวน 2 ห้อง และห้องครัว

ขนาด 6x4.50 เมตร พื้นที่ใช้สอย

รวมอาคารเดิมไม่นอ้ยกว่า 87 

ตร.เมตร (รายละเอยีดตามแบบ 

อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

- - - - 348,000 1 แหง่ มีสิ่งอ านวยความสะดวก

ให้แก่ประชาชนที่มาใช้

ประโยชน์และการจัด

กิจกรรมต่างๆของหมู่บ้าน 

กองช่าง 

9 ปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตาม

สาย หมู่ที่ 19 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตาม

สายของหมูบ่้านให้สามารถใชง้าน

ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

1. เคร่ืองขยายเสียง 1 เคร่ือง 

(100 วัตต์+100 วัตต์ RMS) 

2. เดินสายล าโพงขนาด 0.9 

มิลลิเมตร ยาว 1,987 เมตร 

3. ล าโพง ขนาด 50 W 200 Hz-

6KHz จ านวน 3 ชุด 

- - - 100,000 - 1 แหง่ เสียงตามสายของหมูบ่้าน

ให้สามารถใชง้านได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

รวม 9  โครงการ - - 190,000 293,600 504,000 780,000 498,000 - - - 
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  2.7  แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 ส่งเสรมิประชาธิปไตย   

(ปป.ฉ.6) 

จัดการฝกกอบรม การรณรงค์

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกบัการ

เลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย 

คลอบคลมุ 23 หมู่บ้าน 20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

จ านวน

ผู้เข้ารว่ม

โครงการ 

ประชาชนมีความรู้

เกี่ยวกับการเลือกตัง้ใน

ระบอบประชาธิปไตย 

ส านักงาน 

ปลัด 

2 พัฒนาศักยภาพคณะ 

กรรมการหมู่บ้านด้านการ

จัดท าแผน (แผนชุมชน/

แผนพัฒนาหมูบ่้าน) 

เพื่อฝกกอบรมด้านการจัดท าแผน

ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านให้มี

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

จัดท าแผน  ได้แก่  แผนพัฒนา

ท้องถิ่น หรือแผนพัฒนาหมู่บ้าน  

คณะกรรมการหมู่บ้านและผูท้ี่

เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนพัฒนา  

ทั้ง 23 หมู่บ้าน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง คณะกรรมการหมู่บ้านมี

ความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการจัดท า

แผนพัฒนาหมูบ่้าน 

ส านักงาน

ปลัด 

3 ป้องกันและแก้ไขปญัหายา

เสพติด 

เพื่อด าเนินการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพตดิ เช่น การอบรม

การปราบปรามยาเสพติดระดับ

หมู่บ้าน การรณรงค์ตา่งๆ 

กิจกรรมบ าบัดฟื้นฟูผู้ตดิ/ผู้เสพยา

เสพติด การสรา้งภูมิคุ้มกัน 

ในเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ฯลฯ 

คลอบคลมุ 23 หมู่บ้าน 130,000 - - - - 1 คร้ัง ปํญหายาเสพตดิในต าบล

บ้านเพชรลดลง 

ส านักงาน 

ปลัด 

4 ประชาคมจัดท าแผนระดับ

หมู่บ้าน 

เพื่อให้ความรู้ในการจัดท าแผน

ชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น จัดเวที

ประชาคมระดับหมู่บ้านสร้างการ

มีส่วนรว่มของประชาชน  

คลอบคลมุ 23 หมู่บ้าน 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 1 คร้ัง ประชาชนมีส่วนรว่มใน

การจัดท าแผนพัฒนา 

ส านักงาน 

ปลัด 

5 ประชาคมบูรณาการแผน

ระดับต าบล 

เพื่อประชาคมบูรณาการแผน 

ชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ

ต าบล ขับเคลื่อน สรา้งการเรียนรู้

แก่ชุมชนและสง่เสรมิให้เกิดการมี

ส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าแผน

ในระดับต าบล  

คลอบคลมุ 23 หมู่บ้าน 35,000 20,000 20,000 20,000 20,000 คร้ัง เกิดการบูรณาการการ

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น

ร่วมกัน 

ส านักงาน 

ปลัด 

รวม 5  โครงการ - - 210,000 65,000 65,000 65,000 65,000 - - - 
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  2.8  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแขง่ขัน

กีฬาต้านยาเสพติดต่างๆ 

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการส่งนกักีฬา

เข้าร่วมการแขง่ขันกีฬาต้านยาเสพ

ติดต่างๆ ตามนโย บายของรัฐบาล

ที่หน่วยงานต่างๆ จัดขึน้   

นักกีฬาในต าบลบ้านเพชร 

จ านวน 23 หมู่บา้น 

20,000 

 

15,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

จ านวน

ผู้เข้ารว่ม

โครงการ 

เปิดโอกาสให้นักกีฬาได้

เข้าร่วมการแขง่ขันใน

รายการต่างๆ 

กอง 

การศึกษาฯ 

2 แข่งขันกีฬา "ตา้นยาเสพติด

และสร้างความปรองดอง

สมานฉันท์" 

เพื่ อจ่ายเป็นค่ าใช้จ่ ายในการ

จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ

ติด สร้างความสามัคคีและความ

ปรองดองสมานฉันท์ 

(กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์) เช่น จ่าย

เป็นค่าวัสดุ  อุปกรณ์ ฯลฯและ

ค่าใช้จา่ยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

จัดการแขง่ขันกีฬา 

จ านวน 1 คร้ัง 

120,000 20,000 20,000 

 

20,000 20,000 จ านวน

ผู้เข้ารว่ม

แข่งขันกีฬา 

ผู้เข้ารว่มการแขง่ขันมี

น้ าใจนักกีฬาและมี

สุขภาพร่างกายและจิตใจ

ที่เข้มแข็ง 

กอง 

การศึกษาฯ 

3 จัดการแขง่ขันฟุตซอลเดก็และ

เยาวชน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครง 

การจัดการแข่งขันฟุตซอลเด็ก

และเยาวชน  โดยเป็นค่าใช้จ่าย

ตามโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่

เกี่ยวข้องและจ าเป็น 

จัดการแขง่ขันกีฬาฟุตซอล 

จ านวน 1 คร้ัง 

240,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จ านวน

ผู้เข้ารว่ม

แข่งขันกีฬา 

ผู้เข้ารว่มการแขง่ขันมี

น้ าใจนักกีฬาและมี

สุขภาพร่างกายและจิตใจ

ที่เข้มแข็ง 

กอง 

การศึกษาฯ 

4 วอลเลย์บอลแชมป์เปี้ยนชิพ เพื่ อ จ่ า ย เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ย ต าม

โ ค ร ง ก า ร แ ข่ ง ขั น กี ฬ า

วอลเลย์บอล โดยเป็นค่าใช้จ่าย

ตามโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นที่

เกี่ยวข้องและจ าเป็น 

จัดการแขง่ขันวอลเลยบ์อล 

จ านวน 1 คร้ัง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน

ผู้เข้ารว่ม

แข่งขันกีฬา 

ผู้เข้ารว่มการแขง่ขันมี

น้ าใจนักกีฬาและมี

สุขภาพร่างกายและจิตใจ

ที่เข้มแข็ง 

กอง 

การศึกษาฯ 

5 ร าบวงสรวงงานประเพณี

วัฒนธรรมท้องถิ่นจงัหวัด

ชัยภูมิ (พต.ฉ. 3) 

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในกิจกรรม

ส่งเสรมิวัฒนธรรมประเพณตี่างๆ  

โดยการร าบวงสรวง และการฟ้อน

ร าท้องถิ่น 

นางร าต าบลบ้านเพชร 

จ านวน 200 คน 

- 30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

กิจกรรมทาง

วัฒนธรรม

ประเพณี 

นางร าต าบลบ้านเพชรได้

เข้าร่วมกิจกรรมส าคัญ

ทางวัฒนธรรมประเพณี

ต่างๆ 

กอง 

การศึกษาฯ 
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  2.8  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 

 

 

 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

6 ส่งเสรมิวัฒนธรรมประเพณี

เข้าพรรษา 

เพื่ อ จ่ า ย เป็ น ค่ าด า เนิ น ก า ร

กิจกรรมตามโครงการ เช่น ค่า 

จ้างตกแต่งขบวน ค่าจ้างเคร่ือง

ขยาย เสี ย ง  เงิ น รางวัลขบวน

แห่ ค่าปัจจัยถวายพระ ฯลฯ 

ครอบคลุม 23 หมู่บ้าน 30,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง วัฒนธรรม ประเพณทีี่ดี

งานคงอยู่คู่สังคมไทย

และชาวต าบลบ้านเพชร

สืบไป 

กอง 

การศึกษาฯ 

7 อนุรักษ์ส่งเสรมิและเผยแพร่

ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

ท้องถิ่น 

เพื่ อ จ่ า ย เป็ น ค่ าด า เนิ น ก า ร

กิ จก รรมตาม โค รงก าร  เพื่ อ

อนุ รักษ์ ส่ ง เส ริมและเผยแพ ร่

ศิลปวัฒนธรรมประเพณที้องถิ่น 

ครอบคลุม 23 หมู่บ้าน 30,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 คร้ัง วัฒนธรรม ประเพณทีี่ดี

งานคงอยู่คู่สังคมไทย

และชาวต าบลบ้านเพชร

สืบไป 

กอง 

การศึกษาฯ 

8 ส่งเสรมิวัฒนธรรมประเพณี

ท้องถิ่น (อุปสมบทนาคหมู่) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการ

กิจกรรมตามโครงการ เช่น 

ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าวสัดุ

อุปกรณ์ ฯลฯ รวมทั้งรายจ่ายอื่น

ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็น 

ครอบคลุม 23 หมู่บ้าน 

ณ วัดศาลาทรง 

20,000 25,000 25,000 25,000 25,000 1 คร้ัง วัฒนธรรม ประเพณทีี่ดี

งานคงอยู่คู่สังคมไทย

และชาวต าบลบ้านเพชร

สืบไป 

กอง 

การศึกษาฯ 

9 อนุรักษ์และสืบสานประเพณี

ลอยกระทง 

เพื่ อ จ่ า ย เป็ น ค่ าด า เนิ น ก า ร

กิจกรรมตามโครงการ เช่น ค่า 

อ า ห า ร  เค ร่ื อ ง ดื่ ม  ค่ า วั ส ดุ

อุปกรณ์  เคร่ืองประดับตกแต่ง

ขบวน ฯลฯ รวมทั้งรายจ่ายอื่นที่

เกี่ยวข้องและจ าเป็น 

ครอบคลุม 23 หมู่บ้าน 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 1 คร้ัง วัฒนธรรม ประเพณทีี่ดี

งานคงอยู่คู่สังคมไทย

และชาวต าบลบ้านเพชร

สืบไป 

กอง 

การศึกษาฯ 

รวม 9  โครงการ - - 585,000 495,000 500,000 500,000 500,000 - - - 
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  2.9  แผนงานงบกลาง 

 
 

 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 สมทบกองทุนหลักประกัน

สุขภาพองค์การบริหารส่วน

ต าบลบ้านเพชร 

(ผ.05 ส าหรับอุดหนุน อปท. 

ส่วนราชการ) (ปป.ฉ.6) 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน

หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น

หรือพืน้ที่ขององค์การบรหิารส่วน

ต าบลบ้านเพชร (สปสช.) ตาม

ประกาศของคณ ะกรรมการ

ส านักงานหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 50  

กองทุนหลักประกนั

สุขภาพองค์การบรหิาร

ส่วนต าบลบ้านเพชร 

250,000 

 

200,000 

 

200,000 

 

200,000 

 

200,000 

 

1 คร้ัง ประชาชนในต าบล

บ้านเพชรเข้าถงึการ

ให้บรกิารด้าน

สุขภาพอย่างทั่วถึง 

ส านักงาน 

ปลัด 

2 เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยัง

ชีพผู้สูงอายุโดยมีวิธีการค านวณ

ตั้งงบประมาณประเภทนีจ้าก

ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ รวม 12 

เดือน   

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอายุ 

ครอบคลุม 23 หมู่บ้าน 

15,193,200 15,936,000 16,000,000 16,100,000 16,200,000 จ านวน

ผู้สูงอายุ 

ที่รับเบี้ย

สงเคราะห ์

ผู้รับเบี้ยสงเคราะห์

มีคุณภาพชีวติที่ดขึึน้ 

กอง 

สวัสดิการฯ 

3 เบีย้ยังชีพคนพิการ เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยัง

ชีพคนพิการ โดยมีวิธีค านวณตั้ง

งบ ป ระม าณ ป ระ เภ ท นี้ จ า ก

ฐานข้อมู ลคนพิ ก าร  รวม  12 

เดือน 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้

พิการ 

ครอบคลุม 23 หมู่บ้าน 

5,827,200 5,971,200 6,000,000 6,050,000 6,100,000 จ านวนผู้

พิการ 

ที่รับเบี้ย

สงเคราะห ์

ผู้รับเบี้ยสงเคราะห์

มีคุณภาพชีวติที่ดขึึน้ 

กอง 

สวัสดิการฯ 

4 เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยัง

ชีพผู้ป่วยเอดส์ โดยค านวณจาก

ฐานข้อมูลผู้มีสิทธิรับเบี้ย รวม 12 

เดือน 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย 

ครอบคลุม 23 หมู่บ้าน 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 จ านวน

ผู้ป่วย 

ที่รับเบี้ย

สงเคราะห ์

ผู้รับเบี้ยสงเคราะห์

มีคุณภาพชีวติที่ดขึึน้ 

กอง 

สวัสดิการฯ 

รวม 4 โครงการ - - 21,390,400 22,227,200 22,320,000 22,470,000 22,620,000 - - - 



58 

 

 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 

องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านเพชร  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พฒันาสังคมและคุณภาพชวีิตให้มั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดั ที่ 8  การบริหารจัดการบา้นเมอืงทีด่ ีมีประสทิธิภาพ 

     3. ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบรหิารจัดการบา้นเมืองทีด่ี 

  3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 จัดการเลือกตั้งขององคก์าร

บรหิารส่วนต าบล (ปป.ฉ.6) 

จัดการเลือกตั้งขององคก์าร

บรหิารส่วนต าบล ในการเลือกตั้ง

ของ อบต. กรณีหมดวาระหรือ

กรณีแทนต าแหน่ง ส.อบต.ที่ว่าง  

คลอบคลมุ ทั้ง 23 หมูบ่้าน 

ในพื้นที่ต าบลบ้านเพชร 

30,000 

 

364,500 

 

600,000 

 

500,000 

 

500,000 

 

ต าบลบ้านเพชร การเลือกตั้งของ

ต าบลบ้านเพชรเป็นไป

ด้วยความเรียบรอ้ย 

ส านักงาน 

ปลัด 

2 ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ

ช่วยเหลือประชาชนขององคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอ

บ าเหน็จณรงค์ จงัหวัดชัยภมูิ 

(ปป.ฉ.3) 

เพื่อให้การอ านวยการของศูนย์

ปฏิบัติการร่วมขององคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอ

บ าเหน็จณรงค ์จังหวัดชัยภมู ิ 

มีประสิทธิภาพ ฯ 

อุดหนุน อปท. 

ในเขตอ าเภอบ าเหน็จณรงค ์

- 25,000 25,000 25,000 25,000 1 คร้ัง ศูนย์สามารถ

ด าเนินการตาม

วัตถุประสงค์ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

ส านักงาน 

ปลัด 

3 เงินอุดหนุนองคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

เพื่ อ จ่ า ย เป็ น เ งิ น อุ ด ห นุ น

ให้กับ  อบต.เกาะมะนาว  ตาม

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์

รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัด

จ้างขององค์การบ ริหารส่วน

ต าบลระดับอ าเภอฯ   

อุดหนุน อบต.เกาะมะนาว 

จ านวน 1 แห่ง 

30,000 - - - - 1 คร้ัง อปท.สามารถ

ด าเนินการตาม

วัตถุประสงค์ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

ส านักงาน 

ปลัด 

แบบ ผ. 02 
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  3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

4 จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ใน

การจัดเก็บภาษปีระจ าป ี

เพื่อจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ใน

การจัดเก็บภาษีประจ าปีเพื่อเป็น

การเพิ่มรายได้ให้กับองค์การ

บรหิารส่วนต าบลบ้านเพชร 

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์

ในพื้นที่ต าบลบ้านเพชร 

30,000 50,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนป้ายภาษี

ที่ติดตั้ง 

ประชาชนได้

รับทราบข้อมูลด้าน

การจัดเก็บภาษี

ประจ าปี 

กองคลงั 

5 อบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและ

เพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานขององคก์าร

บรหิารส่วนต าบลบ้านเพชร 

เพือ่เสรมิสร้างทักษะในการ

ท างานและเพิ่มความรู้ 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 

พนักงานส่วนต าบล 

พนักงานจ้าง  ผู้น าชุมชน 

ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 

400,000 410,000 410,000 410,000 410,000 1 คร้ัง ผู้เข  าร่วมมีความรู้

สามารถพัฒนา

ตนเองและงานได้ดี

ย่ิงขั้น 

ส านักงาน 

ปลัด 

6 จัดท าและปรับปรุงข้อมูล

แผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สิน 

เพื่อด าเนินการในขั้นตอนการ

จัดท าหรือปรับข้อมูลแผนที่ภาษี

และทะเบียนทรัพย์สิน ในขั้นตอน

การจัดท าแผนที่ภาษี (ผ.ท.7) และ

น าส่งข้อมลูแผนที่ภาษี (ผ.ท.7) เข้า

สู่โปรแกรม LTax3000 

แผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สิน 

ข้อมูลครอบคลุม 23 

หมู่บ้าน 

100,000 100,000 100,000 50,000 50,000 โปรแกรมแผนที่

ภาษีและ

ทะเบียน

ทรัพย์สิน 

มีข้อมูลด้านแผนที่

ภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สินที่ถูกต้อง 

กองคลงั 

7 โครงการอบรมเพื่อเพิ่ม

ศักยภาพและเพิ่มประสิทธิ 

ภาพในการพัฒนาองค์กรสู่

ความเป็นเลิศ (ปป.ฉ.5) 

เพ่ือยกระดับคุณภาพการบริหาร

จัดการขององค์การบรหิารส่วนต าบล

บา้นเพชรใหส้อดคล้องกับหลักธรรมา 

ภิบาลตลอดจนเข้าใจบทบาทหน้าที่ซึ่ง

กันและกันมทีัศนคติท่ีดีในการปฏิบัติ 

งานและได้แลกเปล่ียนความคิดเห็น

และประสบการณ์ในการท างาน

ร่วมกัน 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 

พนักงานส่วนต าบล 

พนักงานจ้าง  ผู้น าชุมชน 

ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 

- 410,000 410,000 410,000 - 1 คร้ัง น าความรู้และ

ประสบการณ์ที่ได้ 

จากการอบรมมา

ประยุกต์พัฒนา 

องค์กร 

ส านักงาน

ปลัด 

8 โครงการจัดงานรัฐพิธีและ

กิจกรรมปกป้องสถานบนั

ส าคัญ 

เพื่อจัดกิจกรรมด้านรัฐพธิีและ

กิจกรรมปกป้องสถาบันส าคญั 

รวมถึงกิจกรรมอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ ฯลฯ 

ส่วนราชการ 

และประชาชนทกุหมูเ่หล่า

ในต าบลบ้านเพชร 

- - 20,000 20,000 20,000 จ านวนโครงการ

ที่จัด 

การแสดงออกถงึ

ความจงรักภักดีต่อ

สถาบันที่ส าคัญ 

ส านักงาน

ปลัด 

รวม 8 โครงการ - - 590,000 1,359,500 1,570,000 1,420,000 1,010,000 - - - 
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  3.2  แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ

พัฒนาสตรีต าบลบ้านเพชร 

เพื่ อ จ่ า ย เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ย ต าม

โครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน 

อาหารว่าง เค ร่ืองดื่ม ค่าป้าย

โครงการ ฯลฯ  

คณะกรรมการพัฒนาสตรีต าบล

บ้านเพชร ทั้ง 23 หมุ่บ้าน 

20,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 คร้ัง คณะกรรมการพัฒนา

สตรตี าบลบ้านเพชร

ปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

กอง 

สวัสดิการฯ 

รวม 1  โครงการ - - 20,000 10,000 10,000 10,000 10,000 - - - 

 

3.3  แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 ติดตั้งระบบไฟฟา้ส่องสว่าง

ภายในอาคารโดมพรอ้มระบบ

ควบคุมชุดโคม (ปป.ฉ.5) 

เพื่อให้มีแสงสว่างในเวลากลางคืน 

ป้องกันและรักษาทรัพย์สินของทาง

ราชการพร้อมบริการประชาชนใน

การใชอ้าคารโดม 

ติดตั้งระบบไฟฟา้ส่องสว่าง

ภายในอาคารโดมพรอ้มระบบ

ควบคุมชุดโคม จ านวน 21 ชุด 

 

- 250,000 364,000 - - จ านวนชุดโคมไฟ มีแสงสว่างเพียงพอ

ต่อการใชง้าน 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

 

3.3  แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

2 ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟา้

ส านักงานองคก์ารบรหิารส่วน

ต าบลบ้านเพชร (พต.ฉ.2) 

เพื่อเพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟา้

จากขนาด 50 เควีเอ เป็นขนาด 

100 เควีเอ ส าหรับส านกังาน 

อบต.บ้านเพชร 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด าเนินการ 

- รือ้ถอนติดตั้งหม้อแปลงเคร่ือง

ใหม่ ระบบ 3 เฟส 22,000-

400/230 โวลท์ ขนาด 100 เควีเอ 

จ านวน 1 เคร่ือง  

- ปักเสาคอนกรีตอัดแรงขนาด 12 

เมตร จ านวน 2 ต้น พาดสายแรง

สูงด้วยสายเคเบิลอากาศขนาด 50 

ตารางเมตร จ านวน 3 เส้น 

ระยะทาง 92 เมตร พร้อมอุปกรณ์

ประกอบหัวเสา ตดิตั้งสายยึดโยง 

จ านวน 2 ชุด 

- ปักเสาคอนกรีต ขนาด 9 เมตร 

จ านวน 7 ต้น พาดสายแรงต่ าด้วย

สายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 

ตารางเมตร จ านวน 4 เส้น 

ระยะทาง 150 เมตร ติดตั้งสายยึด

โยง จ านวน 3 ชุด 

- ติดตั้งมิเตอรแ์รงต่ าประกอบ  

ซีที ระบบ 3 เฟส 4 สาย ขนาด 

150/5 แอมป์ จ านวน 1 เคร่ือง  

- 450,000 

 

- - - 1 แหง่ ส านักงาน อบต.บ้านเพชร 

มีก าลังไฟฟา้เพื่อใช้ในการ

ปฏิบัติราชการภายใน

ส านักงานอย่างเพียงพอ 

และสามารถให้บริการ

ประชาชนไดอ้ย่างเต็ม

ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

รวม 2  โครงการ - - - 700,000 364,000 - - - - - 
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  3.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 ปรับปรุงห้องส านักงานบริเวณ 

ชั้น 2 ของอาคารส านักงาน 

(พต.ฉ.2) 

เพื่อให้มีห้องปฏิบัติราชการ

ส าหรับส านักงานเพื่อรองรับ

ภารกิจงานที่เพิม่มากขึน้ 

จ านวน 1 ห้อง  

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.บ้าน

เพชรก าหนด) 

- 443,000 - - - 1 แหง่ มีห้องส าหรับปฏิบตัิ

ราชการเพียงพอต่อ

ปรมิาณงานที่เพิ่มขึน้ 

ส านักงาน

ปลัด 

2 โครงการปรับปรุงอาคาร

ส านักงานองคก์ารบรหิาร ส่วน

ต าบลบ้านเพชร 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาปรับ 

ปรุงอาคารส านักงาน อบต.

บ้านเพชร ภายนอกอาคาร

ส านักงาน 

(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

ทาสีอาคารภายนอก พร้อมติดตัง้

ตาข่ายเหล็กป้องกนันก 

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.บ้าน

เพชรก าหนด) 

151,000 - - - - 1 แหง่ อาคารส านักงาน 

มีความสง่างาม 

กองช่าง 

3 ปรับปรุงลานกีฬาองค์การ

บรหิารส่วนต าบลบ้านเพชร 

(พต.ฉ.2) 

เพื่อปรับปรุงลานกีฬาของ 

อบต.บ้านเพชรให้มีพื้นที่ใช้สอย

มากย่ิงขึน้ 

พืน้ที่ใช้สอยไม่นอ้ยกว่า 473.46 

ตารางเมตร (รายละเอยีดตาม

แบบ อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

- 186,000 

 

- - - 1 แหง่ อบต.บ้านเพชร มีลาน

กีฬาส าหรับให้บริการ

ประชาชนในการจัด

กิจกรรมต่างๆ เพิม่ขึน้ 

กองช่าง 

4 ก่อสรา้งลานอเนกประสงค์

ภายในอาคารโดม  (พต.ฉ.2) 

เพื่อก่อสรา้งลานคอนกรีตเสรมิ

เหล็กภายในอาคารโดม 

ส าหรับใช้ประโยชน์และรองรับ

การบรกิารต่างๆ 

ลานคอนกรีตเสรมิเหล็ก กว้าง 

39 เมตร ยาว 51 เมตร หนา 

0.12 เมตร พื้นที่ที่ด าเนินการไม่

น้อยกว่า 1,989 ตารางเมตร  

(รายละเอยีดตามแบบ อบต. บ้าน

เพชรก าหนด) 

- 1,035,000 

 

- - - 1 แหง่ อาคารโดมมีลาน

อเนกประสงค์ที่ได้

มาตรฐาน สามารถ

ใชง้านได้หลากหลาย 

กองช่าง 

5 ก่อสรา้งถนน คสล. ทางเข้า

อาคารโดมอเนกประสงค์ 

(พต.ฉ.2) 

เพื่อก่อสรา้งถนน คสล.ทางเข้า

อาคารโดมอเนกประสงค์ ให้มี

มาตรฐานรองรับการให้บรกิาร

ประชาชน 

ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 

184 เมตร หนา 0.15 เมตร 

พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตาม

สภาพพืน้ที่ไม่น้อยกว่า 184 

ตารางเมตร  (รายละเอยีดตาม

แบบ อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

- 404,800 

 

- - - 1 เส้นทาง อบต.บ้านเพชร มี

ถนนที่มีมาตรฐานไว้

ให้บรกิารประชาชน

ในการจัดกิจกรรม

ต่างๆ  

กองช่าง 
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  3.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

6 เทพืน้คอนกรีตเสรมิเหล็กรอบ

อาคารโดมอเนกประสงค์ 

อบต.บ้านเพชร (พต.ฉ.6) 

เพื่อใชใ้นการปฏิบัติราชการ 

เพิ่มพืน้ที่ใช้สอยในโอกาสต่างๆ 

พืน้ที่ผิวคอนกรีตเสรมิเหลก็ไม่ 

น้อยกว่า 988 ตารางเมตร หนา 

0.15 เมตร ด าเนินการติดตัง้บล็อก

ปูหญ้าพร้อมปลกูหญ้า,ปลกูต้นไม้ 

 ,ขอบคันหนิพร้อมทาสี,ถมดิน

พร้อมปรับเกรด (รายละเอยีด

ตามแบบ อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

- - 500,000 

 

- - 1 แหง่ โดมอเนกประสงค์มี

พืน้ทีใช้สอยเพิ่มมาก

ขึน้ 

กองช่าง 

7 ก่อสรา้งโรงจอดรถพร้อมเท

พืน้ลานคอนกรีตบริเวณหน้า

กองช่าง อบต.บ้านเพชร 

(พต.ฉ.6) 

เพื่อใชใ้นการปฏิบัติราชการ 

และอ านวยความสะดวก ใหแ้ก่

ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ 

โรงจอดรถขนาดกว้าง 6 เมตร 

ยาว 20 เมตร พืน้ที่ผิวคอนกรีต

เสรมิเหล็กไม่นอ้ยกว่า 120ตาราง

เมตร หนา 0.15 เมตร 

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.บ้าน

เพชรก าหนด) 

- - 250,000 

 

- - 1 แหง่ ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกในการ

มาติดต่อราชการ 

กองช่าง 

8 ปรับปรุงอาคารพัสด ุ 

องค์การบรหิารส่วนต าบล 

บ้านเพชร (พต.ฉ.6) 

 

เพื่อใชใ้นการปฏิบัติราชการ 

เพิ่มพืน้ที่ใช้สอยในโอกาสต่างๆ 

จัดท าเวทีขนาด กว้าง 4 เมตร  

ยาว 6 เมตร  สูง 0.40 เมตร 

พร้อมติดตั้งราวแสตนเลสทางขึน้  

1 จุด (รายละเอยีดตามแบบ 

อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

- - 100,000 

 

- - 1 แหง่ อาคารพัสดุสามารถ

ใชง้านได้หลากหลาย 

เกิดประโยชน์ในการ

ใชส้ถานที ่

กองช่าง 

9 ปรับปรุงอาคาร ชั้น 2  เพื่อให้มีห้องปฏิบัติราชการ

ส าหรับส านักงานเพื่อรองรับ

ภารกิจงานที่เพิม่มากขึน้ 

ด าเนินการปูพื้นด้วยกระเบือ้งยาง 

1 งาน พรอ้มติดตัง้ผ้าม่าน 

จ านวน 1 งาน  

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.บ้าน

เพชรก าหนด) 

- - 251,000 - - 1 แหง่ มีห้องส าหรับปฏิบตัิ

ราชการเพียงพอต่อ

ปรมิาณงานที่เพิ่มขึน้ 

ส านักงาน

ปลัด 

รวม 9  โครงการ - - 151,000 2,068,800 1,101,000 - - - - - 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 

องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านเพชร  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  พฒันาขดีความสามารถในการผลิต การจัดการสนิคา้และบริการ สรา้งมูลค่าเพิ่มอย่างมปีระสทิธิภาพและยั่งยืน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดั ที่ 6  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศนูย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 

     4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน 

4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ถนน คสล.)  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 ก่อสรา้งถนน คสล. สายบ้าน

เพชร ดอนชะแง้ (ถนนเก่า) 

จากบ้านนายยง ยึดพวก ถงึ

วัดเพชรดอนยาง หมู่ที่  1 

เพื่อให้การสัญจรภายในหมู่บ้าน

เกิดความสะดวกและมีความ

ปลอดภัย 

ก่อสรา้งถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 

เมตร ยาว 70 เมตร  หนา 0.15 

เมตร (รายละเอยีดตามแบบ 

อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

187,000 - - - - 1 แหง่ ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองช่าง 

2 ก่อสรา้งถนน คสล.สายหนอง

อนีุน (ช่วงที ่1) หมู่ที่ 1 

เพื่อให้การสัญจรภายในหมู่บ้าน

เกิดความสะดวกและมีความ

ปลอดภัย 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร  

ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร 

(รายละเอยีดตามแบบ อบต. บ้าน

เพชรก าหนด) 

- - 297,000

  

- - 1 แหง่ ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองช่าง 

3 ก่อสรา้งถนน คสล.สายคลอง

เสือบอง (ช่วงที่ 2) หมูท่ี่ 1

  

   

  

เพื่อให้การสัญจรภายในหมู่บ้าน

เกิดความสะดวกและมีความ

ปลอดภัย 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร    

ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15เมตร 

พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้าง

ละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร  

(รายละเอยีดตามแบบ อบต. บ้าน

เพชรก าหนด) 

- - - 330,000 - 1 แหง่ ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 02 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ถนน คสล.)  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

4 ก่อสรา้งถนน คสล.หน้าศาล

เจ้าประสิทธิ์  เชื่อมสาย

ธรรมวัฒน์(ถนนรอบสระน้ า

ข้างวัด)  (ช่วงที่ 3)  หมู่ที่ 2 

เพื่อให้การสัญจรภายในหมู่บ้าน

เกิดความสะดวกและมีความ

ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 80   

เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลง

ลูกรังไหล่ทาง (รายละเอยีดตาม

แบบ อบต. บ้านเพชรก าหนด) 

- 181,000 - - - 1 แหง่ ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองช่าง 

5 ก่อสรา้งถนน คสล.ซอยร่วมใจ

พัฒนา หมู่ที่ 2 

เพื่อให้การสัญจรภายในหมู่บ้าน

เกิดความสะดวกและมีความ

ปลอดภัย 

ขนาดผิวจราจร  กว้าง 4 เมตร  

ยาว 1,500 เมตร 

(รายละเอยีดตามแบบ อบต. 

บ้านเพชรก าหนด) 

- - -  400,000 - 1 แหง่ ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองช่าง 

6 ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมยก

ร่องพูนดิน  ซอยบ้านนายฉ่ า -

บ้านนายสมด ี หมู่ที่  2 

เพื่อให้การสัญจรภายในหมู่บ้าน

เกิดความสะดวกและมีความ

ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 200  

เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร 

(รายละเอยีดตามแบบ อบต. 

บ้านเพชรก าหนด) 

- - 120,000 - - 1 แหง่ ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองช่าง 

7 ปรับปรุงผวิถนนซอยแม่พา

กลาง หมู่ที่  2 

เพื่อให้การสัญจรภายในหมู่บ้าน

เกิดความสะดวกและมีความ

ปลอดภัย 

ยาว 100 เมตร กว้าง 4 เมตร 

หนา 0.15 เมตร (รายละเอยีด

ตามแบบ อบต. บ้านเพชร

ก าหนด) 

- 100,000 - - - 1 แหง่ ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองช่าง 

8 ก่อสรา้งถนน คสล.ซอยเลียบ

วัดเพชรวิศยาราม (ช่วงที่ 4)  

หมู่ที่ 2 (ปป.ฉ.6) 

เพื่อให้การสัญจรภายในหมู่บ้าน

เกิดความสะดวกและมีความ

ปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 92 

เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลง

ลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ 

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.บ้าน

เพชรก าหนด) 

- - 202,400 - - 1 แหง่ ประชาชนได้รับความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองช่าง 

9 ก่อสรา้งถนน คสล. จากบ้าน

นายประยูร ถึงบ้านนาย

ศุภกฤษ หม   ่ที่ 2 

เพื่อให้การสัญจรภายในหมู่บ้าน

เกิดความสะดวกและมีความ

ปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 60 

เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลง

ลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ 

(รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้าน

เพชรก าหนด) 

- - - - 100,000 1 แหง่ ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองช่าง 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ถนน คสล.) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

10 ขยายผิวถนนคอนกรีตจาก

ถนนค าปงิด่านขุนทด-บ้าน

นางอวยพร หมู่ที่ 3 (ปป.ฉ.6) 

เพื่อให้การสัญจรภายในหมู่บ้าน

เกิดความสะดวกและมีความ

ปลอดภัย 

พื้นที่ ผิวจราจรคอนกรีตเสริม

เหล็กไม่น้อยกว่า 900 ตร.เมตร 

หนา 0.15 เมตร(รายละเอยีดตาม

แบบ อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

- - 495,000 - - 1 แหง่ ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองช่าง 

11 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล.

ช่วงบ้านพ่อทิม - พ่อวีระ หมู่

ที่ 3 

เพื่อให้การสัญจรภายในหมู่บ้าน

เกิดความสะดวกและมีความ

ปลอดภัย 

 

(รายละเอยีดตามแบบ อบต. 

บ้านเพชรก าหนด) 

30,000     1 แหง่ ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองช่าง 

12 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. 

ซอยบ้านพ่อยอด – บ้านพ่อรู  

(จุดแยกเข้าบา้นพ่อรู) หมู่ที่ 3 

เพื่อให้การสัญจรภายในหมู่บ้าน

เกิดความสะดวกและมีความ

ปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร  ยาว 40 

เมตร หนา 0.15 เมตร 

 (รายละเอยีดตามแบบ อบต. 

