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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  

(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๔) 

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

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ ๙  การ

เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณา

อนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมและประกาศใช้  โดยต้องผ่านความเห็นชอบของสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลก่อน 

บัดนี้  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร ได้เสนอร่างแผนพัฒนา

ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๔) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)  ต่อนายกองค์การ

บริหารส่วนต าบลบ้านเพชร และสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร ได้มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนา

ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๔) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) ในการประชุมสภาฯ 

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี ๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม  ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นไป

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 

และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน

เพชร จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๔) เพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 4) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้สามารถขอดูหรือสอบถามรายละเอียดข้อมูล

เพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วน

ต าบลบ้านเพชร หมู่ที่ ๔ ต าบลบ้านเพชร อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท์ ๐๔๔ – 100941  

จงึประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ทั้งนี ้ ตั้งแตบ่ัดนีเ้ป็นต้นไป 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  
      

 

(นายธีรวัจน์  ธรรมโสภารัตน์) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 



 

ค าน า 

 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร (พ.ศ. 2561 – 

2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) จัดท าขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ

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

2559  ข้อ 9  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 9, 10 โดยได้แสดงรายละเอียดแผนงาน/ 

โครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้นส าหรับน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และงบประมาณรายจ่าย

เพิ่มเติม ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร (พ.ศ. 2561 – 2564) 

เพิ่มเติม  (ฉบับที่ 4) ได้น าข้อเสนอ ความต้องการพัฒนาของคณะผู้บริหารในการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับ

การให้บริการที่คลอบคลุมมากยิ่งขึ้น รวมถึงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ มา

บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) ด้วยการเล็งเห็นถึงความส าคัญและประโยชน์ของ

โครงการ/กิจกรรม ที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนสามารถตอบสนองต่อปัญหาและความ

ต้องการในการแก้ไขปัญหาในเขตต าบลบ้านเพชร และการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานให้สามารถรองรับ

การให้บริการประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) 

ดังกล่าว  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  ได้พิจารณาเห็นชอบ เมื่อวันที่  30  ตุลาคม  2561       
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หลักการและเหตุผล 

ในการเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ. 2561 – 2564)  (ฉบับที่ 4) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ  

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

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ .ศ . 2548  และที ่แก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที ่ 3) พ.ศ.2561 

ก าหนดให้ท้องถิ ่นด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ ่น เพื ่อ เป็นแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น โดย

แผนพัฒนาสามารถแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยให้เป็นไป

ตามระเบียบนี ้

ข้อ 9 ให้ยกเลิกความในข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความ

ต่อไปนีแ้ทน 

“ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

1.) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่

เพิ่มเติมพรอ้มเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

2.) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่

เพิ่มเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภา

ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ใหส้่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับ

แตว่ันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” 

ข้อ 10 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 22/1 และข้อ 22/2 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

“ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ใหเ้ป็นอ านาจ

ของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่

เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แหง่พระราชบัญญัติสภาต าบลและ

องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย 
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เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบด้วย ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น

ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า

สามสิบวันนับแตว่ันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” 

“ข้อ 22/2 ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับ

โครงการพระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็น

อ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือ

เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสาต าบลและ

องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรอืเปลี่ยนแปลงได้รับ

ความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ

ความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรอืเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว” 

และข้อ 11 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท า

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผน

นั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

“แผนพัฒนา” หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  

“แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่

ก าหนด วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ 

แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ  

แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน 

โครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้

หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรอืเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น    

“โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะ และ

กิจกรรมสาธารณะเพือ่ให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนท์ี่ก าหนดไว้ 

 “การแก้ไข” หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาหรือแผนการด าเนินงาน

ให้ถูกต้อง โดยไม่ท าใหว้ัตถุประสงค์และสาระส าคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป 

 “การเพิ่มเติม” หมายความว่า การเพิ่มเติมแผนงาน โครงการที่ไม่อยู่ในแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปีให้ปรากฏไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

“การเปลี ่ยนแปลง” หมายความว่า การท าให้วัตถ ุประสงค์และสาระส าคัญของ

แผนพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

ในปี พ.ศ. 2559  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชรได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

(พ.ศ. 2561-2564) ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นและการจัดท างบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีดังกล่าวได้ประกาศใช้แล้ว เมื่อวันที่  31 

ตุลาคม 2559 
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ด้วยมีหมู่บ้านในเขตต าบลบ้านเพชรแจ้งความประสงค์ขอเพิ่มเติม โครงการพัฒนาเพื่อ

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการใช้เส้นทางในการสัญจรภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน เส้นทางเข้า

พื้นที่การเกษตร ที่ได้รับผลกระทบต่อเนื่องจาก รวมถึงโครงการแก้ไขปัญหาจากอุทกภัยเมื่อปี 2561 ไม่

สามารถด าเนินการได้จึงมีความจ าเป็นต้องเพิ่มเติมแผนเพื่อด าเนินการในปี 2562 รวมถึงโครงการด้าน

สาธารณสุขเพื่อการใหบ้ริการด้านสุขภาพในพืน้ที่ใหบ้ริการต าบลบ้านเพชร  

แต่เนื่องจากโครงการที่จะด าเนินการไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งท าให้ไม่

สามารถด าเนินการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาได้ จึงได้ด าเนินการเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลบ้านเพชร (พ.ศ. 2561-2564)  เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) ขึ้น ด้วยเหตุผลและความจ าเป็น

ดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม ที่ขอเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถ่ิน อบต.บ้านเพชร (พ.ศ. 2561 – 

2564)  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  

แผนงานสาธารณสุข 

1. โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม งบประมาณ 20,000 บาท เพื่อให้ความรู้

ด้านการบริหารจัดการขยะ จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการจัดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

ประจ าปี 2562 กลุ่มเป้าหมายคือเยาวชนในต าบลบ้านเพชร ทั้ง 23 หมู่บ้าน รวม 122 คน  ด าเนินการ

ใน  ปี 2562 

2. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ต าบลบ้านเพชร 

ประจ าปี 2562 งบประมาณ 30,000 บาท เพื่อให้ความรู้ด้านการดูแล ป้องกันภัยจากมะเร็งเต้านม จงึมี

ความจ าเป็นต้องด าเนินการจัดโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ต าบลบ้าน

เพชร ประจ าปี 2562 กลุ่มเป้าหมายคือประชาชนและกลุ่มเสี่ยงในต าบลบ้านเพชร ทั้ง 14 หมู่บ้าน รวม 

150 คน  ด าเนินการในปี 2562 

3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี ประจ าปี 2562  งบประมาณ 30,000 บาท เพื่อให้ความรู้ การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน จึงมี

ความจ าเป็นต้องด าเนินการจัดโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ประจ าปี 2562 กลุ่มเป้าหมายคือประชาชนและกลุ่มเสี่ยงในต าบลบ้านเพชร ทั้ง 14 

หมูบ่้าน รวม 150 คน  ด าเนินการในปี 2562 

4. โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี ประจ าปี 2562  งบประมาณ 30,000 บาท เพื่อให้ความรู้ด้านการดูแล ป้องกัน และควบคุมโรค

หนอนพญาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการจัด

โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ าปี 2562



กลุ่มเป้าหมายคือประชาชนและกลุ่มเสี่ยงในต าบลบ้านเพชร ทั้ง 14 หมู่บ้าน รวม 150 คน  ด าเนินการใน

ปี 2562 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

5. โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสาย

หนองโพ หมู่ที่ 1  จ านวน 202,000 บาท เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยให้มีสภาพ

สามารถใช้งานได้ดีและมีความปลอดภัย จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการซ่อมแซมถนนสายหนองโพ หมู่ที่ 

1 เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ประโยชนจ์ากถนนเส้นนี้ ได้รับความสะดวกปลอดภัย  ด าเนินการในปี 2562 

6. โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสาย

ธรรมวัฒนะเชื่อมโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) หมู่ที่ 2  จ านวน 66,000 บาท เพื่อซ่อมแซม

ถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยให้มีสภาพสามารถใช้งานได้ดีและมีความปลอดภัย จึงมีความ

จ าเป็นต้องธรรมวัฒนะเชื่อมโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) หมู่ที่ 2  เพื่อให้ประชาชนที่ใช้

ประโยชน์จากถนนเส้นนี้ ได้รับความสะดวกปลอดภัย  ด าเนินการในปี 2562 

7. โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสาย

ชนะชัย หมู่ที่ 3 จ านวน 42,000 บาท เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยให้มีสภาพ

