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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบานเพชร 
เร่ือง  ประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น องคการบริหารสวนตําบลบานเพชร  

(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) 
******************************* 

  อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ ๙  การ
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน กําหนดใหคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน จัดทํา
รางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคม
ทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมเพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ี
เพ่ิมเติมและประกาศใช  โดยตองผานความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลกอน ประกอบกับหนังสือ
จังหวัดชัยภูมิ ดวนท่ีสุด ท่ี ชย 0023.3/5677 ลงวันท่ี 20 เมษายน  2563 เรื่อง แนวทางการจัดทําประชาคม
ทองถ่ินกรณีการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในสถานการณการแพรระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

บัดนี้  คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานเพชร ไดเสนอรางแผนพัฒนาทองถ่ิน 
องคการบริหารสวนตําบลบานเพชร (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖5) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 1)  ตอนายกองคการ
บริหารสวนตําบลบานเพชร และสภาองคการบริหารสวนตําบลบานเพชร ไดมีมติเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ิน 
องคการบริหารสวนตําบลบานเพชร (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖5) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 1) ในการประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป ๒๕๖3 เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2563 เรียบรอยแลว และปดประกาศใหประชาชน
ทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับคามเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ทองถ่ินดังกลาว รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

  ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  30  เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖3 

      
 

(นายธีรวัจน  ธรรมโสภารัตน) 
2นายกองคการบริหารสวนตําบลบานเพชร 



 
 

คํานํา 
 

การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ขององคการบริหารสวนตําบลบานเพชร (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 1) จัดทําข้ึนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอ 22  และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ประกอบกับ
หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ดวนท่ีสุด ท่ี ชย 0023.3/5677 ลงวันท่ี 20 เมษายน  2563 เรื่อง แนวทางการจัดทํา
ประชาคมทองถ่ินกรณีการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยไดแสดงรายละเอียดแผนงาน/ โครงการพัฒนา ท่ี
จัดทําข้ึนสําหรับนําไปจัดทํางบประมาณรายจายประจําป และงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ขององคการบริหาร
สวนตําบลบานเพชร 

องคการบริหารสวนตําบลบานเพชรหวังเปนอยางยิ่งวา แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 
2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 1) จะประสบผลสําเร็จตามท่ีไดวางไวและสามารถแกไขปญหาใหกับ
ประชาชนในทองถ่ินไดเปนอยางดี ซ่ึงแผนพัฒนาทองถ่ินฯ ฉบับดังกลาว  สภาองคการบริหารสวนตําบลบานเพชร  
ไดพิจารณาเห็นชอบแลว เม่ือวันท่ี  30 เมษายน 2563       
   
 

คณะกรรมการสนับสนนุการจัดทํา 
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานเพชร 

เมษายน  2563 
ผูจัดทํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

สารบัญ 
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3.  รายละเอียดโครงการพัฒนา  (แบบ ผ. ๐๒) โครงการเปลี่ยนแปลง        15 - 25 
4.  รายละเอียดโครงการพัฒนา  (แบบ ผ. ๐๒/1) โครงการเพ่ิมเติม          26 - 31 
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สวนท่ี  1 

หลักการและเหตุผล 
ในการเพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง แผนพัฒนาทองถิ่น  

(พ.ศ. 2561 – 2565)  (ฉบับท่ี 1) 
ขององคการบริหารสวนตําบลบานเพชร  อําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูมิ  

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

เหตุผลความจําเปนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 1) ขององคการบริหารสวนตําบลบานเพชร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ตามท่ี องคการบริหารสวนตําบลบานเพชร ไดอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 – 2565) ไปแลว เม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน 2562 เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลสวนตําบลบานเพชร ใช
แผนพัฒนาทองถ่ิน เปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติมและ
งบประมาณจากเงินสะสมในสวนท่ีเก่ียวของนั้น 

โดยมีข้ันตอนการดําเนินการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2561  

“ขอ 22 เพ่ือประโยชนของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

1.) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติม
พรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

2.) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติม 
สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมใหสภาองคการ
บริหารสวนตําบลพิจารณาตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ดวย 

เม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาวให
ผูบริหารทองถ่ินประกาศใช พรอมท้ังปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันท่ี
ผูบริหารทองถ่ินประกาศใช” 

 “ขอ 22/2 ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเก่ียวของกับโครงการ
พระราชดําริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ใหเปนอํานาจของผูบริหาร
ทองถ่ิน สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงใหสภาองคการ
บริหารสวนตําบลพิจารณาตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 
2537 ดวย และเม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงไดรับความเห็นชอบแลว ใหปดประกาศให
ประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาว” 

โดยไดดําเนินการใหเปนไปตามหนังสือจังหวัดชัยภูมิ ดวนท่ีสุด ท่ี ชย 0023.3/5677 ลงวันท่ี 
20 เมษายน  2563 เรื่อง แนวทางการจัดทําประชาคมทองถ่ินกรณีการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

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

1 
 



 
สวนท่ี  2 

การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัต ิ
******************************** 

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 

ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หนวยงาน 
สนับสนุน 

1 การพัฒนาดานสังคม 1. ดานบริหาร
ท่ัวไป 
2. ดานบริการ
ชุมชนและสังคม 
3. ดานเศรษฐกิจ 
4. ดานการ
ดําเนินงานอ่ืน 

1. แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 
2. แผนงานการศึกษา 
3. แผนงานสาธารณสุข 
4. แผนงานสังคม
สงเคราะห 
 

1. สํานักงานปลัด 
2. กองการศึกษา 
3. กองสวัสดิการ
สังคม 

อบต. 
บานเพชร 

2 การพัฒนาดานการ
บริหารจัดการบานเมือง
ท่ีดี 

1. ดานบริหาร
ท่ัวไป 
2. ดานบริการ
ชุมชนและสังคม 
 

1. แผนงานการศึกษา 
2. แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

1. สํานักงานปลัด 
2. กองคลัง 
3. กองชาง 
4. กองการศึกษา 

 

3 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1. ดานบริการ
ชุมชนและสังคม 
2. ดานเศรษฐกิจ 
 

1. แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
2.  แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

1. กองชาง  

รวม 3 ยุทธศาสตร 4 ดาน 6 แผนงาน 5 สํานัก/กอง 1 หนวยงาน 
 

2 
 



 

 
ผ 01 

บญัชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง (ฉบบัที่ 1) 
องคการบริหารสวนตําบลบานเพชร 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 

เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 1) 
องคการบริหารสวนตําบลบานเพชร  อําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูมิ 

 

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

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 
  2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  2.3 แผนงานการศึกษา 
  2.4 แผนงานสาธารณสุข 
  2.5 แผนงานสงคมสงเคราะห 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
2 
- 
- 
- 

 
186,000 

- 
- 
- 

 
1 
1 
1 
1 

 
180,000 
72,000 
15,000 

100,000 

 
- 
- 
1 
- 

 
- 
- 

15,000 
- 

 
3 
1 
2 
1 

 
366,000 
72,000 
30,000 

100,000 
รวม - - - - 2 186,000 4 367,000 1 15,000 7 568,000 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ
บริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

            

  3.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - - - 6 2,290,000 - - 6 2,290,000 
รวม - - - -   6 2,290,000 - - 6 2,290,000 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

            

  4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - - - 4 1,570,000 - - 4 1,570,000 
รวม - - - -   4 1,570,000 - - 4 1,570,000 

รวมทั้งสิ้น - - - - 2 186,000 14 4,227,000 1 15,000 17 4,428,000 

 
 
 

แบบ ผ. 01 
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

บัญชีสรุปโครงการเกินศักยภาพ 
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 

เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 1) 
องคการบริหารสวนตําบลบานเพชร  อําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูมิ 

 

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

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 
  4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
  4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
6 
5 

 
9,960,000 
2,978,000 

 
- 
3 

 
- 

1,500,000 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
6 
8 

 
9,960,000 
4,478,000 

รวม - - - - 11 12,938,000 3 1,500,000 - - 14 14,438,000 

รวมทั้งสิ้น - - - - 11 12,938,000 3 1,500,000 - - 14 14,438,000 

 

 
 
     
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 01 
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

บัญชีสรุปครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 

เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 1) 
องคการบริหารสวนตําบลบานเพชร  อําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูมิ 

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

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป - - - - 1 26,000 5 58,500 1 28,000 7 112,500 
2. แผนงานสาธารณสุข - - - - 1 190,000 - - 1 3,500 2 193,500 
3. แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - - - - - 2 58,000 1 7,000 3 65,000 
4. แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - - 2 17,000 - - 2 17,000 
5. แผนงานการศึกษา - - - - - - 3 42,500 - - 3 42,500 
6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

- - - - - - 1 220,000 - - 1 220,000 

7. แผนงานสังคมสงเคราะห - - - - 1 22,000 2 10,000 - - 3 32,000 
รวมทั้งสิ้น - - - - 3 238,000 15 406,000 3 38,500 21 682,500 

 

 
 

 

แบบ ผ. 01 
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ผ 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง (ฉบบัที่ 1) 

องคการบริหารสวนตําบลบานเพชร 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 

องคการบริหารสวนตําบลบานเพชร  อําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูมิ 
โครงการเพ่ิมเติม 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1  การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ และ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็งและย่ังยืน 
     2. ยุทธศาสตรท่ี 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 

  2.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ฝกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสา
ภัยพิบัติประจําองคการบริหาร
สวนตําบลบานเพชร  

1. เพื่อเสริมสรางศักยภาพและ
ความเขมแข็งใหแกองคการบริหาร
สวนตําบลใหมีบุคลากร ที่สามารถ
ชวยเหลือเจาพนักงานในการ
บรรเทาสาธารณภยัไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
2. เพื่อสงเสริมความรูดานการ
จัดการสาธารณภัยเบือ้งตน ระบบ
บัญชาการเหตุการณ (Incident 
Command Syste : Ics) พื้นที่ 