บ้านเพชรก าหนด) 

- - - 60,000 - 1 แหง่ ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองช่าง 

13 ก่อสรา้งถนน คสล. จากบ้าน

นางมะถงึถนนบ้านนายทิม 

ด่านขุนทด หมู่ที่ 3 

เพื่อให้การสัญจรภายในหมู่บ้าน

เกิดความสะดวกและมีความ

ปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร  ยาว 27 

เมตร หนา 0.15 เมตร 

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.บ้าน

เพชรก าหนด) 

    60,000 1 แหง่ ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองช่าง 

14 ก่อสรา้งถนน คสล.ภายใน

หมู่บ้านรอบนอก ซอยหนอง 

ขโมง  หมู่ที่ 4 

 เพื่อให้การสัญจรภายในหมู่บ้าน

เกิดความสะดวกและมีความ

ปลอดภัย 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร 

ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 

เมตร (รายละเอยีดตามแบบ 

อบต. บ้านเพชรก าหนด) 

   66,000  1 แหง่ ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองช่าง 

15 ก่อสรา้งถนน คสล.ภายใน

หมู่บ้าน ซอยเจริญผล หมู่ที่ 4 

เพื่อให้การสัญจรภายในหมู่บ้าน

เกิดความสะดวกและมีความ

ปลอดภัย 

ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 70  

เมตร หนา 0.15  เมตร พร้อม ลง

ลูกรังไหล่ทาง (รายละเอยีดตาม

แบบ อบต. บ้านเพชรก าหนด) 

 158,000    1 แหง่ ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองช่าง 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ถนน คสล.) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

16 ซ่อมแซมเสรมิผวิจราจรถนน

คอนกรีต ปากทาง เข้าหมูบ่้าน

โคกสว่าง หมู่ที่ 4 

เพื่อให้การสัญจรภายในหมู่บ้าน

เกิดความสะดวกและมีความ

ปลอดภัย 

ซ่อมแซมเสรมิผวิจราจรถนน

คอนกรีต จ านวน 3 จุด ขนาดผิว

จราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 

เมตร  (รายละเอยีดตามแบบ 

อบต. บ้านเพชรก าหนด) 

   66,000  1 แหง่ ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองช่าง 

17 ซ่อมแซมเสรมิผวิจราจรถนน 

คสล. ซอยประเสรฐิพงษ์     

หมู่ที่ 4 

เพื่อให้การสัญจรภายในหมู่บ้าน

เกิดความสะดวกและมีความ

ปลอดภัย 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร  

ยาว 1,000 เมตร (รายละเอยีด

ตามแบบ อบต. บ้านเพชร

ก าหนด) 

 100,000    1 แหง่ ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองช่าง 

18 ซ่อมแซมเสรมิผวิจราจรถนน

คอนกรีตซอยเพชรขุนทด  

(ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 

เพื่อให้การสัญจรภายในหมู่บ้าน

เกิดความสะดวกและมีความ

ปลอดภัย 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร  

ยาว 150 เมตร (รายละเอยีดตาม

แบบ อบต. บ้านเพชรก าหนด) 

   100,000  1 แหง่ ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองช่าง 

19 ก่อสรา้งถนน คสล. ซอย    

พอขุนทด หมู่ที่ 4 

เพื่อให้การสัญจรภายในหมู่บ้าน

เกิดความสะดวกและมีความ

ปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 135 

เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลง

ลูกรังไหล่ทางตามสภาพพืน้ที ่

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.บ้าน

เพชรก าหนด) 

- - - - 225,000 1 แหง่ ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองช่าง 

20 ก่อสรา้งถนน คสล.ซอยคอก

หมู (ช่วงที่ 3)  หมู่ที่ 6 

เพื่อให้การสัญจรภายในหมู่บ้าน

เกิดความสะดวกและมีความ

ปลอดภัย 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร  

ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร 

(รายละเอยีดตามแบบ อบต. 

บ้านเพชรก าหนด) 

- - - 110,000 - 1 แหง่ ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองช่าง 

21 ก่อสรา้งถนน คสล.จากบ้าน

นายหมั่นถงึประปาหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 6 

เพื่อให้การสัญจรภายในหมู่บ้าน

เกิดความสะดวกและมีความ

ปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 100 

เมตร หนา 0.15 เมตร  

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.บ้าน

เพชรก าหนด) 

- - - - 240,000 1 แหง่ ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองช่าง 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ถนน คสล.) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

22 ซ่อมแซมถนนถนนคอนกรีต

ทางเข้าหมู่บ้าน  หมูท่ี่ 7 

เพื่อให้การสัญจรภายในหมู่บ้าน

เกิดความสะดวกและมีความ

ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 30 เมตร 

หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทาง

รางตืน้คอนกรีตเสรมิเหล็กขนาด

กว้างข้างละ 1 เมตร ยาว 30 

เมตร หนา 0.15 เมตรพร้อมวาง

ท่อ คสล. ชั้น 3 ศก.0.40 เมตร

จ านวน 8ท่อนและบ่อพักขนาด 

0.60x0.60x1 เมตร จ านวน 2 บ่อ 

(รายละเอยีดตามแบบ อบต. บ้าน

เพชรก าหนด) 

- 196,700 - - - 1 แหง่ ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองช่าง 

23 ซ่อมถนนคอนกรีตหนา้ลาน

อเนกประสงค์ หมูท่ี่ 7 

เพื่อให้การสัญจรภายในหมู่บ้าน

เกิดความสะดวกและมีความ

ปลอดภัย 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 

60 เมตร หนา 0.15 เมตร  

(รายละเอยีดตามแบบ อบต. บ้าน

เพชรก าหนด) 

140,000 - - - - 1 แหง่ ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองช่าง 

24 ก่อสรา้งถนน คสล.ซอย

ด าเนิน สะดวก (ช่วงที่ 2)  หมู่

ที่ 8 (ปป.ฉ.6) 

เพื่อให้การสัญจรภายในหมู่บ้าน

เกิดความสะดวกและมีความ

ปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 100 

เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลง

ลูกรังไหล่ทางตามสภาพพืน้ที่  

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.บ้าน

เพชรก าหนด) 

- - 220,000 - - 1 แหง่ ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองช่าง 

25 ก่อสรา้งถนน คสล.ภายใน

หมู่บ้าน สายแยกตาปู่บ้าน - 

บ้านนายเทียม หมู่ที่ 8 

เพื่อให้การสัญจรภายในหมู่บ้าน

เกิดความสะดวกและมีความ

ปลอดภัย 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร  

ยาว 250 เมตร พร้อมวางท่อ

ระบายน้ า คสล. ศก.0.40 เมตร 

จ านวน 2 จุดๆ ละ 5 ท่อน รวม 10 

ท่อน (รายละเอยีดตามแบบ อบต. 

บ้านเพชรก าหนด) 

- - - 550,000 - 1 แหง่ ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองช่าง 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ถนน คสล.) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

26 ก่อสรา้งถนน คสล.สายหลัง

ส านักงานขนสง่รอบนอก (ช่วง

ที่ 2) หมู่ที่ 10 

เพื่อให้การสัญจรภายในหมู่บ้าน

เกิดความสะดวกและมีความ

ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 70  

เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลง

ลูกรังไหล่ทาง (รายละเอยีดตาม

แบบ อบต. บ้านเพชรก าหนด) 

- 158,000 - - - 1 แหง่ ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองช่าง 

27 ก่อสรา้งถนน คสล.เส้นหลงั

ขนส่งอ าเภอบ าเหน็จณรงค์ 

จากริมถนนสุรนารายณ์ถึง

บ้านนางถนอม สนตาเถร หมู่

ที่ 10 

เพื่อให้การสัญจรภายในหมู่บ้าน

เกิดความสะดวกและมีความ

ปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร   ยาว 

100  เม ต ร  ห น า  0 .15  เม ต ร 

(รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้าน

เพชรก าหนด) 

- - - - 240,000 1 แหง่ ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองช่าง 

28 ก่อสรา้งถนน คสล. ภายใน

หมู่บ้าน สายดอนชะแง้ -ท่า

ตาเผอืก (ช่วงที่ 1) หมู่ที่  11 

เพื่อให้การสัญจรภายในหมู่บ้าน

เกิดความสะดวกและมีความ

ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 70 

เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลง

ลูกรังไหล่ทาง (รายละเอียดตาม

แบบ อบต. บ้านเพชรก าหนด) 

156,000 - - - - 1 แหง่ ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองช่าง 

29 ก่อสรา้งถนน คสล.ซอยบ้าน

ตาไกร หมู่ที่ 11 

เพื่อให้การสัญจรภายในหมู่บ้าน

เกิดความสะดวกและมีความ

ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 97เมตร 

หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรัง

ไหล่ทาง (รายละเอียดตามแบบ 

อบต. บ้านเพชรก าหนด) 

- 217,000 - - - 1 แหง่ ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองช่าง 

30 ก่อสรา้งถนน คสล. ซอยสว่าง

ทุ่ง (ระยะที่ 3) หมู่ที่ 11 

(พต.ฉ.6) 

เพื่อให้การสัญจรภายในหมู่บ้าน

เกิดความสะดวกและมีความ

ปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 80 

เมตร หนา 0.15 เมตร  พร้อมลง

ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 

(รายละเอียดตามแบบ อบต. 

บ้านเพชรก าหนด) 

- - 176,000 

 

- - 1 เส้นทาง ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองช่าง 

31 ก่อสรา้งถนน คสล.ภายใน

หมู่บ้าน ซอยแจ่มเพง็ หมูท่ี่ 11 

เพื่อให้การสัญจรภายในหมู่บ้าน

เกิดความสะดวกและมีความ

ปลอดภัย 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร  

ยาว 120 เมตร (รายละเอียดตาม

แบบ อบต. บ้านเพชรก าหนด) 

- - - 100,000 - 1 แหง่ ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองช่าง 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ถนน คสล.) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

32 ก่อสรา้งถนน คสล.ภายใน

หมู่บ้าน ซอยบ้านนายพันธ์ 

หมู่ที่ 11 

เพื่อให้การสัญจรภายในหมู่บ้าน

เกิดความสะดวกและมีความ

ปลอดภัย 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 2 เมตร  

ยาว 22 เมตร หนา 0.15 เมตร  

พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  

(รายละเอยีดตามแบบ อบต. 

บ้านเพชรก าหนด) 

- - - 24,200 - 1 แหง่ ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองช่าง 

33 ก่อสรา้งถนน คสล.ภายใน

หมู่บ้าน ซอยบ้าน น.ส.บัวผัน 

หมู่ที่ 11 

เพื่อให้การสัญจรภายในหมู่บ้าน

เกิดความสะดวกและมีความ

ปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะความ

ยาว 45  เมตร หนา 0.15  เมตร 

พร้อมวางท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 ศก. 

0 .8 0  เม ต ร  จ า น ว น  4  ท่ อ น 

(รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้าน

เพชรก าหนด) 

- - - - 100,000 1 แหง่ ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองช่าง 

34 ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก บ้านนายดึก– หนอง

กระโดน หมู่ที่ 15 

เพื่อให้การสัญจรภายในหมู่บ้าน

เกิดความสะดวกและมีความ

ปลอดภัย 

ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 67 เมตร 

หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่

ทาง (รายละเอียดตามแบบ อบต. 

บา้นเพชรก าหนด) 

142,300 - - - - 1 แหง่ ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองช่าง 

35 ก่อสรา้งถนน คสล.ซอยบ้าน

นางเจริญ และซอยบ้านนาย

สิทธิ์  หมูท่ี่ 15 

เพื่อให้การสัญจรภายในหมู่บ้าน

เกิดความสะดวกและมีความ

ปลอดภัย 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 2.5 เมตร  

ยาว 60 เมตร หนาเฉ ล่ีย  0 .15  

เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต. 

บา้นเพชรก าหนด) 

- - - 143,000 - 1 แหง่ ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองช่าง 

36 ซ่อมแซมถนน คสล.ซอย

กลางบ้านระหว่าง หมู่ 15 – หมู่ 

6  หมู่ที่ 15 

เพื่อให้การสัญจรภายในหมู่บ้าน

เกิดความสะดวกและมีความ

ปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 126 

เมตร หนา 0.15 เมตร  ลูกรังไหล่

ทางข้างละ 0.50 เมตร (รายละเอียด

ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

- - - - 400,000 1 แหง่ ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองช่าง 

37 ก่อสรา้งถนน คสล.ทางแยกไป

บ้านดอนทะยงิ-ทดคลองบัว 

(ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 17 

เพื่อให้การสัญจรภายในหมู่บ้าน

เกิดความสะดวกและมีความ

ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 70 เมตร 

หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่

ทาง  (รายละเอียดตามแบบ อบต. 

บา้นเพชรก าหนด) 

- 158,000 - - - 1 แหง่ ประชาชนได้รับความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองช่าง 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ถนน คสล.) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

38 ก่อสรา้งถนน คสล.ภายใน

หมู่บ้านซอยบ้านผูใ้หญ่หล่อ 

หมู่ที ่17 

เพื่อให้การสัญจรภายในหมู่บ้าน

เกิดความสะดวกและมีความ

ปลอดภัย 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 3 เมตร  

ยาว 50 เมตร  หนา 0.15 เมตร 

พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  

(รายละเอยีดตามแบบ อบต. บ้าน

เพชรก าหนด) 

- - - 82,500 - 1 แหง่ ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองช่าง 

39 ก่อสรา้งถนน คสล. ซอยริมทุ่ง 

(ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 18 

เพื่อให้การสัญจรภายในหมู่บ้าน

เกิดความสะดวกและมีความ

ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 70 เมตร 

หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรัง

ไหล่ทาง (รายละเอียดตามแบบ 

อบต. บ้านเพชรก าหนด) 

169,000 - - - - 1 แหง่ ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองช่าง 

40 ก่อสรา้งถนน คสล.ซอยริมทุ่ง 

(ช่วงที่ 4) หมูท่ี่ 18 

เพื่อให้การสัญจรภายในหมู่บ้าน

เกิดความสะดวกและมีความ

ปลอดภัย 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร  

ยาว 90  เมตร (รายละเอยีดตาม

แบบ อบต. บ้านเพชรก าหนด) 

- 198,000 - - - 1 แหง่ ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองช่าง 

41 ก่อสรา้งถนน คสล.ภายใน

หมู่บ้าน ซอยนวลกิ่ง หมู่ที่ 18 

(ปป.ฉ.6) 

เพื่อให้การสัญจรภายในหมู่บ้าน

เกิดความสะดวกและมีความ

ปลอดภัย 

ก่อสรา้งถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง 

3 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 

เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตาม

สภาพพืน้ที ่(รายละเอยีดตามแบบ 

อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

- - 90,000 - - 1 แหง่ ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองช่าง 

42 ก่อสรา้งถนน คสล.ซอยตา

ช่วง หมู่ที่ 18 

เพื่อให้การสัญจรภายในหมู่บ้าน

เกิดความสะดวกและมีความ

ปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 38 

เมตร หนา 0.15 เมตร 

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.

ก าหนด) 

- - - - 80,000 1 แหง่ ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองช่าง 

43 ซ่อมแซมปรับปรุงถนน

คอนกรีต ซอยพ่อสังโห หมู่ที่ 

19 

เพื่อให้การสัญจรภายในหมู่บ้าน

เกิดความสะดวกและมีความ

ปลอดภัย 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 3 เมตร  

ยาว 50 เมตร (รายละเอยีดตาม

แบบ อบต. บ้านเพชรก าหนด) 

- 82,500 - - - 1 เส้นทาง ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองช่าง 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ถนน คสล.) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

44 เสรมิผวิจราจรถนน คสล. 

จากบ้านแม่โฮมถึงบ้านพ่อ

ปรญิญา หมู่ที่ 19 (พต.ฉ.6) 

เพื่อให้การสัญจรภายในหมู่บ้าน

เกิดความสะดวกและมีความ

ปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 34 

เมตร หนา 0.15 เมตร  พร้อมลง

ลูกรังไหล่ทางตามสภาพพืน้ที ่

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.บ้าน

เพชรก าหนด) 

- - 60,000 

 

- - 1 เส้นทาง ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองช่าง 

45 ซ่อมแซมพืน้ผิวถนนสายเลียบ

สระหนองแหว่ หมู่ที่  20 

เพื่อให้การสัญจรภายในหมู่บ้าน

เกิดความสะดวกและมีความ

ปลอดภัย 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร  

ระยะทางยาว 500 เมตร 

(รายละเอยีดตามแบบ อบต. บ้าน

เพชรก าหนด) 

500,000 - - - - 1 เส้นทาง ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองช่าง 

46 ซ่อมแซมผิวจราจรถนน คสล.

จากถนนสุรนารายณ์ทางลง 

ศาลาหนองแวงถึงลานกีฬา 

ศาลาประชาธิป ไตย หมู่ที่ 20 

เพื่อให้การสัญจรภายในหมู่บ้าน

เกิดความสะดวกและมีความ

ปลอดภัย 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร  

ยาว 500 เมตร 

(รายละเอยีดตามแบบ อบต. บ้าน

เพชรก าหนด) 

- - 50,000 - - 1 เส้นทาง ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองช่าง 

47 ซ่อมแซมถนน คสล.สายหน้า

วัด บ้านแมห่นูนิตย์ถงึบ้านนาย 

สายันต์  ศรีประเทศ หมู่ที่ 20 

เพื่อให้การสัญจรภายในหมู่บ้าน

เกิดความสะดวกและมีความ

ปลอดภัย 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร  

ยาว 500 เมตร 

(รายละเอยีดตามแบบ อบต. บ้าน

เพชรก าหนด) 

- - - 50,000 - 1 เส้นทาง ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองช่าง 

48 ขยายผิวจราจรถนน คสล.และ

วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก 

คสล. ศาลาประชาธปิไตย  

หมู่ที่  20 

เพื่อแก้ไขปญัหาการจราจรให้

สะดวกและปลอดภัย พร้อมทั้ง

แก้ปญัหาการระบายน้ า และ

แก้ปญัหาน้ าท่วมที่เกิดขึน้เป็น

ประจ าทั้งป ี

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร 

กว้าง 2 เมตร ระยะความยาว 50 

เมตร และวางท่อ คสล.ชัน้3 ศก.1 

เมตร จ านวน 43ท่อน พร้อมบ่อ

พัก (รายละเอยีดตามแบบ อบต. 

บ้านเพชรก าหนด) 

278,000 - - - - 1 แหง่ ประชาชนที่สัญจรถนน

เส้นนี้ ได้รับความ

สะดวกปลอดภัย ทั้งยัง

เป็นการแก้ไขปัญหาน้ า

ท่วมขัง 

กองช่าง 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ถนน คสล.) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

49 ขยายผิวจราจรถนน คสล. 

และวางท่อระบายน้ า พร้อม

บ่อพัก คสล. ศาลาระชาธิป

ไตย (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 20 

(พต.ฉ.1) 

เพื่อแก้ไขปญัหาการจราจรให้

สะดวกและปลอดภัย พร้อมทั้ง

แก้ปญัหาการระบายน้ า และ

แก้ปญัหาน้ าท่วมที่เกิดขึน้เป็น

ประจ าทั้งป ี

วางท่อ คสล. ชั้น 3 ศก. 1 เมตร 

ระยะความยาวรวม 169 เมตร 

จ านวน 152 ท่อน พรอ้มบ่อพัก

และฝาปิด จ านวน 17 บ่อ

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.บ้าน

เพชร ก าหนด) 

- 275,000 

 

- - - 1 แหง่ ประชาชนที่สัญจรถนน

เส้นนี้ ได้รับความ

สะดวกปลอดภัย ทั้งยัง

เป็นการแก้ไขปัญหาน้ า

ท่วมขัง 

กองช่าง 

50 ขยายผิวจราจรถนน คสล. 

และวางท่อระบายน้ า พร้อม

บ่อพัก คสล. ศาลา

ประชาธิปไตย (ช่วงที่ 2) หมูท่ี่ 

20  

เพื่อแก้ไขปญัหาการจราจรให้

สะดวกและปลอดภัย พร้อมทั้ง

แก้ปญัหาการระบายน้ า และ

แก้ปญัหาน้ าท่วมที่เกิดขึน้เป็น

ประจ าทั้งป ี

วางท่อระบายน้ า คสล.ชั้น 3 ศก. 

1 เมตร  จ านวน 53  ท่อน พร้อม

บ่อพัก ระยะความยาวรวม  63 

เมตร (รายละเอียดตามแบบ 

อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

- - 378,000 - - 1 แหง่ ประชาชนท่ีสัญจรถนน

เส้นน้ี ได้รับความ

สะดวกปลอดภัย ทัง้ยัง

เป็นการแกไ้ขปัญหาน้ า

ทว่มขัง 

กองช่าง 

51 ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็กสายคลองนาตาดี หมู่ที่ 

21 

เพื่อให้การสัญจรภายในหมู่บ้าน

เกิดความสะดวกและมีความ

ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 82เมตร 

หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรัง

ไหล่ทาง (รายละเอยีดตามแบบ 

อบต. บ้านเพชรก าหนด) 

- 240,000 - - - 1 แหง่ ประชาชนได้รับความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองช่าง 

52 ก่อสรา้งถนน คสล. สายคลอง

นาตาดี ช่วงสิ้นสุดถนน

คอนกรีตถึงสะพาน หมู่ที่ 21 

(พต.ฉ.6) 

เพื่อให้การสัญจรภายในหมู่บ้าน

เกิดความสะดวกและมีความ

ปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 98 

เมตร หนา 0.15 เมตร  พร้อมลง

ลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ 

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.บ้าน

เพชรก าหนด) 

- - 215,600 

 

- - 1 เส้นทาง ประชาชนได้รับความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองช่าง 

53 ก่อสรา้งถนน คสล.จาก

สะพานถึงคอกแพะ หมู่ที่ 21 

เพื่อให้การสัญจรภายในหมู่บ้าน

เกิดความสะดวกและมีความ

ปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 100 

เมตา หนา 0.15 เมตร พร้อมลง

ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร  

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.บ้าน

เพชรก าหนด) 

 

- - - 220,000 

 

- 1 เส้นทาง ประชาชนได้รับความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองช่าง 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ถนน คสล.) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

54 ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิ

เหล็ก สายคลองนาตาดี หมู่ที่ 

21  (พต.ฉ.2) 

เพื่อให้การคมนาคมในหมู่บ้านมี

ความสะดวก 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร  

ยาว 82 เมตร หนา 0.15 เมตร  

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.บ้าน

เพชร ก าหนด) 

- 250,000 

 

- - - 1 เส้นทาง ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองช่าง 

55 ก่อสรา้งถนน คสล. ซอยสุข

สมบูรณ์ (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 22 

เพื่อให้การคมนาคมในหมู่บ้านมี

ความสะดวก 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร 

หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรัง

ไหล่ทาง (รายละเอยีดตามแบบ 

อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

169,000 - - - - 1 แหง่ ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองช่าง 

56 ก่อสรา้งถนน คสล.ซอยสุข

สมบูรณ์ (ช่วงที่ 2) หมูท่ี่ 22 

เพื่อให้การคมนาคมในหมู่บ้านมี

ความสะดวก 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 70 เมตร 

หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรัง

ไหล่ทาง (รายละเอยีดตามแบบ 

อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

- 159,000 - - - 1 แหง่ ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองช่าง 

57 ซ่อมแซมผิวถนน คสล.สาย

หลัก บ้านสว่างศรีพัฒนา หมู่

ที่ 22 

เพื่อให้การคมนาคมในหมู่บ้านมี

ความสะดวก 

เสรมิผวิจราจรแอสฟัลส์ตกิคอน 

กรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 1,214 

เมตร หนา 0.04 เมตร 

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.บ้าน

เพชรก าหนด) 

- - - - 2,000,000 1 แหง่ ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองช่าง 

58 ก่อสรา้งถนน คสล. ซอยคุ้ม

สวัสดิ์ดี  หมู่ที่ 23 

เพื่อให้การคมนาคมในหมู่บ้านมี

ความสะดวก 

ก่อสรา้งถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง 

3 เมตร  ยาว 90 เมตร หนา 0.15 

เมตร ลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

พืน้ที่ (รายละเอยีดตามแบบ อบต.

บ้านเพชรก าหนด) 

- - 160,000 - - 1 แหง่ ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองช่าง 

59 ก่อสรา้งถนน คสล.สายคุม้วัง

ทอง  หมูท่ี่  23 

เพื่อให้การคมนาคมในหมู่บ้านมี

ความสะดวก 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 3 เมตร ยาว 

150 เมตร  

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.บ้าน

เพชรก าหนด) 

- - - 247,500 - 1 แหง่ ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองช่าง 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ถนน คสล.) 

ท่ี โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

60 ก่อสรา้งถนน คสล.สายหนอง

เฒ่ารุ่ง (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 23  

เพื่อให้การคมนาคมในหมู่บ้านมี

ความสะดวก 

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 100 

เมตา หนา 0.15 เมตร พร้อมลง

ลูกรังไหล่ทางตามสภาพพืน้ที่  

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.บ้าน

เพชรก าหนด) 

- - - - 250,000 1 แหง่ ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองช่าง 

รวม 60  โครงการ - - 1,771,300 2,473,200 2,464,000 2,549,200 3,695,000 - - - 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (ถนนดิน/ ถนนลกูรัง/ ถนนหินคลุก)  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก

สายหนองอนีุน  หมู่ที่ 1 
เพื่อซ่อมแซมถนนที่ให้มี

สภาพสามารถใชง้านได้ดี

และมคีวามปลอดภัย 

เสรมิหินคลกุผิวจราจร กว้าง 4 

เมตร  ยาว 690 เมตร  หนา

เฉลี่ย 0.10 เมตร  

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.

บ้านเพชรก าหนด) 

- - 232,000 - - 1 เส้นทาง ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใช้

เส้นทาง 

กองช่าง 

2 ซ่อมแซมถนนในพื้นที่

ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับ

ความเสียหายจาก

อุทกภัยสายหนองโพ หมู่

ที่ 1 (พต.ฉ.4)  (ปป.ฉ5.) 

เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับ

ความเสียหายจากอทุกภัยให้

มีสภาพสามารถใชง้านได้ดี

และมคีวามปลอดภัย 

เกรดปรับผวิทางเดิมกว้าง 4 

เมตร ยาว 600 เมตร เสรมิผวิ

จราจรหินคลุกกว้าง 4 เมตร 

ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.10 เมตร (รายละเอยีดตาม

แบบ อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

- 210,000 - - - 1 เส้นทาง ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใช้

เส้นทาง 

กองช่าง 

3 ซ่อมแซมถนนหินคลุกสาย

ทุ่งพิมาน  หมู่ที่ 1 

เพื่อซ่อมแซมถนนที่ให้มี

สภาพสามารถใชง้านได้ดี

และมคีวามปลอดภัย 

เสรมิผวิจราจรหินคลุกเป็นช่วงๆ 

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาวรวม 

400 เมตร หนา 0.10 เมตร ปรับ

เกรดตลอดสายทาง ขนาดกว้าง 

3 เมตร ยาว 800 เมตร 

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.

บ้านเพชรก าหนด) 

- 159,000 - - - 1 เส้นทาง ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใช้

เส้นทาง 

กองช่าง 

4 ซอ่มแซมถนนในพื้นที่

ต าบลบา้นเพชรที่ได้รับ

ความเสียหายจากอุทกภัย

สายธรรมวัฒนะ เชื่อม

โรงเรียนชุมชนบา้นเพชร 

(วันครู 2500) 

หมูท่ี่ 2 (พต.ฉ.4) 

เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับ

ความเสียหายจากอทุกภัยให้

มีสภาพสามารถใชง้านได้ดี

และมคีวามปลอดภัย 

เกรดปรับผวิทางเดิมกว้าง 4 

เมตร ยาว 250 เมตร เสรมิผวิ

จราจรหินคลุกกว้าง 4 เมตร 

ยาว 250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 

เมตร (รายละเอยีดตามแบบ 

อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

- 66,000 - - - 1 เส้นทาง ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใช้

เส้นทาง 

กองช่าง 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (ถนนดิน/ ถนนลกูรัง/ ถนนหินคลุก)  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

5 ซ่อมแซมเสรมิผวิจราจร

จากปากถนนลูกรังจาก

บ้านนางใจ -กระท่อม

ตาอ๋อ หมู่ที่ 4 

เพื่อซ่อมแซมถนนที่ให้มี

สภาพสามารถใชง้านได้ดี

และมคีวามปลอดภัย 

ระยะทางประมาณ 2,500 

เมตร (รายละเอยีดตามแบบ 

อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

- - 800,000 - - 1 เส้นทาง ประชาชนได้รับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใช้

เส้นทาง 

กองช่าง 

6 ซ่อมแซมถนนในพื้นที่

ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับ

ความเสียหายจาก

อุทกภัยสายชนะชัย หมู่

ที่ 3  (พต.ฉ.4) 

เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับ

ความเสียหายจากอทุกภัยให้

มีสภาพสามารถใชง้านได้ดี

และมคีวามปลอดภัย 

เกรดปรับผวิทางเดิมกว้าง 4 

เมตร ยาว 160 เมตร เสรมิผวิ

จราจรหินคลุกกว้าง  3 เมตร 

ยาว 160 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 

เมตร  (รายละเอยีดตามแบบ 

อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

- 42,000 - - - 1 เส้นทาง ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใช้

เส้นทาง 

กองช่าง 

7 ซ่อมแซมถนนในพื้นที่

ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับ

ความเสียหายจาก

อุทกภัยสายกุดปลาค้าว  

หมู่ที ่4  (พต.ฉ.4) 

เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับ

ความเสียหายจากอทุกภัยให้

มีสภาพสามารถใชง้านได้ดี

และมคีวามปลอดภัย 

เกรดปรับผิวทางเดิมกว้าง 4 

เมตร ยาว 2,000 เมตร ดินถม

คันทางกว้าง 3 เมตร ยาว 6 

เมตร ลึก 1.50 เมตร เสริมผิว

จราจรหินคลุกกว้าง 4 เมตร 

ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 

เมตร  (รายละเอียดตามแบบ 

อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

- 159,000 - - - 1 เส้นทาง ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใช้

เส้นทาง 

กองช่าง 

8 ซ่อมแซมถนนในพื้นที่

ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับ

ความเสียหายจาก

อุทกภัยสายนอกบ้าน

โคกสว่าง  หมู่ที่ 4 

(พต.ฉ.4) 

เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับ

ความเสียหายจากอทุกภัยให้

มีสภาพสามารถใชง้านได้ดี

และมคีวามปลอดภัย 

เกรดปรับผวิทางเดิมกว้าง 4 

เมตร ยาว 880 เมตร เสรมิผวิ

จราจรหินคลุกกว้าง 4 เมตร 

ยาว 880 เมตร  หนาเฉลี่ย  

0.10 เมตร  (รายละเอยีดตาม

แบบ อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

- 399,000 - - - 1 เส้นทาง ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใช้

เส้นทาง 

กองช่าง 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (ถนนดิน/ ถนนลกูรัง/ ถนนหินคลุก)  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

9 เสรมิผวิจราจรจากศาล

เจ้า-นาตาแอว  หมู่ที่ 5 

เพื่อซ่อมแซมถนนที่ให้มี

สภาพสามารถใชง้านได้ดี

และมคีวามปลอดภัย 

ลงลูกรังขนาดผิวจราจร 

กว้าง 5 เมตร  ยาว 1,000 

เมตร  หนาเฉลี่ย   0.10 เมตร 

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.

บ้านเพชรก าหนด) 

- 100,000 - - - 1 เส้นทาง ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใช้

เส้นทาง 

กองช่าง 

10 เสรมิผวิจราจรถนน

ลูกรังจากทางรถไฟ - 

นาตาต๋อง หมู่ที่ 5 

เพื่อซ่อมแซมถนนที่ให้มี

สภาพสามารถใชง้านได้ดี

และมคีวามปลอดภัย 

เกรดผวิทางเดิมเสรมิผวิจราจร

หินคลกุ กว้าง 6 เมตร ยาว 

1,000 เมตร หนา 0.10 เมตร 

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.

บ้านเพชรก าหนด) 

- - 300,000 - - 1 เส้นทาง ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใช้

เส้นทาง 

กองช่าง 

11 ซ่อมแซมถนนในพื้นที่

ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับ

ความเสียหายจาก

อุทกภัยสายเลียบคลอง

กราด  หมู่ที่ 5  (พต.ฉ.

2) 

เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับ

ความเสียหายจากอทุกภัยให้

มีสภาพสามารถใชง้านได้ดี

และมคีวามปลอดภัย 

ถมคันคลองกว้าง 10 เมตร 

ยาว 12 เมตร ลึก 3 เมตร 

เสรมิผวิจราจรหินคลุกกว้าง 8 

เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.10 

เมตร พร้อมวางท่อ คสล.ชัน้.3 

ศก.0.40 เมตร จ านวน 11 ท่อน 

พร้อมก าแพงปากท่อ 

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.

บ้านเพชรก าหนด) 

79,600 - - - - 1 เส้นทาง ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใช้

เส้นทาง 

กองช่าง 

12 ซ่อมแซมถนนลูกรังถนน

สายนาลุงชัย- ล าห้วย

ทองค าพงิ    หมูท่ี่ 6  

(ปป.ฉ.5) 

เพื่อซ่อมแซมถนนที่ให้มี

สภาพสามารถใชง้านได้ดี

และมคีวามปลอดภัย 

เสรมิผวิจราจรหินคลุก ขนาด

กว้าง 3 เมตร ยาว 400 เมตร 

หนา 0.10เมตร (รายละเอยีด

ตามแบบ อบต.บ้านเพชร

ก าหนด) 

- 201,000 - - - 1 เส้นทาง ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใช้

เส้นทาง 

กองช่าง 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (ถนนดิน/ ถนนลกูรัง/ ถนนหินคลุก)  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

13 ก่อสรา้งถนนลกูรังบ้าน

ค าพิงพัฒนา หมูท่ี่ 6   

เชื่อมต่อกับบ้านหนอง

แวงรุ่งอรุณห หมูท่ี่ 23 

เพื่อซ่อมแซมถนนที่ให้มี

สภาพสามารถใชง้านได้ดี

และมคีวามปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว   

2,000 เมตร (รายละเอยีดตาม

แบบ อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

- - 750,000 - - 1 เส้นทาง ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใช้

เส้นทาง 

กองช่าง 

14 ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย

บ้านนายหมั่น -ล าห้วย

ค าปิง  หมู่ที่  6 

เพื่อซ่อมแซมถนนที่ให้มี

สภาพสามารถใชง้านได้ดี

และมคีวามปลอดภัย 

ระยะทางยาว 1.6  กม. 

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.

บ้านเพชรก าหนด) 

50,000 - - - - 1 เส้นทาง ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใช้

เส้นทาง 

กองช่าง 

15 ซ่อมแซมถนนในพื้นที่

ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับ

ความเสียหายจาก

อุทกภัยสายเลียบคลอง

ค าพิงจากแยกถนนสาย

ค าปิงหนองกกถงึมณฑป

วัดทองค าพงิ หมู่ที่ 6 

(พต.ฉ.4)  (ปป.ฉ.5) 

เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับ

ความเสียหายจากอทุกภัยให้

มีสภาพสามารถใชง้านได้ดี

และมคีวามปลอดภัย 

เกรดปรับผวิทางเดิม  กว้าง 4 

เมตร ยาว 1,400 เมตร เสรมิ

ผิวจราจรหินคลุก กว้าง 4 

เมตร ยาวรวม 1,400 เมตร 

หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร 

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.

บ้านเพชรก าหนด)  

- 344,000 - - - 1 เส้นทาง ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใช้

เส้นทาง 

กองช่าง 

16 ซ่อมแซมถนนในพื้นที่

ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับ

ความเสียหายจาก

อุทกภัยสายเลียบห้วย

ทองค าพงิ-หนองตาหิน 

หมู่ที ่6  (พต.ฉ.4) 

เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับ

ความเสียหายจากอทุกภัยให้

มีสภาพสามารถใชง้านได้ดี

และมคีวามปลอดภัย 

เกรดปรับผวิทางเดิมกว้าง 4 

เมตร ยาว 500 เมตร เสรมิผวิ

จราจรหินคลุกกว้าง 3 เมตร 

ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.10 เมตร  (รายละเอยีดตาม

แบบ อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

- 132,000 - - - 1 เส้นทาง ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใช้

เส้นทาง 

กองช่าง 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (ถนนดิน/ ถนนลกูรัง/ ถนนหินคลุก)  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

17 ซ่อมแซมถนนในพื้นที่

ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับ

ความเสียหายจาก

อุทกภัยสายสระใหม่ถึง

หนองอา้ยเค หมู่ที ่8  

(พต.ฉ.4) 

เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับ

ความเสียหายจากอทุกภัยให้

มีสภาพสามารถใชง้านได้ดี

และมคีวามปลอดภัย 

เกรดปรับผวิทางเดิมกว้าง 4 

เมตร ยาว 2,620 เมตร เสรมิผวิ

จราจรหินคลุกกว้าง 4 เมตร 

ยาวรวม 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย  

0.10 เมตร พร้อมวางท่อ คสล.