สามารถใช้งานได้ดีและมีความปลอดภัย จงึมีความจ าเป็นต้องด าเนินการซ่อมแซมถนนสายชนะชัย หมู่ที่ 3  

เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ประโยชนจ์ากถนนเส้นนี้ ได้รับความสะดวกปลอดภัย  ด าเนนิการในปี 2562 

8. โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสายกุด

ปลาค้าว หมู่ที่ 4 จ านวน 159,000 บาท เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยให้มีสภาพ

สามารถใช้งานได้ดีและมีความปลอดภัย จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการซ่อมแซมถนนสายกุดปลาค้าว หมู่

ที่ 4 เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ประโยชนจ์ากถนนเส้นนี้ ได้รับความสะดวกปลอดภัย  ด าเนินการในปี 2562 

9. โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสาย

เลียบหว้ยทองค าพิง-หนองตาหนิ หมู่ที่ 6 จ านวน 132,000 บาท เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหาย

จากอุทกภัยให้มีสภาพสามารถใช้งานได้ดีและมีความปลอดภัย จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการซ่อมแซม

ถนนสายเลียบห้วยทองค าพิง-หนองตาหิน หมู่ที่ 6 เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ประโยชน์จากถนนเส้นนี้ ได้รับ

ความสะดวกปลอดภัย  ด าเนินการในปี 2562 

10. โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสาย

สระใหม่ถึงหนองอ้ายเค หมู่ที่ 8 จ านวน 448,000 บาท เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจาก

อุทกภัยให้มีสภาพสามารถใช้งานได้ดีและมีความปลอดภัย จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการซ่อมแซมถนน

สายสระใหม่ถึงหนองอ้ายเค หมู่ที่ 8 เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ประโยชน์จากถนนเส้นนี้ ได้รับความสะดวก

ปลอดภัย  ด าเนินการในปี 2562 



11. โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสาย

นานายสวัสดิ์ถึงนานายเลน หมู่ที่ 8 จ านวน 181,000 บาท เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจาก

อุทกภัยให้มีสภาพสามารถใช้งานได้ดีและมีความปลอดภัย จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการซ่อมแซมถนน

สายนา 
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นายสวัสดิ์ถึงนานายเลน หมู่ที่ 8 เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ประโยชน์จากถนนเส้นนี ้ได้รับความสะดวกปลอดภัย  

ด าเนนิการในปี 2562 

12. โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสาย

เลียบห้วยทองค าพิง หมู่ที่ 10 จ านวน 361,000 บาท เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจาก

อุทกภัยให้มีสภาพสามารถใช้งานได้ดีและมีความปลอดภัย จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการซ่อมแซมถนน

สายเลียบห้วยทองค าพิง หมู่ที่ 10 เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ประโยชน์จากถนนเส้นนี้ ได้รับความสะดวก

ปลอดภัย  ด าเนินการในปี 2562 

13. โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสาย

หลังขนส่ง หมู่ที่ 10 จ านวน 149,000 บาท เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยให้มี

สภาพสามารถใช้งานได้ดีและมีความปลอดภัย จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการซ่อมแซมถนนสายหลัง

ขนส่ง หมู่ที่ 10 เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ประโยชน์จากถนนเส้นนี ้ได้รับความสะดวกปลอดภัย  ด าเนินการในปี 

2562 

14. โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสาย

ท่าตาเผือก หมู่ที่ 11 จ านวน 317,000 บาท เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยให้มี

สภาพสามารถใช้งานได้ดีและมีความปลอดภัย จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการซ่อมแซมถนนสายท่าตา

เผอืก หมู่ที่ 11 เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ประโยชน์จากถนนเส้นนี้ ได้รับความสะดวกปลอดภัย  ด าเนินการในปี 

2562 

15. โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสาย

ท่าตาเผือกถึงสามแยก หมู่ที่ 11 จ านวน 87,000 บาท เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจาก

อุทกภัยให้มีสภาพสามารถใช้งานได้ดีและมีความปลอดภัย จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการซ่อมแซมถนน

สายท่าตาเผือกถึงสามแยก หมู่ที่ 11 เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ประโยชน์จากถนนเส้นนี้ ได้รับความสะดวก

ปลอดภัย  ด าเนินการในปี 2562 

16. โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสาย

บ้านโคกแฝก หมู่ที่ 12  เชื่อมสถานีรถไฟ จ านวน 416,000 บาท เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหาย

จากอุทกภัยให้มีสภาพสามารถใช้งานได้ดีและมีความปลอดภัย จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการซ่อมแซม

ถนนสายบ้านโคกแฝก หมู่ที่ 12 เชื่อมสถานีรถไฟ เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ประโยชน์จากถนนเส้นนี้ ได้รับ

ความสะดวกปลอดภัย  ด าเนินการในปี 2562 



17. โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสาย

หลังตาปู่ หมู่ที่ 12 จ านวน 58,000 บาท เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยให้มีสภาพ

สามารถใช้งานได้ดีและมีความปลอดภัย จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการซ่อมแซมถนนสายหลังตาปู่ หมู่ที่ 

12 เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ประโยชนจ์ากถนนเส้นนี้ ได้รับความสะดวกปลอดภัย  ด าเนินการในปี 2562 

18. โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสาย

ทางข้ามล าคันฉูพร้อมวางท่อและก าแพงปากท่อ หมู่ที่ 13 จ านวน 222,000 บาท เพื่อซ่อมแซมถนนที่

ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยใหม้ีสภาพสามารถใช้งานได้ดีและมีความปลอดภัย จงึมคีวามจ าเป็นต้อง 
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ด าเนินการซ่อมแซมถนนสายทางขา้มล าคันฉูพร้อมวางท่อและก าแพงปากท่อ หมู่ที่ 13 เพื่อให้ประชาชนที่

ใช้ประโยชน์จากถนนเส้นนี้ ได้รับความสะดวกปลอดภัย  ด าเนินการในปี 2562 

19. โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสาย

พ่อค ามี หมู่ที่ 14 จ านวน 99,000 บาท เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยให้มีสภาพ

สามารถใช้งานได้ดีและมีความปลอดภัย จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการซ่อมแซมถนนสายพ่อค ามี หมู่ที่ 

14 เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ประโยชนจ์ากถนนเส้นนี้ ได้รับความสะดวกปลอดภัย  ด าเนนิการในปี 2562 

20. โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสาย

หนองสังข์ หมู่ที่ 14 จ านวน 476,000 บาท เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยให้มี

สภาพสามารถใช้งานได้ดีและมีความปลอดภัย จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการซ่อมแซมถนนสายหนอง

สังข์ หมู่ที่ 14 เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ประโยชน์จากถนนเส้นนี้ ได้รับความสะดวกปลอดภัย  ด าเนินการในปี 

2562 

21. โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสาย

หนองตาใจ จากถนนคอนกรีตถึงหนองบัวชะโลง   หมู่ที่ 14 จ านวน 423,000 บาท เพื่อซ่อมแซมถนนที่

ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยให้มีสภาพสามารถใช้งานได้ดีและมีความปลอดภัย จึงมีความจ าเป็นต้อง

ด าเนินการซ่อมแซมถนนสายหนองตาใจ จากถนนคอนกรีตถึงหนองบัวชะโลง หมู่ที่ 14 เพื่อให้ประชาชนที่

ใช้ประโยชน์จากถนนเส้นนี้ ได้รับความสะดวกปลอดภัย  ด าเนินการในปี 2562 

22. โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสาย

ทุ่งจาน หมู่ที่ 14 จ านวน 337,000 บาท เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยให้มีสภาพ

สามารถใช้งานได้ดีและมีความปลอดภัย จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการซ่อมแซมถนนสายทุ่งจาน หมู่ที่ 

14 เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ประโยชนจ์ากถนนเส้นนี้ ได้รับความสะดวกปลอดภัย  ด าเนนิการในปี 2562 

23. โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสาย

บ้านนายดึก หมู่ที่ 15 จ านวน 158,000 บาท เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยให้มี

สภาพสามารถใช้งานได้ดีและมีความปลอดภัย จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการซ่อมแซมถนนสายบ้านนาย

ดึก หมู่ที่ 15 เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ประโยชน์จากถนนเส้นนี้ ได้รับความสะดวกปลอดภัย  ด าเนินการในปี 

2562 



24. โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสาย

เลียบเหมือง หมู่ที่ 15 จากแยกโรงไฟฟ้าถึงแนวเขต อบต.หัวทะเล จ านวน 410,000 บาท เพื่อซ่อมแซม

ถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยให้มีสภาพสามารถใช้งานได้ดีและมีความปลอดภัย จึงมีความ