จิตอาสาภัยพบิัติองคการบริหาร
สวนตําบลบานเพชร  

จํานวน 50 คน 

  180,000 
 

180,000  จํานวนจิตอาสา
ภัยพิบัติ จํานวน

ไมนอยกวารอยละ 
80 ของเปาหมาย
ผานการฝกอบรม 

- ผูเขารับการอบรมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ชวยเหลือเจา
พนักงานในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัในพื้นที่
เกิดเหตุไดอยางถูกตองรวดเร็ว 
เปนระบบ และมีมาตรฐาน
เดียวกัน 
- ผูเขารับการฝกอบรม
สามารถใหการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของกองอํานวยการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยแหงพื้นที่ 

งานปองกัน 
และบรรเทา 
สาธารณภยั  

สํานักงานปลัด 
อบต.บานเพชร 

2 จัดหาและติดต้ังเคร่ืองวัดปริมาณ
น้ําฝนประจําองคการบริหารสวน
ตําบลบานเพชร 

เพื่อเสริมสรางศักยภาพและทักษะ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
ดานการตรวจวัด, แจงเตือนและ
รายงานปริมาณน้ําฝนอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ติดต้ังเคร่ืองวัดปริมาณน้ําฝน
องคการบริหารสวนตําบลบาน

เพชร จํานวน 1 แหง 

  6,000   เคร่ืองวัดปริมาณ
น้ําฝน 1 แหง 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
เคร่ืองวัดปริมาณน้ําฝน เพื่อ
ตรวจวัด, แจงเตือนและ
รายงานปริมาณน้ําฝนที่มี
ประสิทธิภาพ 

งานปองกัน 
และบรรเทา 
สาธารณภยั  

สํานักงานปลัด 
อบต.บานเพชร 

รวม 2 โครงการ   - - 186,000 180,000 -    

แบบ ผ. 02 

8 
 



 
 
  2.3  แผนงานการศึกษา 

 
  2.4  แผนงานสาธารณสุข 

 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 เสริมสรางและพัฒนาแหลง
เรียนรูภายในอาคาร 

1. เพื่อเปนแหลงเรียนรูสําหรับ
เด็กภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
2. เพื่อใหนักเรียนมีส่ือการเรียน
การสอนที่หลากหลายเพิ่มขึ้น 
3. นักเรียนเรียนไดอยางมี
ความสุขภายในหองเรียน เกิด
การสนใจการเรียนเพิ่มมากขึ้น 

ทาสีและวาดภาพฝาผนัง
เสริมสรางการเรียนรูสําหรับ
เด็กเล็กกอนปฐมวยั 
ประกอบดวย 
1. หองเรียน 4 หอง 
2. หองโถง 2 หอง (2 
อาคาร) 
3. หองครัว 1 หอง 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.
บานเพชรกําหนด) 

- - - 72,000 - พื้นที่ดําเนินการ 
4 หองเรียน  
2 หองโถม  

และ 1 หองครัว 

นักเรียนมีคามสุขเมื่ออยูใน
หองเรียน เปนการสงเสริมการ

เรียนรูใหกับนักเรียน 
นักเรียนสามารถใชศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเปนแหลงเรียนรู การ
แสวงหาความรูไดหลากหลาย 

กอง
การศึกษาฯ 

รวม 1 โครงการ   - - - 72,000 72,000    

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 คุมกําเนิดประชากรสุนัขและแมว
อยางถาวร  

1. เพื่อควบคุมปริมาณประชากร
สุนัขและแมว 
2. เพื่อลดอัตราการแพรเชื้อโรค
พิษสุนัขบาสูคน 
3. เพื่อลดอัตราการเกิดของสุนัข
และแมวจรจัดในพื้นที ่

ประชากรสุนัขและแมว  
ในพื้นที่ตําบลบานเพชร 

-  -  - 15,000 15,000 จํานวนสุนัขและ
แมว ไดรับการ

คุมกําเนิดถาวร ไม
นอยกวาปละ 50 

ตัว 

1. ปริมาณประชากรสุนัขและ
แมวลดลง 
2. อัตราการแพรเชื้อโรคพิษ
สุนัขบาสูคนลดลง 
3. อัตราการเกิดของสุนัขและ
แมวจรจัดในพื้นที่ลดลง 

งานสาธารณสุข
สํานักงานปลัด 

รวม 1 โครงการ   - - - 15,000 15,000    
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  2.5  แผนงานสังคมสงเคราะห 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 กองทุนสวัสดิการชุมชน 
ตําบลบานเพชร 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อจัดสวัสดิการใหกับ
ประชาชนในชุมชนและสมาชกิ 
2. เพื่อการพัฒนาสังคมอยาง
ตอเนื่องและยั่งยืน 
3. เพื่อใหชุมชนมีคุณภาพชวีิตที่
ดีขึ้นและสามารถดํารงชีวิตใน
สังคมอยางมั่นคง 
4. เพื่อใหชุมชนมีความสามัคคี
จัดกิจกรรมเปนกลุม 
5. เพื่อใหชุมชนสามารถดูแลกัน
และกันและเอือ้อาทรตอกันใน
สังคมมีความสุขแบบยั่งยืน 

สมาชิกกองทุน 
จํานวน  1,662 คน 

-   -  - 100,000  เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน
ตําบลบานเพชร 

จํานวน 
100,000 บาท 

1. จัดสวสัดิการใหกับ
ประชาชนในชุมชนและสมาชกิ 
2. สังคมพัฒนาอยางตอเนื่อง
และยั่งยืน 
3. ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
และสามารถดํารงชีวิตในสังคม
อยางมั่นคง 
4. ชุมชนมีความสามัคคีจัด
กิจกรรมเปนกลุม 
5. ชุมชนสามารถดูแลกันและ
กันและเอื้ออาทรตอกันใน
สังคมมีความสุขแบบยั่งยืน 

กองสวัสดิการ
สังคมฯ 

อบต.บานเพชร 

รวม 1 โครงการ   - - - 100,000 -    
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2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 

องคการบริหารสวนตําบลบานเพชร  อําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูมิ 
โครงการเพ่ิมเติม 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 8  การบรหิารจัดการบานเมืองท่ีดี มีประสทิธิภาพ 
     3. ยุทธศาสตรท่ี 3  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจดัการบานเมืองท่ีดี 

  3.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ปรับปรุงหองสํานักงานของ
อาคารสํานักงาน ชัน้ 1 

เพื่อปรับปรุงหองสํานักงานใหเปนที่
เก็บเอกสาร ฎีกาเบกิจายเงิน ตลอด 
จนหลักฐานของทางราชการใหเปน
ระเบียบเรียบรอย สะดวกตอการ
คนหาตลอดจนเปนการอาํนวยความ
สะดวกใหกบัประชาชนที่มาติดตอ
ราชการ 

ปรับปรุงฝาหนังใหเปนชั้นจัดเก็บ
เอกสารของทางราชการ 

จํานวน 1 แหง 
(รายละเอียดตามแบบ  
อบต.บานเพชรกําหนด) 

- - - 490,000 - หองสํานักงาน
ไดรับการปรับ
พื้นที่ใชสอย 

เอกสารจัดเก็บเปน
ระเบียบเรียบรอย 
สะดวกและงายตอ
การคนหาเอกสาร 

กองคลัง 

2 กอสรางสถานีสูบน้ําขนาดเล็ก เพื่อใหมีสถานีสูบน้ําสําหรับการ
บรรเทาสาธารณภยั ท่ีสะดวกและ
รวดเร็วในการปฏิบัติงานในพื้นที่
ตําบลบานเพชร 

สถานีสูบน้ํา 1 แหง  
พรอมอุปกรณและร้ัวลอม 

(รายละเอียดตามแบบ  
อบต.บานเพชรกําหนด) 

- - - 150,000 
 

- สถานีสูบน้ํา
ขนาดเล็ก1 แหง 

มีสถานีสูบน้ําสําหรับ
การบรรเทาสาธารณ
ภัยของพื้นที่ตําบล

บานเพชร 

งานปองกัน
และบรรเทา
สาธารณภยั
สํานักงาน

ปลัด 
3 กอสรางโรงจอดรถสําหรับ

รถจักรยานยนต 
เพื่อจัดใหมีสถานที่สําหรับจอดรถ 
จักรยานยนตของประชาชนและผู
เขามาติดตอราชการใหเปนสัดสวน 

กอสรางโรงจอดรถจักรยานยนต 
พื้นที่ใชสอยไมนอยกวา 100 
ตารางเมตร จํานวน 1 แหง  

(รายละเอียดตามแบบ  
อบต.บานเพชรกําหนด) 

- - - 500,000 - โรงจอด
รถจักรยานยนต

1 แหง 

ประชาชนที่มาติดตอ
ราชการไดรับความ
สะดวกในการจอด
รถจักรยานยนต 

กองชาง 

            

แบบ ผ. 02 
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  3.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ตอ) 

 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 กอสรางถนน คสล. ทางเขา
อาคารโดมอเนกประสงค  

เพื่อกอสรางถนน คสล.ทางเขา
อาคารโดมอเนกประสงค ใหมี
มาตรฐานรองรับการใหบริการ
ประชาชน 

ชวงที่ 1 ถนน คสล. กวาง 4 เมตร 
ยาว 108 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ใชสอยไมนอยกวา 432 
ตารางเมตร 
ขวงที่ 2  ถนน คสล. กวาง 4 เมตร 
ยาว 42 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ใชสอยไมนอยกวา 168 
ตารางเมตร  (รายละเอยีดตามแบบ 
อบต.บานเพชรกําหนด) 

- - - 500,000 - พื้นที่ดําเนินการ 
ไมนอยกวา 
600 ตร.ม. 

อบต.บานเพชร มี
ถนนที่มีมาตรฐานไว
ใหบริการประชาชน
ในการจัดกิจกรรม
ตางๆ  

กองชาง 

5 ปรับปรุงอาคารโดมอเนกประสงค เพื่อปรับปรุงอาคารโดม
อเนกประสงคของ อบต.บาน
เพชรใหมีพื้นที่ใชสอยมากยิ่งขึ้น 

เทพื้น คสล. พรอมบันไดทางขึ้น-ลง 
พื้นที่ใชสอยไมนอยกวา 154 
ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ 
อบต.บานเพชรกําหนด) 

- - - 200,000 - พื้นที่ดําเนินการ 
ไมนอยกวา 
154 ตร.ม. 