ชั้น.3 ศก. 0.60 เมตร  จ านวน 

11 ท่อน (รายละเอยีดตามแบบ 

อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

- 448,000 - - - 1 เส้นทาง ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใช้

เส้นทาง 

กองช่าง 

18 ซ่อมแซมถนนในพื้นที่

ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับ

ความเสียหายจาก

อุทกภัยสายนานาย

สวัสดิ์ถึงนานายเลน  

หมู่ที ่8 (พต.ฉ.4) 

เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับ

ความเสียหายจากอทุกภัยให้

มีสภาพสามารถใชง้านได้ดี

และมคีวามปลอดภัย 

เกรดปรับผวิทางเดิมกว้าง 4 

เมตร ยาว 680 เมตร เสรมิผวิ

จราจรหินคลุกกว้าง 3 เมตร 

ยาว 680 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.10 เมตร  (รายละเอยีดตาม

แบบ อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

- 181,000 - - - 1 เส้นทาง ประชาชนได้รับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใช้

เส้นทาง 

กองช่าง 

19 ซ่อมผวิจราจรถนนลูกรัง

สายนาเหนือ หมูท่ี่ 8 

เพื่อซ่อมแซมถนนที่ให้มี

สภาพสามารถใชง้านได้ดี

และมคีวามปลอดภัย 

เสรมิลูกรังผิวจราจร ขนาดกว้าง 

3 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 

0.10 เมตร ปรับเกรดผวิจราจร

ตลอดสายทางขนาดกว้าง 3 

เมตร ยาว 700 เมตร 

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.

บ้านเพชรก าหนด) 

- 174,000 - - - 1 เส้นทาง ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใช้

เส้นทาง 

กองช่าง 

20 ก่อสรา้งถนนดนิสาย

หนองเหล็ก บ้านหนอง

กก  หมู่ที่  8 

เพื่อซ่อมแซมถนนที่ให้มี

สภาพสามารถใชง้านได้ดี

และมคีวามปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 

เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อม

ปรับเกลี่ยคันดินและบดอัด

แน่น (รายละเอยีดตามแบบ 

อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

54,000 - - - - 1 เส้นทาง ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใช้

เส้นทาง 

กองช่าง 



81 

 

4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (ถนนดิน/ ถนนลกูรัง/ ถนนหินคลุก)  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

21 ซ่อมแซมถนนในพื้นที่

ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับ

ความเสียหายจาก

อุทกภัยสายหนองกก - 

กระซัด หมู่ที่ 8 (พต.ฉ.4) 

เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับ

ความเสียหายจากอทุกภัยให้

มีสภาพสามารถใชง้านได้ดี

และมคีวามปลอดภัย 

เกรดปรับผวิทางเดิม กว้าง 4 

เมตร ยาว 1,700 เมตร เสรมิ

ผิวจราจรหินคลุกเป็นช่วงๆ 

กว้าง 4 เมตร  ยาวรวม 500 

เมตร หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร  

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.

บ้านเพชรก าหนด) 

- 239,000 - - - 1 เส้นทาง ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใช้

เส้นทาง 

กองช่าง 

22 ซ่อมแซมถนนในพื้นที่

ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับ

ความเสียหายจาก

อุทกภัยสายแยกเหมือง

กระทุ่มลายถึงหนองกก 

หมู่ที่ 8 (พต.ฉ.4) 

เพื่อซ่อมแซมถนนที่ไดรั้บ

ความเสียหายจากอทุกภัยให้

มีสภาพสามารถใชง้านได้ดี

และมคีวามปลอดภัย 

เกรดปรับเกลี่ยถนนกว้าง 3 

เมตร  ยาว 1,800 เมตร  เสรมิ

ผิวจราจรหินคลุกกว้าง 3 เมตร 

ยาว 1,800 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.10 เมตร  (รายละเอยีดตาม

แบบ อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

- 467,000 - - - 1 เส้นทาง ประชาชนได้รับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใช้

เส้นทาง 

กองช่าง 

23 ลงหินคลุกสายหนองหอย

กาบ หมูท่ี่ 8 

เพื่อซ่อมแซมถนนที่ให้มี

สภาพสามารถใชง้านได้ดี

และมคีวามปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร 

ระยะทางยาวรวม 800 เมตร  

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.

บ้านเพชรก าหนด) 

- - - - 150,000 1 เส้นทาง ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใช้

เส้นทาง 

กองช่าง 

24 ซ่อมแซมปรับปรุงถนน

ลูกรังถนนสายบ้านดอน

ทะยงิ- อบต.บ้านเพชร  

หมู่ที่ 9 

เพื่อซ่อมแซมถนนที่ให้มี

สภาพสามารถใชง้านได้ดี

และมคีวามปลอดภัย 

เสรมิผวิจราจร หินคลกุเป็น

ช่วงๆ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว

รวม 1,380 เมตร หนา 0.10 

เมตร (รายละเอยีดตามแบบ 

อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

- 600,000 - - - 1 เส้นทาง ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใช้

เส้นทาง 

กองช่าง 

25 ก่อสรา้งถนนลกูรังซอย

พลองพัฒนา ดอนทะยิง 

-หนองขนาก หมู่ที่ 9 

เพื่อซ่อมแซมถนนที่ให้มี

สภาพสามารถใชง้านได้ดี

และมคีวามปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร 

สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร  

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.

บ้านเพชรก าหนด) 

50,000 - - - - 1 เส้นทาง ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใช้

เส้นทาง 

กองช่าง 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (ถนนดิน/ ถนนลกูรัง/ ถนนหินคลุก)  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

26 ซ่อมแซมปรับปรุงถนน

ลูกรังสายพลองพัฒนา

ดอนทะยิง-หนองขนาก 

หมู่ที่ 9 

เพื่อซ่อมแซมถนนที่ให้มี

สภาพสามารถใชง้านได้ดี

และมคีวามปลอดภัย 

เส ริม ผิวจราจรลงหิ นคลุ ก

พร้อมบดอัด  กว้าง 5 เมตร  

ยาว 1,200 เมตร หนา 0.10 

เมตร  (รายละเอียดตามแบบ 

อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

- - 430,000 - - 1 เส้นทาง ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใช้

เส้นทาง 

กองช่าง 

27 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน

ลูกรังสายหลงัโรงเรียน

ดอนทะยิง - อบต.บ้าน

เพชร หมู่ที่  9 

เพื่อซ่อมแซมถนนที่ให้มี

สภาพสามารถใชง้านได้ดี

และมคีวามปลอดภัย 

ลงหินคลุกบดอัด กว้าง 5เมตร 

ยาว 1,000 เมตร หนา 0.10

เมตร (รายละเอยีดตามแบบ 

อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

- - - 360,000 - 1 เส้นทาง ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใช้

เส้นทาง 

กองช่าง 

28 ซ่อมแซมถนนลูกรังซอย

หลังขนส่งรอบนอก หมู่ที่  

10 

เพื่อซ่อมแซมถนนที่ให้มี

สภาพสามารถใชง้านได้ดี

และมคีวามปลอดภัย 

ลงลูกรังขนาดผิวจราจรกว้าง 

4 เมตร  ยาว 900 เมตร  หนา

เฉลี่ย 0.10 เมตร 

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.

บ้านเพชรก าหนด) 

95,000 - - - - 1 เส้นทาง ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใช้

เส้นทาง 

กองช่าง 

29 เสรมิผวิจราจรถนนลูกรัง

ซอยหลังขนส่ง  หมู่ที่ 10 

เพื่อซ่อมแซมถนนที่ให้มี

สภาพสามารถใชง้านได้ดี

และมคีวามปลอดภัย 

ลงลูกรังขนาดผิวจราจรกว้าง 

4 เมตร ยาว 900 เมตร  หนา

เฉลี่ย 0.10 เมตร 

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.

บ้านเพชรก าหนด) 

- - - 330,000 - 1 เส้นทาง ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใช้

เส้นทาง 

กองช่าง 

30 ซ่อมแซมถนนในพื้นที่

ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับ

ความเสียหายจาก

อุทกภัยสายเลียบห้วย

ทองค าพงิ หมู่ที่ 10  

(พต.ฉ.4) 

เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับ

ความเสียหายจากอทุกภัยให้

มีสภาพสามารถใชง้านได้ดี

และมคีวามปลอดภัย 

เกรดปรับผวิทางเดิมกว้าง 4 

เมตร ยาว 1,300 เมตร เสรมิ

ผิวจราจรหินคลุกกว้าง 3 เมตร 

ยาว 1,300 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.10 เมตร  (รายละเอยีดตาม

แบบ อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

- 361,000 - - - 1 เส้นทาง ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใช้

เส้นทาง 

กองช่าง 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (ถนนดิน/ ถนนลกูรัง/ ถนนหินคลุก)  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

31 ซ่อมแซมถนนในพื้นที่

ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับ

ความเสียหายจาก

อุทกภัยสายหลังขนสง่ 

หมู่ที ่10 (พต.ฉ.4) 

เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับ

ความเสียหายจากอทุกภัยให้

มีสภาพสามารถใชง้านได้ดี

และมคีวามปลอดภัย 

เกรดปรับผวิทางเดิมกว้าง 4 

เมตร ยาว 740 เมตร เสรมิผวิ

จราจรหินคลุกกว้าง  3 เมตร 

ยาว 740 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 

เมตร  (รายละเอยีดตามแบบ 

อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

- 149,000 - - - 1 เส้นทาง ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใช้

เส้นทาง 

กองช่าง 

32 ยกร่องพูนดินสายดอน

ชะแง้ - ท่าวัด   หมู่ที่ 11 

เพื่อซ่อมแซมถนนที่ให้มี

สภาพสามารถใชง้านได้ดี

และมคีวามปลอดภัย 

ขนาดผิวจราจร 6 เมตร ยาว   

1,500 เมตร (รายละเอยีดตาม

แบบ อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

250,000 - - - - 1 เส้นทาง ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใช้

เส้นทาง 

กองช่าง 

33 ซ่อมแซมถนนในพื้นที่

ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับ

ความเสียหายจาก

อุทกภัยสายท่าตาเผือก

ถึงสามแยก  หมู่ที่ 11  

(พต.ฉ.2) 

เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับ

ความเสียหายจากอทุกภัยให้

มีสภาพสามารถใชง้านได้ดี

และมคีวามปลอดภัย 

เกรดปรับเกลี่ยถนนกว้าง 4 

เมตร ยาว 870 เมตร ดินถม

คันทางกว้าง 4 เมตร ยาว 80 

เมตร ลึก 0.50 เมตร เสรมิผวิ

จราจรหินคลุกกว้าง 4 เมตร 

ยาว 200 เมตร หนา 0.10เมตร 

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.

บ้านเพชรก าหนด) 

73,000 - - - - 1 เส้นทาง ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใช้

เส้นทาง 

กองช่าง 

34 ซ่อมแซมถนนในพื้นที่

ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับ

ความเสียหายจาก

อุทกภัยสายท่าตาเผือก 

หมู่ที ่11 (พต.ฉ.4) 

เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับ

ความเสียหายจากอทุกภัยให้

มีสภาพสามารถใชง้านได้ดี

และมคีวามปลอดภัย 

เกรดปรับผิวทางเดิมกว้าง 4 

เมตร ยาว1,200 เมตร เสริมผิว

จราจรหินคลุกกว้าง 4 เมตร 

ยาว 1,200 เมตร  หนาเฉลี่ย  

0.10 เมตร  (รายละเอียดตาม

แบบ อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

- 317,000 - - - 1 เส้นทาง ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใช้

เส้นทาง 

กองช่าง 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (ถนนดิน/ ถนนลกูรัง/ ถนนหินคลุก)  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

35 ซ่อมแซมถนนในพื้นที่

ต าบล บ้านเพชรที่ได้รับ

ความเสียหายจาก

อุทกภัยสายท่าตาเผือก

ถึงสามแยก หมู่ที ่11  

(พต.ฉ.4) 

เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับ

ความเสียหายจากอทุกภัยให้

มีสภาพสามารถใชง้านได้ดี

และมคีวามปลอดภัย 

เกรดปรับผิวทางเดิมกว้าง 4 

เมตร ยาว 870 เมตร ถมดินคัน

ทางกว้า ง  4 เมตร  ยาว 80 

เมตร   เสริมผิวจราจรหินคลุก

กว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร 

หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร 

(รายละเอียดตามแบบ อบต.

บ้านเพชรก าหนด) 

- 87,000 - - - 1 เส้นทาง ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใช้

เส้นทาง 

กองช่าง 

36 ซ่อมแซมถนนในพื้นที่

ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับ

ความเสียหายจาก

อุทกภัยสายนาลุงไร-

ฝายทุ่งจาน หมู่ที่ 11 

(พต.ฉ.4) 

เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับ

ความเสียหายจากอทุกภัยให้

มีสภาพสามารถใชง้านได้ดี

และมคีวามปลอดภัย 

เกรดปรับผิวทางเดิม กว้าง 4 

เมตร ยาว 450 เมตร ถมดิน

เสริมคันทางกว้าง 4 เมตร ยาว

รวม 200 เมตร  หนา เฉลี่ ย 

0.80 เมตร เสริมผิวจราจรหิน

คลุกกว้าง 4 เมตร ยาว 450 

เมตร หนาเฉลี่ย   0.10 เมตร 

(รายละเอียดตามแบบ อบต.

บ้านเพชรก าหนด) 

- 279,000 - - - 1 เส้นทาง ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใช้

เส้นทาง 

กองช่าง 

37 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน

ลงลูกรัง ถนนสายนา

นายพงษ์ -  ฝายดอน

หม้อแกง หมู่ที่ 11 

เพื่อซ่อมแซมถนนที่ให้มี

สภาพสามารถใชง้านได้ดี

และมคีวามปลอดภัย 

ลงลู ก รัง ผิวจราจรกว้ าง 3 

เมตร  ระยะความยาว 850 

เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

(รายละเอียดตามแบบ อบต.

บ้านเพชรก าหนด) 

- - - 100,000 - 1 เส้นทาง ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใช้

เส้นทาง 

กองช่าง 

38 เสรมิหินคลกุผิวจราจร

สายบ้านโคกแฝก  ร่วม

ทางรถไฟ  หมู่ที่  12 

เพื่อซ่อมแซมถนนที่ให้มี

สภาพสามารถใชง้านได้ดี

และมคีวามปลอดภัย 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 

ยาว 2,700  เมตร หนา 0.10 

เมตร (รายละเอียดตามแบบ 

อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

972,000 - - - - 1 เส้นทาง ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใช้

เส้นทาง 

กองช่าง 



85 

 

4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (ถนนดิน/ ถนนลกูรัง/ ถนนหินคลุก) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

39 เสรมิหินคลกุฝ่ังคลอง

ทดหนองมนถงึถนน

เพชรส าโรง หมู่ที่  12 

เพื่อซ่อมแซมถนนที่ให้มี

สภาพสามารถใชง้านได้ดี

และมคีวามปลอดภัย 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร 

ยาว 1,700 เมตร หนา 0.10 

เมตร (รายละเอยีดตามแบบ 

อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

- - 612,000 - - 1 เส้นทาง ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใช้

เส้นทาง 

กองช่าง 

40 เสรมิหินคลกุถนนสายศาล

ตาปู่ (สระน้อย) ถึงป่าช้า 

หมู่ที่  12 

เพื่อซ่อมแซมถนนที่ให้มี

สภาพสามารถใชง้านได้ดี

และมคีวามปลอดภัย 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 

ยาว 1,200  เมตร หนา เฉลี่ย 

0.10 เมตร (รายละเอยีดตาม

แบบ อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

- - - - 200,000 1 เส้นทาง ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใช้

เส้นทาง 

กองช่าง 

41 ยกร่องพูนดินถนนสาย

บ้านโคกแฝกร่วมทาง

รถไฟแยกไปหนองโสน 

หมู่ที่  12 

เพื่อซ่อมแซมถนนที่ให้มี

สภาพสามารถใชง้านได้ดี

และมคีวามปลอดภัย 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 

ยาว 600 เมตรสูงเฉลี่ย 0.50 

เมตร (รายละเอยีดตามแบบ 

อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

- 100,000 - - - 1 เส้นทาง ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใช้

เส้นทาง 

กองช่าง 

42 ซ่อมแซมถนนในพื้นที่

ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับ

ความเสียหายจาก

อุทกภัยสายบ้านโคก

แฝก  หมู่ที ่12 เชื่อม

สถานีรถไฟ (พต.ฉ.4) 

เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับ

ความเสียหายจากอทุกภัยให้

มีสภาพสามารถใชง้านได้ดี

และมคีวามปลอดภัย 

เกรดปรับผิวทางเดิมกว้าง 4 

เมตร ยาว 2,700 เมตร เสริม

ผิวจราจรหิ นคลุ กกว้าง   3 

เมตร  ยาว 1,500 เมตร หนา

เฉลี่ย 0.10 เมตร  (รายละเอียด

ตาม แบ บ  อบต .บ้ าน เพ ช ร

ก าหนด) 

- 416,000 - - - 1 เส้นทาง ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใช้

เส้นทาง 

กองช่าง 

43 ขยายเขตถนนสาย รอบ

นอก(ถนนใหม่) ด้านทิศ

ตะวันออกของหมู่บ้าน 

หมู่ที่  12 

เพื่อซ่อมแซมถนนที่ให้มี

สภาพสามารถใชง้านได้ดี

และมคีวามปลอดภัย 

เสรมิผวิจรจรหินคลุก กว้าง 6 

เมตร ยาว 300 เมตร 

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.

บ้านเพชรก าหนด) 

- - 125,000 - - 1 เส้นทาง ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใช้

เส้นทาง 

กองช่าง 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (ถนนดิน/ ถนนลกูรัง/ ถนนหินคลุก) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

44 ซ่อมแซมถนนในพื้นที่

ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับ

ความเสียหายจาก

อุทกภัยสายหลังตาปู ่

หมู่ที ่12 (พต.ฉ.4) 

เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับ

ความเสียหายจากอทุกภัยให้

มีสภาพสามารถใชง้านได้ดี

และมคีวามปลอดภัย 

เกรดปรับผิวทางเดิมกว้าง 3 

เมตร ยาว 300 เมตร เสริมผิว

จราจรหินคลุกกว้าง 3 เมตร 

ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 

เมตร  (รายละเอียดตามแบบ 

อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

- 58,000 - - - 1 เส้นทาง ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกและปลอดภัย

จากการใชเ้ส้นทาง 

กองช่าง 

45 ซ่อมแซมถนนในพื้นที่

ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับ

ความเสียหายจาก

อุทกภัยสายทางข้ามล า

คันฉูพร้อมวางท่อและ

ก าแพงปากท่อ หมู่ที ่13 

(พต.ฉ.4) 

เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับ

ความเสียหายจากอทุกภัยให้

มีสภาพสามารถใชง้านได้ดี

และมคีวามปลอดภัย 

ลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง  5 

เมตร ยาว 20 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.10 เมตร เกรดปรับผวิทาง

เดิมกว้าง 4 เมตร  ยาว 500 

เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.

บ้านเพชรก าหนด)  

- 222,000 - - - 1 เส้นทาง ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกและปลอดภัย

จากการใชเ้ส้นทาง 

กองช่าง 

46 ซ่อมแซมลงรังสาย

ตะวันออกหมู่บา้น  หมูท่ี่  

13 

เพื่อซ่อมแซมถนนที่ให้มี

สภาพสามารถใชง้านได้ดี

และมคีวามปลอดภัย 

ลงลูกรังเสรมิ กว้าง 4 เมตร 

ยาว 1500  เมตร หนาเฉลี่ย 

0.10 เมตร  

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.

บ้านเพชรก าหนด) 

- - - 350,000 - 1 เส้นทาง ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกและปลอดภัย

จากการใชเ้ส้นทาง 

กองช่าง 

47 ปรับปรุงถนนเสริมหิน

คลุกผิวจราจรลูกรังสาย

บ้านนางศรีไพร ค าชมพู 

ถึงฟาร์มวัวเตชสทิธิ์  คมุ

ขุนทด หมู่ที่  14 

เพื่อซ่อมแซมถนนที่ให้มี

สภาพสามารถใชง้านได้ดี

และมคีวามปลอดภัย 

ระยะทางยาว 100 เมตร กว้าง 

4 เมตร หนา 0.10 เมตร  

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.

บ้านเพชรก าหนด) 

- 36,000 - - - 1 เส้นทาง ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกและปลอดภัย

จากการใชเ้ส้นทาง 

กองช่าง 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (ถนนดิน/ ถนนลกูรัง/ ถนนหินคลุก) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

48 ปรับปรุงถนนเสริมผิว

จราจรลูกรังนานายผ่าน 

พงษ์กล้า ถึงนาพ่อดี  อาบ

สุวรรณ์  หมู่ที่  14 

เพื่อซ่อมแซมถนนที่ให้มี

สภาพสามารถใชง้านได้

ดีและมคีวามปลอดภัย 

ระยะทางยาว 500 เมตร กว้าง 

4 เมตร หนา 0.10 เมตร 

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.

บ้านเพชรก าหนด) 

- - 180,000 - - 1 เส้นทาง ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใช้

เส้นทาง 

กองช่าง 

49 ปรับปรุงถนนเสริมผิว

จราจรลูกรังสายนานาย

แอด๊ อาบสุวรรณ์ ถึงคลอง

ส่งน้ าสายทุ่มลาย หมู่ที่ 14 

เพื่อซ่อมแซมถนนที่ให้มี

สภาพสามารถใชง้านได้

ดีและมคีวามปลอดภัย 

ขนาดความยาว  1,000  เมตร 

กว้าง 4  เมตร หนา0.10  เมตร

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.

บ้านเพชรก าหนด) 

- - - 360,000 - 1 เส้นทาง ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใช้

เส้นทาง 

กองช่าง 

50 ซ่อมแซมถนนในพื้นที่

ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับ

ความเสียหายจากอทุกภัย

สายพอ่ค าม ีหมู่ที ่14  

(พต.ฉ.4) 

เพื่อซ่อมแซมถนนที่

ไดรั้บความเสียหายจาก

อุทกภัยให้มีสภาพ

สามารถใชง้านได้ดแีละ

มีความปลอดภัย 

เกรดปรับผวิทางเดิมกว้าง 3 

เมตร ยาว 500 เมตร เสรมิผวิ

จราจรหินคลุกกว้าง 3 เมตร 

ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.10 เมตร  (รายละเอยีดตาม

แบบ อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

- 99,000 - - - 1 เส้นทาง ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใช้

เส้นทาง 

กองช่าง 

51 ซ่อมแซมถนนในพื้นที่ต าบล 

บ้านเพชรที่ได้รับความ

เสียหายจากอุทกภัยสาย

หนองตาใจ จากถนน

คอนกรีต – หนองบัวชะโลง 

หมู่ที ่14 (พต.ฉ.4) 

เพื่อซ่อมแซมถนนที่

ไดรั้บความเสียหายจาก

อุทกภัยให้มีสภาพ

สามารถใชง้านได้ดแีละ

มีความปลอดภัย 

เกรดปรับผวิทางเดิมกว้าง 4 

เมตร ยาว 3,600 เมตร เสรมิ

ผิวจราจรหินคลุกกว้าง 4 เมตร 

ยาว1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.10 เมตร  (รายละเอยีดตาม

แบบ อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

- 423,000 - - - 1 เส้นทาง ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใช้

เส้นทาง 

กองช่าง 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (ถนนดิน/ ถนนลกูรัง/ ถนนหินคลุก) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

52 ซ่อมแซมถนนในพื้นที่

ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับ

ความเสียหายจาก

อุทกภัยสายทุ่งจาน หมู่ที ่

14  (พต.ฉ.4) (ปป.ฉ.5) 

เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับ

ความเสียหายจากอทุกภัย

ให้มีสภาพสามารถใชง้าน

ไดด้ีและมคีวามปลอดภัย 

เกรดปรับผวิทางเดิมกว้าง 4 เมตร ยาว 

790 เมตร ดินถมคันทางกว้าง 6 เมตร  

ยาว 120 เมตร ลึก 1.50 เมตร เสรมิผวิ

จราจรหินคลุกกว้าง 4 เมตร  ยาว 790 

เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมวาง

ท่อ คสล.ชั้น.3 ศก.0.80 เมตร จ านวน 

7 ท่อน ท่อ คสล.ชั้น . 3 ศก.0.60 เมตร 

จ านวน 6 ท่อน ท่อ คสล.ชั้น . 3 ศก.

0.40 เมตร จ านวน 8 ท่อน  

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.บ้านเพชร

ก าหนด) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 370,000 - - - 1 เส้นทาง ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกและปลอดภัย

จากการใชเ้ส้นทาง 

กองช่าง 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (ถนนดิน/ ถนนลกูรัง/ ถนนหินคลุก) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

53 ซ่อมแซมถนนในพื้นที่

ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับ

ความเสียหายจาก

อุทกภัยสายหนองสงัข ์

หมู่ที่ 14  (พต.ฉ.4) 

(ปป.ฉ.5) 

เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับ

ความเสียหายจากอทุกภัยให้

มีสภาพสามารถใชง้านได้ดี

และมคีวามปลอดภัย 

เกรดปรับผวิทางเดิมกว้าง 4 

เมตร ยาว 1,800 เมตร เสรมิ

ผิวจราจรหินคลุกกว้าง 4 

เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 

0.10 เมตร  (รายละเอยีด

ตามแบบ อบต.บ้านเพชร

ก าหนด) 

- 476,000 - - - 1 เส้นทาง ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกและปลอดภัย

จากการใชเ้ส้นทาง 

กองช่าง 

54 ซ่อมแซมถนนในพื้นที่

ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับ

ความเสียหายจาก

อุทกภัยสายหนองปลา

กระดี่ หมู่ที่ 14   

(พต.ฉ.2) 

เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับ

ความเสียหายจากอทุกภัยให้

มีสภาพสามารถใชง้านได้ดี

และมคีวามปลอดภัย 

เกรดปรับเกลี่ยถนนกว้าง 3 

เมตร ยาว 350 เมตร ดินถม

คันทางกว้าง 6 เมตร ยาว 6 

เมตร ลึก 1.50 เมตร เสริม

ผิวจราจรหินคลุกกว้าง 3 

เมตร ยาว 350 เมตร หนา 

0.10 เมตร พ ร้อมวางท่ อ 

คสล.ชั้น.3 ศก.0.60 เมตร 

จ านวน 6 ท่อน (รายละเอียด

ตามแบบ อบต.บ้ านเพชร

ก าหนด) 

 

 

 

 

 

 

 

106,000 - - - - 1 เส้นทาง ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกและปลอดภัย

จากการใชเ้ส้นทาง 

กองช่าง 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (ถนนดิน/ ถนนลกูรัง/ ถนนหินคลุก) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

55 ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก

สายหนองแห้วจากไร่

นายเพิ่ม-ไร่นายเขียด 

หมู่ที่ 15 

 

เพื่อซ่อมแซมถนนที่ให้มี

สภาพสามารถใชง้านได้ดี

และมคีวามปลอดภัย 

เส ริม ผิวจราจรเป็ นช่ วงๆ

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาวรวม 

1,000 เมตร หนา 0.10 เมตร 

ปรับเกรดผิวจราจรตลอด

สายทาง ขนาดกว้าง 3 เมตร

ยาว 2,030 

 เมตร (รายละเอียดตามแบบ 

อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

- 170,000 - - - 1 เส้นทาง ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกและปลอดภัย

จากการใชเ้ส้นทาง 

กองช่าง 

56 ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก

ถนนจากป่าชา้ - เหมือง

นาโคก  หมู่ที่  15 

เพื่อซ่อมแซมถนนที่ให้มี

สภาพสามารถใชง้านได้ดี

และมคีวามปลอดภัย 

เสรมิหินคลุกผิวจราจร กว้าง 

4 เมตร   ยาว 1,730 เมตร

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

(รายละเอียดตามแบบ อบต.

บ้านเพชรก าหนด) 

- - 415,200 - - 1 เส้นทาง ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกและปลอดภัย

จากการใชเ้ส้นทาง 

กองช่าง 

57 ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก

สายหนองอแีก้ว - สาย

หนองศรีรักษา – โคก

กระดูกอึ่ง หมู่ที่  15 

เพื่อซ่อมแซมถนนที่ให้มี

สภาพสามารถใชง้านได้ดี

และมคีวามปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500  

เมตร หนา เฉลี่ย 0.10 เมตร  

(รายละเอียดตามแบบ อบต.

บ้านเพชรก าหนด) 

540,000 - - - - 1 เส้นทาง ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกและปลอดภัย

จากการใชเ้ส้นทาง 

กองช่าง 

58 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย

บ้านนายสาคร ถึง มาบ

ประดู หมู่ที่ 15 

เพื่อซ่อมแซมถนนที่ให้มี

สภาพสามารถใชง้านได้ดี

และมคีวามปลอดภัย 

ขนาดผวิจราจรกว้าง 5 เมตร  

ยาว 250 เมตร  หนาเฉลี่ย 

0.50 เมตร วางท่อระบายน้ า 

(รายละเอียดตามแบบ อบต.

บ้านเพชรก าหนด) 

- - - 93,000 - 1 เส้นทาง ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกและปลอดภัย

จากการใชเ้ส้นทาง 

กองช่าง 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (ถนนดิน/ ถนนลกูรัง/ ถนนหินคลุก) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

59 ซ่อมแซมถนนในพื้นที่

ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับ

ความเสียหายจาก

อุทกภัยสายค าพิงพฒันา 

หมู่ที่ 15 ถึงวัดหนองแวง 

หมู่ที ่23 (พต.ฉ.4) 

เพื่อซ่อมแซมถนนที่

ไดรั้บความเสียหาย

จากอุทกภัยให้มีสภาพ

สามารถใชง้านได้ดแีละ

มีความปลอดภัย 

เกรดปรับผวิทางเดิมกว้าง 4 เมตร 

ยาว 1,700 เมตร เสรมิผวิจราจรหิน

คลุกกวา้ง 3 เมตร  ยาว 1,700  

เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร  

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.บ้าน

เพชรก าหนด) 

- 450,000 - - - 1 เส้นทาง ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกและปลอดภัย

จากการใชเ้ส้นทาง 

กองช่าง 

60 ซ่อมแซมถนนในพื้นที่

ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับ

ความเสียหายจาก

อุทกภัยสายบ้านนายดึก 

หมู่ที ่15 (พต.ฉ.4) 

เพื่อซ่อมแซมถนนที่

ไดรั้บความเสียหาย

จากอุทกภัยให้มีสภาพ

สามารถใชง้านได้ดแีละ

มีความปลอดภัย 

เกรดปรับผวิทางเดิมกว้าง 4 เมตร 

ยาว 600 เมตร เสรมิผวิจราจรหิน

คลุกกวา้ง4 เมตร ยาว 600 เมตร  

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  (รายละเอยีด

ตามแบบ อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

- 158,000 - - - 1 เส้นทาง ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกและปลอดภัย

จากการใชเ้ส้นทาง 

กองช่าง 

61 ซ่อมแซมถนนในพื้นที่

ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับ

ความเสียหายจาก

อุทกภัยสายเลียบเหมือง 

หมู่ที่ 15 จากแยก

โรงไฟฟา้ถึงแนวเขต 

อบต. หัวทะเล (พต.ฉ.4) 

เพื่อซ่อมแซมถนนที่

ไดรั้บความเสียหาย

จากอุทกภัยให้มีสภาพ

สามารถใชง้านได้ดแีละ

มีความปลอดภัย 

เกรดปรับผวิทางเดิมกว้าง 4 เมตร 

ยาว 1,550 เมตร เสรมิผวิจราจรหิน

คลุกกวา้ง 4 เมตร ยาว 1,550 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  (รายละเอยีด

ตามแบบ อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

- 410,000 - - - 1 เส้นทาง ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกและปลอดภัย

จากการใชเ้ส้นทาง 

กองช่าง 

62 ซ่อมแซมถนนในพื้นที่

ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับ

ความเสียหายจากอทุกภัย

สายหนองสีรักษา  หมู่ที่ 

15 (พต.ฉ.4) 

เพื่อซ่อมแซมถนนที่

ไดรั้บความเสียหาย

จากอุทกภัยให้มีสภาพ

สามารถใชง้านได้ดแีละ

มีความปลอดภัย 

เกรดปรับผวิทางเดิม กว้าง 4 เมตร 

ยาว 1,800 เมตร เสรมิผวิจราจรหิน

คลุกเป็นช่วงๆ กว้าง 4 เมตร  ยาว

รวม 500 เมตร หนาเฉลี่ย  0.10 

เมตร  (รายละเอยีดตามแบบ อบต.

บ้านเพชรก าหนด) 

- 240,000 - - - 1 เส้นทาง ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกและปลอดภัย

จากการใชเ้ส้นทาง 

กองช่าง 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (ถนนดิน/ ถนนลกูรัง/ ถนนหินคลุก) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

63 ซ่อมแซมถนนในพื้นที่

ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับ

ความเสียหายจาก

อุทกภัยสายหนองแหน-

ท่าวัด  หมู่ที่ 16 

(พต.ฉ.2) 

เพื่อซ่อมแซมถนนที่

ไดรั้บความเสียหาย

จากอุทกภัยให้มีสภาพ

สามารถใชง้านได้ดแีละ

มีความปลอดภัย 

เกรดปรับเกลี่ยถนนกว้าง 4 เมตร 

ยาว 2 ,700 เมตร ดินถมคันทาง

กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร ลึก 1 

เมตร เสรมิผวิจราจรหินคลุกกว้าง 3 

เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.10 

เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.

บ้านเพชรก าหนด) 

176,000 - - - - 1 เส้นทาง ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกและปลอดภัย

จากการใชเ้ส้นทาง 

กองช่าง 

64 ปรับผิวล าคันฉูจากท่า

วัดถึงกระท่อมนานางตุ้ย

พร้อมลงลูกรัง (ช่วงที่ 

2 ) หมู่ที่  16 

 

 

 

 

 

 

เพื่อซ่อมแซมถนนที่ให้

มีสภาพสามารถใชง้าน

ไดด้ีและมคีวาม

ปลอดภัย 

ถมดินคนัทางยาวรวม 100 เมตร 

คันทางกว้าง 6 เมตร สูงเฉลี่ย1 

เมตร ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ลง

ลูกรังผิวจราจรระยะทางยาวรวม 

800 เมตร กว้าง 3 เมตร เมตร หนา 

0.10 เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ชั้น 

3 ศก.0.60 จ านวน 16 ท่อนและ

ดาดคอนกรีตปากท่อราย 

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.บ้าน

เพชรก าหนด) 

158,000 - - - - 1 เส้นทาง ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกและปลอดภัย

จากการใชเ้ส้นทาง 

กองช่าง 

65 เสรมิลูกรังถนนจากท่า

วัดถึง ตะกอแยก  หมู่ที่  

16 

เพื่อซ่อมแซมถนนที่ให้

มีสภาพสามารถใชง้าน

ไดด้ีและมคีวาม

ปลอดภัย 

1 แหง่ 

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.บ้าน

เพชรก าหนด) 

- 50,000 - - - 1 เส้นทาง ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกและปลอดภัย

จากการใชเ้ส้นทาง 

กองช่าง 

66 เสรมิผวิจราจรถนนลูกรัง

สายท่าวัด-สายคุ้งโบสถ์  

หมู่ที่  16 (ปป.ฉ.6) 

เพื่อซ่อมแซมถนนที่ให้

มีสภาพสามารถใชง้าน

ไดด้ีและมคีวาม

ปลอดภัย 

เสริมลูกรังผิวจราจร กว้าง 4 เมตร  

ยาว 2,500 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 

เมตร(รายละเอียดตามแบบ อบต.