จ าเป็นต้องด าเนินการซ่อมแซมถนนสายเลียบเหมืองจากแยกโรงไฟฟ้าถึงแนวเขต อบต.หัวทะเล หมู่ที่ 15 

เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ประโยชนจ์ากถนนเส้นนี้ ได้รับความสะดวกปลอดภัย  ด าเนนิการในปี 2562 

25. โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสาย

ตะวันออกทุ่ง หมู่ที่ 18 จ านวน 147,000 บาท เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยให้มี

สภาพสามารถใช้งานได้ดีและมีความปลอดภัย จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการซ่อมแซมถนนสาย

ตะวันออกทุ่ง หมู่ที่ 18 เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ประโยชน์จากถนนเส้นนี้ ได้รับความสะดวกปลอดภัย  

ด าเนนิการในปี 2562 
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26. โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสาย

หนองบัวชะโลงสายล่าง หมู่ที่ 19 จ านวน 494,000 บาท เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจาก

อุทกภัยให้มีสภาพสามารถใช้งานได้ดีและมีความปลอดภัย จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการซ่อมแซมถนน

สายหนองบัวชะโลงสายล่าง หมู่ที่ 19 เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ประโยชน์จากถนนเส้นนี้ ได้รับความสะดวก

ปลอดภัย  ด าเนินการในปี 2562 

27. โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสาย

หนองบัวชะโลงสายบน หมู่ที่ 19 จ านวน 479,000 บาท เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจาก

อุทกภัยให้มีสภาพสามารถใช้งานได้ดีและมีความปลอดภัย จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการซ่อมแซมถนน

สายหนองบัวชะโลงสายบน หมู่ที่ 19 เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ประโยชน์จากถนนเส้นนี้ ได้รับความสะดวก

ปลอดภัย  ด าเนินการในปี 2562 

28. โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสาย

คลองเสือบอง หมู่ที่ 21 จ านวน 169,000 บาท เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยให้มี

สภาพสามารถใช้งานได้ดีและมีความปลอดภัย จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการซ่อมแซมถนนสายคลอง

เสือบอง หมู่ที่ 21 เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ประโยชน์จากถนนเส้นนี้ ได้รับความสะดวกปลอดภัย  ด าเนินการ

ในปี 2562 

29. โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสาย

สว่างศรีพัฒนา หมู่ที่ 22 เชื่อมบ้านตาล จ านวน 397,000 บาท เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหาย

จากอุทกภัยให้มีสภาพสามารถใช้งานได้ดีและมีความปลอดภัย จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการซ่อมแซม

ถนนสายสว่างศรีพัฒนา หมู่ที่ 22 เชื่อมบ้านตาล  เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ประโยชน์จากถนนเส้นนี้ ได้รับ

ความสะดวกปลอดภัย  ด าเนินการในปี 2562 

30. โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสาย

ถนน คสล. หมูท่ี่ 22 จ านวน 30,000 บาท เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยให้มสีภาพ



สามารถใช้งานได้ดีและมีความปลอดภัย จงึมีความจ าเป็นต้องด าเนินการซ่อมแซมถนนสายถนน คสล. หมู่

ที่ 22 เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ประโยชนจ์ากถนนเส้นนี้ ได้รับความสะดวกปลอดภัย  ด าเนินการในปี 2562 

31. โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสาย

ค าพิงพัฒนา หมู่ที่ 15 ถึงวัดหนองแวง หมู่ที่ 23 จ านวน 450,000 บาท เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับความ

เสียหายจากอุทกภัยให้มีสภาพสามารถใช้งานได้ดีและมีความปลอดภัย จึงมีความจ าเป็นต้องด า เนินการ

ซ่อมแซมถนนสายค าพิงพัฒนา หมู่ที่ 15 ถึงวัดหนองแวง หมู่ที่ 23 เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ประโยชน์จาก

ถนนเส้นนี้ ได้รับความสะดวกปลอดภัย  ด าเนนิการในปี 2562 

32. โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสาย

หลังตาปู่-แยกเหมืองกระทุ่มลาย หมู่ที่ 23 จ านวน 499,000 บาท เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับความ

เสียหายจากอุทกภัยให้มีสภาพสามารถใช้งานได้ดีและมีความปลอดภัย จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการ

ซ่อมแซม 
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ถนนสายหลังตาปู่ถึงแยกเหมืองกระทุ่มลาย หมู่ที่ 23 เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ประโยชน์จากถนนเส้นนี้ ได้รับ

ความสะดวกปลอดภัย  ด าเนินการในปี 2562 

33. โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสาย

เหมืองกระทุ่มลาย หมู่ที่ 23 จ านวน 479,000 บาท เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย

ให้มีสภาพสามารถใช้งานได้ดีและมีความปลอดภัย จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการซ่อมแซมถนนสาย

เหมืองกระทุ่มลาย หมู่ที่ 23 เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ประโยชน์จากถนนเส้นนี้ ได้รับความสะดวกปลอดภัย  

ด าเนนิการในปี 2562 

34. โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสาย

เลียบเหมืองส่งน้ ากระทุ่มลาย หมู่ที่ 19 จ านวน 397,000 บาท เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหาย

จากอุทกภัยให้มีสภาพสามารถใช้งานได้ดีและมีความปลอดภัย จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการซ่อมแซม

ถนนสายเลียบเหมืองส่งน้ ากระทุ่มลาย หมู่ที่ 19 เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ประโยชน์จากถนนเส้นนี ้ได้รับความ

สะดวกปลอดภัย  ด าเนนิการในปี 2562 

35. โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสาย

หนองเฒ่ารุ่ง หมู่ที่ 23 จ านวน 11,900 บาท เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยให้มี

สภาพสามารถใช้งานได้ดีและมีความปลอดภัย จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการซ่อมแซมถนนสายหนอง

เฒ่ารุ่ง หมู่ที่ 23 เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ประโยชน์จากถนนเส้นนี ้ได้รับความสะดวกปลอดภัย  ด าเนินการใน

ปี 2562 

36. โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสาย

นอกบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 4 จ านวน 399,000 บาท เพื่อซ่อมแซมถนนที่ ได้รับความเสียหายให้มีสภาพ

สามารถใช้งานได้ดีและมีความปลอดภัย จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการซ่อมแซมถนนสายนอกบ้านโคก



สว่าง หมู่ที่ 4 เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ประโยชน์จากถนนเส้นนี้ ได้รับความสะดวกปลอดภัย ด าเนินการในปี 

2562 

37. โครงการซ่อมแซมถนนในพืน้ที่ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสาย

หนองโจดสายนอก หมู่ที่ 23 จ านวน 136,000 บาท เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายให้มีสภาพ

สามารถใช้งานได้ดีและมีความปลอดภัย จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการซ่อมแซมถนนสายหนองโจดสาย

นอก หมู่ที่ 23 เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ประโยชน์จากถนนเส้นนี้ ได้รับความสะดวกปลอดภัย  ด าเนินการในปี 

2562 

38โครงการซ่อมแซมถนนในพืน้ที่ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสายนา

ลุงไร-ฝายทุ่งจาน หมู่ที่ 11 จ านวน 279,000 บาท เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายให้มีสภาพ

สามารถใช้งานได้ดีและมีความปลอดภัย จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการซ่อมแซมถนนสายนาลุงไร-ฝาย

ทุ่งจาน หมู่ที่ 11 เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ประโยชน์จากถนนเส้นนี้ ได้รับความสะดวกปลอดภัย  ด าเนินการใน

ปี 2562 

39. โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสาย

หนองสีรักษา หมู่ที่ 15 จ านวน 240,000 บาท เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายให้มีสภาพ

สามารถใช้ 
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งานได้ดีและมีความปลอดภัย จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการซ่อมแซมถนนสายหนองสีรักษา หมู่ที่ 15 

เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ประโยชนจ์ากถนนเส้นนี้ ได้รับความสะดวกปลอดภัย  ด าเนนิการในปี 2562 

40. โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสาย

หนองกก - กระซัด หมู่ที่8 จ านวน 239,000 บาท เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายให้มีสภาพ

สามารถใช้งานได้ดีและมีความปลอดภัย จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการซ่อมแซมถนนสายหนองกกกระ

ซัด หมู่ที่8 เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ประโยชน์จากถนนเส้นนี้ ได้รับความสะดวกปลอดภัย  ด าเนินการในปี 

2562 

41. โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสาย

เลียบคลองค าพิงจากแยกถนนสายค าปิงหนองกกถึงมณฑปวัดทองค าพิง หมู่ที่ 6 จ านวน 317,000 บาท 

เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายให้มีสภาพสามารถใช้งานได้ดีและมีความปลอดภัย จึงมีความ

จ าเป็นต้องด าเนินการซ่อมแซมถนนสายเลียบคลองค าพิงจากแยกถนนสายค าปิงหนองกกถึงมณฑปวัด

ทองค าพิง หมู่ที่ 6 เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ประโยชน์จากถนนเส้นนี้ ได้รับความสะดวกปลอดภัย  ด าเนินการ

ในปี 2562 

42. โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสาย

แยกเหมืองกระทุ่มลายถึงหนองกก หมู่ที่ 8 จ านวน 467,000 บาท เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับความ

เสียหายให้มีสภาพสามารถใช้งานได้ดีและมีความปลอดภัย จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการซ่อมแซมถนน

สายแยกเหมืองกระทุ่มลายถึงหนองกก หมู่ที่ 8 เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ประโยชน์จากถนนเส้นนี้ ได้รับความ

สะดวกปลอดภัย  ด าเนินการในปี 2562 



43. โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสาย

เลียบเหมอืงหนองปลาไหล หมู่ที่ 23 จ านวน 132,000 บาท เพื่อซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายให้มี

สภาพสามารถใช้งานได้ดีและมีความปลอดภัย จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการซ่อมแซมถนนสายเลียบ

เหมืองหนองปลาไหล หมู่ที่ 23 เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ประโยชน์จากถนนเส้นนี้ ได้รับความสะดวกปลอดภัย  

ด าเนนิการในปี 2562 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร จึงเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.บ้านเพชร (พ.ศ. 

2561 - 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) จ าแนกตามตามยุทธศาสตร ์และแผนงาน ได้ดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม ที่ขอเพิ่มเตมิ  

1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคม 

    แผนงานสาธารณสุข 

ปี 2562 จ านวน  4  โครงการ  งบประมาณ 110,000.- บาท 

2. ยุทธศาสตรท์ี่ 4  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ปี 2562 จ านวน  39 โครงการ  งบประมาณ 10,504,900.- บาท 
 

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



 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิน่  

(พ.ศ. 2561-2564)  

เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  

อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 



 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิน่  

(พ.ศ. 2561-2564)  

เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) 

แบบ ผ 07  

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
 

 

 



 

แบบ ผ.07 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

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

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) 

องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านเพชร  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 

ยุทธศาสตร ์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 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) 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาดา้นสังคม           

แผนงานสาธารณสุข - - 4 110,000 - - - - 4 110,000 

รวม - - 4 110,000 - - - - 4 110,000 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน           

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - 39 10,504,90

0 

- - - - 39 10,504,90

0 

รวม - - 39 10,504,9

00 

- - - - 39 10,504,90

0 

รวมทั้งสิ้น - - 39 10,614,9

00 

- - - - 43 10,614,90

0 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิน่ 

(พ.ศ. 2561-2564)  

เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) 

แบบ ผ 01  

บัญชีโครงการพัฒนา ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 



 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม   

องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านเพชร  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ   

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

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4  การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวติให้มั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

     -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาคณุภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม 

 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลพัธท์ี่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงาน 

ที ่

รับผดิชอบ 

ปี 2561 

(บาท) 

ปี 

2562 

(บาท) 

ปี 2563 

(บาท) 

ปี 2564 

(บาท) 

1 เยาวชนรุ่นใหมใ่ส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เยาวชนได้รู้ถึง

บทบาทหน้าท่ี มีส่วนร่วม

ในการดูแลรักษาความ

สะอาดในชุมชน สามารถ

คัดแยกขยะไดถู้กต้อง 

กลุ่มเยาวชนในต าบลบ้านเพชร 

ท้ัง 23 หมูบ้่าน รวม 122 คน 

 20,000 

อบต. 

 

  1 ครัง้ เยาวชนมคีวามรู้

เร่ืองการคัดแยก

ขยะอย่างถูกต้อง 

และถูกสุขลกัษณะ 

ส านักงาน

ปลัด 

2 สบืสานพระราชปณิธานสมเด็จ

ยา่ ตา้นภัยมะเร็งเตา้นม ต าบล

เสริมสร้างความรู้ ความ

เข้าใจ การดูแลป้องกัน

กลุ่มสตรีและกลุ่มเสี่ยง 

ในต าบลบ้านเพชร  

 30,000 

อบต. 

  1 ครัง้ ลดอัตราการสูญเสีย

จากโรคมะเร็งเตา้

ส านักงาน

ปลัด 



 

บ้านเพชร ประจ าป ี2562 และการตรวจมะเร็งเตา้

นมด้วยตนเอง 

ท้ัง 14 หมู่บ้าน รวม 150 คน  นมของสตรีใน

หมูบ้่าน 

  

-15- 

 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม 

 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลพัธท์ี่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงาน 

ที ่

รับผดิชอบ 

ปี 2561 

(บาท) 

ปี 

2562 

(บาท) 

ปี 2563 

(บาท) 

ปี 2564 

(บาท) 

3 ควบคุมโรคขาดสารไอโอดนี ของ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี ประจ าป ี

2562 

เพื่อสร้างความตระหนัก

แก่ประชาชน ในการมีสว่น

ร่วมแก้ไขปัญหาโรคขาด

สารไอโอดนีในพื้นท่ี 

ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย 

ในต าบลบ้านเพชร  

ท้ัง 14 หมู่บ้าน รวม 150 คน 

 30,000 

อบต. 

 

  1 ครัง้ ประชาชนหันมาใช้

เกลือเสริมไอโอดนี

ในการปรุงอาหาร

เพิ่มมากขึน้ 

ส านักงาน

ปลัด 

4 ควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี ประจ าป ี

2562 

เพื่อให้ประชาชนมคีวามรู้ 

ความเข้าใจในสาเหตุและ

อันตรายจากโรค

หนอนพยาธิ และการ

ควบคุมป้องกันโรค 

ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย 

ในต าบลบ้านเพชร  

ท้ัง 14 หมู่บ้าน รวม 150 คน 

 30,000 

อบต. 

 

  1 ครัง้ ประชาชนมี

พฤตกิรรมการ

บริโภคท่ีปลอดภัย 

ไมเ่สี่ยงตอ่โรค

หนอน พยาธ ิ

ส านักงาน

ปลัด 

 

 

 

 



 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม   

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ   

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

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 1  การสร้างความเขา้แข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยนื 

     -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 6  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเปน็ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลพัธท์ี่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงาน 

ที ่

รับผดิชอบ 

ปี 2561 

(บาท) 

ปี 

2562 

(บาท) 

ปี 2563 

(บาท) 

ปี 2564 

(บาท) 

1 ซ่อมแซมถนนในพื้นท่ีต าบล

บ้านเพชรท่ีได้รับความ

เสียหายจากอุทกภัยสาย

หนองโพ หมู่ท่ี 1 

เพื่อซ่อมแซมถนนท่ีได้รับ

ความเสียหายจากอุทกภัย

ให้มีสภาพสามารถใชง้าน

ได้ดีและมีความปลอดภัย 

เกรดปรับผิวทางเดิมกว้าง4 ม. ยาว 

500 ม. ดนิถมคันคลองกว้าง 5 ม. ยาว 

40 ม. ลกึ 4 ม. เสริมผิวจราจรหนิคลุก

กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. หนาเฉลี่ย 

0.10 ม.  

 202,000 

อบต. 

  1 

เส้นทาง 

ประชาชนได้รับความ

สะดวกและมีความ

ปลอดภัยจากการใช้

เส้นทางในการสัญจร 

กองช่าง 



 

2 ซ่อมแซมถนนในพื้นท่ีต าบล

บ้านเพชรท่ีได้รับความเสีย 

หายจากอุทกภัยสายธรรม

วัฒนะ เชื่อมโรงเรียนชุมชน

บ้านเพชร (วันครู 2500)  

หมูท่ี่ 2 

เพื่อซ่อมแซมถนนท่ีได้รับ

ความเสียหายจากอุทกภัย

ให้มีสภาพสามารถใชง้าน

ได้ดีและมีความปลอดภัย 

เกรดปรับผิวทางเดิมกว้าง 4 ม. ยาว 

250 ม. เสริมผิวจราจรหนิคลุกกว้าง 

4 ม. ยาว 250 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.  

 66,000 

อบต. 