เพิ่มพื้นที่ใชสอยอาคาร
โดมอเนกประสงคมาก
ขึ้น สามารถใชงานได
หลากหลาย 

กองชาง 

6 ตอเติมหลังคา อาคารศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บานเพชร 

เพื่อชวยกันฝน กันแดด สนาม
เด็กเลน และพื้นที่ทํากิจกรรม
สําหรับเด็กเล็ก อบต.บานเพชร 

ตอเติมหลังคาดานหลัง อาคารศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บานเพชร 
(อาคารหลังใหญ) จาํนวน 1 แหง 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.บาน
เพชรกําหนด) 

- - - 450,000 - ตอเติมหลังคา 
1 แหง 

ชวยกันฝน กันแดด 
ใหกับเด็กๆ ในชวงทํา
กิจกรรม และปองกัน

ฝนสาดหนาตาง
หองเรียน 

กอง
การศึกษาฯ 

รวม 6 โครงการ   - - - 2,290,000 -    
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2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 

องคการบริหารสวนตําบลบานเพชร  อําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูมิ 
โครงการเพ่ิมเติม 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินคาและบริการ สรางมูลคาเพ่ิมอยางมีประสิทธิภาพและย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 6  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน 
     4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ถนน คสล./ ถนนดิน/ ถนนลูกรัง/ ถนนหินคลุก)  

 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ขยายเขตถนน คสล. สายรอบ
นอก (ถนนใหมดานทิศตะวัน 
ออกของหมูบาน) หมูที่ 12 

เพื่อใหการสัญจรภายในหมูบาน
เกิดความสะดวกและมีความ
ปลอดภัย 

ผิวจราจรกวาง 2.5 เมตร ยาว 
300 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร (รายละเอียดตามแบบ 
อบต.บานเพชรกําหนด) 

- - - 150,000 
 

- ถนนไดรับการ
พัฒนา ระยะทาง 

300 เมตร 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภยัจาก
การใชเสนทาง 

กองชาง 

2 กอสรางถนน คสล. สายบานนาง
ศรีไพร คําชมพู หมูที่ 14 

เพื่อใหการสัญจรภายในหมูบาน
เกิดความสะดวกและมีความ
ปลอดภัย 

ผิวจราจรกวาง 3 เมตร ยาว 
140 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร (รายละเอียดตามแบบ 
อบต.บานเพชรกําหนด) 

- - - 252,000 
 

- ถนนไดรับการ
พัฒนา ระยะทาง 

140 เมตร 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกและปลอดภยัจาก
การใชเสนทาง 

กองชาง 

รวม 2 โครงการ   - - - 402,000 -    

แบบ ผ. 02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 

องคการบริหารสวนตําบลบานเพชร  อําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูมิ 
โครงการเพ่ิมเติม 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินคาและบริการ สรางมูลคาเพ่ิมอยางมีประสิทธิภาพและย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 6  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน 
     4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (รางระบายนํ้า)  

 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 กอสรางรางระบายน้าํถนนสาย
จอมทอง(กลางหมูบาน) จากบาน
นายสงา หมั่นมา ถึงบานนายตุ 
บินขุนทด หมูที่ 20 

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง สราง
เสนทางระบายน้ํา และอาํนวย
ความสะดวกในการใชเสนทาง
สัญจร 

วางทอ คสล. พรอมบอพักมีฝา
ปด (ฝาตะแกรงเหล็ก) ความยาว
รวม 500 เมตร (รายละเอยีด
ตามแบบ อบต.บานเพชรกาํหนด) 

- - - 760,000 - รางระบายน้ํา 
ระยะทาง 500 

เมตร 

การระบายน้ําเสียออก
จากหมูบานเปนระบบ
มากยิ่งขึ้น 

กองชาง 

2 วางทอ คสล. พรอมบอพัก สาย
เลียบถนนคําปง-ดานขุนทด 
(ระยะที่ 2) หมูที่ 23 

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง สราง
เสนทางระบายน้ํา และอาํนวย
ความสะดวกในการใชเสนทาง
สัญจร 

รางระบายน้ํา พรอมวางทอ คสล. 
ขนาด 0.80 เมตร ความยาวรวม 
137 เมตร (รายละเอยีดตาม
แบบ อบต.บานเพชรกําหนด) 

- - - 408,000 
 

- รางระบายน้ํา 
ระยะทาง 137 

เมตร 

การระบายน้ําเสียออก
จากหมูบานเปนระบบ
มากยิ่งขึ้น 

กองชาง 

รวม 2 โครงการ   - - - 1,168,000 -    

แบบ ผ. 02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
องคการบริหารสวนตําบลบานเพชร  อําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูมิ 

โครงการเปล่ียนแปลง 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 1  การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ และ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็งและย่ังยืน 
     2. ยุทธศาสตรท่ี 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 

2.6  แผนงานเคหะและชุมชน  

 
 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการเดิม   
ตอเติมอาคารหองน้ํา หองครัว 
ลานตาก หมูที่ 5 

มีปรับปรุงลานตากใหมีส่ิงอํานวย
ความสะดวกใหแกประชาชนใน
การมาใชประโยชนและการจัด
กิจกรรมตางๆ ของหมูบาน 

หองน้ําขนาด 1.50x2 เมตร 
จํานวน 2 หอง และหองครัว
ขนาด 6x4.50 เมตร พื้นที่ใช
สอยรวมอาคารเดิมไมนอยกวา 
87 ตร.เมตร (รายละเอียดตาม
แบบ อบต.บานเพชรกําหนด) 

- - - - 348,000 1 แหง มีส่ิงอํานวยความสะดวกใหแก
ประชาชนที่มาใชประโยชนและ
การจัดกิจกรรมตางๆของ
หมูบาน 

กองชาง 

 โครงการเปล่ียนแปลง   
ตอเติมอาคารหองน้ํา หองครัว 
ลานตาก หมูที่ 5 

 
อาคารอเนกประสงคลานตากมีส่ิง
อํานวยความสะดวกใหแก
ประชาชนในการมาใชประโยชน
และการจัดกิจกรรมตางๆ ของ
หมูบาน 

 
หองน้ําขนาด 1.50x2 เมตร 
จํานวน 2 หอง และหองครัว
ขนาด 6x4.50 เมตร พื้นที่ใช
สอยรวมอาคารเดิมไมนอยกวา 
87 ตร.เมตร (รายละเอียดตาม
แบบ อบต.บานเพชรกําหนด) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
348,000 

 
- 

 
อาคารไดรับการ
ปรับปรุงพื้นที่ใช
สอยจํานวน 87 

ตารางเมตร 

 
มีส่ิงอํานวยความสะดวกใหแก
ประชาชนที่มาใชประโยชนและ
การจัดกิจกรรมตางๆของ
หมูบาน 

 
กองชาง 

แบบ ผ. 02 
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  2.6  แผนงานเคหะและชุมชน (ตอ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 โครงการเดิม           
2 ปรับปรุงซอมแซมเสียงตามสาย 

หมูที่ 19 
เพื่อปรับปรุงซอมแซมเสียงตามสาย
ของหมูบานใหสามารถใชงานได
อยางมีประสิทธภิาพ 

1. เคร่ืองขยายเสียง 1 เคร่ือง 
(100 วัตต+100 วัตต RMS) 
2. เดินสายลําโพงขนาด 0.9 
มิลลิเมตร ยาว 1,987 เมตร 
3. ลําโพง ขนาด 50 W 200 
Hz-6KHz จาํนวน 3 ชุด 

- - - 100,000 - 1 แหง เสียงตามสายของหมูบาน
ใหสามารถใชงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

กองชาง 

 โครงการเปล่ียนแปลง           
 ดต้ังระบบเสียงตามสายภายใน

หมูบาน หมูที่ 19 
เพื่อติดต้ังระบบเสียงตามสายของ
หมูบานใหสามารถใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ดําเนินการติดต้ัง 
1. เคร่ืองขยายเสียง  
2. ชุดลําโพง  
3. สายลําโพงพรอมอุปกรณ  
และเดินระบบเสียงตามสาย
ภายในหมูบาน 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.บาน
เพชรกําหนด 

- - 100,000 - - ระบบเสียงตาม
สายของหมูบาน 

1 แหง 

เสียงตามสายของหมูบาน
สามารถใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ประชาชน
ไดรับขาวสารที่ชัดเจน 

กองชาง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 

องคการบริหารสวนตําบลบานเพชร  อําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูมิ 
โครงการเปล่ียนแปลง 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 8  การบรหิารจัดการบานเมืองท่ีดี มีประสทิธิภาพ 
     3. ยุทธศาสตรท่ี 3  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจดัการบานเมืองท่ีดี 

  3.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 โครงการเดิม           
1 ศูนยปฏิบัติการรวมในการ

ชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอําเภอ
บําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูม ิ
(ปป.ฉ.3) 

เพื่อใหการอาํนวยการของศูนย
ปฏิบัติการรวมขององคกรปกครอง  
สวนทองถิ่นอําเภอบําเหนจ็ณรงค 
จังหวัดชัยภูม ิมีประสิทธิภาพ ฯ 

อุดหนุน อปท. 
ในเขตอําเภอบําเหนจ็ณรงค 

- 25,000 25,000 25,000 25,000 ศูนยปฏิบัติการฯ 
ไดรับการอุดหนุน 

 

ศูนยสามารถดําเนินการ
ตามวัตถุประสงคได
อยางมีประสิทธภิาพ 

สํานักงาน 
ปลัด 

 โครงการเปล่ียนแปลง           
 ศูนยปฏิบัติการรวมในการ

ชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอําเภอ
บําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูม ิ
(ปป.ฉ.3) 

เพื่อใหการอาํนวยการของศูนย
ปฏิบัติการรวมขององคกรปกครอง  
สวนทองถิ่นอําเภอบําเหนจ็ณรงค 
จังหวัดชัยภูม ิมีประสิทธิภาพ ฯ 