บ้านเพชรก าหนด) 

 

- - 200,000 - - 1 เส้นทาง ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกและปลอดภัย

จากการใชเ้ส้นทาง 

กองช่าง 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (ถนนดิน/ ถนนลกูรัง/ ถนนหินคลุก) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

67 เส ริม ผิ ว จ ราจ รถ น น

ลูกรังสายหนองแหน – 

สายตะกอแยก หมู่ที่ 16  

เพื่อซ่อมแซมถนนที่ให้มีสภาพ

สามารถใชง้านได้ดแีละมคีวาม

ปลอดภัย 

เสริมลูก รังผิวจราจร กว้าง 3 

เมตร  ยาว 50 เมตร  หนาเฉลี่ย 

0.10 เมตร(รายละเอียดตามแบบ 

อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

- - - 30,000 - 1 เส้นทาง ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกและปลอดภัย

จากการใชเ้ส้นทาง 

กองช่าง 

68 ก่อสรา้งถนนลงหนิคลกุ

จากสายท่าวัด-นานาง

ตุ้ย ประทุมวงศ ์หมู่ที่ 16 

เพื่อซ่อมแซมถนนที่ให้มีสภาพ

สามารถใชง้านได้ดแีละมคีวาม

ปลอดภัย 

ลงหินคลุกเสรมิผวิจราจรกว้าง 3 

เมตร ยาว 900 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.10 เมตร (รายละเอยีดตาม

แบบ อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

- - - - 250,000 1 เส้นทาง ประชาชนได้รับความ

สะดวกและปลอดภัย

จากการใชเ้ส้นทาง 

กองช่าง 

69 ปรับปรุงซ่อม แซมถนน

ลงหินคลุกหลงัสถานี

รถไฟ หมู่ที่  17 

เพื่อซ่อมแซมถนนที่ให้มีสภาพ

สามารถใชง้านได้ดแีละมคีวาม

ปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร ยาว 500  หนา

เฉลี่ย 0.10 เมตร (รายละเอยีด

ตามแบบ อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

180,000 - - - - 1 เส้นทาง ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกและปลอดภัย

จากการใชเ้ส้นทาง 

กองช่าง 

70 ปรับปรุงซ่อม แซมถนน

ลงหินคลุกสายคลองบัว 

หมู่ที่  17 

เพื่อซ่อมแซมถนนที่ให้มีสภาพ

สามารถใชง้านได้ดแีละมคีวาม

ปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร ยาว 500  หนา

เฉลี่ย 0.10 เมตร (รายละเอยีด

ตามแบบ อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

- 180,000 - - - 1 เส้นทาง ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกและปลอดภัย

จากการใชเ้ส้นทาง 

กองช่าง 

71 ปรับปรุงซ่อม แซมถนน

ลูกรัง สายสระใหม่ - 

อสีานเขียว หมู่ที่  17 

เพื่อซ่อมแซมถนนที่ให้มีสภาพ

สามารถใชง้านได้ดแีละมคีวาม

ปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร ยาว 900  หนา

เฉลี่ย 0.10 เมตร (รายละเอยีด

ตามแบบ อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

- - 300,000 - - 1 เส้นทาง ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกและปลอดภัย

จากการใชเ้ส้นทาง 

กองช่าง 

72 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน

ลงหินคลุกในหมู่บ้าน

ซอยสนิทชน  หมูท่ี่  17 

เพื่อซ่อมแซมถนนที่ให้มีสภาพ

สามารถใชง้านได้ดแีละมคีวาม

ปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร ยาว 250  หนา

เฉลี่ย 0.10 เมตร (รายละเอยีด

ตามแบบ อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

- - - 180,000 - 1 เส้นทาง ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกและปลอดภัย

จากการใชเ้ส้นทาง 

กองช่าง 

73 ซ่อมแซมถนนในพื้นที่

ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับ

ความเสียหายจาก

อุทกภัยสายตะวันออก

ทุ่ง หมู่ที ่18 (พต.ฉ.4) 

เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับความ

เสียหายจากอุทกภัยให้มสีภาพ

สามารถใชง้านได้ดแีละมคีวาม

ปลอดภัย 

เกรดปรับผวิทางเดิมกว้าง 4 

เมตร ยาว 730 เมตร เสรมิผวิ

จราจรหินคลุกกว้าง 3 เมตร  

ยาว 730 เมตร  หนาเฉลี่ย    

0.10 เมตร  (รายละเอยีดตาม

แบบ อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

- 147,000 - - - 1 เส้นทาง ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกและปลอดภัย

จากการใชเ้ส้นทาง 

กองช่าง 



94 

 

4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (ถนนดิน/ ถนนลกูรัง/ ถนนหินคลุก) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

74 ซ่อมแซมลงลูกรังทาง

สายกลางทุง่  หมู่ที่ 18 

เพื่อซ่อมแซมถนนที่ให้มีสภาพ

สามารถใชง้านได้ดแีละมคีวาม

ปลอดภัย 

ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 750

เ ม ต ร ห น า  0 . 1 0   เ ม ต ร 

(รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้าน

เพชรก าหนด) 

- 270,000 - - - 1 เส้นทาง ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกและปลอดภัย

จากการใชเ้ส้นทาง 

กองช่าง 

75 ซ่อมแซมลงลูกรังสาย

นานางอูดถงึคลองสอย

ดาว  หมู่ที่ 18 

เพื่อซ่อมแซมถนนที่ให้มีสภาพ

สามารถใชง้านได้ดแีละมคีวาม

ปลอดภัย 

ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 2,400 

เมตร หนา 0.10  เมตร 

(รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้าน

เพชรก าหนด)) 

- - 540,000 - - 1 เส้นทาง ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกและปลอดภัย

จากการใชเ้ส้นทาง 

กองช่าง 

76 ซ่อมแซมถนนในพื้นที่

ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับ

ความเสียหายจากอทุกภัย

สายหนองบัวชะโลงสาย

ล่าง หมู่ที ่19 (พต.ฉ.4) 

เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับ

ความเสียหายจากอทุกภัยให้มี

สภาพสามารถใชง้านได้ดีและ

มีความปลอดภัย 

เกรดปรับผวิทางเดิมกว้าง 4 

เมตร ยาว 2,900 เมตร เสรมิผวิ

จราจรหินคลุกกว้าง    4 เมตร 

ยาว 1,800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 

เมตร  (รายละเอยีดตามแบบ 

อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

- 494,000 - - - 1 เส้นทาง ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกและปลอดภัย

จากการใชเ้ส้นทาง 

กองช่าง 

77 ซ่อมแซมถนนในพื้นที่

ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับ

ความเสียหายจากอทุกภัย

สายหนองบัวชะโลงสาย

บน หมู่ที ่19 (พต.ฉ.4) 

เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับ

ความเสียหายจากอทุกภัยให้มี

สภาพสามารถใชง้านได้ดีและ

มีความปลอดภัย 

เกรดปรับผวิทางเดิมถนนกว้าง 4 

เมตร ยาว 2,000 เมตร เสรมิผวิ

จราจรหินคลุกกว้าง  4 เมตร 

ยาวรวม 1,800  เมตร  หนาเฉลี่ย 

0.10 เมตร  (รายละเอยีดตาม

แบบ อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

- 479,000 - - - 1 เส้นทาง ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกและปลอดภัย

จากการใชเ้ส้นทาง 

กองช่าง 

78 ซ่อมแซมถนนในพื้นที่

ต าบลบ้านเพชรที่ไดรั้บ

ความเสียหายจากอทุกภัย

สายเลียบเหมืองสง่น้ า

กระทุ่มลาย  หมู่ที่ 19 

(พต.ฉ.4) 

เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับ

ความเสียหายจากอทุกภัยให้มี

สภาพสามารถใชง้านได้ดีและ

มีความปลอดภัย 

เกรดปรับผวิทางเดิมกว้าง 4 

เมตร ยาว 1,500 เมตร เสรมิผวิ

จราจรหินคลุกกว้าง 4 เมตร ยาว 

1,500 เมตร  หนา 0.10 ม  

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.บ้าน

เพชรก าหนด) 

- 397,000 - - - 1 เส้นทาง ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกและปลอดภัย

จากการใชเ้ส้นทาง 

กองช่าง 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (ถนนดิน/ ถนนลกูรัง/ ถนนหินคลุก) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

79 ซ่อมแซมถนนในพื้นที่

ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับ

ความเสียหายจาก

อุทกภัยสายคลองเสือ

บอง หมู่ที ่21  (พต.ฉ.4) 

เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับ

ความเสียหายจากอทุกภัยให้

มีสภาพสามารถใชง้านได้ดี

และมคีวามปลอดภัย 

เกรดปรับผวิทางเดิมถนนกว้าง 4 

เมตร ยาว 1,500 เมตร เสรมิผวิ

จราจรหินคลุกกว้าง 4 เมตร ยาว 

300 เมตร หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร  

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.บ้าน

เพชรก าหนด) 

- 169,000 - - - 1 เส้นทาง ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกและปลอดภัย

จากการใชเ้ส้นทาง 

กองช่าง 

80 ซ่อมแซมถนนในพื้นที่

ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับ

ความเสียหายจาก

อุทกภัยสายสว่างศรี

พัฒนาเชื่อมบ้านตาล  

หมู่ที ่22  (พต.ฉ.4) 

เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับ

ความเสียหายจากอทุกภัยให้

มีสภาพสามารถใชง้านได้ดี

และมคีวามปลอดภัย 

เกรดปรับผวิทางเดิมกว้าง 4 เมตร 

ยาว 1,500 เมตร เสรมิผวิจราจร

หินคลกุกว้าง 4 เมตร  ยาว1,500 

เมตร  หนาเฉลี่ย    0.10 เมตร  

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.บ้าน

เพชรก าหนด) 

- 397,000 - - - 1 เส้นทาง ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกและปลอดภัย

จากการใชเ้ส้นทาง 

กองช่าง 

81 ซ่อมแซมถนนและลงหิน

คลุก ซอยสุขส าราญ หมู่

ที่  22 

เพื่อซ่อมแซมถนนที่ให้มี

สภาพสามารถใชง้านได้ดี

และมคีวามปลอดภัย 

ระยะความยาว 200 เมตร กว้าง 4 

เมตร  (รายละเอยีดตามแบบ อบต.

บ้านเพชรก าหนด) 

- 180,000 - - - 1 เส้นทาง ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกและปลอดภัย

จากการใชเ้ส้นทาง 

กองช่าง 

82 ซ่อมแซมถนนในพื้นที่

ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับ

ความเสียหายจาก

อุทกภัยสายถนน คสล. 

หมู่ที่ 22  (พต.ฉ.4) 

เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับ

ความเสียหายจากอทุกภัยให้

มีสภาพสามารถใชง้านได้ดี

และมคีวามปลอดภัย 

ซ่อมถนนคอนกรีต กว้าง 5 เมตร 

ยาว 4 เมตร  หนา 0.15 เมตร  

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.บ้าน

เพชรก าหนด) 

- 30,000 - - - 1 เส้นทาง ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกและปลอดภัย

จากการใชเ้ส้นทาง 

กองช่าง 

83 เสรมิแนวกั้นบงึฝ่ังทิศ

ตะวันตก หมู่ที่  22 

เพื่อซ่อมแซมถนนที่ให้มี

สภาพสามารถใชง้านได้ดี

และมคีวามปลอดภัย 

ลงลูกรังขนาดผิวจราจรกว้าง 4 

เมตร ยาว 30 เมตร หนาเฉลี่ย   

0.50 เมตร (รายละเอยีดตามแบบ 

อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

- - 200,000 - - 1 เส้นทาง ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกและปลอดภัย

จากการใชเ้ส้นทาง 

กองช่าง 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (ถนนดิน/ ถนนลกูรัง/ ถนนหินคลุก) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

84 ซ่อมแซมถนนและลงหิน

คลุก   ซอยสุขสมบูรณ์ 

หมู่ที่ 22 (ปป.ฉ.6) 

เพื่อซ่อมแซมถนนที่ให้มี

สภาพสามารถใชง้านได้ดี

และมคีวามปลอดภัย 

เสริมผิวจราจรลงหินคลุกพร้อมบด

อัด กว้าง 4 เมตร ยาว 430 เมตร 

หนา 0.10 เมตร (รายละเอียดตาม

แบบ อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

- - 110,000 - - 1 เส้นทาง ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใช้

เส้นทาง 

กองช่าง 

85 ซ่อมแซมถนนและลงหิน

คลุกเลียบคลองสอย

ดาว หมู่ที่ 22 

เพื่อซ่อมแซมถนนที่ให้มี

สภาพสามารถใชง้านได้ดี

และมคีวามปลอดภัย 

ลงหินคลุกเสรมิผวิจราจร ยาว 600 

เมตร กว้าง 3 เมตร หนา 0.10 เมตร 

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.บ้าน

เพชรก าหนด) 

- - - 155,000 - 1 เส้นทาง ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใช้

เส้นทาง 

กองช่าง 

86 ซ่อมแซมถนนในพื้นที่

ต าบลบ้านเพชรที่ไดรั้บ

ความเสียหายจาก

อุทกภัยสายหลังตาปู-่

แยกเหมืองกระทุ่มลาย 

หมู่ที่ 23  (พต.ฉ.4) 

เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับ

ความเสียหายจากอทุกภัยให้

มีสภาพสามารถใชง้านได้ดี

และมคีวามปลอดภัย 

เกรดปรับผวิทางเดิมกว้าง 4 เมตร 

ยาว 3,190 เมตร เสรมิผวิจราจรหิน

คลุกกวา้ง 4 เมตร  ยาว 1,800 เมตร  

หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร  (รายละเอยีด

ตามแบบ อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

- 499,000 - - - 1 เส้นทาง ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใช้

เส้นทาง 

กองช่าง 

87 ซ่อมแซมถนนในพื้นที่

ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับ

ความเสียหายจาก

อุทกภัยสายเหมือง

กระทุ่มลาย  หมู่ที่ 23 

(พต.ฉ.4) 

เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับ

ความเสียหายจากอทุกภัยให้

มีสภาพสามารถใชง้านได้ดี

และมคีวามปลอดภัย 

เกรดปรับผวิทางเดิมกว้าง 4 เมตร 

ยาว 2,370 เมตร เสรมิผวิจราจรหิน

คลุกกวา้ง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมวางท่อ 

คสล. ชั้น.3 ศก. 0.40 เมตร จ านวน 

8 ท่อน  (รายละเอยีดตามแบบ อบต.

บ้านเพชรก าหนด) 

- 479,000 - - - 1 เส้นทาง ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใช้

เส้นทาง 

กองช่าง 

88 ซ่อมแซมถนนในพื้นที่ 

ต าบลบา้นเพชรที่ได้รับ 

ความเสยีหายจากอุทกภัย 

สายหนองเฒ่ารุ่ง หมู่ที่ 23 

(พต.ฉ.4) (ปป.ฉ.5) 

เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับ

ความเสียหายจากอทุกภัยให้

มีสภาพสามารถใชง้านได้ดี

และมคีวามปลอดภัย 

เกรดปรับผวิทางเดิมกว้าง 4 เมตร 

ยาว 450 เมตร เสรมิผวิจราจรหิน

คลุกกวา้ง 4 เมตร ยาว 450 เมตร  

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (รายละเอยีด

ตามแบบ อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

- 119,000 - - - 1 เส้นทาง ประชาชนได้รับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใช้

เส้นทาง 

กองช่าง 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (ถนนดิน/ ถนนลกูรัง/ ถนนหินคลุก) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

89 ซ่อมแซมถนนในพื้นที่

ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับ

ความเสียหายจาก

อุทกภัยสายหนองโจด

สายนอก  หมู่ที่ 23 

(พต.ฉ.4) 

เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับ

ความเสียหายจากอทุกภัยให้

มีสภาพสามารถใชง้านได้ดี

และมคีวามปลอดภัย 

เกรดปรับผวิทางเดิมกว้าง 4 เมตร 

ยาว 300 เมตร เสรมิผวิจราจรหิน

คลุกกวา้ง 4 เมตร ยาว 300 เมตร  

หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร  

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.บ้าน

เพชรก าหนด) 

- 136,000 - - - 1 เส้นทาง ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใช้

เส้นทาง 

กองช่าง 

90 ซ่อมแซมถนนในพื้นที่

ต าบล บ้านเพชรที่ได้รับ

ความเสียหายจาก

อุทกภัยสายเลียบเหมือง

หนองปลาไหล  หมู่ที่ 23 

(พต.ฉ.4) 

เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับ

ความเสียหายจากอทุกภัยให้

มีสภาพสามารถใชง้านได้ดี

และมคีวามปลอดภัย 

เกรดปรับเกลี่ยถนนกว้าง 4 เมตร  

ยาว 500 เมตร  เสรมิผวิจราจรหิน

คลุกกวา้ง 4 เมตร ยาว 500 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.บ้าน

เพชรก าหนด) 

- 132,000 - - - 1 เส้นทาง ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใช้

เส้นทาง 

กองช่าง 

91 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย

นาพ่อแดง หมู่ที่  23   

เพื่อซ่อมแซมถนนที่ให้มี

สภาพสามารถใชง้านได้ดี

และมคีวามปลอดภัย 

ยกร่องพูนดินขนาดผิวจราจรกว้าง 

5เมตร ยาว400 เมตร หนาเฉลี่ย  

0.10  เมตร (รายละเอยีดตามแบบ 

อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

-  144,000 - - 1 เส้นทาง ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใช้

เส้นทาง 

กองช่าง 

รวม 91  โครงการ - - 2,783,600 12,900,000 
5,3386,20

0 
1,958,000 600,000 - - - 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (รางระบายน้ า)  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 วางท่อระบายน้ าพร้อม

บอ่พัก คสล. พ่อสมศร ี

–พ่อหยาด หมู่ที่ 3 

เพื่อให้มีท่อส าหรับระบายน้ า 

 

วางท่อระบายน้ า คสล. ศก. 

0.60 เมตร จ านวน 400 ท่อน 

บ่อพัก คสล. ขนาด 1 * 1 เมตร 

ความลึกตามลาดเอียง จ านวน 

100 บ่อ (รายละเอยีดตามแบบ 

อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

215,400 - - - - 1 แหง่ มีรางระบายน้ า

ป้องกันน้ าท่วมขงั 

กองช่าง 

2 วางท่อระบายน้ ารูปตัววี  

จากบ้านแม่ส าเรียง-ถนน

บ้านพ่อทิม  ด่านขุนทด  

หมู่ที่  3 

เพื่อให้มีท่อส าหรับระบายน้ า 

 

วางท่อระบายน้ า คสล.ชั้น 3 

ศก. 0.40 เมตร จ านวน 159 

ท่อน บ่อพักขนาด .60 x 0.60 

เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร

จ านวน 16 บ่อ รางคอนกรีตรูป

ตัว ว ีระยะความยาวรวมบ่อ

พัก 169 เมตรหนา 0.15 

เมตร (รายละเอยีดตามแบบ 

อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

- 431,000 - - - 1 แหง่ มีรางระบายน้ า

ป้องกันน้ าท่วมขงั 

กองช่าง 

3 ก่อสรา้งตะแกรงเหล็กฝา

รางระบายน้ า โครงการ

ประชารัฐ หมู่ที่  3 

เพื่อให้มีท่อส าหรับระบายน้ า 

 

1 แหง่ 

(รายละเอียดตามแบบ อบต.

บ้านเพชรก าหนด) 

30,000 - - - - 1 แหง่ มีรางระบายน้ า

ป้องกันน้ าท่วมขงั 

กองช่าง 

 

  

4 ปรับปรุงซ่อมแซมราง

ระบายน้ าจากบ้านแมน่้อย 

- บ้านพ่อวรีะ หมู่ที่  3 

เพื่อให้มีท่อส าหรับระบายน้ า 

 

1 แหง่ 

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.

บ้านเพชรก าหนด) 

- 30,000 - - - 1 แหง่ มีรางระบายน้ า

ป้องกันน้ าท่วมขงั 

กองช่าง 

5 ก่อสรา้งรางระบายน้ า

ภายในหมู่บ้าน ซอยศาล

เจ้า  หมู่ที่  5 

เพื่อให้มีท่อส าหรับระบายน้ า 

 

รางระบายน้ า คสล. รูปตัวยู 

พร้อมฝาปิด คสล.ขนาดกว้าง 

0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ความ

ยาว 400 เมตร (รายละเอียดตาม

แบบ อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

- - - 220,000 - 1 แหง่ มีรางระบายน้ า

ป้องกันน้ าท่วมขงั 

กองช่าง 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (รางระบายน้ า)  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

6 

 

วางท่อระบายน้ าพร้อม

บ่อพักจากซุม้ประตู

ทางเข้าหมู่บ้านเลียบ

ถนนค าปงิ-ด่านขุนทด 

หมู่ที่  7 

เพื่อให้มีท่อส าหรับระบายน้ า 

 

วางท่อระบายน้ า คสล. ชั้น 3

ศก.1 เมตร จ านวน 44 ท่อน  

พร้อมบ่อพัก จ านวน 6 บ่อ 

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.

บ้านเพชรก าหนด) 

282,800 - - - - 1 แหง่ มีรางระบายน้ า

ป้องกันน้ าท่วมขงั 

กองช่าง 

7 วางท่อระบายน้ าถนน

สายกลางบ้านสองขา้ง

ทาง หมู่ที่ 7 

เพื่อให้มีท่อส าหรับระบายน้ า 

 

วางท่อ  คสล. ศก. 0.30 เมตร  

ชั้น 3 จ านวน 65 ท่อน พร้อม

บ่อพัก (รายละเอยีดตามแบบ 

อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

- 150,000 - - - 1 แหง่ มีรางระบายน้ า

ป้องกันน้ าท่วมขงั 

กองช่าง 

8 วางท่อระบายน้ า คสล. 

พร้อมบ่อพักด้านทิศ

เหนือ (ช่วงที่ 2)  หมู่ที่ 7 

เพื่อให้มีรางส าหรับระบาย

น้ า 

 

ระยะทางยาวรวม 60 เมตร 

วางท่อ คสล. ชั้น 3 ศก. 1 

เมตร จ านวน  56  ท่อนพร้อม

บ่อพัก (รายละเอยีดตามแบบ 

อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

- - 245,000 - - 1 แหง่ มีรางระบายน้ า

ป้องกันน้ าท่วมขงั 

กองช่าง 

9 วางท่อระบายน้ า คสล. 

พร้อมบ่อพักด้านทิศ

เหนือ (ช่วงที่ 3)  หมู่ที่ 7 

เพื่อให้มีรางส าหรับระบาย

น้ า 

 

ระยะทางยาวรวม 60 เมตร 

วางท่อ คสล. ชั้น 3 ศก. 1 

เมตร จ านวน  56  ท่อนพร้อม

บ่อพัก (รายละเอยีดตามแบบ 

อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

- - - 245,000 - 1 แหง่ มีรางระบายน้ า

ป้องกันน้ าท่วมขงั 

 

กองช่าง 

10 วางท่อระบายน้ า คสล. 

พร้อมบ่อพักด้านทิศ

เหนือ (ช่วงที่ 4)  หมู่ที่ 7 

เพื่อให้มีรางส าหรับระบาย

น้ า 

 

ระยะทางยาวรวม 60 เมตร 

วางท่อ คสล. ชั้น 3 ศก. 1 

เมตร จ านวน  56  ท่อนพร้อม

บ่อพัก (รายละเอยีดตามแบบ 

อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

- - - - 245,000 1 แหง่ มีรางระบายน้ า

ป้องกันน้ าท่วมขงั 

 

กองช่าง 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (รางระบายน้ า)  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

11 วางท่อระบายน้ าพร้อม

บ่อพัก คสล. ถนน

ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 9 

เพื่อให้มีรางส าหรับระบาย

น้ า 

 

ระยะทางยาว 100 เมตร วาง

ท่อระบายน้ า คสล. ศก. 0.60 

เมตร  จ านวน 320 ท่อน  บ่อ

พัก คสล. ขนาด 1x1 เมตร 

ความลึกตามลาดเอียง จ านวน 

80 บ่อ (รายละเอยีดตามแบบ 

อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

- 100,000 - - - 1 แหง่ มีรางระบายน้ า

ป้องกันน้ าท่วมขงั 

กองช่าง 

12 วางท่อระบายน้ าพร้อม

บ่อพักจากบ้านนายอัน้ 

ทานประสิทธิ์ถงึบ้านนาย 

มาก ปูนขนุทด หมู่ที่ 9 

เพื่อให้มีรางส าหรับระบาย

น้ า 

 

วางท่อระบายน้ า คสล. มอก.

ชั้น 3 ศก. 0.60 เมตร ระยะ

ความยาวรวมบ่อพัก 68 เมตร  

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.

บ้านเพชรก าหนด) 

- - - - 300,000 1 แหง่ มีรางระบายน้ า

ป้องกันน้ าท่วมขงั 

กองช่าง 

13 ก่อสรา้งรางระบายน้ า

จากบ้านนางจางถึงบ้าน

นายสมภาส (ซอย

สามัคคี) หมูท่ี ่12 

เพื่อให้มีรางส าหรับระบาย

น้ า 

 

ก่อสรา้งรางระบายน้ า คสล. 

ความยาว  300  เมตร 

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.

บ้านเพชรก าหนด) 

- 690,000 - - - 1 แหง่ มีรางระบายน้ า

ป้องกันน้ าท่วมขงั 

กองช่าง 

14 ก่อสรา้งรางระบายน้ า

จากบ้านนางประทวนถงึ

บ้านนางรอง หมู่ที่ 12 

เพื่อให้มีรางส าหรับระบาย

น้ า 

 

วางท่อระบายน้ า คสล.ชั้น 3 

ศก. 0.40 เมตร จ านวน 86 

ท่อน พร้อมบ่อพักขนาด 

1.30x0.87 เมตร  จ านวน 12 

บ่อ ระยะความยาวรวม 98 

เมตร  (รายละเอยีดตามแบบ

มาตรฐาน ท.2) 

- - 250,000 - - 1 แหง่ มีรางระบายน้ า

ป้องกันน้ าท่วมขงั 

กองช่าง 

15 ซ่อมแซมท่อระบายน้ า

ข้างถนนลาดยาง(หน้า 

ร้านค้า)  หมู่ที ่13 

เพื่อให้มีรางส าหรับระบาย

น้ า 

 

ระยะทางยาว60 เมตร 

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.

บ้านเพชรก าหนด) 

100,000 - - - - 1 แหง่ มีรางระบายน้ า

ป้องกันน้ าท่วมขงั 

กองช่าง 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (รางระบายน้ า)  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

16 ซ่อมแซมรางระบายน้ า

กลางหมู่บ้าน หมู่ที่  13 

เพื่อให้มีรางส าหรับระบาย

น้ า 

 

ระยะทางยาว 40 เมตร 

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.

บ้านเพชรก าหนด) 

- 20,000 - - - 1 แหง่ มีรางระบายน้ า

ป้องกันน้ าท่วมขงั 

กองช่าง 

17 ก่อสรา้งรางสง่น้ า

คอนกรีต จากบ้านนาง

ส าลี เหม่นตะคุ ถึงหน้า

บ้านนายเจียม คุ้มคง  

หมู่ที่ 14 

เพื่อให้มีรางส าหรับระบาย

น้ า 

 

วางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ศก.

1 เมตร จ านวน 46 ท่อน พร้อม

บ่อพัก จ านวน 5 บ่อ  ความ

ยาวรวม 59 เมตร 

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.

บ้านเพชรก าหนด) 

309,000 - - - - 1 แหง่ มีรางระบายน้ า

ป้องกันน้ าท่วมขงั 

กองช่าง 

18 วางท่อระบายน้ า พร้อม

บ่อพัก คสล. ศาลา

ประชาธิปไตย ถึงหน้าบ้าน

นางส าลี  เหม่นตะคุ หมู่ที่ 

14 (ปป.ฉ.5) 

 

เพื่อให้มีทางส าหรับระบาย

น้ า 

 

ขนาดความยาวรวม 250 เมตร 

ท่อ คสล. ชั้น 3 ศก. 1 เมตร 

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.

บ้านเพชรก าหนด) 

- 475,000 - - - 1 แหง่ มีรางระบายน้ า

ป้องกันน้ าท่วมขงั 

กองช่าง 

19 วางท่อลอกเหมืองสายนา

นายบาง จากล าห้วย    

ค าปิง หมู่ที่ 15 (พต.ฉ.2) 

เพื่อลดการตืน้เขินของแหลง่

น้ าให้สามารถกกัเกบ็น้ าได ้

ระยะขุดลอกยาว 67 เมตร 

ปากเหมืองกว้าง 3 เมตร ท้อง

กว้าง 1 เมตร ลึกเฉลี่ย 1 เมตร 

พร้อมวางท่อ คสล.ชั้น.3 ศก.

0.60 เมตร จ านวน 13 ท่อน 

และก าแพงปากท่อพร้อม

ประตูน้ าแบบพวงมาลัยหมุน 

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.

บ้านเพชรก าหนด) 

100,000 - - - - 1 แหง่ ประชาชนมีน้ าเพื่อ

ท าการเกษตรและ

อุปโภค บรโิภค

อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (รางระบายน้ า)  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

20 วางท่อระบายน้ าสาย

ห้วยค าปิงพร้อม 

ประตูปิด-เปิด หมู่ที่ 15 

เพื่อลดการตืน้เขินของแหลง่

น้ าให้สามารถกกัเกบ็น้ าได ้

วางท่อระบายน้ าขนาด คสล. ศก. 

1 เมตร จ านวน 15 ท่อนพร้อม

ประตูปดิ-เปิด (รายละเอียดตาม

แบบ อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

- - 100,000 - - 1 แหง่ ประชาชนมีน้ าเพื่อ

ท าการเกษตรและ

อุปโภค บรโิภค

อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

21 ขุดลอกทางระบายน้ า

พร้อมวางท่อเลียบถนน

รุ่งเรืองศรี จากปั้มน้ ามัน

นางตุ้ย - คลองล าคันฉู 

หมู่ที่ 17 

เพื่อให้มีทางส าหรับระบาย

น้ า 

 

เหมืองดนิเปิดกวา้ง 2 เมตร   

ลึกตามสภาพน้ าไหล  พร้อม

วางท่อ  คสล.มอก.ชั้น 3 ศก.

1 เมตร จ านวน 68 ท่อน ความ

ยาวรวม 323 เมตร   

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.

บ้านเพชรก าหนด) 

250,000 - - - - 1 แหง่ มีรางระบายน้ า

ป้องกันน้ าท่วมขงั 

กองช่าง 

22 ก่อสรา้งรางระบายน้ า 

คสล. รูปตัวยู พร้อมฝา

ปิด คสล. จากสี่แยกบ้าน

ตาบ่ายถึงเหมืองพระ  

หมู่ที่ 18 

เพื่อให้มีทางส าหรับระบาย

น้ า 

 

ท่อระบายน้ า คสล. มอก.ชั้น 3 

ศก. 0.80 เมตร ระยะความ

ยาวรวมบ่อพัก 105 เมตร   

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.

บ้านเพชรก าหนด) 

- - - 300,000 - 1 แหง่ มีรางระบายน้ า

ป้องกันน้ าท่วมขงั 

กองช่าง 

23 ซ่อมแซมฝาปิดรางระบาย

น้ า คสล. จากบ้านนาง

ประทวน ถึงโรงสีขา้ว หมู่

ที่  18 

เพื่อให้มีทางส าหรับระบาย

น้ า 

 

ฝากว้าง 50 เซนติเมตร ยาว 

170  เมตร (รายละเอยีดตาม

แบบ อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

- - - 150,000 - 1 แหง่ มีรางระบายน้ า

ป้องกันน้ าท่วมขงั 

กองช่าง 

24 ก่อสรา้งวางท่อระบายน้ า

พร้อมบ่อพักถนนกลาง 

บ้าน จากบ้านแม่กาไหว

ถึงบ้านพ่อจรัญ หมู่ที่ 19  

(พต.ฉ.3) 

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาน้ า

ขังตลอดเส้นทางและอ านวย

ความสะดวกในการใช้

เส้นทางสญัจรไปมา 

ด าเนินการก่อสรา้งวางท่อ

ระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพักมี

ฝาปิด ความยาวรวม 250 

เมตร (รายละเอยีดตามแบบ 

อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

- 488,000 - - - 1 เส้นทาง การระบายน้ าเสีย

ออกจากหมูบ่้าน

เป็นระบบมากย่ิงขึน้ 

กองช่าง 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (รางระบายน้ า)  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

25 ก่อสรา้งรางระบายน้ า 

คสล. ข้างศูนย์พัฒนาเดก็

เล็กถงึป้ายทางเข้าหมู่บ้าน

ด้านทิศใต้ หมู่ที ่19 

เพื่อให้มีรางส าหรับระบาย

น้ า 

 

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูป

ตั ว วี  ค วาม ยาว  13 4  เม ต ร 

กว้าง  1.10 เมตร วางท่อ คสล.

ชั้น 3 ศก.0.60 เมตร จ านวน

118 ท่อน พร้อม บ่อพัก คสล. 

และฝาปิด   (รายละเอียดตาม

แบบ อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

268,000 - - - - 1 แหง่ มีรางระบายน้ า

ป้องกันน้ าท่วมขงั 

กองช่าง 

26 วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อ

พักซอยกลางบ้าน จาก

บ้านนายอมัรนิทร์ ถึงบ้าน

แม่กาไว  หมู่ที ่ 19 

เพื่อให้มีรางส าหรับระบาย

น้ า 

 

คสล.พร้อมฝาปิด ความยาว 

200 เมตร 

(รายละเอียดตามแบบ อบต.

บ้านเพชรก าหนด) 

- 460,000 - - - 1 แหง่ มีรางระบายน้ า

ป้องกันน้ าท่วมขงั 

กองช่าง 

27 ซ่อมแซมปรับปรุงราง

ระบายน้ าจากบ้านแม่

สังเวียนถึงหน้าบ้านพ่อ

ฉลอง หมู่ที่  19 

เพื่อให้มีรางส าหรับระบาย

น้ า 

 

ป รั บ ป รุ ง ร ะ ย ะ ค ว าม ย า ว

รวม 269 เมตร วางท่อ คสล.

ชั้น 3 ศก.0.40 เมตร จ านวน 

253 ท่อน บ่อพักขนาด 0.80 x 

0.80 x 1 เมตร จ านวน 28 บ่อ 

(รายละเอียดตามแบบ อบต.

บ้านเพชรก าหนด) 

526,000 - - - - 1 แหง่ มีรางระบายน้ า

ป้องกันน้ าท่วมขงั 

กองช่าง 

28 ก่อสรา้งรางระบายน้ า 

ซอยสาวโสดถึงบา้นแม่

ป๋อง หมูท่ี่ 19 

เพื่อให้มีรางส าหรับระบาย

น้ า 

 

ก่อสรา้งรางระบายน้ า  คสล.

รูปตัวยูพร้อมฝาปิด  ความยาว 

150 เมตร (รายละเอยีดตาม

แบบ อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

- - 435,000 - - 1 แหง่ มีรางระบายน้ า

ป้องกันน้ าท่วมขงั 

กองช่าง 

29 ก่อสรา้งรางระบายน้ า

จากซุ้มประตูวัดศาลา

ทรง ถึงศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก หมูท่ี่ 19 

เพื่อให้มีรางส าหรับระบาย

น้ า 

 

ก่อสรา้งรางระบายน้ า  คสล.

รูปตัวยูพร้อมฝาปิด  ความยาว 

150 เมตร (รายละเอยีดตาม

แบบ อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

- - - 435,000 - 1 แหง่ มีรางระบายน้ า

ป้องกันน้ าท่วมขงั 

กองช่าง 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (รางระบายน้ า)  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

30 ก่อสรา้งรางระบายน้ า

พร้อมวางท่อและบ่อพกั

จากซุ้มประตูวัดศาลา

ทรง-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

หมู่ทึ่ 19 

เพื่อให้มีรางส าหรับระบาย

น้ า 

 

ก่อสรา้งรางระบายน้ าพร้อม

วางท่อและบ่อพักพืน้คอนกรีต

รางหลังท่อกว้าง 1 เมตร ระยะ

ความยาวรวม 112 เมตร  

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.