  1 

เส้นทาง 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกและมี

ความปลอดภัยจาก

การใช้เส้นทางใน

การสัญจร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลพัธท์ี่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงาน 

ที ่

รับผดิชอบ 

ปี 2561 

(บาท) 

ปี 

2562 

(บาท) 

ปี 2563 

(บาท) 

ปี 2564 

(บาท) 

3 ซ่อมแซมถนนในพื้นท่ีต าบล

บ้านเพชรท่ีได้รับความ

เสียหาย จากอุทกภัยสาย

ชนะชัย หมูท่ี่ 3 

เพื่อซ่อมแซมถนนท่ีได้รับ

ความเสียหายจากอุทกภัย

ให้มีสภาพสามารถใชง้าน

ได้ดีและมีความปลอดภัย 

เกรดปรับผิวทางเดิมกว้าง 4 ม. ยาว 

160 ม. เสริมผิวจราจรหนิคลุกกว้าง  

3 ม. ยาว 160 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.  

 42,000 

อบต. 

  1 

เส้นทาง 

ประชาชนได้รับความ

สะดวกและมีความ

ปลอดภัยจากการใช้

เส้นทางในการสัญจร 

กองช่าง 

4 ซ่อมแซมถนนในพื้นท่ีต าบล

บ้านเพชรท่ีได้รับความ

เสียหายจากอุทกภัยสาย

กุดปลาค้าว  หมูท่ี่ 4 

เพื่อซ่อมแซมถนนท่ีได้รับ

ความเสียหายจากอุทกภัย

ให้มีสภาพสามารถใชง้าน

ได้ดีและมีความปลอดภัย 

เกรดปรับผิวทางเดิมกว้าง 4 ม. ยาว 

2,000 ม. ดนิถมคันทางกว้าง 3 ม. ยาว 

6 ม. ลกึ 1.50 ม. เสริมผิวจราจรหนิ

คลุกกว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. หนาเฉลี่ย 

0.10 ม.  

 159,000 

อบต. 

  1 

เส้นทาง 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกและมี

ความปลอดภัยจาก

การใช้เส้นทางใน

การสัญจร 

กองช่าง 

5 ซ่อมแซมถนนในพื้นท่ีต าบล

บ้านเพชรท่ีได้รับความ

เสียหายจากอุทกภัยสาย

เพื่อซ่อมแซมถนนท่ีได้รับ

ความเสียหายจากอุทกภัย

ให้มีสภาพสามารถใชง้าน

เกรดปรับผิวทางเดิมกว้าง 4 ม. ยาว 

500 ม. เสริมผิวจราจรหนิคลุกกว้าง 

3 ม. ยาว 500 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.  

 132,000 

อบต. 

  1 

เส้นทาง 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกและมี

ความปลอดภัยจาก

กองช่าง 



 

เลียบห้วยทองค าพงิ-หนอง

ตาหิน หมูท่ี่ 6 

ได้ดีและมีความปลอดภัย การใช้เส้นทางใน

การสัญจร 

6 ซ่อมแซมถนนในพื้นท่ีต าบล

บ้านเพชรท่ีได้รับความ

เสียหายจากอุทกภัยสาย

สระใหมถ่ึงหนองอ้ายเค 

หมูท่ี่ 8 

เพื่อซ่อมแซมถนนท่ีได้รับ

ความเสียหายจากอุทกภัย

ให้มีสภาพสามารถใชง้าน

ได้ดีและมีความปลอดภัย 

เกรดปรับผิวทางเดิมกว้าง 4 ม. ยาว 

2,620 ม. เสริมผิวจราจรหนิคลุกกว้าง 

4 ม. ยาวรวม 1,500  ม. หนาเฉลี่ย  

0.10 ม. พร้อมวางท่อ คสล.ช้ัน .3 

ศก. 0.60 ม.  จ านวน  11  ท่อน 

 448,000 

อบต. 

  1 

เส้นทาง 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกและมี

ความปลอดภัยจาก

การใช้เส้นทางใน

การสัญจร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลพัธท์ี่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงาน 

ที ่

รับผดิชอบ 

ปี 2561 

(บาท) 

ปี 

2562 

(บาท) 

ปี 2563 

(บาท) 

ปี 2564 

(บาท) 

7 ซ่อมแซมถนนในพื้นท่ีต าบล

บ้านเพชรท่ีได้รับความ

เสียหายจากอุทกภัยสาย

นานายสวัสดิ์ถึงนานายเลน 

หมูท่ี่ 8 

เพื่อซ่อมแซมถนนท่ีได้รับ

ความเสียหายจากอุทกภัย

ให้มีสภาพสามารถใชง้าน

ได้ดีและมีความปลอดภัย 

เกรดปรับผิวทางเดิมกว้าง 4 ม. ยาว 

680 ม. เสริมผิวจราจรหนิคลุกกว้าง 

3 ม. ยาว 680 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.  

 181,000 

อบต. 

  1 

เส้นทาง 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกและมี

ความปลอดภัยจาก

การใช้เส้นทางใน

การสัญจร 

กองช่าง 

8 ซ่อมแซมถนนในพื้นท่ีต าบล

บ้านเพชรท่ีได้รับความ

เสียหายจากอุทกภัยสาย

เลี่ยบห้วยทองค าพงิ หมูท่ี่ 

10 

เพื่อซ่อมแซมถนนท่ีได้รับ

ความเสียหายจากอุทกภัย

ให้มีสภาพสามารถใชง้าน

ได้ดีและมีความปลอดภัย 

เกรดปรับผิวทางเดิมกว้าง 4 ม. ยาว 

1,300 ม. เสริมผิวจราจรหนิคลุก

กว้าง 3 ม. ยาว 1,300 ม. หนาเฉลี่ย 

0.10 ม.  

 361,000 

อบต. 

  1 

เส้นทาง 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกและมี

ความปลอดภัยจาก

การใช้เส้นทางใน

การสัญจร 

กองช่าง 

9 ซ่อมแซมถนนในพื้นท่ีต าบล เพื่อซ่อมแซมถนนท่ีได้รับ เกรดปรับผิวทางเดิมกว้าง 4 ม. ยาว  149,000   1 ประชาชนได้รับความ กองช่าง 



 

บ้านเพชรท่ีได้รับความ

เสียหายจากอุทกภัยงสาย

หลังขนส่ง หมูท่ี่ 10 

ความเสียหายจากอุทกภัย

ให้มีสภาพสามารถใชง้าน

ได้ดีและมีความปลอดภัย 

740 ม. เสริมผิวจราจรหนิคลุกกว้าง  

3 ม. ยาว 740 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 

ม.  

อบต. เส้นทาง สะดวกและมีความ

ปลอดภัยจากการใช้

เส้นทางในการสัญจร 

10 ซ่อมแซมถนนในพื้นท่ีต าบล

บ้านเพชรท่ีได้รับความ

เสียหายจากอุทกภัยสาย

ท่าตาเผือก หมูท่ี่ 11 

เพื่อซ่อมแซมถนนท่ีได้รับ

ความเสียหายจากอุทกภัย

ให้มีสภาพสามารถใชง้าน

ได้ดีและมีความปลอดภัย 

เกรดปรับผิวทางเดิมกว้าง 4 ม. ยาว

1,200 ม. เสริมผิวจราจรหนิคลุกกว้าง 

4 ม. ยาว 1,200 ม.  หนาเฉลีย่  

0.10 ม.  

 317,000 

อบต. 

  1 

เส้นทาง 

ประชาชนได้รับความ

สะดวกและมีความ

ปลอดภัยจากการใช้

เส้นทางในการสัญจร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลพัธท์ี่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงาน 

ที ่

รับผดิชอบ 

ปี 2561 

(บาท) 

ปี 

2562 

(บาท) 

ปี 2563 

(บาท) 

ปี 2564 

(บาท) 

11 ซ่อมแซมถนนในพื้นท่ีต าบล 

บ้านเพชรท่ีได้รับความเสีย 

หายจากอุทกภัยสายท่าตา

เผือกถึงสามแยก หมูท่ี่ 11 

เพือ่ซ่อมแซมถนนท่ีได้รับ

ความเสียหายจากอุทกภัย

ให้มีสภาพสามารถใชง้าน

ได้ดีและมีความปลอดภัย 

เกรดปรับผิวทางเดิมกว้าง 4 ม. ยาว 

870 ม. ถมดินคันทางกว้าง 4 ม. ยาว 

80 ม.   เสริมผิวจราจรหนิคลุกกว้าง 

4 ม. ยาว 250 ม. หนาเฉลี่ย  0.10 

ม.  

 87,000 

อบต. 

  1 

เส้นทาง 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกและมี

ความปลอดภัยจาก

การใช้เส้นทาง 

กองช่าง 

12 ซ่อมแซมถนนในพื้นท่ีต าบล

บ้านเพชรท่ีได้รับความ

เสียหายจากอุทกภัยสาย

บ้านโคกแฝก  หมู่ท่ี 12 

เชื่อมสถานีรถไฟ  

เพื่อซ่อมแซมถนนท่ีได้รับ

ความเสียหายจากอุทกภัย

ให้มีสภาพสามารถใชง้าน

ได้ดีและมีความปลอดภัย 

เกรดปรับผิวทางเดิมกว้าง 4 ม. ยาว 

2,700 ม. เสริมผิวจราจรหนิคลุก

กว้าง  3 ม.  ยาว 1,500 ม. หนา

เฉลี่ย 0.10 ม.  