อุดหนุน อปท. 
ในเขตอําเภอบําเหนจ็ณรงค 

- 25,000 25,000 30,000 30,000 ศูนยปฏิบัติการฯ 
ไดรับการอุดหนุน 

 

ศูนยฯ สามารถ
ดําเนินการตาม

วัตถุประสงคไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักงาน 
ปลัด 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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  3.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป (ตอ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 โครงการเดิม           
2 จัดทําและปรับปรุงขอมูลแผนที่

ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
เพื่อดําเนินการในขั้นตอนการจัดทํา
หรือปรับขอมูลแผนทีภ่าษแีละ
ทะเบียนทรัพยสิน ในขั้นตอนการ
จัดทําแผนที่ภาษี (ผ.ท.7) และนําสง
ขอมูลแผนที่ภาษี (ผ.ท.7) เขาสู
โปรแกรม LTax 3000 

แผนที่ภาษแีละทะเบียนทรัพยสิน 
ขอมูลครอบคลุม 23 หมูบาน 

100,000 100,000 100,000 50,000 50,000 โปรแกรม
แผนที่ภาษี

และทะเบียน
ทรัพยสิน 

มีขอมูลดานแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินที่ถูกตอง 

กองคลัง 

 โครงการเปล่ียนแปลง           
 จัดทําและปรับปรุงขอมูลแผนที่

ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
เพื่อดําเนินการในขั้นตอนการจัดทํา
หรือปรับขอมูลแผนทีภ่าษแีละ
ทะเบียนทรัพยสิน ในขั้นตอนการ
จัดทําแผนที่ภาษี (ผ.ท.7) และนําสง
ขอมูลแผนที่ภาษี (ผ.ท.7) เขาสู
โปรแกรม LTax 3000 

แผนที่ภาษแีละทะเบียนทรัพยสิน 
ขอมูลครอบคลุม 23 หมูบาน 

100,000 100,000 100,000 100,000 50,000 โปรแกรม
แผนที่ภาษี

และทะเบียน
ทรัพยสิน 

มีขอมูลดานแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินที่ถูกตอง 

กองคลัง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 

องคการบริหารสวนตําบลบานเพชร  อําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูมิ 
โครงการเปล่ียนแปลง 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินคาและบริการ สรางมูลคาเพ่ิมอยางมีประสิทธิภาพและย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 6  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน 
     4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ถนน คสล./ ถนนดิน/ ถนนลูกรัง/ ถนนหินคลุก)  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
1 

โครงการเดิม 
ซอมแซมลงลูกรังสายตะวันออก
หมูบาน หมูที่ 13 
   

 
เพื่อซอมแซมถนนใหมีสภาพ
สามารถใชงานไดดีและมีความ
ปลอดภัย 

 
ลงลูกรังเสริม กวาง 4 เมตร    
ยาว 1,500 เมตร หนา 0.10 
เมตร   (รายละเอียดตามแบบ 
อบต. บานเพชรกาํหนด) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
350,000  

 

 
- 

 
1 แหง 

 
ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภยัในการสัญจร 

 
กองชาง 

 โครงการเปล่ียนแปลง 
ซอมแซมถนนสายตะวันออก
หมูบาน หมูที่ 13 
   

 
เพื่อซอมแซมถนนใหมีสภาพ
สามารถใชงานไดดีและมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

 
เสริมผิวจราจรหินคลุก กวาง 4 
เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 
0.10 เมตร (รายละเอยีดตาม
แบบ อบต. บานเพชรกาํหนด) 

 
- 

 
- 

 
- 

  
350,000 

 

 
- 

 
ถนนไดรับการ

พัฒนา ระยะทาง 
1,500 เมตร 

 
ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภยัในการสัญจร 

 
กองชาง 

 
2 

โครงการเดิม   
กอสรางถนน คสล.ซอยตาชวง 
หมูที่ 18 

 
เพื่อใหการสัญจรภายในหมูบาน
เกิดความสะดวกและมีความ
ปลอดภัย 

 
ผิวจราจรกวาง 3 เมตร ยาว 38 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.
กําหนด) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
80,000 

 
1 แหง 

 
ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภยัในการสัญจร 

 
กองชาง 

 โครงการเปล่ียนแปลง 
กอสรางถนน คสล.ซอยตาชวง 
หมูที่ 18 

 
เพื่อใหการสัญจรภายในหมูบาน
เกิดความสะดวกและมีความ
ปลอดภัย 

 
ผิวจราจรกวาง 2.50 เมตร ยาว 
36 เมตร หนา 0.15 เมต (ราย 
ละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
80,000 

 
- 

 
ถนนไดรับการ

พัฒนา ระยะทาง 
36 เมตร 

 
ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภยัในการสัญจร 

 
กองชาง 

แบบ ผ. 02 

19 
 



 
4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ถนน คสล./ ถนนดิน/ ถนนลูกรัง/ ถนนหินคลุก)  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
3 

โครงการเดิม 
กอสรางถนน คสล.ซอยรวมใจ
พัฒนา หมูที ่2 
   

 
เพื่อใหการสัญจรภายในหมูบาน
เกิดความสะดวกและมีความ
ปลอดภัย 

 
ขนาดผิวจราจร กวาง 4 เมตร    
ยาว 1,500 เมตร (รายละเอยีด
ตามแบบ อบต. บานเพชร
กําหนด) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
400,000  

 

 
- 

 
1 เสนทาง 

 
ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภยัในการสัญจร 

 
กองชาง 

 โครงการเปล่ียนแปลง 
กอสรางถนน คสล.ซอยรวมใจ
พัฒนา หมูที ่2 
  
  

 
เพื่อใหการสัญจรภายในหมูบาน
เกิดความสะดวกและมีความ
ปลอดภัย 

 
ขนาดผิวจราจร กวาง 4 เมตร    
ยาว 350 เมตร หนา 0.15 
เมตร (รายละเอยีดตามแบบ 
อบต. บานเพชรกาํหนด) 

 
- 

 
- 

 
- 

  
800,000 

 

 
- 

 
ถนนไดรับการ

พัฒนา ระยะทาง 
350 เมตร 

 
ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภยัในการสัญจร 

 
กองชาง 

 
4 

โครงการเดิม   
กอสรางถนน คสล.ภายในหมู 
บานรอบนอก ซอยหนองขโมง 
หมูที่ 4 

 
เพื่อใหการสัญจรภายในหมูบาน
เกิดความสะดวกและมีความ
ปลอดภัย 

 
ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 
1,500 เมตร (รายละเอยีดตาม
แบบ อบต.กําหนด) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
66,000 

 
- 

 
1 แหง 

 
ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภยัในการสัญจร 

 
กองชาง 

 โครงการเปล่ียนแปลง 
กอสรางถนน คสล.ภายในหมู 
บานรอบนอก ซอยหนองขโมง 
หมูที่ 4 

 
เพื่อใหการสัญจรภายในหมูบาน
เกิดความสะดวกและมีความ
ปลอดภัย 

 
ขนาดผิวจราจร กวาง 5 เมตร    
ยาว 100 เมตร หนา 0.15 
เมตร (รายละเอยีดตามแบบ อบต. 
บานเพชรกําหนด) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
286,000 

 
- 

 
ถนนไดรับการ

พัฒนา ระยะทาง 
100 เมตร 

 
ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภยัในการสัญจร 

 
กองชาง 

 
5 

โครงการเดิม   
กอสรางถนน คสล.ซอยคอกหม ู
(ชวงที่ 3)  หมูที่ 6 

 
เพื่อใหการสัญจรภายในหมูบาน
เกิดความสะดวกและมีความ
ปลอดภัย 

 
ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 
50 เมตร หนา 0.15 เมตร
(รายละเอียดตามแบบ อบต.
กําหนด) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
110,000 

 
- 

 
1 แหง 

 
ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภยัในการสัญจร 

 
กองชาง 

 โครงการเปล่ียนแปลง 
กอสรางถนน คสล.ซอยคอกหม ู
(ชวงที่ 3)  หมูที่ 6 

 
เพื่อใหการสัญจรภายในหมูบาน
เกิดความสะดวกและมีความ
ปลอดภัย 

 
ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 
50 เมตร หนา 0.15 เมตร
(รายละเอียดตามแบบ อบต.
กําหนด) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
128,000 

 
- 

 
ถนนไดรับการ

พัฒนา ระยะทาง 
50 เมตร 

 
ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภยัในการสัญจร 

 
กองชาง 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ถนน คสล./ ถนนดิน/ ถนนลกูรัง/ ถนนหินคลุก)  

 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
6 

โครงการเดิม 
เสริมผิวจราจรถนนลูกรังซอย
หลังขนสง หมูที่ 10 
   

 
เพื่อใหการสัญจรภายในหมูบาน
เกิดความสะดวกและมีความ
ปลอดภัย 

 
ลงลูกรังขนาดผิวจราจร กวาง 4 
เมตร ยาว 900 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.10 เมตร   (รายละเอียดตาม
แบบ อบต. บานเพชรกาํหนด) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
330,000  

 

 
- 

 
1 แหง 

 
ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภยัในการสัญจร 

 
กองชาง 

 โครงการเปล่ียนแปลง 
กอสรางถนน คสล. ซอยหลัง
ขนสง หมูที่ 10 
  
  

 
เพื่อใหการสัญจรภายในหมูบาน
เกิดความสะดวกและมีความ
ปลอดภัย 

 
ขนาดผิวจราจร กวาง 4 เมตร 
ยาว 650 เมตร หนา 0.15 
เมตร (รายละเอยีดตามแบบ 
อบต. บานเพชรกาํหนด) 

 
- 

 
- 

 
- 

  
1,490,000 

 

 
- 

 
ถนนไดรับการ

พัฒนา ระยะทาง 
650 เมตร 

 
ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภยัในการสัญจร 

 
กองชาง 

 
7 

โครงการเดิม   
ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง
ถนนสายนานายพงษ-ฝายดอน
หมอแกง หมูที่ 11 

 
เพื่อใหการสัญจรภายในหมูบาน
เกิดความสะดวกและมีความ
ปลอดภัย 

 
ลงลูกรังผิวจราจรกวาง 3 เมตร 
ระยะความยาว 850 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.10 เมตร (รายละเอียด
ตามแบบ อบต.กําหนด) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
100,000 