บ้านเพชรก าหนด) 

- - - - 290,000 1 แหง่ มีรางระบายน้ า

ป้องกันน้ าท่วมขงั 

กองช่าง 

31 ซ่อมแซมปรับปรุงราง

ระบายน้ าซอยหน้าวัด

ศาลาทรงฝั่งบ้านแม่

แหวน ถงึบ้านพ่อจรัญ  

หมู่ที่ 19 

เพื่อให้มีรางส าหรับระบาย

น้ า 

 

กว้าง 0.50 เมตร ยาว200 

เมตร  หนา 0.15  เมตร 

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.

บ้านเพชรก าหนด) 

- - - 55,000 - 1 แหง่ มีรางระบายน้ า

ป้องกันน้ าท่วมขงั 

กองช่าง 

32 วางท่อระบายน้ า ถนน

สายบ้านนางหนูนิตย์ หิน

สูงเนินถงึบ้านนายสายันต ์ 

ศรีประเทศ  หมู่ที ่ 20 

เพื่อให้มีรางส าหรับระบาย

น้ า 

 

วางท่อระบายน้ า ถนนสายบ้าน 

วางท่อระบายน้ าทั้งสองข้าง

กว้าง 0.50 เมตร ยาว 270 

เมตรรวมทั้งสองดา้นยาว 540 

เมตร วางท่อ คสล. ชั้น 3 

ขนาด 0.40 เมตร จ านวน 520 

ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. และ

ฝาปิด (รายละเอยีดตามแบบ 

อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

- - 100,000 - - 1 แหง่ มีรางระบายน้ า

ป้องกันน้ าท่วมขงั 

กองช่าง 

33 ก่อสรา้งรางระบายน้ า 

ถนนสายโรงเรียนชุมชน

บ้านหนองแวงถึงหน้าวัด 

ศาลาทรง  หมูท่ี่ 20 

เพื่อให้มีรางส าหรับระบาย

น้ า 

 

วางท่อ คสล.ชั้น 3 กว้าง 0.50 

เมตร ยาว 800  เมตร ขนาด 

0.40 เมตร จ านวน 780 ท่อน 

พร้อมบ่อพัก คสล. และฝาปิด 

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.

บ้านเพชรก าหนด) 

- 2,000,000 - - - 1 แหง่ มีรางระบายน้ า

ป้องกันน้ าท่วมขงั 

กองช่าง 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (รางระบายน้ า)  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

34 วางท่อระบายน้ าเส้น

กลางหมู่บ้าน ซอย

จอมทองทั้งสองด้าน  

หมู่ที่ 20 

เพื่อให้มีรางส าหรับระบาย

น้ า 

 

ระยะความยาว 520 เมตร 

กว้าง 0.50 เมตร วางท่อ คศล.

ชั้น 3 ศก.0.40 จ านวน 500 

ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. และ

ฝาปิด (รายละเอยีดตามแบบ 

อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

1,3000,000 - - - - 1 แหง่ มีรางระบายน้ า

ป้องกันน้ าท่วมขงั 

กองช่าง 

35 โครงการวางท่อระบาย

น้ าซอยบ้านพ่อตุ๊ถึงบ้าน

ช่างหนุม่ หมูท่ี ่20 

เพื่อให้มีรางส าหรับระบาย

น้ า 

 

วางท่อระบายน้ า คสล. จ านวน 

220 ท่อนพร้อมบ่อพัก คสล.  

จ านวน 20 บ่อ ความยาว

ทั้งหมดรวม 100 เมตร   

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.

บ้านเพชรก าหนด) 

- - 300,000 - - 1 แหง่ มีรางระบายน้ า

ป้องกันน้ าท่วมขงั 

กองช่าง 

36 ซ่อมแซมรางระบายน้ า

ถนนสายจอมทอง ช่วงที่ 

1 ตั้งแต่บ้านพ่อสง่า 

หมั่นมา ถึงบ้านแม่จันทร์

หอม พืชขุนทด หมูท่ี่ 20 

เพื่อให้มีรางส าหรับระบาย

น้ า 

 

1 แหง่ 

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.

บ้านเพชรก าหนด) 

- 50,000 - - - 1 แหง่ มีรางระบายน้ า

ป้องกันน้ าท่วมขงั 

กองช่าง 

37 ก่อสรา้งรางระบายน้ า 

คสล.พร้อมวางท่อและ

บ่อพักมีฝาปิด ซอย

อโศกฝ่ังขวา จากบ้าน

นายมงคล จะชาลีถงึ

บ้านนางบิน อาบสุวรรณ์ 

หมู่ที่ 20 

เพื่อให้มีรางส าหรับระบาย

น้ า 

 

ก่อสรา้งรางระบายน้ าพร้อม

วางท่อและบ่อพัก พืน้คอนกรีต

รางหลังท่อกว้าง 1 เมตร ระยะ

ความยาวรวม 171 เมตร  

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.

บ้านเพชรก าหนด) 

- - - - 444,444 1 แหง่ มีรางระบายน้ า

ป้องกันน้ าท่วมขงั 

กองช่าง 

 

 



106 

 

4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (รางระบายน้ า)  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

38 วางท่อระบายน้ าพร้อม

บ่อพักเลียบถนนสุร

นารายณ์ ระหว่างร้าน

จ่าชาติ ถึงคลองค าปงิ 

หมู่ที่ 21 

เพื่อให้มีรางส าหรับระบาย

น้ า 

 

วางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ศก. 1 

เมตร จ านวน  302 ท่อนบ่อพัก

ขนาด 1.20*1.20 ลกึไม่นอ้ย

กว่า  2 เมตร จ านวน25 บ่อ 

ระยะความยาวรวมบ่อพัก

1,000 เมตร (รายละเอยีดตาม

แบบ อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

- - 4,500,000 - - 1 แหง่ มีรางระบายน้ า

ป้องกันน้ าท่วมขงั 

กองช่าง 

39 ก่อสรา้งรางระบายน้ า

ซอยเตาปูนลงบงึประมง 

หมู่ที่ 22 

เพื่อให้มีรางส าหรับระบาย

น้ า 

 

วางท่อระบายน้ า คสล.จ านวน 

200 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. 

จ านวน 20 บ่อ ความยาว

ทั้งหมด 220 เมตร  

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.

บ้านเพชรก าหนด) 

- - - 506,000 - 1 แหง่ มีรางระบายน้ า

ป้องกันน้ าท่วมขงั 

กองช่าง 

40 ก่อสรา้งรางระบายน้ ารูป

ตัววี ซอยหน้าบ้านผูใ้หญ่  

หมู่ที่ 23 

เพื่อให้มีรางส าหรับระบาย

น้ า 

 

วางท่อระบายน้ า คสล.ชั้น 3   

ศก 0.40 เมตร จ านวน 80 ท่อน 

บ่อพัก ขนาด 0.60x0.60 เมตร 

ลึกเฉลี่ย0.80 เมตร จ านวน 7 

บ่อ รางคอนกรีตรูปตัว ว ีระยะ

ความยาวรวมบ่อพัก 86 เมตร 

หนา 0.15 เมตร (รายละเอยีด

ตามแบบ อบต.บ้านเพชร

ก าหนด) 

- 196,500 - - - 1 แหง่ มีรางระบายน้ า

ป้องกันน้ าท่วมขงั 

กองช่าง 

41 ก่อสรา้งรางระบายน้ ารูป

ตัววี  ซอยนางน้อย  

หมู่ที่ 23 (ปป.ฉ.1) 

เพื่อให้มีรางส าหรับระบาย

น้ า 

 

กว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 

0.10 เมตร ทั้ง 2 ฝ่ัง ยาวรวม 

344 เมตร (รายละเอยีดตาม

แบบ อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

200,000 - - - - 1 แหง่ มีรางระบายน้ า

ป้องกันน้ าท่วมขงั 

กองช่าง 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (รางระบายน้ า)  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

42 ซ่อมแซมรางระบายน้ า 

ซอยหนองเฒ่ารุ่ง หมูท่ี่  

23 

เพื่อให้มีรางส าหรับระบาย

น้ า 

 

รางระบายน้ า  คสล.พร้อมฝา

ปิด  ความยาว  400 เมตร 

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.

บ้านเพชรก าหนด) 

- 100,000 - - - 1 แหง่ มีรางระบายน้ า

ป้องกันน้ าท่วมขงั 

กองช่าง 

43 ซ่อมแซมรางระบายน้ า  

ซอยพ่ออนิ  หมู่ที่ 23 

เพื่อให้มีรางส าหรับระบาย

น้ า 

 

รางระบายน้ า  ความยาว  20  

เมตร (รายละเอยีดตามแบบ 

อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

100,000 - - - - 1 แหง่ มีรางระบายน้ า

ป้องกันน้ าท่วมขงั 

กองช่าง 

รวม 43  โครงการ - - 15,381,200 5,190,500 5,930,000 1,911,000 1,279,444 - - - 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (แหล่งน้ า/ เหมอืงส่งน้ า/ บล็อคคอนเวิรส์/ ท่อลอดเหลี่ยม/ ฝายทดน้ า/ กั้นขอบสระ ฯลฯ)  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 กั้นขอบสระหนองยาง 

ฝ่ังซ้าย หมู่ที่ 1 

เพื่อป้องกันขอบสระหนองยาง    

ฝ่ังซ้าย ไม่ให้พังทะลาย 

ก าแพงกันน้ าเซาะยาว 56 เมตร 

สูง 3.50 เมตร 

- - - 457,000 - 1 แหง่ ขอบสระหนองยาง ฝ่ัง

ซ้ายไดรั้บการป้องกัน 

ไม่ให้พังทะลาย 

กองช่าง 

2 กั้นขอบสระหนองยาง 

ฝ่ังขวา  หมู่ที่ 1 

เพื่อป้องกันขอบสระหนองยาง    

ฝ่ังขวา ไม่ให้พังทะลาย 

ก าแพงกันน้ าเซาะยาว 80 เมตร 

สูง 4 เมตร 

- - - - 600,000 1 แหง่ ขอบสระหนองยาง ฝ่ัง

ขวาได้รับการป้องกัน 

ไม่ให้พังทะลาย 

กองช่าง 

3 ลงลู ก รั ง เส ริม บ ล็ อ ก

คอนเวริส์ท คลองสอย

ดาว ระหว่างหมู่ 2 เชื่อม 

หมู่ 9 หมู่ที่ 2 

เพื่อป้องกันบล็อกคอนเวริส์ท

ไม่ให้พังทะลายจากน้ ากัดเซาะ  

ลงลูกรังเสริมบล็อกคอนเวริส์ท 

คลองสอยดาวพร้อมเทคานดิน

ไหล่ลงคลอง ยาว 200 เมตร 

กว้าง 6 เมตร สูง 1 เมตร 

(รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้าน

เพชรก าหนด) 

- - - 265,200 - 1 แหง่ บล็อกคอนเวริส์ท 

ไดรั้บการป้องกัน 

ไม่ให้พังทะลาย 

กองช่าง 

4 โครงการขุดลอกเหมือง

จากปากอา่วถึงน้ าออ้ม 

(บ้านเจ๊กจอย) หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ระบายน้ าได้ด ี ขุดลอกเหมืองดินขนาดปากกว้าง

2 เม ต ร  ย า ว  760 เม ต ร ลึ ก

เฉลี่ย 1 เมตรท้องเหมือง กว้าง 

0.80 เมตร  (รายละเอียดตาม

แบบ อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

- 109,000 - - - 1 แหง่ ประชาชนมีน้ าเพื่อ

การเกษตรและอุปโภค

เพียงพอ 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสรา้งบล็อค

คอนเวิร์สท านบ

ตน้มะขามเทศ หมูท่ี่ 5 

(พต.ฉ.6) 

เพื่อให้การกักเก็บน้ าและการ

ระบายน้ ามีประสิทธิภาพไม่

กระทบการสัญจร 

ก่อสรา้งบล็อคคอนเวิร์สขนาด 

2.10x2.10 เมตร  ยาว 6 เมตร  

จ านวน 2 ช่อง พร้อมก าแพงหิน 

พืน้ที่ไม่น้อยกว่า 20 ตารางเมตร   

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.บ้าน

เพชรก าหนด) 

- - 300,000 - - 1 แหง่ ประชาชนมีน้ าเพื่อ

การเกษตรและอุปโภค

เพียงพอ 

กองช่าง 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (แหล่งน้ า/ เหมอืงส่งน้ า/ บล็อคคอนเวิรส์/ ท่อลอดเหลี่ยม/ ฝายทดน้ า/ กั้นขอบสระ ฯลฯ)  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

6 โครงการก่อสรา้งฝายน้ า

ล้นคลองค าปงิ หมูท่ี่ 6 

(ปป.ฉ.1) 

 

เพื่อให้มีฝายกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน

หน้าแลง้ 

ก่อสรา้งสันฝาย กว้าง 6 เมตร  

ยาว 34 เมตร  

(รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้าน

เพชรก าหนด) 

485,000 - - - - 1 แหง่ ประชาชนมีน้ าเพื่อ

การเกษตรและอุปโภค

เพียงพอ 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสรา้งดาด

คอนกรีตหน้าฝายล า

ห้วยทองค าพงิ หมู่ที่ 6 

เพื่อให้การกักเก็บน้ าและการ

ระบายน้ ามีประสิทธิภาพไม่

กระทบการสัญจร 

กว้าง 30 เมตร ยาว 200  เมตร 

(รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้าน

เพชรก าหนด) 

- 3,500,000 - - - 1 แหง่ ประชาชนมีน้ าเพื่อ

การเกษตรและอุปโภค

เพียงพอ 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสรา้งเหมือง

ส่งน้ าสระบุนาใหม่เชื่อม

เขตป่าสงวนโคกแสว  

หมู่ที่ 8 

 

เพื่อให้การกักเก็บน้ าและการ

ระบายน้ ามีประสิทธิภาพไม่

กระทบการสัญจร 

ขนาดปากเหมืองกว้าง 2 เมตร  

ก้นคลองกว้าง 1 เมตร  ลึกเฉลี่ย 

1 .5 0  เม ต ร ย าว  6 00  เม ต ร  

พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล.ศก. 

0.80 เมตร จ านวน  10  ท่ อน  

และถมดินท าทางเข้าเหมือง  

(รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้าน

เพชรก าหนด) 

- 100,000 - - - 1 แหง่ ประชาชนมีน้ าเพื่อ

การเกษตรและอุปโภค

เพียงพอ 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสรา้งเหมือง

ดาดคอนกรีตจากประตู

ปิด-เปิดเหมืองคลอง

สอยดาว-โคกแฝก  

หมู่ที่ 9 

เพื่อให้การกักเก็บน้ าและการ

ระบายน้ ามีประสิทธิภาพไม่

กระทบการสัญจร 

ปากคลองด้านซ้าย , ด้านขวา  

ยาว 500 เมตร กว้าง 3 เมตร 

(รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้าน

เพชรก าหนด) 

- - - 1,250,000 - 1 แหง่ ประชาชนมีน้ าเพื่อ

การเกษตรและอุปโภค

เพียงพอ 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสรา้งเหมือง

ดาดคอนกรีต สายวังกุ่ม  

หมู่ที่ 11 

เพื่อให้การกักเก็บน้ าและการ

ระบายน้ ามีประสิทธิภาพไม่

กระทบการสัญจร 

เหมืองคอนกรีต  ปากกว้าง 2.50  

เมตร ยาว 1,300 เมตร 

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.บ้าน

เพชรก าหนด) 

- - 3,250,000 - - 1 แหง่ ประชาชนมีน้ าเพื่อท า

การเกษตรและอุปโภค 

บรโิภค อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (แหล่งน้ า/ เหมอืงส่งน้ า/ บล็อคคอนเวิรส์/ ท่อลอดเหลี่ยม/ ฝายทดน้ า/ กั้นขอบสระ ฯลฯ)  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

11 โครงการก่อสรา้งดาด

คอนกรีตคลองเสือบอง  

หมู่ที่ 11 

เพื่อให้การกักเก็บน้ าและการ

ระบายน้ ามีประสิทธิภาพไม่

กระทบการสัญจร 

 

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.บ้าน

เพชรก าหนด) 

- - - 300,000 - 1 แหง่ ประชาชนมีน้ าเพื่อท า

การเกษตรและอุปโภค 

บรโิภค อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

12 
โครงการขุดลอกคลอง

จากสะพานสอง-อสีาน

เขียว หมู่ที่ 16 

เพื่อให้การกักเก็บน้ าและการ

ระบายน้ ามีประสิทธิภาพไม่

กระทบการสัญจร 

ถางป่าขุดตอขนาดหนกั 2,100 

ตารางเมตร และขุดลอกคลอง  

ยาว 300 เมตร(รายละเอยีดตาม

แบบ อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

- - 200,000 - - 1 แหง่ ประชาชนมีน้ าเพื่อท า

การเกษตรและอุปโภค 

บรโิภค อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสรา้งฝาย

ทดน้ า คสล.ขนาดเลก็ 

สายวังตูม-อสีานเขียว 

หมู่ที่ 16 

เพื่อให้การกักเก็บน้ าและการ

ระบายน้ ามีประสิทธิภาพไม่

กระทบการสัญจร 

ขนาดกว้าง 12  เมตร สูง 1 เมตร  

ยาว  13 เมตร 

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.บ้าน

เพชรก าหนด) 

- 250,000 - - - 1 แหง่ ประชาชนมีน้ าเพื่อท า

การเกษตรและอุปโภค 

บรโิภค อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

14 โครงการขุดลอกคลอง

ล าคันฉู  หมู่ที ่16 

เพื่อประชาชนมีน้ าเพื่อท า

การเกษตรและอุปโภค บรโิภค 

อย่างเพียงพอ 

กว้าง 20  เมตร  ยาว 1,000 

เมตร  ลึกจากระดับเดิม 2 เมตร  

พร้อมลงท่อระบายน้ า คสล. 

0.80 เมตร  จ านวน  24  ท่อน

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.บ้าน

เพชรก าหนด) 

- - - 500,000 - 1 แหง่ ประชาชนมีน้ าเพื่อท า

การเกษตรและอุปโภค 

บรโิภค อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

15 ก่อสรา้งท่อลอดเหลี่ยม

สายทดท่าทะยม หมู่ที่ 

17 

เพื่อให้กักเกบ็น้ าไว้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ มีปริมาณน้ าใช้

เพียงพอในฤดูแลง้ 

ท่อลอดเหลี่ยมขนาด 2.70x2.40 

เมตร ยาว 5 เมตร จ านวน 3 

ช่อง (รายละเอยีดตามแบบ อบต.

บ้านเพชรก าหนด) 

- - - - 550,000 1 แหง่ ประชาชนมีน้ าเพื่อท า

การเกษตรและอุปโภค 

บรโิภค อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสรา้งท่อ

ลอดเหลี่ยม (ท่าทะลูด) 

หมู่ที่ 18  (พต.ฉ.2) 

เพื่อให้กักเกบ็น้ าไว้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ มีปริมาณน้ าใช้

เพียงพอในฤดูแลง้ 

ก่อสรา้งท่อลอดเหลี่ยม (ท่า

ทะลูด) ขนาด 2-1.80X1.80X5 

เมตร (รายละเอยีดตามแบบ 

อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

- 291,000 - - - 1 แหง่ ประชาชนมีน้ าเพื่อท า

การเกษตรและอุปโภค 

บรโิภค อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (แหล่งน้ า/ เหมอืงส่งน้ า/ บล็อคคอนเวิรส์/ ท่อลอดเหลี่ยม/ ฝายทดน้ า/ กั้นขอบสระ ฯลฯ)  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

17 โครงการขุดลอกหนอง

บัวชะโลง  หมู่ที ่19 

 

เพื่อให้กักเกบ็น้ าไว้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ มีปริมาณน้ าใช้

เพียงพอในฤดูแลง้ 

โครงการขุดลอกหนองบัวชะโลง 

หมู ่ 19 บ้านหนองแวงรุ่งเรือง 

ต าบลบ้านเพชรขุดลอกหนองบัว

ชะโลงพืน้ที ่หมู่ 3 หมู่ 7หมู ่ 8 

หมู ่ 14 หมู ่ 19 หมู ่ 20  หมู ่ 23 

รวมถึงบ้านโคกแสวต าบลหัว

ทะเลและต าบลหนองกราด 

อ าเภอด่านขุนทด จงัหวดั

นครราชสีมา พืน้ที่รับ

ผลประโยชน์จากแหล่งน้ า

ประมาณ 12,500  ไร่ 

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.บ้าน

เพชรก าหนด) 

2,005,000 - - - - 1 แหง่ ประชาชนมีน้ าเพื่อท า

การเกษตรและอุปโภค 

บรโิภค อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

รวม 17  โครงการ - - 2,490,000 4,250,000 3,750,000 2,772,200 1,150,000 - - - 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 

องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านเพชร  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมแบบมสีว่นร่วมอย่างยั่งยนื 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดั ที่ 7  การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมแบบมสี่วนรว่มและยั่งยืน 

     5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

  5.1  แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 รณรงค์และส่งเสรมิการลด

ปรมิาณขยะ (คัดแยกขยะ) 

เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์การคัด

แยกขยะในเขตต าบลบ้านเพชร 

ครอบคลุม 23 หมู่บ้าน 30,000 - - 30,000 - 23 หมู่บ้าน ปรมิาณขยะในต าบล

บ้านเพชรลดลง 

ส านักงาน 

ปลัด 

รวม 1 โครงการ - - 30,000 - - 30,000 - - - - 

 

  5.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 หน้าบ้านน่ามอง 

(big Cleaning Day) 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วน

ร่วมในการดูแลหน้าบ้านของ

ตนเองและรักษาความสะอาด

ของถนนภายในหมู่บ้านและชุมชน  

พืน้ที่ต าบลบ้านเพชร 

ครอบคลุม 23 หมู่บ้าน 

15,000 15,000 60,000 60,000 60,000 1 คร้ัง หน้าบ้านและชุมชนมี

สภาพแวดล้อมที่

สะอาดและสวยงาม 

กองช่าง 

2 ฝายมีชีวิต เพื่อจัดท าฝายชะลอน้ าในเขต

พืน้ที่ตามนโยบายและหนงัสือ  

สั่งการเรื่องฝายมีชีวิต 

พืน้ที่ต าบลบ้านเพชร 

ครอบคลุม 23 หมู่บ้าน 

- - 20,000 20,000 20,000 จ านวนฝาย 

ที่ด าเนินการ 

เกิดฝายส าหรับชะลอ

น้ าในพืน้ที ่

กองช่าง 

รวม 2 โครงการ - - 15,000 15,000 80,000 80,000 80,000 - - - 

แบบ ผ. 02 
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  5.3  แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 รักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการตาม

โครงการรักน้ า รักป่า รักษา

แผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติฯ  

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 

เนื่องในโอกาสต่างๆ 

ในพื้นที่ต าบลบ้านเพชร 

20,000 - - - - จ านวนกิจกรรมที่

จัด 

ทรัพยากรธรรมชาติ

ไดรั้บการดูแลรักษา 

ส านักงาน 

ปลัด 

2 โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริของพระบาท 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอ

ดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้า

พระบรม ราชินนีาถ และสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง

กรณบดินทรเทพยวรางกูร 

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการหรือ

สนับสนุนโครงการอันเนื่องมา 

จากพระราชด าริฯ ฯลฯ 

พืน้ที่ต าบลบ้านเพชร 

ครอบคลุม 23 หมู่บ้าน 

15,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง โครงการอันเนื่องมา จาก

พระราชด าริได้รับการสืบ

สาน 

ส านักงาน 

ปลัด 

3 ส่งเสรมิการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

(พต.ฉ.6) 

เพื่อปลูกจิตส านกึให้ประชาชนมี

ส่วนร่วมในการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมชุมชนและฟื้นฟูรักษา

สภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรม 

ด าเนินการดูแล ปรับปรุง 

บ ารุงรักษาทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน

พืน้ที่ต าบลบ้านเพชร 

- - 20,000 20,000 20,000 พืน้ที ่

ต าบลบ้านเพชร 

ปล่อยพันธุ์ปลาคืนสู่

ธรรมชาติและเป็นการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพิ่ม

จ านวนสัตว์น้ าในแหล่ง

น้ าธรรมชาติให้กลับคืน

ความสมดุลย์สมบูรณ์

ขึน้ 

ส านักงาน 

ปลัด 

4 ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการ

ด าเนินโครงการปลกูต้นไม้เฉลิม

พระเกียรติฯ 

พืน้ที่ต าบลบ้านเพชร 

ครอบคลุม 23 หมู่บ้าน 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 พืน้ที ่

ต าบลบ้านเพชร 

พืน้ที่สีเขียวในต าบลบ้าน

เพชรเพิ่มขึน้ 

ส านักงาน 

ปลัด 

5 เฉลิมพระเกียรติเนื่องใน

โอกาสมหามงคลพระราชพิธี

บรมราชาภิเษก 

เพื่อด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตาม

หนังสือสัง่การ ในการเฉลิมพระ

เกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

พืน้ที่ต าบลบ้านเพชร 

ครอบคลุม 23 หมู่บ้าน 

- - 20,000 20,000 20,000 พืน้ที ่

ต าบลบ้านเพชร 

ประชาชนในต าบลบ้าน

เพชร ได้ร่วมกิจกรรม

เฉลิมพระเกียรติเนื่องใน

โอกาสมหามงคลพระราช

พิธีบรมราชา ภิเษกด้วย

ความปิต ิ

ส านักงาน

ปลัด/ 

กองช่าง 
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  5.3  แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

6 ในน้ ามีปลา ชาวประชามสีุข 

(พต.ฉ.5) 

เพื่อส่งเสรมิให้ประชาชนทุกภาค

ส่วนได้ร่วมรักษาสมดุลระบบ

นิเวศน์ของแหลง่น้ าธรรมชาติใน

พืน้ที ่

จัดหาพันธุ์ปลา 

ปล่อยกลับคืนสูธ่รรมชาติ  

ตามแหล่งน้ าสาธารณะ 

ในต าบลบ้านเพชร 

- 20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

1 คร้ัง ปล่อยพันธุ์ปลาให้กลบัคืน

สู่ธรรมชาติและเป็นการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพิ่ม

จ านวนสัตว์น้ าในแหล่งน้ า

ธรรมชาติให้กลับคนืความ

สมดุลย์สมบูรณ์ขึ้น 

ส านักงาน

ปลัด 

7 ก าจัดวัชพืชในแหล่งน้ า  เพื่อก าจัดวัชพืช ปรับปรุง พัฒนา 

แหลง่น้ า ให้มคีวามสะอาด อุดม

สมบูรณ์ด้วยแหล่งอาหารตาม

ธรรมชาติ 

แหลง่น้ าในต าบลบา้นเพชร 

ครอบคลุม 23 หมู่บ้าน 

- - 10,000 10,000 10,000 1 คร้ัง แหลง่น้ ามคีวามสะอาด 

เป็นแหล่งอาหารตาม

ธรรมชาติที่สมบูรณ์ 

กองช่าง 

8 คลองสวยน้ าใส เพื่อก าจัดวัชพืชในคลอง ดูแลรักษาแหลง่น้ าก าจัด

วัชพืชในคลองครอบคลุมใน

เขตพืน้ที่ ต าบลบ้านเพชร 

- - 20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง แหลง่น้ ามคีวามสะอาด 

เป็นแหล่งอาหารตาม

ธรรมชาติที่สมบูรณ์

 กองช่าง 

 

รวม 7  โครงการ - - 35,000 60,000 130,000 130,000 130,000 - - - 
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ผ 02/1 
รายละเอยีดโครงการเกินศักยภาพ 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 

องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านเพชร  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พฒันาสังคมและคุณภาพชวีิตให้มั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดั ที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ และ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปน็อยู่ของประชาชนให้เข้มแขง็และยั่งยืน 

     2. ยุทธศาสตรท์ี่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสงัคม 

2.1  แผนงานการศกึษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 ก่อสรา้งศูนย์พัฒนาเดก็

เล็ก อบต.บ้านเพชร 

เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาคารที่

สะดวกเหมาะแก่การเรียนรู้ 

ก่อสรา้งอาคารศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก จ านวน 1 หลัง 

2,200,000 - - - - จ านวน ศพด. 

ที่ก่อสรา้ง 

เด็กนักเรียนมี

อาคารที่สะดวก

เหมาะสม 

กับจ านวน

นักเรียนที่เพิ่มขึน้ 

กรมส่งเสรมิฯ 

รวม 1 โครงการ - - 2,200,000     - - - 
 

2.2  แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 ติดตั้งกล้องวงจรปิด 

CCTV 

เพื่อเฝ้าระวังจุดเสี่ยงในพื้นที่

ต าบลบ้านเพชร 

ติดตั้งกล้อง CCTV  ตามจุด

เสี่ยงต่างๆ  จ านวน 12 จุด 

842,800 842,800 842,800 842,800 842,800 จ านวนจุดใน 

การติดตั้ง 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยเฝ้าระวัง 

มิจฉาชีพและ

อุบัติเหตุใน

รูปแบบต่างๆ 

กรมส่งเสรมิฯ 

รวม 1 โครงการ - - 842,800 842,800 842,800 842,800 842,800 - - - 

แบบ ผ. 02/1 
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2.3  แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 อบรมให้ความรูเ้รื่อง

สิทธิคนพกิาร (พต.ฉ.2) 

 

เพื่อให้คนพิการไดรั้บรูถ้ึงสิทธิ

ของตัวเอง 

 

คนพิการ ต าบลบา้นเพชร 

จ านวน 100 คน 

35,000 

 

35,000 

 

35,000 

 

35,000 

 

- จ านวนผูเ้ข้าร่วม

โครงการ 

ผู้พกิารที่เข้าร่วม

โครงการรู้สิทธ ิ

ประโยชน์ตัวเองมาก

ขึน้ 

พมจ.ชัยภูมิ 

2 อบรมและให้ความรู้

ผู้ดูแลคนพิการ 

(พต.ฉ.2) 

เพื่อให้ผู้ดูแลคนพกิาร ได้รู้

เกี่ยวกับการดูแลและปฏิบัติตัว

ให้เข้ากับคนพิการ 

ผู้ดูแลคนพิการ ต.บ้านเพชร 

จ านวน 100 คน 

35,000 

 

35,000 

 

35,000 

 

35,000 

 

- จ านวนผูเ้ข้าร่วม

โครงการ 

ผู้ดูแลคนพิการ

ไดรั้บดูเกี่ยวกับ

การดูแลคนพิการ

มากขึน้ 

พมจ.ชัยภูมิ 

3 ซ่อมแซมบ้านผูพ้ิการ

และผูด้้อยโอกาส

(พต.ฉ.2) 

 

เพื่อให้ผู้พกิารและผูด้้อยโอกาส

ไดม้ีที่อยู่อาศัย ที่ดี 

ซ่อมแซมบ้านผูพ้ิการและ

ผู้ด้อยโอกาส 

ปีละ 4 หลัง 

70,000 

 

70,000 

 

70,000 

 

70,000 

 

- ซ่อมแซมบ้า 

น 

ผู้พกิารมีที่อยู่

อาศัยที่เหมาะสม

กับประเภท 

ความพิการ 

พมจ.ชัยภูมิ 

4 เด็กและเยาวชนรุน่ใหม่

ใสใ่จประชารัฐ  

(พต.ฉ.2) 

 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนรุน่ใหม่

ไดรั้บรูเ้กี่ยวกับนโยบายของรัฐ 

เด็กและเยาวชน 

จ านวน 50 คน 

35,000 

 

35,000 

 

35,000 

 

35,000 

 

- จ านวนผูเ้ข้าร่วม

โครงการ 

เด็กและเยาวชนที่

เข้าร่วมโครงการ

ไดรั้บรูเ้กี่ยวกับ

นโยบายของ

ประชารัฐมากขึน้ 

พมจ.ชัยภูมิ 

5 โรงเรียนผู้สูงอายุ 

(พต.ฉ.2) 

 

เพื่อให้ผู้สูงอายุไดม้ีกิจกรรม

ร่วมกัน 

ผู้สูงอายุจ านวน 100 คน 35,000 

 

35,000 

 

35,000 

 

35,000 

 

- จ านวนผูเ้ข้าร่วม

โครงการ 

ผู้สูงอายุไดพ้บปะ 

แลกเปลี่ยน ท า

กิจกรรมรว่มกัน 

พมจ.ชัยภูมิ 

6 อบรมให้ความรูเ้กี่ยวกับ

สถาบันครอบครัว

(พต.ฉ.2) 

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมไดรั้บรูถ้ึง 

พรบ. ความรุนแรง 

ครอบครัว ต.บ้านเพชร 

จ านวน 50 ครอบครัว 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

- จ านวนผูเ้ข้าร่วม

โครงการ 

ครอบครัวที่เข้า

ร่วมโครงการรับรู้

เกี่ยว กับการ

กระท าความ

รุนแรง 

พมจ.ชัยภูมิ 
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2.3  แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

7 โรงเรียนครอบครัว

(พต.ฉ.2) 

 

เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างสมาชกิในครอบครัว 

ชุมชน และสังคม 

ครอบครัว ต.บ้านเพชร 

จ านวน 100 ครอบครัว 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

- จ านวนผูเ้ข้าร่วม

โครงการ 

ครอบครัวที่เข้า

ร่วมอบรมมีความ 

สัมพันธ์อันดีต่อกัน 

กล้าพูด คุย เปิดใจ

กันมากขึน้ 

พมจ.ชัยภูมิ 

8 พัฒนาศักยภาพ อพม. 

(พต.ฉ.2) 

 

เพื่อส่งเสรมิทักษะความรู ้

ความเข้าใจบทบาทหน้าที่

ของ อพม. 