 416,000 

อบต. 

  1 

เส้นทาง 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกและมี

ความปลอดภัยจาก

การใช้เส้นทางใน

การสัญจร 

กองช่าง 



 

13 ซ่อมแซมถนนในพื้นท่ีต าบล

บ้านเพชรท่ีได้รับความ

เสียหายจากอุทกภัยสาย

หลังตาปู ่หมูท่ี่ 12 

เพื่อซ่อมแซมถนนท่ีได้รับ

ความเสียหายจากอุทกภัย

ให้มีสภาพสามารถใชง้าน

ได้ดีและมีความปลอดภัย 

เกรดปรับผิวทางเดิมกว้าง 3 ม. ยาว 

300 ม. เสริมผิวจราจรหนิคลุกกว้าง 

3 ม. ยาว 300 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.  

 58,000 

อบต. 

  1 

เส้นทาง 

ประชาชนได้รับความ

สะดวกและมีความ

ปลอดภัยจากการใช้

เส้นทางในการสัญจร 

กองช่าง 

14 ซ่อมแซมถนนในพื้นท่ีต าบล

บ้านเพชรท่ีได้รับความ

เสียหายจากอุทกภัยสาย

ทางข้ามล าคันฉูพร้อมวาง

ท่อและก าแพงปากท่อ หมู่

ท่ี 13 

เพื่อซ่อมแซมถนนท่ีได้รับ

ความเสียหายจากอุทกภัย

ให้มีสภาพสามารถใชง้าน

ได้ดีและมคีวามปลอดภัย 

ลงหนิคลุกผิวจราจรกวา้ง 5 ม. ยาว 

20 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. เกรดปรับ

ผิวทางเดิมกว้าง 4 ม.  ยาว 500 ม.  

หนาเฉลี่ย 0.10 ม.  

 222,000 

อบต. 

  1 

เส้นทาง 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกและมี

ความปลอดภัยจาก

การใช้เส้นทางใน

การสัญจร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลพัธท์ี่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงาน 

ที ่

รับผดิชอบ 

ปี 2561 

(บาท) 

ปี 

2562 

(บาท) 

ปี 2563 

(บาท) 

ปี 2564 

(บาท) 

15 ซ่อมแซมถนนในพื้นท่ีต าบล

บ้านเพชรท่ีได้รับความ

เสียหายจากอุทกภัยสาย

พ่อค ามี หมูท่ี่ 14 

เพื่อซ่อมแซมถนนท่ีได้รับ

ความเสียหายจากอุทกภัย

ให้มีสภาพสามารถใชง้าน

ได้ดีและมีความปลอดภัย 

เกรดปรับผิวทางเดิมกว้าง 3 ม. ยาว 

500 ม. เสริมผิวจราจรหนิคลุกกว้าง 

3 ม. ยาว 500 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.  

 99,000 

อบต. 

  1 

เส้นทาง 

ประชาชนได้รับความ

สะดวกและมคีวาม

ปลอดภัยจากการใช้

เส้นทางในการสัญจร 

กองช่าง 

16 ซ่อมแซมถนนในพื้นท่ีต าบล

บ้านเพชรท่ีได้รับความ

เสียหายจากอุทกภัยสาย

หนองสังข ์หมูท่ี่ 14 

เพื่อซ่อมแซมถนนท่ีได้รับ

ความเสียหายจากอุทกภัย

ให้มีสภาพสามารถใชง้าน

ได้ดีและมีความปลอดภัย 

เกรดปรับผิวทางเดิมกว้าง 4 ม. ยาว 

1,800 ม. เสริมผิวจราจรหนิคลุก

กว้าง 4 ม. ยาว 400 ม. หนา 0.10 

ม.  

 476,000 

อบต. 

  1 

เส้นทาง 

ประชาชนได้รับความ

สะดวกและมีความ

ปลอดภัยจากการใช้

เส้นทางในการสัญจร 

กองช่าง 



 

17 ซ่อมแซมถนนในพื้นท่ีต าบล

บ้านเพชรท่ีได้รับความ

เสียหายจากอุทกภัยสายทุ่ง

จาน หมูท่ี่ 14 

เพื่อซ่อมแซมถนนท่ีได้รับ

ความเสียหายจากอุทกภัย

ให้มีสภาพสามารถใชง้าน

ได้ดีและมีความปลอดภัย 

เกรดปรับผิวทางเดิมกว้าง 4 ม. ยาว 

790 ม. ดนิถมคันทางกว้าง 6 ม.  ยาว 

120 ม. ลกึ 1.50 ม. เสริมผิวจราจร

หินคลุกกว้าง 4 ม.  ยาว 790 ม.  

หนาเฉลี่ย 0.10 ม. พร้อมวางท่อ คสล.

ชัน้.3 ศก.0.80 ม. จ านวน 7 ท่อน ทอ่ 

คสล.ช้ัน . 3 ศก.0.60 ม. จ านวน 6 

ท่อน ทอ่ คสล.ช้ัน . 3 ศก.0.40 ม. 

จ านวน 8 ท่อน 

 337,000 

อบต. 

  1 

เส้นทาง 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกและมี

ความปลอดภัยจาก

การใช้เส้นทางใน

การสัญจร 

กองช่าง 

 

 

 

-21- 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลพัธท์ี่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงาน 

ที ่

รับผดิชอบ 

ปี 2561 

(บาท) 

ปี 

2562 

(บาท) 

ปี 2563 

(บาท) 

ปี 2564 

(บาท) 

18 ซ่อมแซมถนนในพื้นท่ีต าบล 

บ้านเพชรท่ีได้รับความเสีย 

หายจากอุทกภัยสายหนอง

ตาใจ จากถนนคอนกรีต – 

หนองบัวชะโลง หมูท่ี่ 14 

เพื่อซ่อมแซมถนนท่ีได้รับ

ความเสียหายจากอุทกภัย

ให้มีสภาพสามารถใชง้าน

ได้ดีและมีความปลอดภัย 

เกรดปรับผิวทางเดิมกว้าง 4 ม. ยาว 

3,600 ม. เสริมผิวจราจรหนิคลุกกว้าง 

4 ม. ยาว1,500 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 

ม.  

 423,000 

อบต. 

  1 

เส้นทาง 

ประชาชนได้รับความ

สะดวกและมีความ

ปลอดภัยจากการใช้

เส้นทางในการสัญจร 

กองช่าง 

19 ซ่อมแซมถนนในพื้นท่ีต าบล

บ้านเพชรท่ีได้รับความ

เพื่อซ่อมแซมถนนท่ีได้รับ

ความเสียหายจากอุทกภัย

เกรดปรับผิวทางเดิมกว้าง 4 ม. ยาว 

600 ม. เสริมผิวจราจรหนิคลุกกว้าง4 

 158,000 

อบต. 

  1 

เส้นทาง 

ประชาชนได้รับความ

สะดวกและมีความ

กองช่าง 



 

เสียหายจากอุทกภัยสาย

บ้านนายดกึ หมูท่ี่ 15 

ให้มีสภาพสามารถใชง้าน

ได้ดีและมีความปลอดภัย 

ม. ยาว 600 ม.  หนาเฉลี่ย 0.10 ม.  ปลอดภัยจากการใช้

เส้นทางในการสัญจร 

20 ซ่อมแซมถนนในพื้นท่ีต าบล

บ้านเพชรท่ีได้รับความ

เสียหายจากอุทกภัยสาย

เลียบเหมอืง หมูท่ี่ 15จาก

แยกโรงไฟฟา้ถึงแนวเขต 

อบต. หัวทะเล  

เพื่อซ่อมแซมถนนท่ีได้รับ

ความเสียหายจากอุทกภัย

ให้มีสภาพสามารถใชง้าน

ได้ดีและมีความปลอดภัย 

เกรดปรับผิวทางเดิมกว้าง 4 ม. ยาว 

1,550 ม. เสริมผิวจราจรหนิคลุก

กว้าง     4 ม. ยาว 1,550 ม. หนา

เฉลี่ย 0.10 ม.  

 410,000 

อบต. 