 
- 

 
1 แหง 

 
ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภยัในการสัญจร 

 
กองชาง 

 โครงการเปล่ียนแปลง 
ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง
ถนนสายนานายพงษ - ฝายดอน
หมอแกง หมูที่ 11 

 
เพื่อใหการสัญจรภายในหมูบาน
เกิดความสะดวกและมีความ
ปลอดภัย 

 
ลงลูกรังผิวจราจร กวาง 2.50 
เมตร ระยะความยาว 850 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.
กําหนด) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
229,000 

 
- 

 
ถนนไดรับการ

พัฒนา ระยะทาง 
850 เมตร 

 
ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภยัในการสัญจร 

 
กองชาง 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ถนน คสล./ ถนนดิน/ ถนนลูกรัง/ ถนนหินคลุก)  

 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
8 

โครงการเดิม   
กอสรางถนน คสล.จากสะพาน
ถึงคอกแพะ  หมูที่ 21 

 
เพื่อใหการสัญจรภายในหมูบาน
เกิดความสะดวกและมีความ
ปลอดภัย 

 
ผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 100 
เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมลง
ลูกรังไหลทางขางละ 0.50 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.
กําหนด) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
220,000 

 
- 

 
1 แหง 

 
ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภยัในการสัญจร 

 
กองชาง 

 โครงการเปล่ียนแปลง   
กอสรางถนน คสล.จากสะพาน
ถึงคอกแพะ  หมูที่ 21 

 
เพื่อใหการสัญจรภายในหมูบาน
เกิดความสะดวกและมีความ
ปลอดภัย 

 
ผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 100 
เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมลง
ลูกรังไหลทางขางละ 0.50 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.
กําหนด) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
239,000 

 
- 

 
ถนนไดรับการ

พัฒนา ระยะทาง 
100 เมตร 

 
ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภยัในการสัญจร 

 
กองชาง 

 
9 

โครงการเดิม 
ซอมแซมถนนและลงหินคลุก
เลียบคลองสอยดาว หมูที่ 22
  
  

 
เพื่อซอมแซมถนนใหมีสภาพ
สามารถใชงานไดดีและมีความ
ปลอดภัย 

 
ลงหินคลุกเสริมผิวจราจร ยาว 
600 เมตร กวาง 3 เมตร หนา 
0.10 เมตร  (รายละเอียดตาม
แบบ อบต. บานเพชรกาํหนด) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
155,000  

 

 
- 

 
1 แหง 

 
ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภยัในการสัญจร 

 
กองชาง 

 โครงการเปล่ียนแปลง 
ซอมแซมถนนและลงหินคลุก
เลียบคลองสอยดาว หมูที่ 22
  
  

 
เพื่อซอมแซมถนนใหมีสภาพ
สามารถใชงานไดดีและมีความ
ปลอดภัย 

 
ลงหินคลุกเสริมผิวจราจร กวาง 
2.50 เมตร ยาว 580 เมตร 
หนา 0.10 เมตร  (รายละเอียด
ตามแบบ อบต. บานเพชร
กําหนด) 

 
- 

 
- 

 
- 

  
160,000 

 

 
- 

 
ถนนไดรับการ

พัฒนา ระยะทาง 
580 เมตร 

 
ประชาชนไดรับความสะดวก
และปลอดภยัในการสัญจร 

 
กองชาง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 

องคการบริหารสวนตําบลบานเพชร  อําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูมิ 
โครงการเปล่ียนแปลง 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินคาและบริการ สรางมูลคาเพ่ิมอยางมีประสิทธิภาพและย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 6  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน 
     4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (รางระบายนํ้า)  

 
 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 โครงการเดิม           
1 วางทอระบายน้ํา คสล.พรอมบอ

พักดานทิศเหนือ (ชวงที่ 3) หมู
ที่ 7 

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง สราง
เสนทางระบายน้ํา และอาํนวย
ความสะดวกในการใชเสนทาง
สัญจร 

ระยะทางยาวรวม 60 เมตร วาง
ทอ คสล.ชั้น 3 ศก.1 เมตร 
จํานวน 56 ทอน พรอมบอพัก 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.บาน
เพชรกําหนด) 

- - - 245,000 - วางทอ จาํนวน 56 
ทอน 

การระบายน้ําเสียออกจาก
หมูบานเปนระบบมากยิ่งขึ้น 

กองชาง 

 โครงการเปล่ียนแปลง           
 วางทอระบายน้ํา คสล.พรอมบอ

พักดานทิศเหนือ (ชวงที่ 3) หมู
ที่ 7 

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง สราง
เสนทางระบายน้ํา และอาํนวย
ความสะดวกในการใชเสนทาง
สัญจร 

ระยะทางยาวรวม 60 เมตร วาง
ทอ คสล.ชั้น 3 ศก.1 เมตร 
จํานวน 56 ทอน พรอมบอพัก 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.บาน
เพชรกําหนด) 

- - - 30,000 - วางทอ จาํนวน 56 
ทอน 

การระบายน้ําเสียออกจาก
หมูบานเปนระบบมากยิ่งขึ้น 

กองชาง 

แบบ ผ. 02 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (รางระบายนํ้า)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 โครงการเดิม           
2 ซอมแซมปรับปรุงรางระบายน้ํา

ซอยหนาวัดศาลาทรงฝงบานแม
แหวนถึงบานพอจรัญ หมูที่ 19 

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง สราง
เสนทางระบายน้ํา และอาํนวย
ความสะดวกในการใชเสนทาง
สัญจร 

กวาง 0.50 เมตร ยาว 200 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.บาน
เพชรกําหนด) 

- - - 55,000 - รางระบายน้ํา 
ระยะทาง 200

เมตร 

การระบายน้ําเสียออกจาก
หมูบานเปนระบบมากยิ่งขึ้น 

กองชาง 

 โครงการเปล่ียนแปลง           
 ซอมแซมปรับปรุงรางระบายน้ํา

ซอยหนาวัดศาลาทรงฝงบานแม
แหวนถึงบานพอจรัญ หมูที่ 19 

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง สราง
เสนทางระบายน้ํา และอาํนวย
ความสะดวกในการใชเสนทาง
สัญจร 

วางทอ คสล. ชั้น 3 ศก. 0.40 
เมตร พรอมบอพัก ความยาว
รวม 134 เมตร (รายละเอียด
ตามแบบ อบต.บานเพชรกาํหนด) 

- - - 320,000 - รางระบายน้ํา 
ระยะทาง 200 

เมตร 

การระบายน้ําเสียออกจาก
หมูบานเปนระบบมากยิ่งขึ้น 

กองชาง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
องคการบริหารสวนตําบลบานเพชร  อําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูมิ 

โครงการเปล่ียนแปลง 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินคาและบริการ สรางมูลคาเพ่ิมอยางมีประสิทธิภาพและย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 6  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน 
     4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (แหลงนํ้า/ เหมืองสงนํ้า/ บล็อคคอนเวิรส/ ทอลอดเหลี่ยม/ ฝายทดนํ้า/ กั้นขอบสระ ฯลฯ)  

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 โครงการเดิม           
1 กอสรางทอลอดเหล่ียมสายทด

ทาทะยม หมูที่ 17 
เพื่อใหกักเก็บน้าํไวไดอยางมี
ประสิทธิภาพ มีปริมาณน้ําใช
เพียงพอในฤดูแลง 

ทอลอดเหล่ียมขนาด 
2.70x2.40 เมตร ยาว 5 เมตร 
จํานวน 3 ชอง (รายละเอยีดตาม
แบบ อบต.บานเพชรกําหนด) 

- - - - 550,000 1 แหง ประชาชนมีน้ําเพื่อทาํ
การเกษตรและอปุโภค 
บริโภค อยางเพียงพอ 

กองชาง 

 โครงการเปล่ียนแปลง           
 กอสรางทอลอดเหล่ียมสายทด

ทาทะยม หมูที่ 17 
เพื่อใหสามารถกกัเก็บน้าํไวได
อยางมีประสิทธภิาพ มีปริมาณ
น้ําใชเพียงพอในฤดูแลง 

ทอลอดเหล่ียมขนาด 
2.70x2.40 เมตร ยาว 5 เมตร 
จํานวน 3 ชอง (รายละเอยีดตาม
แบบ อบต.บานเพชรกําหนด) 

- - - 550,000 - ทอลอดเหล่ียม 
จํานวน 3 ชอง 

ประชาชนมีน้ําเพื่อทาํ
การเกษตรและอปุโภค 
บริโภค อยางเพียงพอ 

กองชาง 

แบบ ผ. 02 
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ผ 02/1 

รายละเอียดโครงการเกินศักยภาพ 
แผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง (ฉบบัที่ 1) 
องคการบริหารสวนตําบลบานเพชร 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
เพ่ิมเติม แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 

องคการบริหารสวนตําบลบานเพชร  อําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูมิ 
โครงการเพ่ิมเติม 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินคาและบริการ สรางมูลคาเพ่ิมอยางมีประสิทธิภาพและย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 6  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน 
     4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟา) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะพรอม
ไฟฟาสองสวางจากบานนายผล
ถึงถนนหนองโขมง หมูที่ 4 
ตําบลบานเพชร อาํเภอบําเหน็จ
ณรงค จังหวัดชัยภูม ิ

เพื่อใหมีแสงสวางในการ
สัญจรไป-มา และมีความ
ปลอดภัยในเวลาคํ่าคืน 

ขอขยายเขตไฟฟาสาธารณะพรอม
ไฟฟาสองสวาง ความยาว 350 เมตร  
(รายละเอียดตามแบบมาตรฐานการ
ไฟฟาสวนภูมภิาคกาํหนด) 

- - 108,000 - - พื้นที่ขยาย
เขตไฟฟา 

350 เมตร 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกดาน
สาธารณูปโภค
อยางทั่วถึง 

กองชาง 
อบต.บาน
เพชร/การ
ไฟฟาสวน
ภูมิภาค 

2 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะพรอม
ไฟฟาสองสวางสายหนาบานนาย
สยาม ไทยประสงค ถึง บานนาง
สาวิตรี ชุบขุนทด หมูที่ 14 
ตําบลบานเพชร อาํเภอบําเหน็จ
ณรงค จังหวัดชัยภูม ิ