อพเมตรต าบลบ้านเพชร 

จ านวน 70 คน 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

- จ านวนผูเ้ข้าร่วม

โครงการ 

อพเมตรต าบลบ้าน

เพชร รู้หน้าที่ และ

บทบาทของตนเอง 

พมจ.ชัยภูมิ 

9 อบรมให้ความรูเ้รื่อง

การค้ามนุษย์  การค้า

ประเวณี (พต.ฉ.2) 

เพื่อป้องกันและแก้ไข้การคา้

มนุษยแ์ละคา้ประเวณี 

สตร ีจ านวน 70 คน 30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

- จ านวนผูเ้ข้าร่วม

โครงการ 

ผู้เข้ารว่มโครงการ

มีความรู้เร่ืองการ 

ค้ามนุษย์และการ

ค้าประเวณมีากขึน้ 

พมจ.ชัยภูมิ 

10 สมทบสวัสดกิารชุมชน

ต าบลบ้านเพชร    

(พต.ฉ.2) 

 

เพื่อสมทบสวัสดกิารชุมชน

ต าบลบ้านเพชร 

สมาชิก 1,662 คน 566,620 

 

566,620 

 

566,620 

 

566,620 

 

- สมทบสวัสดกิาร กองทุนสวัสดิการ

ชุมชนบาทเพชรเขม็

แข็ง ควบคุมสิทธิ

ของสมาชกิ 

พมจ.ชัยภูมิ 

รวม 10 โครงการ - - 936,620 936,620 936,620 936,620 - - - - 

2.4  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 ก่อสรา้งลานกีฬา

อเนกประสงค์  หมูท่ี่ 8 

เพื่อส่งเสรมิการออกก าลังกาย 

และใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ 

ก่อสรา้งลานกีฬาอเนก 

ประสงค์ หมู่ 8 จ านวน 1 

แห่ง 

1,731,500 1,731,500 - - - จ านวนสนามกีฬา 

ที่ก่อสรา้ง 

เด็กและเยาวชนมี

สุขภาพที่ดแีละ

ห่างไกลยาเสพตดิ 

อบจ. ชัยภูมิ/

จังหวัดชัยภูมิ/

กรมส่งเสรมิ 

รวม 1 โครงการ - - 1,731,500 1,731,500 - - - - - - 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 

องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านเพชร  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  พฒันาขดีความสามารถในการผลิต การจัดการสนิคา้และบริการ สรา้งมูลค่าเพิ่มอย่างมปีระสทิธิภาพและยั่งยนื 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดั ที่ 6  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศนูย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 

     4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน 

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานประปา) 

ท่ี โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 ขยายเขตท่อเมนประปาส่วน

ภูมิภาคซอยแม่พากลางถึงซอย

รวมพี่รวมน้อง (ระยะที่ 2)  

หมู่ที่ 2 

เพื่อประชาชนมีความ

สะดวกด้านสาธารณูปโภค

อย่างทั่วถึง 

ระยะความยาว 270 เมตร 

- ซอยฟ้าคุ้ม  

- บ้านนายดอน  

- นายทองคูณ 

(รายละเอยีดตามแบบมาตรฐานประปา

ส่วนภูมิภาคก าหนด) 

250,000 - - - - พืน้ที่ขยายเขต

ประปา 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกด้านสาธารณู 

ปโภคอย่างทั่วถงึ 

อบต.บ้าน

เพชร/การ

ประปาส่วน

ภูมิภาค 

2 ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค 

ซอยคอกหมู หมูท่ี่ 6 (พต.ฉ.6) 

เพื่อส่งเสรมิให้ประชาชน

ไดรั้บความสะดวกด้าน

สาธารณูปโภคอย่างทั่วถงึ 

ขยายท่อเมนต์ระยะความยาวรวม 430 

เมตร  (รายละเอยีดตามแบบมาตรฐาน

ประปาส่วนภูมิภาคก าหนด) 

- - 223,600 - - 1 แหง่ ประชาชนได้รับความ

สะดวกด้านสาธารณู 

ปโภคอย่างทั่วถงึ 

อบต.บ้าน

เพชร/การ

ประปาส่วน

ภูมิภาค 

3 โครงการขยายเขตประปาส่วน

ภูมิภาค  ซอยหลังขนสง่  

หมู่ที่ 10 

เพื่อประชาชนมีความ

สะดวกด้านสาธารณูปโภค

อย่างทั่วถึง 

ระยะความยาว 280 เมตร (รายละเอยีด

ตามแบบมาตรฐานประปาส่วนภูมภิาค

ก าหนด) 

100,000 - - - - พืน้ที่ขยายเขต

ประปา 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกด้านสาธารณู 

ปโภคอย่างทั่วถงึ 

อบต.บ้าน

เพชร/การ

ประปาส่วน

ภูมิภาค 

 

 

แบบ ผ. 02/1 
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4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานประปา) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

4 ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค

จากบ้านนายหาญ ภูขุนทด - 

บ้านนายนครชัย หงษข์ุนทด  หมู่

ที่ 17 

เพื่อประชาชนมีความ

สะดวกด้านสาธารณูปโภค

อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ความยาว  

1,250  เมตร 

(รายละเอยีดตามแบบมาตรฐานประปา
ส่วนภูมิภาคก าหนด) 

- - 100,000 - - พืน้ที่ขยายเขต

ประปา 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกด้านสาธารณู 

ปโภคอย่างทั่วถงึ 

อบต.บ้าน

เพชร/การ

ประปาส่วน

ภูมิภาค 

5 ขยายเขตประปาภูมิภาคจาก

ถนนสุรนารายณ์ถึงคลองตาดี 

(ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 21 

เพื่อประชาชนมีความ

สะดวกด้านสาธารณูปโภค

อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตประปาภูมิภาคระยะความยาว 

400 เมตร (รายละเอยีดตามแบบ
มาตรฐานประปาส่วนภูมิภาคก าหนด) 

150,000 - - - - พืน้ที่ขยายเขต

ประปา 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกด้านสาธารณู 

ปโภคอย่างทั่วถงึ 

อบต.บ้าน

เพชร/การ

ประปาส่วน

ภูมิภาค 

6 ขยายเขตประปาซอยเจริญผล-

ถนนสุรนารายณ์ หมู่ที่ 4 

เพื่อประชาชนมีความ

สะดวกด้านสาธารณูปโภค

อย่างทั่วถึง 

ระยะความยาว 600 เมตร  

(รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านเพชร

ก าหนด) 

- - - 250,000 - พืน้ที่ขยายเขต

ประปา 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกด้านสาธารณู 

ปโภคอย่างทั่วถงึ 

อบต.บ้าน

เพชร/การ

ประปาส่วน

ภูมิภาค 

7 ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค 

ซอยคอกหมู หมูท่ี่ 6 (พต.ฉ.6) 

เพื่อประชาชนมีความ

สะดวกด้านสาธารณูปโภค

อย่างทั่วถึง 

ขยายท่อเมนต์ระยะความยาวรวม 430 

เมตร  (รายละเอยีดตามแบบมาตรฐาน

ประปาส่วนภูมิภาคก าหนด) 

- - 223,600 - - พืน้ที่ขยายเขต

ประปา 

ประชาชนได้รับความ

สะดวกด้านสาธารณู 

ปโภคอย่างทั่วถงึ 

อบต.บ้าน

เพชร/การ

ประปาส่วน

ภูมิภาค 

8 ขยายเขตประปาจากบ้านนายผัน

ถึงบ้านนางหวาด หมู่ที่ 21 

เพื่อประชาชนมีความ

สะดวกด้านสาธารณูปโภค

อย่างทั่วถึง 

ระยะความยาว 450 เมตร  

(รายละเอยีดตามแบบมาตรฐานประปา

ส่วนภูมิภาคก าหนด) 

- - - - 120,000 พืน้ที่ขยายเขต

ประปา 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกด้านสาธารณู 

ปโภคอย่างทั่วถงึ 

อบต.บ้าน

เพชร/การ

ประปาส่วน

ภูมิภาค 

รวม 8  โครงการ - - 500,000 - 547,000 250,000 120,000 - - - 
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4.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟา้) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะพร้อม

ไฟฟา้ส่องสว่าง ถนนสายรอบ

นอกจากบ้านนางฤทธิ์ – ถนนสุร

นารายณ์ หมู่  4 

เพื่อประชาชนมีความ

สะดวกด้านสาธารณูปโภค

อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะพร้อมไฟฟ้าส่อง

สว่าง ระยะทาง 1,500 เมตร 

(รายละเอยีดตามแบบมาตรฐานการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาคก าหนด) 

200,000 - - - - พืน้ที่ขยายเขต

ไฟฟา้ 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกด้านสาธารณู 

ปโภคอย่างทั่วถงึ 

กองช่าง

อบต.บา้น

เพชร/การ

ไฟฟา้ส่วน

ภูมภิาค 

2 ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะพร้อม

ไฟฟา้ส่องสว่าง ถนนสายรอบ

นอกจากถนนสุรนารายณ์ - 

บ้านนางสนอง หมู่ 4 (ปป.ฉ.6) 

เพื่อประชาชนมีความ

สะดวกด้านสาธารณูปโภค

อย่างทั่วถึง 

ระยะความยาวรวม 550 เมตร 

(รายละเอยีดตามแบบมาตรฐานการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาคก าหนด) 

- - 353,000 - - พืน้ที่ขยายเขต

ไฟฟา้ 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกด้านสาธารณู 

ปโภคอย่างทั่วถงึ 

กองช่าง

อบต.บ้าน

เพชร/การ

ไฟฟา้ส่วน

ภูมิภาค 

3 ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะพร้อม

ไฟสวา่งถนนรอบนอกจากพร้อม

ไฟสวา่งถนนรอบนอก จากศาล

เจ้าไปบ้านยายอรุณ หมู่  5 

เพื่อประชาชนมีความ

สะดวกด้านสาธารณูปโภค

อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ ภายในหมู่บ้าน 

(รายละเอยีดตามแบบมาตรฐานการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาคก าหนด) 

250,000 - - - - พืน้ที่ขยายเขต

ไฟฟา้ 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกด้านสาธารณู 

ปโภคอย่างทั่วถงึ 

กองช่าง

อบต.บ้าน

เพชร/การ

ไฟฟา้ส่วน

ภูมิภาค 

4 ซ่อมแซมไฟฟา้ส่องสว่างภายใน

หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 

เพื่อให้มีแสงสว่างในการ

สัญจร ไป-มา และมคีวาม

ปลอดภัย 

ซ่อมแซมไฟฟา้แสงสว่าง ภายในหมู่บา้น 

หมู่ที่ 6 (รายละเอยีดตามแบบ อบต.บ้าน

เพชรก าหนด) 

- - - 50,000 - พืน้ที่ขยายเขต

ไฟฟา้ด้าน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกด้านสาธารณูป 

โภคอย่างทั่วถงึ 

กองช่าง

อบต.บ้าน

เพชร/การ

ไฟฟา้ส่วน

ภูมิภาค 

5 ติดตั้งไฟฟา้ส่องสวา่งภายใน

หมู่บ้านตามซอยสายดับพร้อม

หลอด หมู่ที่ 8 บ้านหนองกก   

เพื่อประชาชนมีความ

สะดวกด้านสาธารณูปโภค

อย่างทั่วถึง 

ติดตั้งไฟฟา้ส่องสวา่ง และขยายสายดับ   

1. ซอยคมข า ระยะทางยาว 100 เมตร 

2. ซอยศาลตาปู่ ระยะทางยาว 350 เมตร 

3. ขยายสายดับถึงทางแยกเข้าประตวูัด 

ระยะทางยาว 190 เมตร  

(รายละเอยีดตามแบบมาตรฐานการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาคก าหนด) 

260,000 - - - - พืน้ที่ขยายเขต

ไฟฟา้ 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกด้านสาธารณู 

ปโภคอย่างทั่วถงึ 

กองช่าง

อบต.บ้าน

เพชร/การ

ไฟฟา้ส่วน

ภูมิภาค 
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4.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟา้) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

6 ติดตั้งไฟฟา้ส่องสวา่งทกุซอย

ภายในหมู่บ้านหนองกก 

หมู่ที่ 8 

เพื่อให้มีแสงสว่างในการ

สัญจร ไป-มา และมคีวาม

ปลอดภัย 

ติดตั้งไฟฟา้ส่องสวา่ง ทกุซอยภายในหมู่บ้าน

หนองกก หมู่ที่ 8  

(รายละเอยีดตามแบบมาตรฐานการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาคก าหนด) 

- - - 30,000 - พืน้ที่ขยาย

เขตไฟฟา้ด้าน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกด้านสาธารณูป 

โภคอย่างทั่วถงึ 

กองช่าง

อบต.บ้าน

เพชร/การ

ไฟฟา้ส่วน

ภูมิภาค 

7 ติดตั้งไฟฟา้ส่องสวา่งซอย

หลังขนส่งรอบนอก หมู่ 10 

เพื่อให้มีแสงสว่างในการ

สัญจร ไป-มา และมคีวาม

ปลอดภัย 

ติดตั้งไฟฟา้ส่องสวา่ง  ระยะความยาวรวม 

800 เมตร 

(รายละเอยีดตามแบบมาตรฐานการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาคก าหนด) 

- - 360,000 - - พืน้ที่ขยาย

เขตไฟฟา้ด้าน 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกด้านสาธารณู 

ปโภคอย่างทั่วถงึ 

กองช่าง

อบต.บ้าน

เพชร/การ

ไฟฟา้ส่วน

ภูมิภาค 

8 ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ

ภายในหมู่บ้านซอยนายชาตรี 

ศรีเมฆ หมู่ 13 

เพื่อประชาชนมีความสะดวก

ด้านสาธารณูปโภคอย่าง

ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ ภายในหมู่บ้าน 

(รายละเอยีดตามแบบมาตรฐานการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาคก าหนด) 

100,000 - - - - พืน้ที่ขยาย

เขตไฟฟา้ 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกด้านสาธารณู 

ปโภคอย่างทั่วถงึ 

กองช่าง

อบต.บ้าน

เพชร/การ

ไฟฟา้ส่วน

ภูมิภาค 

9 ขยายเขตไฟฟา้ส่องสว่างถนน  

หมู่ที่ 14 

เพื่อประชาชนมีความสะดวก

ด้านสาธารณูปโภคอย่าง

ทั่วถึง 

(1) ซอยบ้านพ่อค ามีถึงบ้านพ่อไผ่  ระยะ

ความยาว 1,000 เมตร  

(2) ซอยบ้านพ่อด า เทียกโฮม ระยะความ

ยาว 100 เมตร              

(3) สายศาลาธิปไตยถึงธิติชัยฟาร์ม  ระยะ

ความยาว 700 เมตร  

(รายละเอียดตามแบบมาตรฐานการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาคก าหนด) 

 

- - 360,000 - - พืน้ที่ขยาย

เขตไฟฟา้ 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกด้านสาธารณู 

ปโภคอย่างทั่วถงึ 

กองช่าง

อบต.บ้าน

เพชร/การ

ไฟฟา้ส่วน

ภูมิภาค 
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4.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟา้) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

10 ขยายเขตไฟฟา้ส่องสว่าง

ภายในหมู่บ้านหนองแวง

พัฒนา หมู่ที่ 14 

 

เพื่อประชาชนมีความสะดวก

ด้านสาธารณูปโภคอย่าง

ทั่วถึง 

จุดที่ 1 สายหน้าบ้านนายสยาม ไทยประสงค์

ถึงบ้านนางสาวิตร ีชุบขุนทด  

จุดที่ 2 สายบ้านนางศรีไพร ค าชมพถูงึบ้าน

นางศรีรักษ์ อยู่ภักดี   

จุดที่ 3 สายบ้านนายณรงค์ ทูลแรงถงึบ้าน

นายด ารง เทียกโฮม 

(รายละเอยีดตามแบบมาตรฐานการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาคก าหนด) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - - 100,000 พืน้ที่ขยาย

เขตไฟฟา้ 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกด้านสาธารณู 

ปโภคอย่างทั่วถงึ 

กองช่าง

อบต.บ้าน

เพชร/การ

ไฟฟา้ส่วน

ภูมิภาค 
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4.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟา้) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

11 ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าจาก

บ้านนายหนู ธนูศร-บ้างนาง

ทวน ทัพวงศ ์หมู่ที่ 17 

เพื่อประชาชนมีความสะดวก

ด้านสาธารณูปโภคอย่าง

ทั่วถึง 

ระยะทางยาวรวม 400 เมตร  

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.บ้านเพชร

ก าหนด) 

- - - - 550,000 พืน้ที่ขยาย

เขตไฟฟา้ 

ประชาชนได้รับความ

สะดวกด้านสาธารณู 

ปโภคอย่างทั่วถงึ 

กองช่าง

อบต.บ้าน

เพชร/การ

ไฟฟา้ส่วน

ภูมิภาค 

12 ติดตั้งไฟฟา้ส่องสวา่งจาก

ร้านสาม พ. ถึงปัม้ ปตท. หมู่

ที่ 21 

 

เพื่อให้มีแสงสว่างในการ

สัญจร ไป-มา และมคีวาม

ปลอดภัย 

ระยะทางยาว 700 เมตร (รายละเอยีดตาม

แบบมาตรฐานการไฟฟา้ส่วนภมูิภาค

ก าหนด) 

- 280,000 - - - จ านวนไฟฟ้า 

ส่องสว่างที่

ติดตั้ง 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกด้านสาธารณูป 

โภคอย่างทั่วถงึ 

กองช่าง

อบต.บ้าน

เพชร/การ

ไฟฟา้ส่วน

ภูมิภาค 

13 ซ่อมแซมไฟฟา้ส่องสว่าง

ตามถนนรอบหมู่บ้านบ้าน

หนองแวงรุ่งอรุณ หมู่ที่ 23 

เพื่อให้มีแสงสว่างในการ

สัญจร ไป-มา และมคีวาม

ปลอดภัย 

ความยาวรวม  1,420 เมตร  จ านวน 20 จุด 

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.บ้านเพชร

ก าหนด) 

- - - 100,000 - จ านวนไฟฟ้า 

ส่องสว่างที่

ติดตั้ง 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกด้านสาธารณูป 

โภคอย่างทั่วถงึ 

กองช่าง

อบต.บ้าน

เพชร/การ

ไฟฟา้ส่วน

ภูมิภาค 

รวม 13  โครงการ - - 810,000 280,000 1,073,000 180,000 650,000 - - - 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานถนนดนิ/ ลูกรัง/ หินคลุก) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 ยก ร่องพู นดิ นพ ร้อม

เสรมิผิวจราจรถนนสาย

นาพ่อแดง  หมู่ที่ 23   

เพื่อก่อสร้างถนนดินเสริมผิว

จราจรลูกรังซึ่งเป็นเส้นทางใน

การสัญจรเข้าพื้นที่การเกษตร

ที่ส าคัญสายหนึ่งของต าบล

บ้านเพชร  

ช่วงที่ 1 เสริมผิวจราจรลูกรัง กว้าง 

4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร บด

อัด 95% 

ช่วงที่ 2 ยกร่องพูนดินคันทาง กว้าง  

6 เมตร ยาว 420 เมตร สูงเฉลี่ย 

0.50 เมตร เสริมผิวจราจรลูกรัง

กว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

บดอัด 95% 

(ก่อสร้างตามแบบบ ารุงรักษาทาง 1 

(มฐ.บร. 1/2546)) 

N=15.391220°  - E=101.681257° 

N=15.393255° - E=101.685487° 

- - 218,000 - - 1 เส้นทาง การสัญจรและการ

และขนสง่สินค้า

ทางการเกษตรสู่

แหลง่ผลิตและ

ตลาดมีความ

สะดวกปลอดภัย 

กองทุน

พัฒนาไฟฟ้า

จังหวัดชัยภูม ิ

1  

2 ซ่อมเสรมิผิวจราจรสาย

ห น อ งศ รี รั ก ษ า โค ก

กระดู กอึ่ งถึ ง เหมื อ ง

กระทุ่มลาย หมู่ที่ 15   

เพื่ อซ่อมแซมถนนลูก รัง ที่

ปัจจุบันมีสภาพเป็นหลุมเป็น

บ่อ และเสื่อมโทรมเป็นอย่าง

มาก และเป็นถนนขนสินค้า

เกษตรสู่แหล่งผลิตและตลาด

ไดอ้ย่างสะดวก 

เสรมิผิวจราจรลูกรังเป็นช่วงๆ กว้าง 

4  เมตร ยาวรวม 1,500 เมตร หนา

เฉลี่ย  0.10 เมตร บดอัดแน่น 95%  

(ก่อสร้างตามแบบบ ารุงรักษาทาง 1 

(มฐ.บร. 1/2546)) 

N=15.407544°  - E=101.710767°  

N=15.418950°  - E=101.718584° 

- - 273,000 - - 1 เส้นทาง การสัญจรและการ

และขนสง่สินค้า

ทางการเกษตรสู่

แหลง่ผลิตและ

ตลาดมีความ

สะดวกปลอดภัย 

กองทุน

พัฒนาไฟฟ้า

จังหวัดชัยภูม ิ

1  

รวม 2  โครงการ - - - - 491,000 - - - - - 

 

 

 

 

 



126 

 

4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งาน คสล.) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 ก่ อส ร้างถนน  คสล . 

สายบ้านดอนชะแง้ หมู่ 

11 ต.บ้านเพชร เชื่อม

คุ้มเสิงสาง ต.โคกเพชร

พัฒนา 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ซึ่งเป็น

ทางสายหลักที่ส าคัญสายหนึ่ง

ของต าบลบ้านเพชร ที่ปัจจุบัน

มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ และ

เสื่อมโทรมเป็นอย่างมาก และ

เป็นถนนขนสินค้ าเกษตรสู่

แหล่งผลิตและตลาดได้อย่าง

สะดวก 

ขนาดผิวจราจรกว้าง  6 เมตร ยาว 

2,250 เมตร หนา 0.15 เมตร เสริมไหล่

ทางข้างละ 1 เมตร หรือตามสภาพพืน้ผิว

จราจรรวมไม่น้อยกว่า 13,500 ตาราง

เมตร  (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบ 

อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

 

6,961,000 - - - - 1 เส้นทาง การสัญจรและการ

และขนสง่สินค้า

ทางการเกษตรสู่

ตลาดมีความ 

สะดวกปลอดภัย

และเป็นถนนเชื่อม 

ต่อระหว่างต าบล 

อบจ. 

ชัยภูมิ/

จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม

ส่งเสรมิ 

2 ก่อสร้างถนน คสล.สาย

ท่ าตาเผือก  หมู่ ที่  11 

เชื่อมคุ้มเสิงสาง (ช่วงที่ 

2) ต.โคกเพชรพัฒนา 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ซึ่งเป็น

ทางสายหลักที่ส าคัญสายหนึ่ง

ของต าบลบ้านเพชร ที่ปัจจุบัน

มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ และ

เสื่อมโทรมเป็นอย่างมาก และ

เป็นถนนขนสินค้ าเกษตรสู่

แหล่งผลิตและตลาดได้อย่าง

สะดวก 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 6  เมตร ยาว 500 

เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง 0.50 

เมตร  (รายละเอียดก่อสร้างตามแบบ 

อบต.บ้านเพชรก าหนด) 

- 1,650,000 - - - 1 เส้นทาง การสัญจรและการ

และขนสง่สินค้า

ทางการเกษตรสู่

ตลาดมีความ 

สะดวกปลอดภัย

และเป็นถนนเชื่อม 

ต่อระหว่างต าบล 

อบจ. 

ชัยภูมิ/

จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม

ส่งเสรมิ 

3 ก่อส ร้าง ถนน คสล . 

สายบ้านดอนชะแง้ หมู่ 

11 ต.บ้านเพชร เชื่อม

คุ้มเสิงสาง ต.โคกเพชร

พัฒนา หมู่ที่ 11 (พต.ฉ.

6) 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ซึ่งเป็น

ทางสายหลักที่ส าคัญสายหนึ่ง

ของต าบลบ้านเพชร ที่ปัจจุบัน

มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ และ

เสื่อมโทรมเป็นอย่างมาก และ

เป็นถนนขนสินค้ าเกษตรสู่

แหล่งผลิตและตลาดได้อย่าง

สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจร คสล.กว้าง 

5 เมตร  ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15

เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 

0.50 เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.

บ้านเพชรก าหนด) 

- - 3,300,000 - - 1 เส้นทาง การสัญจรและการ

และขนสง่สินค้า

ทางการเกษตรสู่

ตลาดมีความ 

สะดวกปลอดภัย

และเป็นถนนเชื่อม 

ต่อระหว่างต าบล 

อบจ. 

ชัยภูมิ/

จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม

ส่งเสรมิ 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งาน คสล.) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

4 ก่อสรา้งถนน คสล. 

สายบ้านสว่างศรีพัฒนา  

หมู่ที่ 22 ต าบลบ้าน

เพชรเชื่อมบ้านโคก

เพชร ต าบลบ้านตาล 

อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์

(ช่วงที่ 2) 

เพื่อแก้ไขปญัหาการจราจร ให้

ประชาชนไดรั้บความสะดวก

และปลอดภัย 

ขนาดผิวจราจร  กว้าง 4 เมตร  ยาว 

1,700 เมตร  หนา 0.15 เมตร  พร้อมลง

ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร  หรือ

ตามสภาพพืน้ที่รวมไม่น้อยกว่า 6,800  

ตารางเมตรระบายน้ า  (รายละเอยีด

ก่อสรา้งตามแบบ มฐ. ท.1  อบต. บ้าน

เพชรก าหนด) 

3,559,400 

 

- - - - 1 เส้นทาง การสัญจรและการ

และขนสง่สินค้า

ทางการเกษตรสู่

ตลาดมีความ 

สะดวกปลอดภัย

และเป็นถนนเชื่อม 

ต่อระหว่างต าบล 

อบจ. 

ชัยภูมิ/

จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม

ส่งเสรมิ 

5 ก่อสรา้งถนน คสล. 

สายธนะชัย ช่วงศาลา

ประชาธิปไตย หมู่ที่ 20 

ถึง แยกสายถนนสาย

กลางบ้าน หมูท่ี่ 14 

(พต.ฉ.6) 

เพื่อแก้ไขปญัหาและอ านวย

ความสะดวกแก่ประชาชนใน

การใชเ้ส้นทางสญัจร 

ถมลูกรังเสรมิคันทางกว้าง 8 เมตร  สูง

เฉลี่ย 0.50 เมตร  ผิวจราจร ค.ส.ล.กว้าง 

6 เมตร ยาว 536 เมตร หนา 0.15 เมตร  

พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 

(รายละเอยีดตามแบบ อบต.บ้านเพชร

ก าหนด) 

- - 2,500,000 

 

- - 1 เส้นทาง ประชาชนที่สัญจร

ถนนเส้นนี ้ได้รับ

ความสะดวกมี

ความปลอดภัย

ย่ิงขึน้ 

อบจ. 

ชัยภูมิ/

จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม

ส่งเสรมิ 

6 ซ่อมแซมปรับปรุงผวิ

จราจรถนนสายบ้าน

เพชร หมู่ที่ 1 ถึงคลอง

ตาดี (พต.ฉ.1) 

เพื่อแก้ไขปญัหาการจราจรให้

สะดวกและปลอดภัย พร้อมทั้ง

แก้ปญัหาการระบายน้ า และ

แก้ปญัหาน้ าท่วมที่เกิดขึน้เป็น

ประจ าทั้งป ี

เสรมิผวิจราจรหินคลุก ขนาดกว้าง 4 

เมตร ยาวรวม 750 เมตร หนา 0.10 

เมตร  (รายละเอยีดตามแบบ อบต.บา้น

เพชร ก าหนด) 

N=15.447477° - E=101.681511°   

N=15.441396° - E=101.681274° 

500,000 

 

- - - - 1 เส้นทาง ประชาชนที่สัญจร

ถนนเส้นนี ้ได้รับ

ความสะดวก

ปลอดภัย ทั้งยัง

เป็นการแก้ไข

ปัญหาน้ าท่วมขงั

ไดอ้ย่างย่ังยืน 

อบจ. 

ชัยภูมิ/

จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม

ส่งเสรมิ 

7 ซ่อมแซมปรับปรุงผวิ

จราจรถนนสายบ้าน

โคกสว่างหมู่ที่ 4 (ช่วงที่ 

1) ถึงบ้านดอนทะยงิ 

หมู่ที่ 9 (พต.ฉ.1) 

เพื่อแก้ไขปญัหาการจราจร ให้

ประชาชนไดรั้บความสะดวก

และปลอดภัย 

เสรมิผวิจราจรหินคลุก ขนาดกว้าง 

3 เมตร ยาวรวม 1,000 เมตร หนา 0.10 

เมตร (รายละเอยีดตามแบบ อบต.บ้าน

เพชร ก าหนด) 

N=15.462667° - E=101.695395°   

N=15.455336° - E=101.699594° 

500,000 

 

- - - - 1 เส้นทาง ประชาชนที่สัญจร

ถนนเส้นนี ้ได้รับ

ความสะดวก

ปลอดภัยย่ิงขึน้ 

อบจ. 

ชัยภูมิ/

จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม

ส่งเสรมิ 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งาน คสล.) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

8 ซ่อมแซมปรับปรุงผวิ

จราจรถนนซอยบ้านตา

ผล บ้านโคกสว่าง หมูท่ี่ 

4 (พต.ฉ.1) 

เพื่อแก้ไขปญัหาการจราจร  ให้

ประชาชนไดรั้บความสะดวก

และปลอดภัย 

เสรมิผวิจราจรหินคลุก ขนาดกว้าง 4 

เมตร ยาวรวม 750 เมตร หนา 0.10 

เมตร  (รายละเอยีดตามแบบ อบต.บา้น

เพชร ก าหนด) 

N=15.451452° - E=101.708388°   

N=15.454790° - E=101.711588° 

500,000 

 

- - - - 1 เส้นทาง ประชาชนที่สัญจร

ถนนเส้นนี ้ได้รับ

ความสะดวก

ปลอดภัยย่ิงขึน้ 

อบจ. 

ชัยภูมิ/

จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม

ส่งเสรมิ 

9 ซ่อมแซมปรับปรุงผวิ

จราจรถนนสายบ้าน

หนองกก หมู่ที่ 8 ไป

หนองกราด (ช่วงที่ 1)  

(พต.ฉ.1) 

เพื่อแก้ไขปญัหาการจราจร ให้

ประชาชนไดรั้บความสะดวก

และปลอดภัย 

เสรมิผวิจราจรหินคลุก ขนาดกว้าง 4 

เมตร ยาวรวม 750 เมตร หนา 0.10 

เมตร (รายละเอยีดตามแบบ อบต.บ้าน

เพชร ก าหนด) 

N=15.395192° - E=101.710532°     

N=15.389344° - E=101.707744° 

500,000 

 

- - - - 1 เส้นทาง การสัญจรและการ

และขนสง่สินค้า

ทางการเกษตรสู่

ตลาดมีความ 

สะดวกปลอดภัย

และเป็นถนนเชื่อม 

ต่อระหว่างต าบล 

อบจ. 

ชัยภูมิ/

จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม

ส่งเสรมิ 

10 ซ่อมแซมปรับปรุงผวิ

จราจรถนนสายบ้าน

หนองกก หมู่ที่ 8 ถึงกะ

ซัด (ช่วงที่ 1) (พต.ฉ.1) 

เพื่อแก้ไขปญัหาการจราจร ให้

ประชาชนไดรั้บความสะดวก

และปลอดภัย 

เสรมิผวิจราจรหินคลุก ขนาดกว้าง 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 

 

- - - - 1 เส้นทาง ประชาชนที่สัญจร

ถนนเส้นนี ้ได้รับ

ความสะดวก

ปลอดภัยย่ิงขึน้ 

อบจ. 

ชัยภูมิ/

จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม

ส่งเสรมิ 

11 ซ่อมแซมปรับปรุงผวิ

จราจรถนนสายบ้าน

ดอนชะแง หมู่ที่ 11 ไป

ต าบลโคกเพชร (ชว่งที่ 

1) (พต.ฉ.1) 

เพื่อแก้ไขปญัหาการจราจร ให้

ประชาชนไดรั้บความสะดวก

และปลอดภัย 

 

 

 

เสรมิผวิจราจรหินคลุก ขนาดกว้าง 4 

เมตร ยาวรวม 750 เมตร หนา 0.10 

เมตร (รายละเอยีดตามแบบ อบต.บ้าน

เพชร ก าหนด) 

N=15.445960° - E=101.649793°    

N=15.443908° - E=101.655005° 

500,000 

 

- - - - 1 เส้นทาง ประชาชนที่สัญจร

ถนนเส้นนี ้ได้รับ

ความสะดวก

ปลอดภัยย่ิงขึน้ 

อบจ. 

ชัยภูมิ/

จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม

ส่งเสรมิ 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งาน คสล.) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

12 ซ่อมแซมปรับปรุงผวิ

จราจรถนนสายบ้าน

โคกแฝกถงึสถานีรถไฟ

ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 12  

(พต.ฉ.1) 

เพื่อแก้ไขปญัหาการจราจร ให้

ประชาชนไดรั้บความสะดวก

และปลอดภัย 

เสรมิผวิจราจรหินคลุก ขนาดกว้าง 4 

เมตร ยาวรวม 750 เมตร หนา 0.10 

เมตร  รายละเอยีดตามแบบ อบต.บ้าน

เพชร ก าหนด) 

N=15.472750° - E=101.702757°    

N=15.468919° - E=101.708001° 

500,000 

 

- - - - 1 เส้นทาง ประชาชนที่สัญจร

ถนนเส้นนี ้ได้รับ

ความสะดวก

ปลอดภัยย่ิงขึน้ 

อบจ. 

ชัยภูมิ/

จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม

ส่งเสรมิ 

13 ซ่อมแซมปรับปรุงผวิ

จราจรถนนหนองตาใจ 

(ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 14  

(พต.ฉ.1) 

เพื่อแก้ไขปญัหาการจราจร ให้

ประชาชนไดรั้บความสะดวก

และปลอดภัย 

เสรมิผวิจราจรหินคลุก ขนาดกว้าง 4 

เมตร ยาวรวม 750 เมตร หนา 0.10 

เมตร(รายละเอยีดตามแบบ อบต.บ้าน

เพชร ก าหนด) 

N=15.420392° - E=101.676079°   

N=15.415583° - E=101.671328° 

500,000 

 

- - - - 1 เส้นทาง ประชาชนที่สัญจร

ถนนเส้นนี ้ได้รับ

ความสะดวก

ปลอดภัยย่ิงขึน้ 

อบจ. 

ชัยภูมิ/

จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม

ส่งเสรมิ 

14 ซ่อมแซมปรับปรุงผวิ

จราจรถนนสายบ้านค า

พิงพัฒนาถงึบ้านหนอง

แวงรุ่งอรุณ (ช่วงที่ 1) 

หมู่ที่ 15  (พต.ฉ.1) 

เพื่อแก้ไขปญัหาการจราจร ให้

ประชาชนไดรั้บความสะดวก

และปลอดภัย 

เสรมิผวิจราจรหินคลุก ขนาดกว้าง 4 

เมตร ยาวรวม 750 เมตร หนา 0.10 

เมตร (รายละเอยีดตามแบบ อบต.บ้าน

เพชร ก าหนด) 

N=15.431770° - E=101.705462°   

N=15.430775° - E=101.698743° 

500,000 

 

- - - - 1 เส้นทาง ประชาชนที่สัญจร

ถนนเส้นนี ้ได้รับ

ความสะดวก

ปลอดภัยย่ิงขึน้ 

อบจ. 

ชัยภูมิ/

จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม

ส่งเสรมิ 

15 ซ่อมแซมปรับ ปรุงผวิ

จราจรถนนสายบ้านค าพิง

พัฒนา หมู่ที่ 15 ไปหนอง

กระโดน  (พต.ฉ.1) 

เพื่อแก้ไขปญัหาการจราจร ให้

ประชาชนไดรั้บความสะดวก

และปลอดภัย 

เสรมิผวิจราจรหินคลุก ขนาดกว้าง 4 

เมตร ยาวรวม 750 เมตร หนา 0.10 

เมตร (รายละเอยีดตามแบบ อบต.บ้าน

เพชร ก าหนด) 

N=15.428679° - E=101.704323°    

N=15.427117° - E=101.707486° 

500,000 

 

- - - - 1 เส้นทาง ประชาชนที่สัญจร

ถนนเส้นนี ้ได้รับ

ความสะดวก

ปลอดภัยย่ิงขึน้ 

อบจ. 

ชัยภูมิ/

จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม

ส่งเสรมิ 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งาน คสล.) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

16 ซ่อมแซมปรับปรุงผวิ

จราจรถนนสายหนอง

บัวชโลงสายบน หมู่ที่ 

19  (พต.ฉ.1) 

เพื่อแก้ไขปญัหาการจราจร ให้

ประชาชนไดรั้บความสะดวก

และปลอดภัย 

เสรมิผวิจราจรหินคลุก ขนาดกว้าง 3 

เมตร ยาวรวม 1,000 เมตร หนา 0.10 

เมตร (รายละเอยีดตามแบบ อบต.บ้าน

เพชร ก าหนด) 

N=15.398657° - E=101.680896°   

N=15.391682° - E=101.675305° 

500,000 

 

- - - - 1 เส้นทาง ประชาชนที่สัญจร

ถนนเส้นนี ้ได้รับ

ความสะดวก

ปลอดภัยย่ิงขึน้ 

อบจ. 

ชัยภูมิ/

จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม

ส่งเสรมิ 

17 ซ่อมแซมปรับปรุงผวิ

จราจรถนนสายหนอง

บัวชโลงสายล่าง หมู่ที่ 

19  (พต.ฉ.1) 

เพื่อแก้ไขปญัหาการจราจร ให้

ประชาชนไดรั้บความสะดวก

และปลอดภัย 

เสรมิผวิจราจรหินคลุก ขนาดกว้าง 3 

เมตร ยาวรวม 1,000 เมตร หนา 0.10 

เมตร (รายละเอยีดตามแบบ อบต.บ้าน

เพชร ก าหนด) 

N=15.411047° - E=101.682302°    

N=15.405254° - E=101.675963° 

500,000 

 

- - - - 1 เส้นทาง ประชาชนที่สัญจร

ถนนเส้นนี ้ได้รับ

ความสะดวก

ปลอดภัยย่ิงขึน้ 

อบจ. 

ชัยภูมิ/

จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม

ส่งเสรมิ 

18 ซ่อมแซมปรับปรุงผวิ

จราจรถนนสายบ้าน

สว่างศรีพัฒนา หมู่ที่ 

22 ไปบ้านโคกเพชร 

ต าบลบ้านตาล (พต.ฉ.