  1 

เส้นทาง 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกและมี

ความปลอดภัยจาก

การใช้เส้นทางใน

การสัญจร 

กองช่าง 

21 ซ่อมแซมถนนในพื้นท่ีต าบล

บ้านเพชรท่ีได้รับความ

เสียหายจากอุทกภัยสาย

ตะวันออกทุ่ง หมูท่ี่ 18 

เพื่อซ่อมแซมถนนท่ีได้รับ

ความเสียหายจากอุทกภัย

ให้มีสภาพสามารถใชง้าน

ได้ดีและมีความปลอดภัย 

เกรดปรับผิวทางเดิมกว้าง 4 ม. ยาว 

730 ม. เสริมผิวจราจรหนิคลกุกว้าง 

3 ม.  ยาว 730 ม.  หนาเฉลี่ย    

0.10 ม.  

 147,000 

อบต. 

  1 

เส้นทาง 

ประชาชนได้รับความ

สะดวกและมีความ

ปลอดภัยจากการใช้

เส้นทางในการสัญจร 

กองช่าง 

 

-22- 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลพัธท์ี่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงาน 

ที ่

รับผดิชอบ 

ปี 2561 

(บาท) 

ปี 

2562 

(บาท) 

ปี 2563 

(บาท) 

ปี 2564 

(บาท) 

22 ซ่อมแซมถนนในพื้นท่ีต าบล

บ้านเพชรท่ีได้รับความเสีย 

หายจากอุทกภัยสายหนอง

บัวชะโลงสายลา่ง หมูท่ี่ 

19 

เพื่อลดการตื้นเขินของ

แหลง่น้ าให้สามารถกัก

เก็บน้ าได้ 

เกรดปรับผิวทางเดิมกว้าง 4 ม. ยาว 

2,900 ม. เสริมผิวจราจรหนิคลุกกว้าง    

4 ม. ยาว 1,800 ม. หนาเฉลีย่ 0.10 

ม.  

 494,000 

อบต. 

  1 แห่ง ประชาชนมนี้ าเพ่ือ

ท าการเกษตรและ

อุปโภค บริโภค

อย่างเพยีงพอ 

กองช่าง 

23 ซ่อมแซมถนนในพื้นท่ีต าบล เพื่อซ่อมแซมถนนท่ีได้รับ เกรดปรับผิวทางเดิมถนนกวา้ง 4 ม.  479,000   1 ประชาชนได้รับ กองช่าง 



 

บ้านเพชรท่ีได้รับความเสีย 

หายจากอุทกภัยสายหนอง

บัวชะโลงสายบน หมูท่ี่ 19 

ความเสียหายจากอุทกภัย

ให้มีสภาพสามารถใชง้าน

ได้ดีและมีความปลอดภัย 

ยาว 2,000 ม. เสริมผิวจราจรหินคลุก

กว้าง  4 ม. ยาวรวม 1,800  ม.  หนา

เฉลี่ย 0.10 ม.  

อบต. เส้นทาง ความสะดวกและมี

ความปลอดภัยจาก

การใช้เส้นทางใน

การสัญจร 

24 ซ่อมแซมถนนในพื้นท่ีต าบล

บ้านเพชรท่ีได้รับความ

เสียหายจากอุทกภัยสาย

เลียบเหมอืงส่งน้ ากระทุ่ม

ลาย  หมูท่ี่ 19 

เพื่อซ่อมแซมถนนท่ีได้รับ

ความเสียหายจากอุทกภัย

ให้มีสภาพสามารถใชง้าน

ได้ดีและมีความปลอดภัย 

เกรดปรับผิวทางเดิมกว้าง 4 ม. ยาว 

1,500 ม. เสริมผิวจราจรหนิคลุกกว้าง 

4 ม. ยาว 1,500 ม.  หนา 0.10 ม 

 397,000 

อบต. 

  1 

เส้นทาง 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกและมี

ความปลอดภัยจาก

การใช้เส้นทางใน

การสัญจร 

กองช่าง 

25 ซ่อมแซมถนนในพื้นท่ีต าบล

บ้านเพชรท่ีได้รับความ

เสียหายจากอุทกภัยสาย

คลองเสอืบอง หมูท่ี่ 21 

เพื่อซ่อมแซมถนนท่ีได้รับ

ความเสียหายจากอุทกภัย

ให้มีสภาพสามารถใชง้าน

ได้ดีและมีความปลอดภัย 

เกรดปรับผิวทางเดิมถนนกวา้ง 4 ม. 

ยาว 1,500 ม. เสริมผิวจราจรหินคลุก

กว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. หนาเฉลี่ย  

0.10 ม.  

 169,000 

อบต. 

  1 

เส้นทาง 

ประชาชนได้รับความ

สะดวกและมีความ

ปลอดภัยจากการใช้

เส้นทางในการสัญจร 

กองช่าง 

 

-23- 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลพัธท์ี่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงาน 

ที ่

รับผดิชอบ 

ปี 2561 

(บาท) 

ปี 

2562 

(บาท) 

ปี 2563 

(บาท) 

ปี 2564 

(บาท) 

26 ซ่อมแซมถนนในพื้นท่ีต าบล

บ้านเพชรท่ีได้รับความ

เสียหายจากอุทกภัยสาย

สวา่งศรีพัฒนาเช่ือมบ้าน

ตาล หมูท่ี่ 22 

เพื่อซ่อมแซมถนนท่ีได้รับ

ความเสยีหายจากอุทกภัย

ให้มีสภาพสามารถใชง้าน

ได้ดีและมีความปลอดภัย 

เกรดปรับผิวทางเดิมกว้าง 4 ม. ยาว 

1,500 ม. เสริมผิวจราจรหนิคลุกกว้าง 

4 ม.  ยาว1,500 ม.  หนาเฉลีย่    

0.10 ม.  

 397,000 

อบต. 

  1 

เส้นทาง 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกและมี

ความปลอดภัยจาก

การใช้เส้นทางใน

การสัญจร 

กองช่าง 



 

27 ซ่อมแซมถนนในพื้นท่ีต าบล

บ้านเพชรท่ีได้รับความ

เสียหายจากอุทกภัยสาย

ถนน คสล. หมูท่ี่ 22 

เพื่อซ่อมแซมถนนท่ีได้รับ

ความเสียหายจากอุทกภัย

ให้มีสภาพสามารถใชง้าน

ได้ดีและมีความปลอดภัย 

ซ่อมถนนคอนกรตีกวา้ง 5 ม. ยาว 4 

ม.  หนา 0.15 ม.  

 30,000 

อบต. 

  1 

เส้นทาง 

ประชาชนได้รับความ

สะดวกและมีความ

ปลอดภัยจากการใช้

เส้นทางในการสัญจร 

กองช่าง 

28 ซ่อมแซมถนนในพื้นท่ีต าบล

บ้านเพชรท่ีได้รับความ

เสียหายจากอุทกภัยสาย

ค าพิงพัฒนา ม.15 ถึงวัด

หนองแวง หมูท่ี่23 

เพื่อซ่อมแซมถนนท่ีได้รับ

ความเสียหายจากอุทกภัย

ให้มีสภาพสามารถใชง้าน

ได้ดีและมีความปลอดภัย 

เกรดปรับผิวทางเดิมกว้าง 4 ม. ยาว 

1,700 ม. เสริมผิวจราจรหนิคลุก

กว้าง 3 ม.  ยาว 1,700  ม.  หนา

เฉลี่ย  0.10 ม.  

 450,000 

อบต. 

  1 

เส้นทาง 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกและมี

ความปลอดภัยจาก

การใช้เส้นทางใน

การสัญจร 

กองช่าง 

29 ซ่อมแซมถนนในพื้นท่ีต าบล

บ้านเพชรท่ีได้รับความ

เสียหายจากอุทกภัยสาย

หลังตาปู-่แยกเหมอืง

กระทุ่มลาย หมูท่ี่ 23 

เพื่อซ่อมแซมถนนท่ีได้รับ

ความเสียหายจากอุทกภัย

ให้มีสภาพสามารถใชง้าน

ได้ดีและมีความปลอดภัย 

เกรดปรับผิวทางเดิมกว้าง 4 ม. ยาว 

3,190 ม. เสริมผิวจราจรหนิคลุก

กว้าง 4 ม.  ยาว 1,800 ม.  หนา

เฉลี่ย  0.10 ม.  

 499,000 

อบต. 

  1 

เส้นทาง 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกและมี

ความปลอดภัยจาก

การใช้เส้นทางใน

การสัญจร 

กองช่าง 

 

-24- 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลพัธท์ี่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงาน 

ที ่

รับผดิชอบ 

ปี 

2561 

(บาท) 

ปี 

2562 

(บาท) 

ปี 2563 

(บาท) 

ปี 

2564 

(บาท) 

30 ซ่อมแซมถนนในพื้นท่ีต าบล

บ้านเพชรท่ีได้รับความ

เสียหายจากอุทกภัยสาย

เหมอืงกระทุม่ลาย  หมูท่ี่ 

เพื่อซ่อมแซมถนนท่ีได้รับ

ความเสียหายจากอุทกภัย

ให้มีสภาพสามารถใชง้าน

ได้ดีและมีความปลอดภัย 

เกรดปรับผิวทางเดิมกว้าง 4 ม. ยาว 

2,370 ม. เสริมผิวจราจรหนิคลุกกว้าง  

4 ม. ยาว 1,500 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 

ม. พร้อมวางท่อ คสล. ชัน้.3 ศก. 0.40 

 479,000 

อบต. 