เพื่อใหมีแสงสวางในการ
สัญจรไป-มา และมีความ
ปลอดภัยในเวลาคํ่าคืน 

ขอขยายเขตไฟฟาสาธารณะพรอม
ไฟฟาสองสวาง ความยาว 95 เมตร  
(รายละเอียดตามแบบมาตรฐานการ
ไฟฟาสวนภูมภิาคกาํหนด) 

- - 33,000 - - พื้นที่ขยาย
เขตไฟฟา 
95 เมตร 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกดาน
สาธารณูปโภค
อยางทั่วถึง 

กองชาง 
อบต.บาน
เพชร/การ
ไฟฟาสวน
ภูมิภาค 

3 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะพรอม
ไฟฟาสองสวางบริเวณรอบสระ
หนองแวง หมูที ่14 ถึง หมูที่ 
19 ตําบลบานเพชร อําเภอ
บําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูม ิ

เพื่อใหมีแสงสวางในการ
สัญจรไป-มา และมีความ
ปลอดภัยในเวลาคํ่าคืน 

ขอขยายเขตไฟฟาสาธารณะพรอม
ไฟฟาสองสวาง ความยาว 660 เมตร  
(รายละเอียดตามแบบมาตรฐานการ
ไฟฟาสวนภูมภิาคกาํหนด) 

- - 229,000 - - พื้นที่ขยาย
เขตไฟฟา 

660 เมตร 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกดาน
สาธารณูปโภค
อยางทั่วถึง 

กองชาง 
อบต.บาน
เพชร/การ
ไฟฟาสวน
ภูมิภาค 

 

แบบ ผ. 02/1 
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4.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟา) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 จัดซ้ือโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตยแบบประกอบในชุด
เดียวกัน (นวัตกรรมไทย) พรอม
ติดต้ังภายในถนนสายคําปง-ดาน
ขุนทด 

เพื่อใหมีแสงสวางในการ
สัญจรไป-มา และมีความ
ปลอดภัยในเวลาคํ่าคืน 

ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ขนาด 30 วัตต เสาสูง 6 เมตร ยาว
ประมาณ 480 เมตร จํานวน 24 ตน 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.บาน
เพชรกําหนด) 

- - 1,680,000 - - ติดต้ังโคมไฟ
พลังงาน

แสงอาทิตย 
จํานวน 24 

ตน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและมี
ความปลอดภยัใน
การสัญจรในเวลา
คํ่าคืน 

อบจ. 
ชัยภูม/ิ
จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม
สงเสริม 

5 จัดซ้ือโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตยแบบประกอบในชุด
เดียวกัน (นวัตกรรมไทย) พรอม
ติดต้ังภายในถนนสายรอบบึง
บานโคกสวาง 

เพื่อใหมีแสงสวางในการ
สัญจรไป-มา และมีความ
ปลอดภัยในเวลาคํ่าคืน 

ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ขนาด 30 วัตต เสาสูง 6 เมตร ยาว
ประมาณ 1,150 เมตร จาํนวน 46 
ตน (รายละเอยีดตามแบบ อบต.บาน
เพชรกําหนด) 

- - 3,220,000 - - ติดต้ังโคมไฟ
พลังงาน

แสงอาทิตย 
จํานวน 46 

ตน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและมี
ความปลอดภยัใน
การสัญจรในเวลา
คํ่าคืน 

อบจ. 
ชัยภูม/ิ
จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม
สงเสริม 

6 จัดซ้ือโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตยแบบประกอบในชุด
เดียวกัน (นวัตกรรมไทย) พรอม
ติดต้ังภายในถนนสายรอบสระ
บานหนองแวง 

เพื่อใหมีแสงสวางในการ
สัญจรไป-มา และมีความ
ปลอดภัยในเวลาคํ่าคืน 

ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย 
ขนาด 30 วัตต เสาสูง 6 เมตร ยาว
ประมาณ 1,675 เมตร จาํนวน 67 
ตน (รายละเอยีดตามแบบ อบต.บาน
เพชรกําหนด) 

- - 4,690,000 - - ติดต้ังโคมไฟ
พลังงาน

แสงอาทิตย 
จํานวน 67 

ตน 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและมี
ความปลอดภยัใน
การสัญจรในเวลา
คํ่าคืน 

อบจ. 
ชัยภูม/ิ
จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม
สงเสริม 

รวม 6 โครงการ     9,960,000      
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2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
เพ่ิมเติม แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 

องคการบริหารสวนตําบลบานเพชร  อําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูมิ 
โครงการเพ่ิมเติม 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินคาและบริการ สรางมูลคาเพ่ิมอยางมีประสิทธิภาพและย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 6  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน 
     4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานถนน) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ซอมสรางผิวทางแอสฟลทติก 
คอนกรีต รหัสทางหลวงทองถิ่น 
ชย.ถ.92-013 (ถนนทองถิ่น) 
สายสุรนารายณ-วัดศาลาทรง  

เพื่อปรับปรุงถนนเดิมใหมี
สภาพที่ดี มีความปลอดภัย
ในการใชสัญจร 

ปรับปรุงถนน คสล. เสริมผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรีต กวาง 5 เมตร 
ยาว 370 เมตร หนา 0.04 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.บานเพชร 
กําหนด) 

- - 
 

- 500,000 - ถ น น ได รั บ
ก ารพั ฒ น า 
ร ะ ย ะ ท า ง 
370 เมตร 

ราษฎรในเขตพื้นที่
ไดใชประโยชนและ
ความปลอดภัยจาก
การใช เสนทางใน
การสัญจรมากขึ้น 

อบจ. 
ชัยภูม/ิ
จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม
สงเสริม 

2 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รหัสทางหลวงทองถิ่น ชย.ถ.92-
012 (ถนนทองถิ่น) สายบาน
สวางศรีพัฒนาเชื่อมตําบลบาน
ตาล  

เพื่อกอสรางถนนในพื้นที่ใหมี
ความคงทน มีความ
ปลอดภัยในการใชสัญจร 

กอสรางถนน คสล. ผิวจราจร คสล. 
กวาง 4 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม
นอยกวา 960 ตารางเมตร 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.บานเพชร 
กําหนด) 

- - 
 

- 500,000 - ถ น น ได รั บ
การกอสราง 
ร ะ ย ะ ท า ง 
240 เมตร 

ราษฎรในเขตพื้นที่
ไดใชประโยชนและ
ความปลอดภัยจาก
การใช เสนทางใน
การสัญจรมากขึ้น 

อบจ. 
ชัยภูม/ิ
จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม
สงเสริม 

3 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รหัสทางหลวงทองถิ่น ชย.ถ.92-
009 (ถนนทองถิ่น) สายบาน
ดอนชะแง-ทาตาเผือก  

เพื่อกอสรางถนนในพื้นที่ใหมี
ความคงทน มีความ
ปลอดภัยในการใชสัญจร 

กอสรางถนน คสล. ผิวจราจร คสล. 
กวาง 4 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม
นอยกวา 960 ตารางเมตร 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.บานเพชร 
กําหนด) 

- - 
 

- 500,000 - ถ น น ได รั บ
ก ารพั ฒ น า 
ร ะ ย ะ ท า ง 
240 เมตร 

ราษฎรในเขตพื้นที่
ไดใชประโยชนและ
ความปลอดภัยจาก
การใช เสนทางใน
การสัญจรมากขึ้น 

อบจ. 
ชัยภูม/ิ
จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม
สงเสริม 

รวม 3 โครงการ      1,500,000     

แบบ ผ. 02/1 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
เพ่ิมเติม แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 

องคการบริหารสวนตําบลบานเพชร  อําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูมิ 
โครงการเพ่ิมเติม 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินคาและบริการ สรางมูลคาเพ่ิมอยางมีประสิทธิภาพและย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 6  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน 
     4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานแหลงนํ้า) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ขุดลอกเหมืองสงน้ําและ
วางทอระบายน้ําพรอม
บอพักเลียบสระหนอง
แหว หมูที่ 20 

เพื่อระบายน้าํเขาพื้นทีก่ารเกษตร 
แกไขปญหาภัยแลวใหกับ
ประชาชน 

ขุดลอกเหมืองใหมตอจากเดิม กวาง 2.50 
เมตร ยาว 33 เมตร ลึก 1.20 เมตร หรือ
ปริมาณดินขุดไมนอยกวา 77 ลบ.เมตร  
วางทอ คสล. ชั้น 3 ขนาด 0.60 เมตร 
จํานวน 60 ทอน พรอมบอพักจํานวน 8 
บอ และเทพื้นคอนกรีตรางวี กวาง 1.44 
เมตร ยาว 62.24 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือปริมาณคอนกรีตไมนอยกวา 12 ลบ.
เมตร ดาดปากทอ 1 จุด (รายละเอียดตาม
แบบ อบต.บานเพชรกําหนด) 

- - 268,000 - - ขุดลอกเหมือง
สงน้ําใหมตอ

จากเดิม ความ
ยาว 33 เมตร 

ปญหาภยัแลงไดรับ
การแกไข 

กองทุน
พัฒนาไฟฟา

ชัยภูมิ 1 

2 ขุดลอกคลองเสือบอง 
พรอมฝายทดน้ํา หมูที ่10 

เพื่อปรับปรุงคลองน้ําเดิมพรอม
ฝายชะลอน้าํ เพิ่มพื้นทีก่ารกกั
เก็บน้ํา แกปญหาภยัแลงอยาง
ยั่งยืน ประชาชนมีน้ําอปุโภค
บริโภคน้ําใชในการเกษตรและ
เล้ียงสัตว ตลอดป  

ปรับปรุงพื้นที่ไมนอยกวา 8,000 ตาราง
เมตร ขุดลอกวัชพืชและส่ิงกีดขวางทางน้ํา 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 
1,200 ลูกบาศกเมตร ดินถมคันเหมือง 
ปริมาณดินถมไมนอยกวา 4,200 ลูกบาศก
เมตร พรอมกอสรางฝายทดน้าํ จาํวน 1 จุด 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.บานเพชร
กําหนด) 