1)   

เพื่อแก้ไขปญัหาการจราจร ให้

ประชาชนไดรั้บความสะดวก

และปลอดภัย 

เสรมิผวิจราจรหินคลุก ขนาดกว้าง 4 

เมตร ยาวรวม 750 เมตร หนา 0.10 

เมตร (รายละเอยีดตามแบบ อบต.บ้าน

เพชร ก าหนด) 

N=15.468578° - E=101.720173°   

N=15.473521° - E=101.724411° 

500,000 

 

- - - - 1 เส้นทาง การสัญจรและการ

และขนสง่สินค้า

ทางการเกษตรสู่

ตลาดมีความ 

สะดวกปลอดภัย

และเป็นถนนเชื่อม 

ต่อระหว่างต าบล 

อบจ. 

ชัยภูมิ/

จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม

ส่งเสรมิ 

19 ก่อสรา้ง ถนน คสล. 

บ้านสว่างศรีพัฒนา หมู่

22  เชื่อมบ้านโคกเพชร  

ต าบลบ้านตาล (ปป.ฉ.

6) 

เพื่อแก้ไขปญัหาการจราจร ให้

ประชาชนไดรั้บความสะดวก

และปลอดภัย 

ก่อสรา้งถนน คสล.ผิวจราจร คสล.กว้าง 

4 เมตร  ยาว 972 เมตร หนา 0.15 เมตร  

พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 

เมตร (รายละเอยีดตามแบบ อบต.บ้าน

เพชรก าหนด) 

- - 2,200,000 - - 1 เส้นทาง การสัญจรและการ

และขนสง่สินค้า

ทางการเกษตรสู่

ตลาดมีความ 

สะดวกปลอดภัย

และเป็นถนนเชื่อม 

ต่อระหว่างต าบล 

อบจ. 

ชัยภูมิ/

จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม

ส่งเสรมิ 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งาน คสล.) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

20 ซ่อมแซมปรับปรุงผวิ

จราจรถนนสายบ้าน

หนองแวงรุ่งอรุณถึง

บ้านค าพิงพฒันา (ช่วง

ที่ 1) หมูท่ี่ 23  (พต.ฉ.1) 

เพื่อแก้ไขปญัหาการจราจร ให้

ประชาชนไดรั้บความสะดวก

และปลอดภัย 

เสรมิผวิจราจรหินคลุก ขนาดว้าง 4 

เมตร ยาวรวม 750 เมตร หนา 0.10 

เมตร (รายละเอยีดตามแบบ อบต.บ้าน

เพชร ก าหนด) 

N=15.426693° - E=101.690011°   

N=15.431056° - E=101.695001° 

500,000 

 

- - - - 1 เส้นทาง ประชาชนที่สัญจร

ถนนเส้นนี ้ได้รับ

ความสะดวก

ปลอดภัยย่ิงขึน้ 

อบจ. 

ชัยภูมิ/

จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม

ส่งเสรมิ 

21 ซ่อมแซมปรับปรุงผวิ

จราจรถนนสายตาปู่ 

หมู่ที่ 23 ถึงกะซัด (ช่วง

ที่ 1)  (พต.ฉ.1) 

เพื่อแก้ไขปญัหาการจราจร ให้

ประชาชนไดรั้บความสะดวก

และปลอดภัย 

เสรมิผวิจราจรหินคลุก ขนาดกว้าง 4 

เมตร ยาวรวม 750 เมตร หนา 0.10 

เมตร (รายละเอยีดตามแบบ อบต.บ้าน

เพชร ก าหนด) 

N=15.423622° - E=101.685431°   

N=15.418026° - E=101.689106° 

500,000 

 

- - - - 1 เส้นทาง ประชาชนที่สัญจร

ถนนเส้นนี ้ได้รับ

ความสะดวก

ปลอดภัยย่ิงขึน้ 

อบจ. 

ชัยภูมิ/

จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม

ส่งเสรมิ 

22 โครงการวางท่อระบาย

น้ า คสล. พร้อมบ่อพัก

ด้านทิศเหนือ(ช่วงที่ 2)  

หมู่ที่ 7 (ปป.ฉ.6) 

เพื่อแก้ไขปญัหาการระบาย

ออกของน้ าเสียภายในหมู่บ้าน 

วางท่อระบายน้ า คสล.ชั้น 3 ศก.1.20 

เมตร  จ านวน267ท่อน  พร้อมบ่อพัก

ขนาด1.30 x 1.80 เมตร จ านวน 28 บ่อ 

ร ะ ย ะ ค ว า ม ย า ว ร ว ม  295 เม ต ร

(รายละเอยีดตามแบบมาตรฐาน ท.2) 

- - 2,085,000 - - 1 แหง่ น้ าทิ้งในหมูบ่้านมี

การระบายที่ดีไม่

ตกค้าง  

อบจ. 

ชัยภูมิ/

จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม

ส่งเสรมิ 

23 ขยายถนนแล ะป รับ

พื้นผิวจราจรจากถนน

สุรนารายณ์ถึงศาลา

ประชาธิปไตย หมู่ที่ 20 

เพื่อแก้ไขปญัหาการจราจร ให้

ประชาชนไดรั้บความสะดวก

และปลอดภัย 

เสรมิผวิจราจรหินคลุก ขนาดกว้าง 4 

เมตร ยาวรวม 750 เมตร หนา 0.10 

เมตร (รายละเอยีดตามแบบ อบต.บ้าน

เพชร ก าหนด) 

N=15.423622° - E=101.685431°   

N=15.418026° - E=101.689106° 

- - 250,000 - - 1 เส้นทาง ประชาชนที่สัญจร

ถนนเส้นนี ้ได้รับ

ความสะดวก

ปลอดภัยย่ิงขึน้ 

อบจ. 

ชัยภูมิ/

จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม

ส่งเสรมิ 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งาน คสล.) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

24 ปรับปรุงผวิจราจรถนน

คอนกรีตเสรมิผวิทาง

แอสฟัทล์ติกคอนกรีต 

สายสุรนารายณ์ - 

หนองกก ตอนที่ 2 (ช่วง

ที่ 1) หมูท่ี่ 8   

เพื่อแก้ไขปญัหาการจราจร ให้

ประชาชนไดรั้บความสะดวก

และปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว  5,062 

เมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 

เมตร (รายละเอยีดตามแบบ อบต.บ้าน

เพชร ก าหนด) 

N=15.434304° - E=101.706056°   

N=15.431919° - E=101.705770° 

- - 1,143,000 - - 1 เส้นทาง ประชาชนที่สัญจร

ถนนเส้นนี ้ได้รับ

ความสะดวก

ปลอดภัยย่ิงขึน้ 

กองทุน

พัฒนาไฟฟ้า

ชัยภูม ิ1 

25 เสรมิไหล่ทางทางเข้า

หมู่บ้านถนนสุรนารายณ์

วัดศาลาทรง หมู่ที่ 3   

เพื่อแก้ไขปญัหาการจราจร ให้

ประชาชนไดรั้บความสะดวก

และปลอดภัย 

พืน้ที่ผิวจราจรไม่นอ้ยกว่า  600 ตาราง

เมตร (ก่อสรา้งตามแบบ อบต.บา้นเพชร

ก าหนด) 

N=15.434255° - E=101.683029°   

N=15.434433° - E=101.683286° 

- - 250,000 - - 1 เส้นทาง ประชาชนที่สัญจร

ถนนเส้นนี ้ได้รับ

ความสะดวก

ปลอดภัยย่ิงขึน้ 

กองทุน

พัฒนาไฟฟ้า

ชัยภูม ิ1 

26 ก่อสรา้งถนน คสล. 

สายดอนชะแง้ หมู่ที่ 11 

ต าบลบ้านเพชร เชื่อม

ต าบลโคกเพชรพัฒนา 

เพื่อแก้ไขปญัหาการจราจร ให้

ประชาชนไดรั้บความสะดวก

และปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,200 เมตร 

หนา 0.15 เมตร เสรมิดินไหล่ทางข้างละ 

1 เมตร ลูกรังไหล่ทางกว้าง 0.50 เมตร 

หรือตามสภาพพืน้ที่ผิวจราจรไม่นอ้ยกว่า 

7,200 บาท (รายละเอียดตามแบบ อบต.

บ้านเพชร ก าหนด) 

N=15.442625° - E=101.657740°   

N=15.445831° - E=101.649338° 

- - 3,914,000 - - 1 เส้นทาง ประชาชนที่สัญจร

ถนนเส้นนี ้ได้รับ

ความสะดวก

ปลอดภัยย่ิงขึน้ 

อบจ. 

ชัยภูมิ/

จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม

ส่งเสรมิ 

27 ก่อสรา้งถนน คสล. 

สายบ้านสว่างศรีพัฒนา 

หมู่ที่ 22 เชื่อมต าบล

บ้านตาล 

เพื่อแก้ไขปญัหาการจราจร ให้

ประชาชนไดรั้บความสะดวก

และปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 800 เมตร 

หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 

0.50 เมตร หรือตามสภาพพืน้ที่ผิวจราจร

ไม่นอ้ยกว่า 4,800 บาท (รายละเอยีด

ตามแบบ อบต.บ้านเพชร ก าหนด) 

N=15.468583° - E=101.720197°   

N=15.473913° - E=101.724931° 

- - - 2,609,000 - 1 เส้นทาง ประชาชนที่สัญจร

ถนนเส้นนี ้ได้รับ

ความสะดวก

ปลอดภัยย่ิงขึน้ 

อบจ. 

ชัยภูมิ/

จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม

ส่งเสรมิ 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งาน คสล.) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

28 ก่อสรา้งถนน คสล. 

สายบ้านหนองกก หมู่ที่ 

8 ต าบลบ้านเพชร อ.

บ าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 

เชื่อมต าบลบ้านหนอง

กราด อ.ด่านขุนทด    

จ.นครราชสีมา 

เพื่อแก้ไขปญัหาการจราจร 

ให้ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกและปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 650 เมตร 

หนา 0.15 เมตร ลกูรังไหล่ทางกว้าง 0.50 

เมตร หรือตามสภาพพืน้ที่ผิวจราจรไม่

น้อยกว่า 3,900 บาท (รายละเอยีดตาม

แบบ อบต.บ้านเพชร ก าหนด) 

N=15.395129° - E=101.710518°   

N=15.390213° - E=101.707900° 

- - - - 2,119,000 1 เส้นทาง ประชาชนที่สัญจร

ถนนเส้นนี ้ได้รับ

ความสะดวก

ปลอดภัยย่ิงขึน้ 

อบจ. 

ชัยภูมิ/

จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม

ส่งเสรมิ 

รวม 28  โครงการ - - 18,020,400 1,650,000 15,642,000 2,609,000 2,119,000 - - - 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานลาดยาง) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 ซ่อมสร้างผิวจราจร

แอสฟัสติกคอนกรีต 

สายแยกสุรนารายณ์ 

หมู่ 3 ถึงวัดศาลาทรง 

หมู ่19  (พต.ฉ.6) 

 

เพื่อแก้ไขปญัหาและอ านวย

ความสะดวกแก่ประชาชนใน

การใชเ้ส้นทางสญัจร 

ปรับปรุงถนน คสล.เสริมผิวจราจรแอส

ฟัลส์ตกิคอนกรีต 

ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 700 เมตร 

หนา 0.40 เมตร 

ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร  ยาว 362 เมตร 

หนา 0.04 เมตร 

(รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทาง 

กรมทางหลวงชนบท) 

- - 4,000,000 

 

- - 1 เส้นทาง ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกและ 

มีความปลอดภัย

จากการใช้เส้นทาง

ในการสัญจร 

อบจ. 

ชัยภูมิ/

จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม

ส่งเสรมิ 

2 ซ่อมแซมถนนลาดยาง 

หมุ่ 6 ,8 และหมู่  15 

เพื่อแก้ไขปญัหาการจราจร ให้

ประชาชนไดรั้บความสะดวก

และปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 6 เมตร  ยาว  3,500 เมตร 

(รายละเอยีดตามแบบมาตรฐานงานทาง 

กรมทางหลวงชนบท) 

- - 5,500,000 

 

- - 1 เส้นทาง ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกและ 

มีความปลอดภัย

จากการใช้เส้นทาง

ในการสัญจร 

อบจ. 

ชัยภูมิ/

จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม

ส่งเสรมิ 

3 ซ่อมแซมถนนลาดยาง

ทางเข้าหมู่บ้านทองค า

พิง-หนองกก หมู่ 8 

เพื่อแก้ไขปญัหาการจราจร ให้

ประชาชนไดรั้บความสะดวก

และปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนนลาดยาง ระยะทาง 5 

กโิลเมตร  

(รายละเอยีดตามแบบมาตรฐานงานทาง 

กรมทางหลวงชนบท) 

- - 5,000,000 

 

- - 1 เส้นทาง ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกและ 

มีความปลอดภัย

จากการใช้เส้นทาง

ในการสัญจร 

อบจ. 

ชัยภูมิ/

จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม

ส่งเสรมิ 

4 ซ่อมบ ารุงถนนลาดยาง

สายค าปิงหนองกก - 

โคกแสว ต าบล หัวทะเล 

อ าเภอบ าเหน็จณรงค์   

จ.ชัยภูมิ หมู่ 8 

เพื่อแก้ไขปญัหาการจราจร ให้

ประชาชนไดรั้บความสะดวก

และปลอดภัย 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,900 

เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางกว้างข้าง

ละ 1 เมตร หรือมีพืน้ที่รวมไม่น้อยกว่า 

15,200 ตารางเมตร 

(รายละเอยีดตามแบบมาตรฐานงานทาง 

กรมทางหลวงชนบท) 

- - 5,681,000 - - 1 เส้นทาง ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกและ 

มีความปลอดภัย

จากการใช้เส้นทาง

ในการสัญจร 

อบจ. 

ชัยภูมิ/

จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม

ส่งเสรมิ 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานลาดยาง) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

5 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง

สายบ้านทองค าพงิ-

หนองกก (ตอน 1)หมู่ 8   

(พต.ฉ.2) 

เพื่อซ่อมสร้างถนนลาดยางให้มี

มาตรฐานประชาชนไดรั้บความ

สะดวก ปลอดภัยในการใช้

เส้นทางในการคมนาคม 

ผิว Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง 6 

เมตร ยาว 1,900 เมตร หนา 0.04 เมตร 

ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร  

(รายละเอยีดตามแบบมาตรฐานงานทาง 

กรมทางหลวงชนบท) 

- 3,354,000 

 

- - - 1 เส้นทาง ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกและ 

มีความปลอดภัย

จากการใช้เส้นทาง

ในการสัญจร 

อบจ. 

ชัยภูมิ/

จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม

ส่งเสรมิ 

6 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง

สายบ้านทองค าพงิ-

หนองกก (ตอน 2) หมู่  

8 (พต.ฉ.2) 

เพื่อซ่อมสร้างถนนลาดยางให้มี

มาตรฐานประชาชนไดรั้บความ

สะดวก ปลอดภัยในการใช้

เส้นทางในการคมนาคม 

ผิว Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง 6 

เมตร ยาว 1,160 เมตร หนา 0.04 เมตร 

ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร 

(รายละเอยีดตามแบบมาตรฐานงานทาง 

กรมทางหลวงชนบท) 

- 3,047,000 

 

- - - 1 เส้นทาง ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกและ 

มีความปลอดภัย

จากการใช้เส้นทาง

ในการสัญจร 

อบจ. 

ชัยภูมิ/

จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม

ส่งเสรมิ 

7 ก่อสรา้งถนนลาดยาง 

สายบ้านหนองกก หมู่ 8 

เพื่อแก้ไขปญัหาการจราจร ให้

ประชาชนไดรั้บความสะดวก

และปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 6 เมตร  ยาว  3,500 เมตร 

(รายละเอยีดตามแบบมาตรฐานงานทาง 

กรมทางหลวงชนบท) 

- 5,500,000 5,500,000 - - 1 เส้นทาง ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกและ 

มีความปลอดภัย

จากการใช้เส้นทาง

ในการสัญจร 

อบจ. 

ชัยภูมิ/

จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม

ส่งเสรมิ 

8 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง

สายบ้านเพชรส าโรงถึง

บ้านโนนทองหลาง หมู่

ที่  13 

 

 

เพื่อแก้ไขปญัหาการจราจร ให้

ประชาชนไดรั้บความสะดวก

และปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนนลาดยาง (ผิวจราจร 

Asphalt concrete) ขนาดผิวจราจรกว้าง 

6 เมตร ยาว 4,400 เมตร ไหล่ทางข้างละ 

1 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 35,520 

ตารางเมตร (รายละเอยีดตามแบบ

มาตรฐานงานทาง กรมทางหลวงชนบท) 

4,790,000 3,000,000 4,117,272 - - 1 เส้นทาง ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกและ 

มีความปลอดภัย

จากการใช้เส้นทาง

ในการสัญจร 

อบจ. 

ชัยภูมิ/

จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม

ส่งเสรมิ 

9 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง

สายบ้านเพชรส าโรง-

บ้านโนนทองหลาง 

(ตอนที่ 4)  หมู่ 13 

(พต.ฉ.2) 

เพื่อซ่อมสร้างถนนลาดยางให้มี

มาตรฐานประชาชนไดรั้บความ

สะดวก ปลอดภัยในการใช้

เส้นทางในการคมนาคม 

ผิว Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง 6 

เมตร ยาว 4,351 เมตร หนา 0.04 เมตร 

ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร  

(รายละเอยีดตามแบบมาตรฐานงานทาง 

กรมทางหลวงชนบท) 

- 7,680,000 

 

- - - 1 เส้นทาง ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกและ 

มีความปลอดภัย

จากการใช้เส้นทาง

ในการสัญจร 

อบจ. 

ชัยภูมิ/

จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม

ส่งเสรมิ 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานลาดยาง) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

10 ซ่อมบ ารุงถนนลาดยาง

บ้านหนองแวงพฒันา 

หมู่ 14 -บ้านกุดตาลาด 

ต าบลโคกเริงรมย์ 

(เชื่อมถนนสุรนารายณ์) 

เพื่อซ่อมสร้างถนนลาดยางให้มี

มาตรฐานประชาชนไดรั้บความ

สะดวก ปลอดภัยในการใช้

เส้นทางในการคมนาคม 

ขนาดผิวจราจรกว้าง  6  เมตร ยาว 

1,900 เมตร ไหล่ทางข้างละ  0.50  เมตร   

หนา 0.04 เมตร หรือมีพืน้ที่รวมไม่ น้อย

กว่า  13,300 ตารางเมตร  

(รายละเอยีดตามแบบมาตรฐานงานทาง 

กรมทางหลวงชนบท) 

- - 4,972,500 - - 1 เส้นทาง ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกและ 

มีความปลอดภัย

จากการใช้เส้นทาง

ในการสัญจร 

อบจ. 

ชัยภูมิ/

จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม

ส่งเสรมิ 

11 ซ่อมแซมถนนลาดยาง

สายสุรุนารายณ์ –บ้าน

หนองกก หมู่  15 

เพื่อซ่อมสร้างถนนลาดยางให้มี

มาตรฐานประชาชนไดรั้บความ

สะดวก ปลอดภัยในการใช้

เส้นทางในการคมนาคม 

ผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้าง 6 

เมตร ยาว 2,933 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 

เมตร หนา 0.04 เมตร ปรับพื้นที่ไม่น้อย

กว่า 23,464 ตร.เมตร   

(รายละเอยีดตามแบบมาตรฐานงานทาง 

กรมทางหลวงชนบท) 

3,300,000 2,000,000 2,000,000 - - 1 เส้นทาง ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกและ 

มีความปลอดภัย

จากการใช้เส้นทาง

ในการสัญจร 

อบจ. 

ชัยภูมิ/

จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม

ส่งเสรมิ 

12 ปรับพื้นผิวจราจรสาย

เตาปูน หมูท่ี่ 22 ต าบล

บ้านเพชร เชื่อมกับถนน

บ้านตาล หมู่ที่ 4 ต าบล

บ้านตาล 

เพื่อซ่อมสร้างถนนลาดยางให้มี

มาตรฐานประชาชนไดรั้บความ

สะดวก ปลอดภัยในการใช้

เส้นทางในการคมนาคม 

ปรับพื้นผิวจราจรสายเตาปูน 1 เส้นทาง  

(รายละเอยีดตามแบบมาตรฐานงานทาง 

กรมทางหลวงชนบท) 

- 100,000 100,000 - - 1 เส้นทาง ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกและ 

มีความปลอดภัย

จากการใช้เส้นทาง

ในการสัญจร 

อบจ. 

ชัยภูมิ/

จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม

ส่งเสรมิ 

13 ก่อสรา้งถนนลาดยาง

บ้านสว่างศรีพัฒนา

เชื่อมต าบลบ้านตาล 

หมู่ที่ 22 

เพื่อซ่อมสร้างถนนลาดยางให้มี

มาตรฐานประชาชนไดรั้บความ

สะดวก ปลอดภัยในการใช้

เส้นทางในการคมนาคม 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,600   

เมตร   

(รายละเอยีดตามแบบมาตรฐานงานทาง 

กรมทางหลวงชนบท) 

- - 4,800,000 - - 1 เส้นทาง ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกและ 

มีความปลอดภัย

จากการใช้เส้นทาง

ในการสัญจร 

อบจ. 

ชัยภูมิ/

จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม

ส่งเสรมิ 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานลาดยาง) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

14 ก่อสรา้งถนนลาดยาง

สายบ้านค าพิงพฒันา 

หมู่ที่ 15 - บ้านหนอง

แวง หมู่ที ่23 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร  ไหล่ทาง

ข้างละ 1 เมตร ยาว 2,000 เมตร  ผิว

จราจรแบบ CAPE SEAL   

(รายละเอยีดตามแบบมาตรฐานงานทาง 

กรมทางหลวงชนบท) 

- 6,000,000 - - - 1 เส้นทาง ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกและ 

มีความปลอดภัย

จากการใช้เส้นทาง

ในการสัญจร 

อบจ. 

ชัยภูมิ/

จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม

ส่งเสรมิ 

รวม 14  โครงการ - - 8,090,000 30,681,000 41,670,772 - - - - - 

 

4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานรางระบายน้ า/ สะพาน) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 วางท่อระบายน้ า คสล. 

พร้อมบ่อพักด้านทิศ

เหนือ(ช่วงที่ 2)  หมู่ที่ 7 

(ปป.ฉ.6) 

เพื่อระบายน้ าออกจากหมู่บา้น

แก้ไขปญัหาน้ าท่วงขัง 

 

วางท่อระบายน้ า คสล.ชั้น 3 ศก.1.20 

เมตร  จ านวน267ท่อน  พร้อมบ่อพัก

ขนาด1.30 x1.80 เมตร จ านวน 28 บ่อ 

ระยะความยาวรวม 295 เมตร

(รายละเอยีดตามแบบมาตรฐาน ท.2) 

- - 2,085,000 - - 1 แหง่ มีรางระบายน้ า

ป้องกันน้ าท่วมขงั 

อบจ. 

ชัยภูมิ/

จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม

ส่งเสรมิ 

2 ก่อสร้างสะพานข้ามล า

ห้ ว ย ค า พิ ง  ช่ ว ง ท่ อ

ระบายน้ ากุดปลาเค้า 

บ้านทองค าพิง  หมู่ 6 

(พต.ฉ.6) 

เพื่อแก้ไขปญัหาในการสัญจร

ข้ามล าห้วย ให้เกิดความ

ปลอดภัยต่อชีวติและทรัพย์สิน

ของประชาชน 

สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร

กว้าง 4 เมตร (แบบไม่มีทางเดิน) ระยะ

ความ 50 เมตร(รายละเอียดตามแบบ 

มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท) 

- - 3,250,000 - - 1 แหง่ ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยในการ

สัญจรข้ามล าห้วย 

อบจ. 

ชัยภูมิ/

จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม

ส่งเสรมิ 

รวม 2  โครงการ - - - - 5,335,000 - - - - - 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานแหล่งน้ า) 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 ขุดขยายสระเก็บน้ าบ้าน

หนองกก หมู่ที่ 8  

(พต.ฉ.2) 

เพื่อเพิ่มพืน้ที่การกกัเก็บน้ า 

แก้ปญัหาภัยแล้งอย่างย่ังยืน 

ประชาชนมีน้ าอุปโภคบรโิภค

น้ าใช้ในการเกษตรและเลี้ยง

สัตว์ ตลอดป ี 

พืน้ที่ดินชุด 4,680 ตารางเมตร ลึก 4 

เมตร หรือมีปรมิาณดินขุดไม่น้อยกวา่ 

18,720 ลูกบาตรเมตร  

- 613,000 

 

- - - 1 แหง่ ประชาชนไม่นอ้ย

กว่า 150 

ครัวเรือนในบ้าน

หนองกก ได้ใช้

ประโยชน์จากสระ

น้ าที่ได้รับการขุด

ขยาย 

อบจ. 

ชัยภูมิ/

จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม

ส่งเสรมิ 

2 ขุดลอกหนองบัวชะโลง  

หมู่ที่  19 

เพื่ อ ให้ ร าษ ฎ รมี น้ า เพื่ อ ใช้

อุ ป โภ ค  บ ริ โภ ค  ใน ก า ร

ประกอบอาชีพทางการเกษตร

และเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูแล้ง 

ขุดลอกหนองบัวชะโลงในพืน้ที่ หมู่ 3  

หมู่ 7 หมู่ 8 หมู่ 14 หมู่ 19 หมู่ 20 หมู่ 23 

รวมถึงบ้านโคกแสว ต าบลหัวทะเลและ

ต าบลหนองกราด อ าเภอด่านขุนทด 

จังหวัดนครราชสีมา พืน้ที่รับผลประโยชน์

จากแหล่งน้ าประมาณ 12,500  ไร่ 

2,005,000 - - - - จ านวนพื้นที่ 

ใน ก า ร ขุ ด

ลอกหนอง

บัวชะโลง 

ราษฎรในเขตพืน้ที่

ได้ ใช้ ป ร ะ โย ช น์

จากแหล่งน้ า มีน้ า

ใช้ในการอุปโภค 

บริโภค และเพื่อ

ท า ก า ร เก ษ ต ร 

พร้อมทั้ งมีน้ าใช้

เพื่ อ เลี้ ย ง สั ต ว์

ส่งผลให้ราษฎรมี

รายไดเ้พิ่มมาขึน้ 

อบจ. 

ชัยภูมิ/

จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม

ส่งเสรมิ 

3 ก่อสรา้งสะพานข้ามล า

ห้วยค าพิง ช่วงท่อระบาย

น้ ากุดปลาเค้า บ้าน

ทองค าพงิ  หมู่ที ่6  

(พต.ฉ.6) 

เพื่อแก้ไขปญัหาและอ านวย

ความสะดวกแก่ประชาชนใน

การใชเ้ส้นทางสญัจร 

สะพานคอนกรีตเสรมิเหล็ก ผิวจราจร

กว้าง 4 เมตร (แบบไม่มีทางเดิน) ระยะ

ความ 50 เมตร(รายละเอยีดตามแบบ 

มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท) 

- - 3,250,000 

 

- - 1 เส้นทาง ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกและมีความ

ปลอดภัยจากการใช้

เส้นทางในการสญัจร 

อบจ. 

ชัยภูมิ/

จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม

ส่งเสรมิ 

รวม 3  โครงการ - - 2,005,000 613,000 3,250,000 - - - - - 
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ผ 03 
บัญชีครุภัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562

(บาท) 

2563

(บาท) 

2564

(บาท) 

2565

(บาท) 

1 บรหิารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ส านักงาน 

จัดซือ้เก้าอี้พลาสติกเกรดเอ  มีพนักพิงหลงั จ านวน 500 ตัวๆ ละ 200 บาท 100,000 - - - - ส านักงาน

ปลัด 

2 บรหิารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ส านักงาน 

จัดซือ้เคร่ืองดดูฝุน่พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 15 ลิตร จ านวน 1 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 

13,000 บาท สามารถดูดฝุ่นและน้ าเป็นราคาพร้อมอุปกรณ์ 

13,000 - - - - ส านักงาน

ปลัด 

3 บรหิารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ส านักงาน 

จัดซือ้ตู้เหลก็เกบ็แบบฟอร์ม จ านวน  2ตู้ ราคาตู้ละ 4,300  

บาท คุณลักษณะพื้นฐาน  

1. ขนาด 15 ลิ้นชัก   

2. ขนาดไม่นอ้ยกว่า 31x45x131 ซม.(กว้างxลึกxสูง) 

8,600 - - - - ส านักงาน

ปลัด 

4 บรหิารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ส านักงาน 

จัดซือ้เต็นท์พร้อมโครงเหล็ก ขนาด 1 ห้องจ านวน 3 หลงั ราคาหลังละ 12,000

บาท มีขนาดไม่น้อยกว่า 2.80 เมตร x 3.80 เมตร 

36,000 - - - - ส านักงาน

ปลัด 

5 บรหิารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ส านักงาน 

จัดซือ้เต็นท์พร้อมโครงเหล็ก ขนาด 2 ห้องจ านวน 2 หลัง ราคาหลงัละ 25,000

บาท มีขนาดไม่น้อยกว่า 4.80 เมตร x 7.80 เมตร 

50,000 - - - - ส านักงาน

ปลัด 

6 บรหิารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ส านักงาน 

จัดซือ้เต็นท์พร้อมโครงเหล็ก ขนาด 3 ห้อง จ านวน 1 หลงั ราคาหลังละ 35,000

บาท มีขนาดไม่น้อยกว่า 4.80 เมตร x 11.50 เมตร 

35,000 - - - - ส านักงาน

ปลัด 

7 บรหิารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ส านักงาน 

จัดซือ้โตะ๊คอมพิวเตอร์ จ านวน 3 ตัว  รายละเอยีดดังนี้ 

- ขนาดโตะ๊คอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 80x60x75 ซม.(กว้างXยาวXสูง) จ านวน 1 ตัว

ตัวละ 5,800  บาท 

- ขนาดโตะ๊คอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 120x60x75 ซม.(กว้างXยาวXสูง) จ านวน 2 

ตัวตัวละ 7,600 บาท เป็นเงิน 15,200 บาท 

21,000 - - - - ส านักงาน

ปลัด 

8 บรหิารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ส านักงาน 

เพื่อจัดซือ้โต๊ะพับอเนกประสงค์  เคลอืบด้วยลามิเนท โครงขาเหลก็ท าจากแป๊บ

เหลี่ยมชุบโครเมี่ยม สามารถพับเกบ็ได้ ขนาดไม่นอ้ยกว่า 45X180X70 ซม. (กว้างX

ยาวXสูง) จ านวน 40 ตัวๆ ละ 1,575 บาท 

63,000 - - - - ส านักงาน

ปลัด 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561  

(บาท) 

2562

(บาท) 

2563

(บาท) 

2564

(บาท) 

2565

(บาท) 

9 บรหิารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ส านักงาน 

จัดซื้อตู้รางเลื่อน แบบมือผลัก แบบ 6 ตู้ ประกอบด้วย 2 ตู้เดี่ยวและ 2 ตู้คู่ ช่อง

ทางเดิน 64 มิลลิเมตร ใสแ่ฟ้มเอกสารได้ประมาณ 336 แฟ้ม จ านวน 1 ตู้ 

57,800 - - - - กองคลงั 

10 บรหิารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ส านักงาน 

จัดซือ้เคร่ืองขยายเสียงแบบเคลื่อนที่ จ านวน1 ชุด    (จัดหาตามราคาท้องถิ่น

เนื่องจากไม่มกี าหนดไวใ้นบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ) 

- 10,000 - - - ส านักงาน

ปลัด 

11 บรหิารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ส านักงาน 

จัดซือ้ตู้กระจกบานเลื่อน ขนาด 5 ฟุต จ านวน 4 ตู้     (ก าหนดราคาตามราคา

มาตร- ฐานครุภัณฑ์ส านกังบประมาณ 2561) 

- 28,000 - - - ส านักงาน

ปลัด 

12 บรหิารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ส านักงาน 

จัดซือ้ตู้เหลก็แบบ 2 บาน จ านวน  1  ตู้  

(ก าหนดราคาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ 2561) 

- 5,500 - - - ส านักงาน

ปลัด 

13 บรหิารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ส านักงาน 

จัดซือ้เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู (มีระบบฟอกอากาศ)

จ านวน 1 เคร่ือง  (ก าหนดตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณมกราคม

2561) 

- 17,000 - - - ส านักงาน

ปลัด 

14 บรหิารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ส านักงาน 

จัดซือ้อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) จ านวน 1 เคร่ืองๆ 

ละ 700 บาท (ก าหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ 2561)  

- 700 

 

- - - ส านักงาน

ปลัด 

15 บรหิารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ส านักงาน 

จัดซือ้ตู้กระจกบานเลื่อน ขนาด 5 ฟุต จ านวน 1 ตู้ (ก าหนดราคาตามท้องตลาด) - - 7,000 - - ส านักงาน

ปลัด 

16 บรหิารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ส านักงาน 

จัดซือ้ตู้เหลก็แบบ 4 ลิ้นชัก จ านวน  4 ตู้                                             

(ก าหนดราคาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ 2561) 

- 31,600 

 

- - - กองคลงั 

17 บรหิารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ส านักงาน 

จัดซือ้เคร่ืองพิมพเ์ช็ค  จ านวน  1  เคร่ือง (ก าหนดราคาตามท้องตลาด) - - 30,000 

 

- - กองคลงั 

18 บรหิารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ส านักงาน 

จัดซือ้ตู้เหลก็แบบ 2 บาน จ านวน 4 ตู้ (ก าหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านัก

งบประมาณ 2561) 

- - 22,000 

 

- - กองคลงั 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561  

(บาท) 

2562

(บาท) 

2563

(บาท) 

2564

(บาท) 

2565

(บาท) 

19 บรหิารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านกังาน  จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 16,000 บาท  

(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)   

32,000 - - - - ส านักงาน

ปลัด/และ 

กองคลงั 

20 บรหิารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 

จัดซือ้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวล จ านวน 3 เคร่ืองๆ ละ 22,000 บาท

(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  

 

44,000 22,000 - - - ส านักงาน

ปลัดและ 

กองคลงั 

21 บรหิารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 

จัดซือ้เคร่ืองพิมพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถงัหมึกพิมพ์ (Inkjet Tank printer)  

จ านวน 4 เคร่ืองๆ ละ 4,300 บาท 

(ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2560) 

- 17,200 

 

- - - ส านักงาน

ปลัด 

22 บรหิารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 

จัดซือ้เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA จ านวน 6 เคร่ืองๆ ละ  2,800 บาท 

(ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2560) 

- 16,800 

 

- - - ส านักงาน

ปลัด 

23 บรหิารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งาน

บ้านงานครัว 

จัดซือ้เคร่ืองท าน้ าเย็น ขนาด 1 ก๊อก จ านวน 1 ชุด 

(ราคาตามท้องตลาดจัดท า) 

- 5,000 

 

- - - ส านักงาน

ปลัด 

24 บรหิารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ยานพาหนะและ

ขนส่ง 

จัดซือ้รถจักรยานยนต์ ขนาด 125   ซีซี จ านวน 1 คัน 

(ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มี.ค. 2560) 

- 51,000 

 

- - - ส านักงาน

ปลัด 

25 การรักษาความ

สงบภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ยานพาหนะและ

ขนส่ง 

จัดซือ้พร้อมติดตั้งสญัญาณไฟไซเรน ไฟฉุกเฉินแบบหมุน

หลอด LED เส้นผา่ศูนยก์ลางไม่นอ้ยกว่า 4 นิว้ มีสัญญาณไฟไซเรนเป็นสแีดง 

5,000 - - - - ส านักงาน

ปลัด 

26 การรักษาความ

สงบภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ยานพาหนะและ

ขนส่ง 

จัดซือ้พร้อมติดตั้งสญัญาณไฟไซเรน ระบบไฟ LED มีขนาดความยาวไม่น้อย

กว่า 120 ซม. ความกว้างไม่นอ้ยกว่า 25 ซม. มีสัญญาณไฟไซเรนเป็นสแีดง และสี

น้ าเงิน  

25,000 - - - - ส านักงาน

ปลัด 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561  

(บาท) 

2562

(บาท) 

2563

(บาท) 

2564

(บาท) 

2565

(บาท) 

27 การรักษาความ

สงบภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเรือพลาสติก (เรือก าปั่น) พร้อมไม้พายพลาสติก ผลิตจากวัสดุที่

ไดรั้บมาตรฐาน มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง  0.85 เมตร ยาว 3.20 เมตร ลึก 30 ซม.