  1 

เส้นทาง 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกและมี

ความปลอดภัยจาก

การใช้เส้นทางใน

กองช่าง 



 

23 ม. จ านวน 8 ท่อน  การสัญจร 

31 ซ่อมแซมถนนในพื้นท่ีต าบล

บ้านเพชรท่ีได้รับความ

เสียหายจากอุทกภัยสาย

หนองเฒา่รุง่ หมูท่ี่ 23 

เพื่อซ่อมแซมถนนท่ีได้รับ

ความเสียหายจากอุทกภัย

ให้มีสภาพสามารถใชง้าน

ได้ดีและมีความปลอดภัย 

เกรดปรับผิวทางเดิมกว้าง 4 ม. ยาว 

450 ม. เสริมผิวจราจรหนิคลุกกว้าง  

4 ม.  ยาว 450 ม.  หนาเฉลี่ย   0.10 

ม.  

 11,900 

อบต. 

  1 

เส้นทาง 

ประชาชนได้รับความ

สะดวกและมีความ

ปลอดภัยจากการใช้

เส้นทางในการสัญจร 

กองช่าง 

32 ซ่อมแซมถนนในพื้นท่ีต าบล

บ้านเพชรท่ีได้รับความ

เสียหายจากอุทกภัยสาย

นอกบา้นโคกสว่าง  หมูท่ี่ 4 

เพื่อซ่อมแซมถนนท่ีให้มี

สภาพสามารถใชง้านได้ดี

และมีความปลอดภัย 

เกรดปรับผิวทางเดิมกว้าง 4 ม. ยาว 

880 ม. เสริมผิวจราจรหนิคลกุกว้าง 

4 ม. ยาว 880 ม.  หนาเฉลี่ย  0.10 

ม.  

 399,000 

อบต. 

  1 

เส้นทาง 

ประชาชนได้รับความ

สะดวกและปลอดภัย

จากการสัญจร 

กองช่าง 

33 ซ่อมแซมถนนในพื้นท่ีต าบล

บ้านเพชรท่ีได้รับความ

เสยีหายจากอุทกภัยสาย

หนองโจดสายนอก  หมูท่ี่ 

23 

เพื่อซ่อมแซมถนนท่ีให้มี

สภาพสามารถใช้งานได้ดี

และมีความปลอดภัย 

เกรดปรับผิวทางเดิมกว้าง 4 ม. ยาว 

300 ม. เสริมผิวจราจรหนิคลุกกว้าง 

4 ม. ยาว 300 ม.  หนาเฉลี่ย  0.10 

ม.  

 136,000 

อบต. 

  1 

เส้นทาง 

ประชาชนได้รับความ

สะดวกและปลอดภัย

จากการสัญจร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลพัธท์ี่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงาน 

ที ่

รับผดิชอบ 

ปี 

2561 

(บาท) 

ปี 

2562 

(บาท) 

ปี 2563 

(บาท) 

ปี 2564 

(บาท) 

34 ซ่อมแซมถนนในพื้นท่ีต าบล

บ้านเพชรท่ีได้รับความเสีย 

เพื่อซ่อมแซมถนนท่ีให้มี

สภาพสามารถใช้งานได้ดี

เกรดปรับผิวทางเดิม  กว้าง 4 ม. ยาว 

1,400 ม. เสริมผิวจราจรหนิคลุก 

 317,000 

อบต. 

  1 

เส้นทาง 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกและ

กองช่าง 



 

หายจากอุทกภัยสายเลียบ

คลองค าพงิจากแยกถนนสาย

ค าปิงหนองกกถึงมณฑปวัด

ทองค าพงิ หมูท่ี่ 6 

และมีความปลอดภัย กว้าง 4 ม. ยาวรวม 1,400 ม. หนา

เฉลี่ย  0.10 ม.  

ปลอดภัยจากการ

สัญจร 

35 ซ่อมแซมถนนในพื้นท่ีต าบล

บ้านเพชรท่ีได้รับความ

เสียหายจากอุทกภัยสาย

หนองกก - กระซัด หมูท่ี่ 8 

เพื่อซ่อมแซมถนนท่ีให้มี

สภาพสามารถใช้งานได้ดี

และมีความปลอดภัย 

เกรดปรับผิวทางเดิม กว้าง 4 ม. ยาว 

1,700 ม. เสริมผิวจราจรหนิคลุกเป็น

ชว่งๆ กวา้ง 4 ม.  ยาวรวม 500 ม. 

หนาเฉลี่ย  0.10 ม.  

 239,000 

อบต. 

  1 

เส้นทาง 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจร 

กองช่าง 

36 ซ่อมแซมถนนในพื้นท่ีต าบล

บ้านเพชรท่ีได้รับความ

เสียหายจากอุทกภัยสายแยก

เหมอืงกระทุม่ลายถงึหนองกก 

หมูท่ี่ 8 

เพื่อซ่อมแซมถนนท่ีให้มี

สภาพสามารถใช้งานได้ดี

และมีความปลอดภัย 

เกรดปรับเกลี่ยถนนกวา้ง 3.00 ม.  ยาว 

1,800 ม.  เสริมผิวจราจรหนิคลุกกว้าง 

3.00 ม. ยาว 1,800 ม. หนาเฉลี่ย 

0.10 ม.  

 467,000 

อบต. 

  1 

เส้นทาง 

ประชาชนได้รับความ

สะดวกและปลอดภัย

จากการสัญจร 

กองช่าง 

37 ซ่อมแซมถนนในพื้นท่ีต าบล

บ้านเพชรท่ีได้รับความ

เสียหายจากอุทกภัยสายนาลุง

ไร-ฝายทุ่งจาน หมู่ท่ี 11 

เพื่อซ่อมแซมถนนท่ีให้มี

สภาพสามารถใช้งานได้ดี

และมีความปลอดภัย 

เกรดปรับผิวทางเดิม กว้าง 4 ม. ยาว 

450 ม. ถมดินเสริมคันทางกว้าง 4 ม. 

ยาวรวม 200 ม. หนา เฉลี่ย 0.80 ม. 

เสริมผิวจราจรหนิคลุกกว้าง 4 ม. ยาว 

450 ม. หนาเฉลี่ย  0.10 ม.  

 279,000 

อบต. 

  1 

เส้นทาง 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจร 

กองช่าง 

-26- 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลลพัธท์ี่คาดวา่ 

จะได้รบั 

หน่วยงาน 

ที ่

รับผดิชอบ 

ปี 

2561 

(บาท) 

ปี 

2562 

(บาท) 

ปี 2563 

(บาท) 

ปี 2564 

(บาท) 

38 ซ่อมแซมถนนในพื้นท่ีต าบล เพื่อซอ่มแซมถนนท่ีให้มี เกรดปรับผิวทางเดิม กว้าง 4 ม. ยาว  240,000   1 ประชาชนได้รับ กองช่าง 



 

บ้านเพชรท่ีได้รับความ

เสียหายจากอุทกภัยสาย

หนองสีรักษา  หมูท่ี่ 15 

สภาพสามารถใช้งานได้ดี

และมีความปลอดภัย 

1,800 ม. เสริมผิวจราจรหนิคลุกเป็น

ชว่งๆ กวา้ง 4 ม.  ยาวรวม 500 ม. 

หนาเฉลี่ย  0.10 ม.  

อบต. เส้นทาง ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการ

สัญจร 

39 ซอ่มแซมถนนในพื้นท่ีต าบล 

บ้านเพชรท่ีได้รับความ

เสียหายจากอุทกภัยสายเลียบ

เหมอืงหนองปลาไหล  หมูท่ี่ 

23 

เพื่อซ่อมแซมถนนท่ีให้มี

สภาพสามารถใช้งานได้ดี

และมีความปลอดภัย 

เกรดปรับเกลี่ยถนนกวา้ง 4.00 ม.  

ยาว 500 ม.  เสริมผิวจราจรหนิคลุก

กว้าง 4.00 ม. ยาว 500 ม. หนาเฉลี่ย 

0.10 ม.  

 132,000 

อบต. 

  1 

เส้นทาง 

ประชาชนได้รับความ

สะดวกและปลอดภัย

จากการสัญจร 

กองช่าง 

 

 