- - 
 

1,300,000 - - จํานวนพื้นที่ 
ใ น ก า ร ขุ ด
ล อ ก ค ล อ ง
เสืองบองและ
การกอสราง
ฝายทดน้ํา 

ราษฎรในเขตพื้นที่
ไดใชประโยชนจาก
แหลงน้ํา มีน้ําใชใน
การอุปโภค บริโภค 
แ ล ะ เพื่ อ ทํ า ก า ร 
เกษตร พรอมทั้งมี
น้ําใชเพื่อเล้ียงสัตว
สงผลใหราษฎรมี
รายไดเพิ่มมากขึ้น 

อบจ. 
ชัยภูม/ิ
จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม
สงเสริม 

แบบ ผ. 02/1 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานแหลงนํ้า) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 ขุดลอกเหมืองสงน้ําจาก
แยกลําคันฉู นานายตอง 
ถึงนานายกอน สรอยขุน
ทด หมูที่ 5 

เพื่อปรับปรุงเหมืองน้ําเดิม และ
ให ราษฎรมีน้ํ า เพื่ อ ใชอุป โภค 
บริโภค ในการประกอบอาชีพ
ทางการเกษตรและเล้ียงสัตว
ในชวงฤดูแลง 

ขุดลอกวัชพืชและส่ิงกีดขวางทางน้ํา พื้นที่ไม
นอยกวา 462.75 ลูกบาศกเมตร พรอมวาง
ทอ คสล. ชั้น 3 Ø 0.60 ม. จํานวน 4 ทอน
ทอ คสล. ชั้น 3 Ø 0.80 ม. จํานวน 22 
ทอน ทอ คสล. ชั้น 3 Ø 1.00 ม. จํานวน 8 
ทอนพรอมเทหูชางคอนกรีตและดาดปากทอ 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.บานเพชร
กําหนด) 

- - 430,000 - - จํานวนพื้นที่ 
ใ น ก า ร ขุ ด
ลอก เหมื อ ง
สงน้ํา 

ราษฎรในเขตพื้นที่
ไดใชประโยชนจาก
แหลงน้ํา มีน้ําใชใน
การอุปโภค บริโภค 
แ ล ะ เพื่ อ ทํ า ก า ร 
เกษตร พรอมทั้งมี
น้ําใชเพื่อเล้ียงสัตว
สงผลใหราษฎรมี
รายไดเพิ่มมากขึ้น 

อบจ. 
ชัยภูม/ิ
จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม
สงเสริม 

4 ขุดลอกคลองสอยดาว 
จากดอนทะยิง หมูที่  9 
ถึงบานโคกสวาง หมูที่ 4 

เพื่อปรับปรุงคลองน้ําเดิม และให
ราษฎรมีน้ําเพื่อใชอุปโภค บริโภค 
ในการประกอบอาชีพทางการ
เกษตรและเล้ียงสัตวในชวงฤดู
แลง 

ขุดลอกวัชพืชและส่ิงกีดขวางทางน้ํา  
ชวงที่ 1 ยาว 928 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร ปริมาณไมนอยกวา 1,948.80 ลบ.ม. 
ชวงที่ 2 ยาว 434 เมตร หนาเฉล่ีย 1.00 
เมตร ปริมาณไมนอยกวา 6,076 ลบ.ม. 
ชวงที่ 3 ยาว 1,388 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร ปริมาณไมนอยกวา 1,873.80 ลบ.ม. 
พรอมกอสรางทอลอดเหล่ียม 2 ชอง ขนาด 
2.10x2.10 เมตร ยาว 6 เมตร  
(รายละเอียดตามแบบ อบต.บานเพชร
กําหนด) 

- - 880,000 - - จํานวนพื้นที่ 
ใ น ก า ร ขุ ด
ล อ ก ค ล อ ง
สอยดาว 

ราษฎรในเขตพื้นที่
ไดใชประโยชนจาก
แหลงน้ํา มีน้ําใชใน
การอุปโภค บริโภค 
แ ล ะ เพื่ อ ทํ า ก า ร 
เกษตร พรอมทั้งมี
น้ําใชเพื่อเล้ียงสัตว
สงผลใหราษฎรมี
รายไดเพิ่มมากขึ้น 

อบจ. 
ชัยภูม/ิ
จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม
สงเสริม 

5 ขุดลอกวัชพืชดินโคลน
และส่ิงกีดขวางทางน้ํ า 
คลองกาด หมูที่ 5 

เพื่อปรับปรุงคลองน้ําเดิม และให
ราษฎรมีน้ําเพื่อใชอุปโภค บริโภค 
ในการประกอบอาชีพทางการ
เกษตรและเล้ียงสัตวในชวงฤดู
แลง 

ขุดลอกวัชพืชและส่ิงกีดขวางทางน้ํา ยาว 
800 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไมนอยกวา 1,680 ลูกบาศกเมตร 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.บานเพชร
กําหนด) 

- - 100,000 - - จํานวนพื้นที่ 
ใ น ก า ร ขุ ด
ล อ ก วั ช พื ช
แ ล ะ ส่ิ ง กี ด
ขวางทางน้ํา 
คลองกาด 

ราษฎรในเขตพื้นที่
ไดใชประโยชนจาก
แหลงน้ําในการอุป 
โภคบริโภคและการ 
เกษตร พรอมทั้งมี
น้ําใชเพื่อเล้ียงสัตว 

อบจ. 
ชัยภูม/ิ
จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม
สงเสริม 

รวม 5  โครงการ - - - - 2,978,000 - - - - - 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 

องคการบริหารสวนตําบลบานเพชร  อําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูมิ 
โครงการเปล่ียนแปลง 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินคาและบริการ สรางมูลคาเพ่ิมอยางมีประสิทธิภาพและย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 6  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน 
     4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานประปา)  

 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 โครงการเดิม           
1 ขยายเขตประปาสวนภูมภิาค

จากบานนายหาญ ภูขุนทด - 
บานนายนครชัย หงษขุนทด  
หมูที่ 17 

เพื่อประชาชนมีความสะดวกดาน
สาธารณูปโภคอยางทั่วถึง 

ขยายเขตประปาสวนภูมภิาค 
ความยาว  1,250  เมตร 
(รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
ประปาสวนภูมิภาคกําหนด) 

- - 100,000 - - พื้นที่ขยายเขต
ประปา 

ประชาชนไดรับความสะดวก
ดานสาธารณูปโภคอยาง
ทั่วถึง 

อบต.บาน
เพชร/การ
ประปาสวน

ภูมิภาค 
 โครงการเปล่ียนแปลง           
 ขยายเขตประปาสวนภูมภิาค

จากบานนายหาญ ภูขุนทด - 
บานนายนครชัย หงษขุนทด  
หมูที่ 17 

เพื่อประชาชนมีความสะดวกดาน
สาธารณูปโภคอยางทั่วถึง 

ขยายทอเมนระยะความยาว
รวม 160  เมตร 
(รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
ประปาสวนภูมิภาคกําหนด) 

- - 68,400 - - พื้นที่ขยายเขต
ประปา 

ประชาชนไดรับความสะดวก
ดานสาธารณูปโภคอยาง
ทั่วถึง 

กองชาง
อบต.บาน
เพชร/การ
ประปาสวน

ภูมิภาค 

แบบ ผ. 02/1 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 

องคการบริหารสวนตําบลบานเพชร  อําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูมิ 
โครงการเปล่ียนแปลง 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินคาและบริการ สรางมูลคาเพ่ิมอยางมีประสิทธิภาพและย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ท่ี 6  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน 
     4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟา)  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 โครงการเดิม           
1 ติดต้ังไฟฟาสองสวางทุกซอย

ภายในหมูบานหนองกก หมูที่ 8 
เพื่อใหมีแสงสวางในการสัญจร
ไป-มา และมีความปลอดภัย 

ติดต้ังไฟฟาสองสวาง ทุกซอย
ภายในหมูบานหนองกก หมูที่ 8 
(รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
การไฟฟาสวนภูมภิาคกําหนด) 

- - - 30,000 - พื้นที่ขยายเขต
ไฟฟา 

ประชาชนไดรับความสะดวก
ดานสาธารณูปโภคอยาง
ทั่วถึง 

กองชาง 
อบต.บาน
เพชร/การ
ไฟฟาสวน
ภูมิภาค 

 โครงการเปล่ียนแปลง           
 ติดต้ังไฟฟาสองสวางทุกซอย

ภายในหมูบานหนองกก หมูที่ 8 
เพื่อใหมีแสงสวางในการสัญจร
ไป-มา และมีความปลอดภัย 

ติดต้ังไฟฟาสองสวาง  
1. ถนนใหญ จํานวน 3 จุด 
2. ซอยคําขํา จํานวน 3 จุด 
3. ซอยพัฒนา จํานวน 2 จุด 
4. ซอยพูนสวัสด์ิ จํานวน 1 จุด 
5. ซอยคงเจริญ จํานวน 4 จุด 
6. ซอยบุญวัฒนา จํานวน 3 จุด 
(รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
การไฟฟาสวนภูมภิาคกําหนด) 

- - - 200,000 - พื้นที่ขยายเขต
ไฟฟาสองสวาง 

ประชาชนไดรับความสะดวก
ดานสาธารณูปโภคอยาง
ทั่วถึง 

กองชาง 
อบต.บาน
เพชร/การ
ไฟฟาสวน
ภูมิภาค 

แบบ ผ. 02/1 
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ผ 03 

บญัชีครุภณัฑ 
แผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง (ฉบบัที่ 1) 
องคการบริหารสวนตําบลบานเพชร 

 

 
 
 

 

34 
 



 
บัญชีครุภัณฑ 

เพ่ิมเติม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 
องคการบริหารสวนตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ 

รายการเพ่ิมเติม 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ) 
งบประมาณ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

1 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน 

จัดซ้ือตูกระจกบานเล่ือน ขนาด 5 ฟุต จํานวน 1 ตู (รายละเอยีดตามแบบ อบต.บาน
เพชร กําหนด) (จัดหาตามราคาทองถิ่นเนื่องจากไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑของสํานักงบประมาณ) 

- - - 7,000 
 

- สํานักงานปลัด 

2 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑงาน
บานงานครัว 

จัดซ้ือเคร่ืองตัดแตงพุมไม จํานวน 1 เคร่ือง (รายละเอียดตามแบบ อบต.บานเพชร 
กําหนด) (กําหนดราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณ ธันวาคม 2562) 

- - - 12,000 - สํานักงานปลัด 

3 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน 

จัดซ้ือพัดลมอุตสาหกรรม ขนาดไมนอยกวา 18 นิว้ จาํนวน 6 ตัว (รายละเอียดตามแบบ 
อบต.บานเพชร กาํหนด) (จัดหาตามราคาทองถิ่นเนื่องจากไมมีกําหนดไวในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ) 

- - - 12,000 - สํานักงานปลัด 

4 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน 

จัดซ้ือเกาอี้ผูบริหาร จํานวน 4 ตัว (รายละเอียดตามแบบ อบต.บานเพชร กาํหนด) 
(จัดหาตามราคาทองถิ่นเนื่องจากไมมีกาํหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานัก
งบประมาณ) 

- - 26,000 - - สํานักงานปลัด 

5 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน 

จัดซ้ือเกาอี้สํานกังานพนักพิงสูง จํานวน 8 ตัว (รายละเอียดตามแบบ อบต.บานเพชร 
กําหนด) (จัดหาตามราคาทองถิ่นเนื่องจากไมมีกําหนดไวในบญัชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ของสํานักงบประมาณ) 

- - - - 28,000 สํานักงานปลัด 

6 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน 

จัดซ้ือเกาอี้สํานกังานพนักพิงสูง จํานวน 1 ตัว (รายละเอียดตามแบบ อบต.บานเพชร 
กําหนด) (จัดหาตามราคาทองถิ่นเนื่องจากไมมีกําหนดไวในบญัชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ของสํานักงบประมาณ) 

- - - - 3,500 สํานักงานปลัด 

7 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑ 
วิทยาศาสตร

หรือการแพทย 

จัดซ้ือเคร่ืองพนสารเคมี (แบบละอองฝอย ULV) จํานวน 2 เคร่ือง (รายละเอียดตามแบบ 
อบต.บานเพชร กาํหนด) (จัดหาตามราคาทองถิ่นเนื่องจากไมมีกําหนดไวในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ) 

- - 190,000 - - สํานักงานปลัด 

8 การรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน 

จัดซ้ือเกาอี้สํานกังานพนักพิงสูง จํานวน 2 ตัว (รายละเอียดตามแบบ อบต.บานเพชร 
กําหนด) (จัดหาตามราคาทองถิ่นเนื่องจากไมมีกําหนดไวในบญัชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ของสํานักงบประมาณ) 

- - - - 7,000 สํานักงานปลัด 
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บัญชีครุภัณฑ 

เพ่ิมเติม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 
องคการบริหารสวนตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ 

รายการเพ่ิมเติม 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ) 
งบประมาณ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

9 การรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที ่1* (จอแสดงภาพขนาดไมนอย
กวา 19 นิ้ว) จาํนวน 1 เคร่ือง (กําหนดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร เดือนมีนาคม 2562) 

- - - 22,000 
 

- สํานักงานปลัด 

10 การรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น จัดซ้ือถังดับเพลิง ขนาด 15 ปอนด จาํนวน 20 ถัง  (รายละเอียดตามแบบ อบต.บาน
เพชร กําหนด) (จัดหาตามราคาทองถิ่นเนื่องจากไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑของสํานักงบประมาณ) 

- - - 36,000 
 

- สํานักงานปลัด 

11 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน 

จัดซ้ือเกาอี้ผูบริหาร จํานวน 1 ตัว (รายละเอียดตามแบบ อบต.บานเพชร กาํหนด) 
(จัดหาตามราคาทองถิ่นเนื่องจากไมมีกาํหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานัก
งบประมาณ) 

- - - 6,500 - กองคลัง 

12 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน 

จัดซ้ือเกาอี้สํานกังานพนักพิงสูง จํานวน 6 ตัว (รายละเอียดตามแบบ อบต.บานเพชร 
กําหนด) (จัดหาตามราคาทองถิ่นเนื่องจากไมมีกําหนดไวในบญัชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ของสํานักงบประมาณ) 

- - - 21,000 - กองคลัง 

13 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน 

จัดซ้ือเกาอี้ผูบริหาร จํานวน 1 ตัว (รายละเอียดตามแบบ อบต.บานเพชร กาํหนด) 
(จัดหาตามราคาทองถิ่นเนื่องจากไมมีกาํหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานัก
งบประมาณ) 

- - - 6,500 - กองชาง 

14 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน 

จัดซ้ือเกาอี้สํานกังานพนักพิงสูง จํานวน 3 ตัว (รายละเอียดตามแบบ อบต.บานเพชร 
กําหนด) (จัดหาตามราคาทองถิ่นเนื่องจากไมมีกําหนดไวในบญัชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ของสํานักงบประมาณ) 

- - - 10,500 - กองชาง 

15 การศึกษาฯ ครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน 

จัดซ้ือตูกระจกบานเล่ือน ขนาด 4 ฟุต จํานวน 4 ตูๆ ละ 6,000 บาท (รายละเอียดตาม
แบบ อบต.บานเพชร กาํหนด) (จัดหาตามราคาทองถิ่นเนื่องจากไมมีกาํหนดไวในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ) 

- - - 24,000 
 

- กองการศึกษาฯ 

16 การศึกษาฯ ครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน 

จัดซ้ือเกาอี้สํานกังานพนักพิงสูง จํานวน 2 ตัว (รายละเอียดตามแบบ อบต.บานเพชร 
กําหนด) (จัดหาตามราคาทองถิ่นเนื่องจากไมมีกําหนดไวในบญัชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ของสํานักงบประมาณ) 

- - - 7,000 - กองการศึกษาฯ 

 
36 

 



 
บัญชีครุภัณฑ 

เพ่ิมเติม แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 -2565) 
องคการบริหารสวนตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ 

รายการเพ่ิมเติม 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย(ผลผลิตของครุภัณฑ) 
งบประมาณ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

17 การศึกษาฯ ครุภัณฑ ครุภัณฑงาน
บานงานครัว 

จัดซ้ือชั้นคว่ําจาน แบบ 4 ชั้น (แบบสแตนเลส) ขนาดไมนอยกวา 150x48x150 ซม. 
จํานวน  1 ชุด (รายละเอียดตามแบบ อบต.บานเพชร กําหนด) (จัดหาตามราคาทองถิ่น
เนื่องจากไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ) 

- - - 11,500 
 

- กองการศึกษาฯ 

18  การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ครุภัณฑ ครุภัณฑ 
กีฬา 

จัดซ้ือเคร่ืองออกกําลังกายกลางแจง โครงสรางทําจากเหล็ก พรอมติดต้ัง จํานวน 8 ชุด  
(รายละเอียดตามแบบ อบต.บานเพชร กําหนด) (จัดหาตามราคาทองถิ่นเนื่องจากไมมี
กําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ) 

- - - 220,000 - กองการศึกษาฯ 

19 สังคมสงเคราะห ครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน 

จัดซ้ือเกาอี้ผูบริหาร จํานวน 1 ตัว (รายละเอียดตามแบบ อบต.บานเพชร กาํหนด) 
(จัดหาตามราคาทองถิ่นเนื่องจากไมมีกาํหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานัก
งบประมาณ) 

- - - 6,500 - กองสวัสดิการ
สังคม 

20 สังคมสงเคราะห ครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน 

จัดซ้ือเกาอี้สํานกังานพนักพิงสูง จํานวน 1 ตัว (รายละเอียดตามแบบ อบต.บานเพชร 
กําหนด) (จัดหาตามราคาทองถิ่นเนื่องจากไมมีกําหนดไวในบญัชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
ของสํานักงบประมาณ) 

- - - 
 

3,500 - กองสวัสดิการ
สังคม 

21 สังคมสงเคราะห ครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที ่1* (จอแสดงภาพขนาดไมนอย
กวา 19 นิ้ว) จาํนวน 1 เคร่ือง (กําหนดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร เดือนมีนาคม 2562) 

- - 22,000 
 

- - กองสวัสดิการ
สังคม 

รวม  - - 238,000 406,000 38,500  
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บัญชีครุภัณฑ 
เพ่ิมเติม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

องคการบริหารสวนตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ 
รายการเปล่ียนแปลง 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ) 
งบประมาณ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

 รายการเดิม          
1 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑ

กอสราง 
จัดซ้ือเคร่ืองสกัดคอนกรีต จัดซ้ือ 1 เคร่ือง  
-กําลังไฟฟาที่ใช 2,000 W  
-มีระบบ AVT ปองกันการส่ันสะเทือนของเคร่ือง 
-ใชกับถาน CB-204 (กําหนดราคาตามทองตลาด) 

- - 40,000 
 

- - กองชาง 

 รายการเปลี่ยนแปลง          
 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑ

กอสราง 
จัดซ้ือเคร่ืองสกัดคอนกรีต จัดซ้ือ 1 เคร่ือง  
-กําลังไฟฟาไมนอยกวา 1,500 W  
-มีระบบ AVT ปองกันการส่ันสะเทือนของเคร่ือง 
-ใชกับถาน CB-175 
(จัดหาตามราคาทองถิ่นเนื่องจากไมมีกาํหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานัก
งบประมาณ) 

- - 40,000 
 

- - กองชาง 

 รายการเดิม          
2 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน 
เวทีขนาดเล็ก ขนาด กวาง 4 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 0.40 เมตร พรอมแผนพื้น จํานวน 
1 ชุด  (กําหนดราคาตามทองตลาด) 

- - 200,000 
 

- - กองชาง 

 รายการเปลี่ยนแปลง          
 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน 
เวทีขนาดเล็ก ขนาด กวาง 3.60 เมตร ยาว 6.00 เมตร สูง 0.40 เมตร พรอมแผนพื้น 
จํานวน 1 ชุด  (กาํหนดราคาตามทองตลาด) 

- - 200,000 
 

- - กองชาง 
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	ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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