บรรทุกคนได้ไม่น้อยกว่า 2-3 คน หรือไม่นอ้ยกว่า 180 กิโลกรัม จ านวน 2 ล า 

20,000 - - - - ส านักงาน

ปลัด 

28 การรักษาความ

สงบภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ือง

ดับเพลิง 

จัดซือ้ท่อดูดน้ าตัวหนอนขนาด 4 นิว้ ความยาวไม่น้อยกว่า 8 เมตร 

พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อหัวท้ายและหัวกะโหลกดูดน้ าทองเหลืองหรืออลูมิเนียม (จัดหา

ตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มกี าหนดไวใ้นบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑข์องส านัก

งบประมาณ) 

- 20,000 - - - ส านักงาน

ปลัด 

29 การรักษาความ

สงบภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ือง

ดับเพลิง 

จัดซื้อสายส่งน้ าดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห์ 3ชั้น จ านวน 2 เส้น (จัดหาตามราคา

ท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก

งบประมาณ) 

- 30,000 - - - ส านักงาน

ปลัด 

30 รักษาความสงบ

ภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ส านักงาน 

จัดซือ้อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Redder) จ านวน 1 เคร่ืองๆ 

ละ 700 บาท (ก าหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ 2561)  

- 700 - - - ส านักงาน

ปลัด 

31 รักษาความสงบ

ภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งาน

บ้านงานครัว 

จัดซือ้เคร่ืองตัดหญา้แบบข้อแข็ง จ านวน  2  เคร่ือง (ก าหนดราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ 2561) 

- 19,000 

 

- - - ส านักงาน

ปลัด 

32 รักษาความสงบ

ภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งาน

บ้านงานครัว 

จัดซือ้รถตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จ านวน  1  คัน (ก าหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ส านักงบประมาณ 2561) 

- 12,000 

. 

- - - ส านักงาน

ปลัด 

33 รักษาความสงบ

ภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 

เคร่ืองดับเพลงิ 

จัดซือ้หัวฉดีน้ าดับเพลิง (หัวพ๊อกซ์) จ านวน  1  ด้าม 

(ก าหนดราคาตามท้องตลาด) 

- - 29,000 

 

- - ส านักงาน

ปลัด 

34 รักษาความสงบ

ภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 

เคร่ืองดับเพลงิ 

จัดซือ้สายส่งน้ าดับเพลงิ ขนาด 1.5 นิว้  จ านวน 1 เส้น  

(ก าหนดราคาตามท้องตลาด) 

- - 10,500 

 

- - ส านักงาน

ปลัด 

35 รักษาความสงบ

ภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งาน

ช่าง 

จัดซือ้ปั้มลม  จ านวน  1  ถัง  

(ก าหนดราคาตามท้องตลาด) 

- - 30,000 

 

- - ส านักงาน

ปลัด 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561  

(บาท) 

2562

(บาท) 

2563

(บาท) 

2564

(บาท) 

2565

(บาท) 

36 รักษาความสงบ

ภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งาน

ป้องกัน 

จัดซือ้เลื่อยยนต์ จ านวน  2 เคร่ือง (ก าหนดราคาตามท้องตลาด) - - 22,000 

 

- - ส านักงาน

ปลัด 

37 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ส านักงาน 

จัดซือ้ตู้เหลก็เกบ็แบบฟอร์มจ านวน 2 ตู้ราคาตู้ละ 4,300 บาท คุณลักษณะพืน้ฐาน 

1.  ขนาด 15 ลิ้นชัก 

2.  ขนาดไม่นอ้ยกว่า 31x45x131 ซม.(กว้างxลึกxสูง) 

8,600 - - - - กอง

การศึกษาฯ 

38 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 

เพื่อจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก(Ink Tank Printer) จ านวน 1 เคร่ืองๆ ละ 4,300 

บาท  คุณลักษณะพื้นฐาน 

-  เป็นเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมตั้งถังพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงาน

ผู้ผลิต 

 - มีความละเอยีดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  1,200x1,200 dpi 

 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8   

ภาพต่อนาที (ipm) 

 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที  (ppm) หรือ 4.5 ภาพ

ต่อนาที (ipm) 

4,300 - - - - กอง

การศึกษาฯ 

39 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านกังาน 

จ านวน 1 เคร่ืองๆ ละ 16,000 บาท (จอขนาดไม่นอ้ยกว่า 19 นิว้)  คุณลักษณะ

พืน้ฐาน 

16,000 - - - - กอง

การศึกษาฯ 

40 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ส านักงาน 

ตู้ลิ้นชัก ขนาด 4 ลิ้นชัก (มอก.) มีหูลิน้ชักและคุณสมบัติตามมาตรฐานผลติภัณฑ์ 

อุตสาหกรรม จ านวน 4 ตู้ (ก าหนดราคาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านัก

งบประมาณ 2561) 

- 31,600 - - - กอง

การศึกษาฯ 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561  

(บาท) 

2562

(บาท) 

2563

(บาท) 

2564

(บาท) 

2565

(บาท) 

41 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ส านักงาน 

ชั้ น วาง เก็ บ กระเป๋ าและสั มภ าระ  ศู น ย์พัฒ นาเด็ ก เล็ ก  อบต .บ้ าน เพชร

ขนาด 30X120X80 ซม.  จ านวน 10 ตัว (จัดหาตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มี

ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ) 

- 10,000 - - - กอง

การศึกษาฯ 

42 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ส านักงาน 

ตู้เก็บของเป็นตู้เปดิแบบ 2 บาน ( มีที่แขวน) จ านวน 2 ตู้ (จัดหาตามราคาท้องถิ่น

เนื่องจากไม่มกี าหนดไวใ้นบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ) 

- 4,000 - - - กอง

การศึกษาฯ 

43 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ส านักงาน 

โตะ๊คอมพิวเตอร์ขนาด  80x60x75  ซม. จ านวน 1 ตัว  

(จัดหาตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ

ส านักงบประมาณ) 

- 5,800 - - - กอง

การศึกษาฯ 

44 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งาน

บ้านงานครัว 

ถาดหลุมสแตนเลส  ขนาด 25 ซม. จ านวน  50 อัน (จัดหาตามราคาท้องถิ่น

เนื่องจากไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ) 

- 12,500 - - - กอง

การศึกษาฯ 

45 การศึกษาฯ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ส านักงาน 

จัดซือ้อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) จ านวน 1 เคร่ืองๆ 

ละ 700 บาท (ก าหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ 2561)  

- 700 

 

- - - กอง

การศึกษาฯ 

46 การศึกษาฯ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งาน

บ้านงานครัว 

จัดซือ้เคร่ืองตัดหญา้แบบข้อแข็ง จ านวน 1 เคร่ือง (ก าหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ส านักงบประมาณ 2561) 

- - 9,500 

 

- - กอง

การศึกษาฯ 

47 การศึกษาฯ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งาน

บ้านงานครัว 

จัดซือ้รถตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จ านวน  1  คัน (ก าหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ส านักงบประมาณ 2561) 

- - 12,000 

 

- - กอง

การศึกษาฯ 

48 การศึกษาฯ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งาน

บ้านงานครัว 

จัดซือ้กล้องวงจรปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. บ้านเพชร จ านวนติดตั้งกลอ้ง 16 

จุด ราคารวมพรอ้มการติดตั้ง (ก าหนดราคาตามท้องตลาด) 

- - 51,200 

 

- - กอง

การศึกษาฯ 

49 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น จัดซือ้ที่ทิ้งขยะแยกประเภท จ านวน 15 ชุดราคาชุดละ 5,900 บาท ขนาด

กว้าง 0.55เมตร ยาว 1.65 เมตร สูง 2.35 เมตร  

88,500 - - - - ส านักงาน

ปลัด 

50 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งาน

บ้านงานครัว 

จัดซื้อตู้เย็นขนาด 9 คิวบิกฟุต จ านวน 1 เคร่ือง (ก าหนดราคาตามราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ2561) 

- 15,000 - - - ส านักงาน

ปลัด 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561  

(บาท) 

2562

(บาท) 

2563

(บาท) 

2564

(บาท) 

2565

(บาท) 

51 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เกษตร จัดซือ้เคร่ืองชัง่ จ านวน  1  เคร่ือง ขนาด น้ าหนกัไม่นอ้ยกว่า 60 กก. ดูได้ 2 ด้าน ได้

มาตรฐานชั่ง –วัด-ตวง (ก าหนดราคาตามท้องตลาด) 

- - 2,000 

 

- - ส านักงาน

ปลัด 

52 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เกษตร จัดซือ้เคร่ืองชัง่ จ านวน  1  เคร่ือง ขนาดไม่นอ้ยกว่า 30 กก. ดูได้ 2 ด้าน ได้

มาตรฐานชั่ง-วัด-ตวง (ก าหนดราคาตามท้องตลาด) 

- - 1,500 

 

- - ส านักงาน

ปลัด 

53 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ส านักงาน 

จัดซือ้ตู้เหลก็แบบ 2 บาน จ านวน 1 ตู้ (ก าหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านัก

งบประมาณ ธันวาคม 2561) 

- - 5,500 

 

- - ส านักงาน

ปลัด 

54 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น จัดซือ้ถังขยะแยกประเภท จ านวน 16 ชุด  ประกอบด้วย  

   - ถังขยะแยกประเภท (ถังขยะอันตราย) จ านวน  8 ชุด  

   - ถังขยะแยกประเภท (ถังขยะทั่วไป,ถังขยะรีไซเคิล,ถงัขยะเปียก) จ านวน 8 ชุด 

(ราคาตามท้องตลาดจัดท า) 

- 95,200 

 

- - - ส านักงาน

ปลัด 

55 สังคมสงเคราะห ์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ส านักงาน 

จัดซือ้อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) จ านวน 1 เคร่ืองๆ 

ละ 700 บาท (ก าหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ 2561)  

- 700 

 

- - - กองสวัสดกิาร

สังคม 

56 สังคมสงเคราะห ์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ส านักงาน 

จัดซือ้เคร่ืองปรับอากาศแบบติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) จ านวน

1 เคร่ืองๆ ละ  17,000 บาท  รายละเอยีด ดังนี้ 

- เป็นเคร่ืองปรับอากาศแบบติดผนัง  

 - เป็นเคร่ืองปรับอากาศขนาดที่ก าหนดไม่ต่ ากว่า 12,000 บีทียู  

 - เป็นเคร่ืองปรับอากาศที่ตอ้งไดรั้บการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

มอก. และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 

17,000 - - - - กองสวัสดกิาร

สังคม 

57 สังคมสงเคราะห ์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 

(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้) จ านวน 1 เคร่ือง (ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี  2561) 

- 16,000 - - - กองสวัสดกิาร

สังคม 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561  

(บาท) 

2562

(บาท) 

2563

(บาท) 

2564

(บาท) 

2565

(บาท) 

58 สังคมสงเคราะห ์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ส านักงาน 

จัดซือ้ตู้เหลก็แบบ 2 บาน จ านวน 1 ตู้ (ก าหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านัก

งบประมาณ 2561) 

- - 5,500 

 

- - กองสวัสดกิาร

สังคม 

59 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ส านักงาน 

เคร่ืองปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จ านวน 1 เคร่ือง (ก าหนดราคา

ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ ์ส านักงบประมาณ 2561) 

- 28,000 - - - กองช่าง 

60 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 

ยานพาหนะและ

ขนส่ง 

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ  (ช่วงยาว)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ า

กว่า 3,000  ซีซ ีพร้อมกระบะ จ านวน 1 คัน (ก าหนดราคาตามราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ 2561) 

- 1,075,000 - - - กองช่าง 

61 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ยานพาหนะและ

ขนส่ง 

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซ ีขับเคลื่อน

2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จ านวน 1 คัน(ก าหนดราคาตามราคามาตรฐานครุภณัฑ์ 

ส านักงบประมาณ 2561) 

- 814,000 - - - กองช่าง 

62 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ส านักงาน 

จัดซือ้อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) จ านวน 1 เคร่ืองๆ 

ละ 700 บาท (ก าหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ 2561)  

- 700 

 

- - - กองช่าง 

63 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 

จัดซือ้เคร่ืองพิมพแ์บบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษขนาด A3  จ านวน 1 

เคร่ือง (ก าหนดราคาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2562) 

- - 6,300 

 

- - กองช่าง 

64 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟา้

และวิทย ุ

จัดซือ้เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า  ขนาด 3 กโิลวัตต์ จ านวน 1 เคร่ือง (ก าหนดราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ 2561) 

- - 23,300 

 

- - กองช่าง 

65 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 

จัดซือ้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาดไม่

น้อยกว่า 19 นิว้) 2 เคร่ืองๆ ละ 22,000 บาท จ านวนเงิน 44,000 บาท (ก าหนด

ราคาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2562) 

- - 44,000 

 

- - กองช่าง 

66 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งาน

บ้านงานครัว 

จัดซือ้เคร่ืองตัดหญา้แบบข้อแข็ง  จ านวน  1 เคร่ือง(ก าหนดราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ 2561) 

- - 9,500 

 

- - กองช่าง 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561  

(บาท) 

2562

(บาท) 

2563

(บาท) 

2564

(บาท) 

2565

(บาท) 

67 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ก่อสรา้ง 

นั่งร้านเหลก็แบบเหลก็ 

-ขนาด 1.700x1.219x1.829 เมตร  จ านวน 18 ชุดๆละ 1,500 บาท รวมเปน็เงิน 

27,000 บาท 

-ขนาด 4.800x3.600x1 เมตร จ านวน 1 ชุดๆละ 46,500 บาท 

-แผ่นพื้นกว้าง 1.20x2.40 เมตร จ านวน 9 แผ่น (ก าหนดราคาตามท้องตลาด) 

- - 73,500 

 

- - กองช่าง 

68 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ส านักงาน 

จัดซือ้ตู้กระจกบานเลื่อน ขนาด 5 ฟุต จ านวน 2 ตู้ (ก าหนดราคาตามท้องตลาด) - - 14,000 

 

- - กองช่าง 

69 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ก่อสรา้ง 

จัดซือ้เคร่ืองสกัดคอนกรีต จัดซือ้ 1 เคร่ือง  

-ก าลงัไฟฟา้ที่ใช ้2,000 W  

-มีระบบ AVT ปอ้งกันการสั่นสะเทือนของเคร่ือง 

-ใชก้ับถ่าน CB-204(ก าหนดราคาตามท้องตลาด) 

- - 40,000 

 

- - กองช่าง 

70 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ก่อสรา้ง 

จัดซือ้เคร่ืองตัดคอนกรีต จัดซือ้ 1 เคร่ือง  

-เคร่ืองยนต์เบนซิน 

-ใชก้ับใบตัดเพชร ขนาด 14 นิว้ 

-พร้อมใบตัดเพชร ขนาด 14 นิว้ 

(ก าหนดราคาตามท้องตลาด) 

- - 30,000 

 

- - กองช่าง 

71 บรหิารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ส านักงาน 

จัดซือ้เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู (มีระบบฟอก

อากาศ) จ านวน 6 เคร่ืองเคร่ืองๆ ละ 28,000 บาท  (ก าหนดตามราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ส านักงบประมาณธันวาคม 2561) 

- - 56,000 112,000 - ส านักงาน

ปลัด 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561  

(บาท) 

2562

(บาท) 

2563

(บาท) 

2564

(บาท) 

2565

(บาท) 

72 บรหิารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 

จัดซือ้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาดไม่

น้อยกว่า 19 นิว้) จ านวน 1 เคร่ือง (ก าหนดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เดือนมนีาคม 2562) 

- - 22,000 

 

- - ส านักงาน

ปลัด 

73 บรหิารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 

จัดซือ้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาดไม่

น้อยกว่า 19 นิว้) จ านวน 1 เคร่ือง (ก าหนดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เดือนมนีาคม 2562) 

- - 22,000 

 

- - กองคลงั 

74 บรหิารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ส านักงาน 

จัดซือ้โตะ๊ท างานพรอ้มถาดรองคีย์บอร์ด ขนาดไม่นอ้ยกว่า 120x60x75 ซม.(กว้างX

ยาวXสูง) จ านวน 1 ตัว (ก าหนดราคาตามท้องตลาด) 

- - 6,900 - - ส านักงาน

ปลัด 

75 บรหิารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา

และเผยแพร่ 

จัดซือ้เคร่ืองมลัติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens เป็น

ระดับความละเอยีดของภาพที่ True 

(ก าหนดตามบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2561) 

- - 32,700 - - ส านักงาน

ปลัด 

76 บรหิารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา

และเผยแพร่ 

จัดซือ้จอรับภาพโปรเจคเตอร์ แบบจอขาตั้ง (Tripod Screen)70x70 นิว้  

(ก าหนดราคาตามท้องตลาด) 

- - 5,900 - - ส านักงาน

ปลัด 

77 บรหิารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ส านักงาน 

จัดซือ้กล้องถ่ายรูป ระบบดิจิตอล แบบ DSLR 

-ความละเอียดเซ็นเซอร์ไม่น้อยกว่า 24 ล้านพิกเซล 

-มี WIifi ในตัว   - มี Bluetooth  - มี Touch Screen 

พร้อมอุปกรณ์ 

(ก าหนดราคาตามท้องตลาด) 

  50,000   ส านักงาน

ปลัด 

78 บรหิารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ส านักงาน 

จัดซือ้กล้องวงจรปิดภายในอาคารส านักงาน อบต. บา้นเพชร จ านวนติดตัง้กล้อง 

16 จุด ราคารวมพรอ้มการติดตั้ง (ก าหนดราคาตามท้องตลาด) 

- - 51,200 

 

- - ส านักงาน

ปลัด 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561  

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

79 บรหิารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 

จัดซือ้เคร่ืองพิมพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถงัหมึกพิมพ์ (Inkjet Tank printer)  

จ านวน 1 เคร่ืองๆ ละ 4,300 บาท 

(ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2562) 

- - 

 

4,300 - - ส านักงาน

ปลัด 

80 บรหิารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 

จัดซือ้เคร่ืองส ารองไฟ จ านวน 1 เคร่ือง 

(ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2562) 

- - 

 

2,500 - - 

 

ส านักงาน

ปลัด 

81 บรหิารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ส านักงาน 

จัดซือ้ตู้บานเลื่อนสูงแบบกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า กว่าง 91.4 ยาว 45.7 สูง 182.9 

เซนติเมตร(ก าหนดราคาตามท้องตลาด) 

- - 

 

10,200 - - ส านักงาน

ปลัด 

82 บรหิารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ส านักงาน 

จัดซือ้โต๊ะประชุมจ านวน 2 ตัว ขนาด กว้าง 240.00 ยาว 45.7 สูง 182.9 

เซนติเมตร(ก าหนดราคาตามท้องตลาด) 

- - 

 

28,000 - - ส านักงาน

ปลัด 

84 บรหิารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ส านักงาน 

จัดซือ้เก้าอผู้ีบริหาร  จ านวน 2 ตัว  - - 

 

13,000 - - 

 

ส านักงาน

ปลัด 
85 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ส านักงาน 

จัดซือ้ตู้กระจกบานเลื่อน ขนาด 5 ฟุต จ านวน 1 ตู้ (ก าหนดราคาตามท้องตลาด) - - 7,000 - - ส านักงาน

ปลัด 

86 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 

ส านักงาน 

เวทีขนาดเลก็ ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 0.40 เมตร พร้อมแผ่นพื้น 

จ านวน 1 ชุด  (ก าหนดราคาตามท้องตลาด) 

- - 100,000 - - กองช่าง 

รวม - 644,800 2,395,700 890,000 112,000 -  
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ส่วนที่ 4 

การติดตามและประเมนิผล 

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

4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต 

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่นของตนเอง  โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และ

ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  

แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการ

ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณา

จากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการ

ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  

ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพื่อใหก้าร

จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การ

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่ นของ

ตนเองได้ต่อไป และเพื่อให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด

และตอบสนองความตอ้งการของประชาชนอันจะน าไปสู้การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้

อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมอืในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นใหส้อดคล้องยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพื่อ

น าไปสู่การ บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับที่ 12 แผนยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ปี ไทยแลนด์ 4.0 และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) จะต้องมีการติดตาม

และติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย 

รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 

15  พฤษภาคม  2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1.  ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 20 

2.  การวเิคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 

3.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 20 

     3.1  ยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น (10) 

     3.2  ยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 

     3.3  ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 

     3.4  วิสัยทัศน์ (5) 

     3.5  กลยุทธ์ (5) 

     3.6  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 

     3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 

     3.8  แผนงาน (5) 

     3.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรใ์นภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ประเด็นการ

พิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ที่ได้ 

1. ข้อมูลสภาพ

ทั่วไปและข้อมูล

พื้นฐานของ

องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 

(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เชน่ ที่ตัง้ของหมู่บ้าน/ชุมชน/

ต าบล ลักษณะภูมปิระเทศ ลักษณะภูมอิากาศ ลักษณะของที่ดิน 

ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การ

ปกครอง เชน่ เขตการปกครองการเลอืกตั้ง ฯลฯ 

20 

(3) 

 

(2) ขอ้มูลเกี่ยวกับด้านการเมอืง/การปกครอง เช่น เขตการ

ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน่ ขอ้มูลเกี่ยวกับจ านวน

ประชากร และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2)  

(3) ขอ้มูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศกึษา สาธารณสุข 

อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงคเ์คราะห์ 

(2)  

(4) ขอ้มูลเกี่ยวกับระบบบริหารพืน้ฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง 

การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ที่ได้ 

 

(5) ขอ้มูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ

ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณชิย์/กลุ่ม

อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(2)  

(6) ขอ้มูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา

ประเพณี และงานประจ าปี ภูมปิัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สนิค้าพืน้เมือง

และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2)  

(7) ขอ้มูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาต ิเช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ

ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ

การใชข้้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วธิีการ และการด าเนินการ

ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการรว่มคิด ร่วมท า ร่วม

ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 

ปรึกษาหารอื แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา

ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

(3)  

2. การ

วิเคราะห์

สภาวการณ์

และศักยภาพ 

 

 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 

(1) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้อง

ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

นโยบายของผูบ้ริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

20 

(5) 

 

(2) การวิเคราะหก์ารใช้ผังเมอืงรวมหรอืผังเมอืงเฉพาะและการบังคับ

ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3)  

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เชน่ ด้านแรงงาน การศกึษา สาธารณสุข 

ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  

เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมปิัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (3)  

(4) การวิเคราะหท์างเศรษฐกิจ ขอ้มูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม

อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 

สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3)  

 

 



154 

 

 

ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ที่ได้ 

 

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขยีว ธรรมชาติตา่งๆ ทาง

ภูมศิาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึน้ การประดิษฐ์ที่มผีลตอ่

สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน

ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 

SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit 

(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-

Therat (อุปสรรค) 

(3)  

3. ยุทธศาสตร์ 

3.1 ยุทธศาสตร์

ขององค์กร

ปกครองสว่น

ท้องถิ่น 

3.2 ยุทธศาสตรข์อง

องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

 

3.3 ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี สอดคล้องกับสภาพสังคมเศรษฐกิจ 

สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ

พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ และ Thailand 4.0  

60 

(10) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ

ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน

ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ 

และ Thailand 4.0 

(10)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ

แผ่นดนิ  นโยบาย/ยุทธศาสตร ์คสช. และนโยบายรัฐบาล หลัก

ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และThailand 4.0 

(10)  

3.4 วิสัยทัศน์ 

 

วิสัยทัศน ์ซึ่งมลีักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรอืบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน 

สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(5)  

3.5 กลยุทธ์ 

 

แสดงให้เห็นช่องทาง  วธิีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ตอ้งท าตามอ านาจ

หนา้ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุ

วิสัยทัศน ์หรอืแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้

บรรลุวิสัยทัศนน์ั้น 

(5)  
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ที่ได้ 

3.6 เป้าประสงค์

ของแต่ละประเด็น

กลยุทธ ์

 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ

สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 

(5) 

 

3.7 จุดยืนทาง

ยุทธศาสตร์

(Positioning) 

 

ความมุง่มั่นอันแนว่แนใ่นการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ

วิสัยทัศนข์ององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพ

ของพื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(5) 

 

3.8 แผนงาน 

 

แผนงานหรอืจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนด

จุดมุง่หมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรอืแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตรข์ององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นที่มคีวามชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการ

พัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความ

เชื่อมโยงดังกล่าว 

(5) 

 

3.9 ความเชื่อมโยง

ของยุทธศาสตรใ์น

ภาพรวม 

ความเช่ือมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/

โครงการจากแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนา

ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์

ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

(5) 

 

รวมคะแนน 100  
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4.2  การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ

รายจา่ย รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 

ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ดังนี ้    

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา 10 

2.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 

3.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 

4.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา 10 

5.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 

     5.1  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 

     5.2  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 

     5.3  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 

     5.4  โครงการมคีวามสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 

     5.5  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 

            สังคมแห่งชาติ 

(5) 

     5.6 โครงการมคีวามสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (5) 

     5.7  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตรจ์ังหวัด (5) 

     5.8  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรอืการเสริมสร้างใหป้ระเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  

            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

     5.9  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 

     5.10  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 

     5.11  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (5) 

     5.12  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 

รวมคะแนน 100 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ที่ได้ 

1. การสรุปสถานการณ์

การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะหก์รอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห ์SWOT 

Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ 

Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการ

พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะหศ์ักยภาพด้าน

เศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อม) 

10  

2. การประเมินผลการ

น าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่

ปีไปปฏิบัติในเชิง

ปริมาณ 

1) การควบคุมที่มตีัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 

เชน่ การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลติ

นั่งเองวา่เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรอืไม่จ านวนที่

ด าเนนิการจรงิตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนที่ไม่สามารถ

ด าเนนิการได้มีจ านวนเท่าไหร ่สามารถอธิบายได้ตามหลัก

ประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ

หนา้ที่ที่ได้ก าหนดไว้ 

2) วเิคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่

ด าเนนิการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

10  

3. การประเมินผลการ

น าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่

ปีไปปฏิบัติในเชิง

คุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ

การน าเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม 

งานต่างๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของ

ประชาชนหรอืไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรอืไม่ ประชาชน

พึ่งพอใจหรอืไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ ์การด าเนนิการต่างๆ มี

สภาพหรอืลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม

วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 

(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  

และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณ

มาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรอื

หนว่ยงาน 

2) วเิคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่

ด าเนนิการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ที่ได้ 

4. แผนงานและ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วเิคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความ

สอดคล้องกับยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นใน

มิติตา่งๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ 

SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 

Trend หรอืหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นที่มีพิ้นที่ตดิต่อกัน 

2) วเิคราะหแ์ผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับ

การแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

10  

5. โครงการพัฒนา 

   5.1 ความชัดเจนของ

ชื่อโครงการ 

 

 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 

เป็นโครงการที่มวีัตถุประสงค์สนองตอ่ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การ

พัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นที่

ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมคีวามชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

อ่านแลว้เข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 

(5) 

 

   5.2 ก าหนด

วัตถุประสงค์สอดคล้อง

กับโครงการ 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการตอ้งก าหนด

วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ 

สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้อง

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มี

ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

   5.3 เป้าหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) มีความ

ชัดเจนน าไปสู่การต้ัง

งบประมาณได้ถูกต้อง 

 

สภาพที่อยากใหเ้กิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง

เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมาย

คืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และ

ระยะเวลาด าเนินงานอธิบายใหชั้ดเจนว่าโครงการนีจ้ะท าที่ไหน 

เริ่มตน้ในชว่งเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของ

โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ใหบ้อกชัดลงไปว่า

ใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ที่ได้ 

5.4 โครงการมคีวาม

สอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตร ์๒๐ ปี 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความ 

สามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน 

(4) การสร้างโอกาสความเสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

(5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เป็นมติรตอ่สิ่งแวด 

ล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน 

(5)  

5.5 เป้าหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) มีความ

สอดคล้องกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม

แหง่ชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหง่ชาติฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศนภ์ายใต้

ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 

๒๕๗๙ (5) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง

จรงิจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว 

ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการ

แขง่ขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสูร่ายได้สูง (2) 

การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อ

สร้างสังคมสูงวัยอย่างมคีุณภาพ (3) การลดความเลื่อมล้ าทาง

สังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 

(5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง

เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี

ประสิทธิภาพ 

 (5)  

5.6 โครงการมีความ

สอดคล้อง 

โครงการมีลักษณะหรอืสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน

โครงสรา้งเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรอื

เศรษฐกิจที่ขับ เคลื่อนดว้ยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) 

เปลี่ยนจากการผลติสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชงินวัตกรรม 

(๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม 

ไปสู่การขับเคลื่อนดว้นเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และ

นวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลติสินค้าไปสู่การ

เน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มดว้ย

วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วตอ่ยอดความได้เปรียบ 

(5)  
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ที่ได้ 

 
เชงิเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 

วัฒนธรรม ฯลฯ 
  

   5.7โครงการ

สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตรจ์ังหวัด 

 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับหว้งระยะเวลาของ

แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึน้ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น

เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยก

ส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนีโ้ครงการพัฒนาท้องถิ่น

ต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรอืเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์

จังหวัดที่ได้ก าหนดขึน้เป็นปัจจุบัน 

(5) 5 

   5.8 โครงการ

แก้ไขปัญหาความ

ยากจนหรอืการ

เสริมสรา้งให้

ประเทศชาติม่ันคง 

มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้

หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน

ด าเนนิการเองหรอืร่วมด าเนินการ เป็นโครงการตอ่ยอดและขยาย

ได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมี

ลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่

พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 

(5)  

   5.9 งบประมาณ

มีความสอดคล้อง

กับเป้าหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการ

ในการจัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) 

ความมปีระสิทธิภาพ (Effciency) (3) ความมปีระสิทธิผล 

(Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส 

(Transparency) 

(5)  

   5.10 มีการ

ประมาณการราคา

ถูกต้องตามหลัก

วิธีการงบประมาณ 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ

ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง

ท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิง

ประจักษ์ 

(5)  

   5.11 มีการ

ก าหนดตัวชีว้ัด 

(KPI) และ

สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์และ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่ 

สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้

บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ 

การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่

เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5)  
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ที่ได้ 

   5.12 ผลที่คาดว่า

จะได้รับสอดคล้อง

กับวัตถุประสงค ์

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ

พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่

เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่ง

การเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มคีวามเป็นไปได้และมีความ

เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2 ) วัดและ

ประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน

อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (4) 

เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่ง

บอกเวลาได้ 

(5)  

รวมคะแนน 100  

 

4.3  สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในภาพรวม 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –2565)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็

เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ

เป้าหมาย เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ก่อให้เกิดประโยชน์และ

สามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชน โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณจากเงินสะสม โดยจะต้องมีการตดิตามและประเมินผล

แผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น เป็นการ

ติดตามผลการน ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ

อย่างไร  ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิตติ่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 
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(1)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

  (1.1)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  

          -  โดยเครื่องมอืที่ใชใ้นการตดิตามและประเมินผลในเชงิปริมาณ  มีดังนี้ 

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ยุทธศาสตร์ อปท. 

ในเขตจังหวัด 

2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

๑. การพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจ 
        

  

๒. การพัฒนาด้าน

สังคม 
        

  

๓.  การพัฒนาด้านการ

บรหิารจัดการ

บ้านเมืองทีด่ ี

        

  

4. การพัฒนาด้าน

โครงสรา้งพืน้ฐาน 
        

  

5.  การพัฒนาด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

        

  

รวม           

   
สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ................... 

ล าดับท่ี รายการ โครงการ งบประมาณ 

โครงการที่สามารถด าเนินการได ้

(.......... โครงการ) 

คิดเป็นรอ้ยละของ

แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

คิดเป็นรอ้ยละ

ของแผนการ

ด าเนินงาน 

คิดเป็นรอ้ยละของ

ข้อบัญญัต+ิ 

เงินสะสม 

๑ บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น     

   

๒ ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ   

๓ จากเงินสะสม   

๔ จัดท าแผนการด าเนินงาน 

- ข้อบัญญัติ = ......... 

+  

- เงินสะสม  = .......... 

  

๕ สามารถด าเนินการได้ 

- ข้อบัญญัติ = ........ 

+ 

- เงินสะสม = .......... 
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      (๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 

  การจัดผลเชิงคุณภาพ ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย

ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพใน

การด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังน้ี 

แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง

สว่นท้องถิ่น 

แบบที่  3/4  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น (ให้หนว่ยงานภายนอกด าเนนิการ) 
   

4.4  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

(1)  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

  (1.1)  ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่  ภัย

แล้ง วาตะภัย น้ าท่วม อัคคีภัย ที่เกิดขึน้และส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและ

ทรัพย์สิน แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการด าเนินการป้องกัน ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ หลัง

เกิดเหตุ บรรจุแผนงาน โครงการ กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสามารถด าเนินการได้ทันท่วงที   

  (1.2)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน เกิดจากสัตว์ ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อ

ชีวิตประชาชน และสัตว์ต่างๆ ในต าบล ซึ่งได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก โรคมือ เท้า ปาก ที่เกิดขึ้นกับ

เด็กๆ โรคพิษสุนัขบ้า แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ ฝกกอบรม ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การป้องกัน ลงพื้นที่

ระงับการเกิดโรคระบาด การท าลาย การรักษา   

  (1.3)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย การศึกษาต่ า ประชาชนในต าบลยังมีคนรายได้

น้อย มีหนี้สินเยอะ ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต ค่าครองชีพสูง แนวทางการแก้ไขปัญหา ให้ความรู้เกี่ยวกับ

การประกอบอาชีพ สาธิตการประกอบอาชีพ ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน ผู้มีรายได้น้อย 

ส่งเสริมด้านการศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุน

กิจกรรมตา่งๆ ให้กับเด็กนักเรียน จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมรีายได้   

  (1.4)  ปัญหายาเสพติดในต าบล ในพืน้ที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบ

รายงานว่ามีผู้ติดยาเสพติด แต่เพื่อเป็นการป้องกัน  มีแนวทางการป้องกัน โดยการลงพื้นที่ค้นหา การ

รณรงคป์้องกัน การให้ความรูก้ับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

  (1.5)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล เนื่องจากในต าบลด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุม

เป็นบ่อ เกิดปัญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนว

ทางการแก้ไข จัดท าแผนงาน โครงการก้อสร้างถนนในเส้นทางส าคัญ พิจารณาเสนอสนับสนุนจาก

หนว่ยงานอื่น   
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(2)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

   (2.1) ข้อสังเกต จากการส ารวจข้อมูล การลงพื้นที่ในต าบล จะเห็นว่าประชาชนยัง

มีปัญหาที่จะต้องด าเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้ ด้านการศึกษา สาธารณสุข ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน การศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา สถานที่ผ่อนหย่อนใจ สวัสดิการสังคม   การเกษตร 

เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ เส้นทางคมนาคมขนส่ง /ไฟฟ้า/น้ าประปา/แหล่งน้ าเพื่ออุปโภค – 

บริโภค ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อ  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถ

แก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ท าให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็น

จ านวนมาก  ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นนั้นมีจ ากัดไม่เพียงพอตอ่การจัดการได้ 

   (2.2) ข้อเสนอแนะ จากข้อสังเกตดังกล่าว มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  

ดังนี้   ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับ

ความส าคัญโดยประชาคมท้องถิ่น ซึ่งมีหลายภาคส่วน ประกอบไปด้วย คณะกรรมการพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้น าหมู่บ้าน ตัวแทนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง ประชาชนทั่วไป ร่วมกันพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ และพิจารณาบรรจุเข้า

แผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป กรณีโครงการที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการ

สนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 

   (2.3) ผลจากการพัฒนา จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นได้แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง และครอบคลุมทุกด้าน มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์

ที่ดี ประชาชนมีความพึงพอใจ แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังมีการ

เผาหญ้า ออ้ย ตอข้าวในช่วงเวลาเก็บเกี่ยว การเลี้ยงสัตว์ วัว หมู ที่ส่งกลิ่นเหม็นร าคาญ เส้นทางคมนาคมยัง

ไม่ครบ  
     

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