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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  

(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 5) 

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

  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 เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5)  ต่อ

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร และสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร ได้มีมติเห็นชอบร่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๔) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับ

ที่ 5) ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี ๒๕๖2  เมื่อวันที่ 7  กุมภาพันธ์  2562 

เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

(พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๔) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ จึง

ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ทั้งนี ้ ตั้งแตบ่ัดนีเ้ป็นต้นไป 

ประกาศ  ณ  วันที่  7  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖2 

      

 

(นายธีรวัจน์  ธรรมโสภารัตน์) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 



 

 

ค าน า 

 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร (พ.ศ. 2561 – 

2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) จัดท าขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 4 ข้อ 21, 22  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ

ที่ 2) พ.ศ. 2559  ขอ้ 9  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 9, 10 โดยได้แสดงรายละเอียด

แผนงาน/ โครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้นส าหรับน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และงบประมาณ

รายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

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

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) ได้ด าเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ในการขับเคลื่อนนโยบาย

ของกระทรวงมหาดไทย ในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” โดยการรณรงค์ สร้างจิตส านึก 

การมีส่วนร่วมในการลดขยะต้นทางของประชาชน และให้มีการจัดท าถังขยะแยกประเภทในพื้นที่สาธารณะ

อย่างน้อย 2 ประเภท ตามแนวทางที่ก าหนด และได้น าข้อเสนอ ความต้องการพัฒนาของคณะผู้บริหารใน

การพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการให้บริการที่คลอบคลุมมากยิ่งขึ้น รวมถึงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

ให้กับประชาชนในพื้นที่ มาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) ด้วยการ

เล็งเห็นถึงความส าคัญและประโยชน์ของโครงการ/กิจกรรม ที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน

สามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการในการแก้ไขปัญหาในเขตต าบลบ้านเพชร และการพัฒนา

ศักยภาพของหน่วยงานให้สามารถรองรับการให้บริการประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่ง

แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) ดังกล่าว  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  

ได้พิจารณาเห็นชอบ เมื่อวันที่  7  กุมภาพันธ์  2562       

   

 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

7  กุมภาพันธ์  2562 
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หลักการและเหตุผล 

ในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ. 2561 – 2564)  (ฉบับที่ 5) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ  

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

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ก าหนดให้

ท้องถิ ่นด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพื ่อเป็นแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น โดยแผนพัฒนา

สามารถแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบ

นี ้

ข้อ 9 ให้ยกเลิกความในข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้

แทน 

“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 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

“ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ 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 ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

พระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของ

ผูบ้ริหารท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง

ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสาต าบลและองค์การ

บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความ

เห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความ

เห็นชอบการเพิ่มเติมหรอืเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว” 

และข้อ 11 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท า

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผน

นั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ ใน

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

กิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนท์ี่ก าหนดไว้ 

 “การแก้ไข” หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาหรือแผนการด าเนินงาน

ให้ถูกต้อง โดยไม่ท าใหว้ัตถุประสงค์และสาระส าคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป 

 “การเพิ่มเติม” หมายความว่า การเพิ่มเติมแผนงาน โครงการที่ไม่อยู่ในแผนพัฒนา

ท้องถิ่นให้ปรากฏไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

“การเปลี ่ยนแปลง” หมายความว่า การท าให้วัตถ ุประสงค์และสาระส าคัญของ

แผนพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

ในปี พ.ศ. 2559  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชรได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 

2561-2564) ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นและการจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวได้ประกาศใช้แล้ว เมื่อวันที่  31 ตุลาคม 2559 
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ด้วยมีหมู่บ้านในเขตต าบลบ้านเพชรแจ้งความประสงค์ขอเพิ่มเติม โครงการพัฒนาเพื่อ

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการใช้เส้นทางในการสัญจรภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน เส้นทางเข้า

พื้นที่การเกษตร ที่ได้รับผลกระทบต่อเนื่องจาก รวมถึงโครงการแก้ไขปัญหาจากอุทกภัยเมื่อปี 2561 ไม่

สามารถด าเนินการได้จึงมีความจ าเป็นต้องเพิ่มเติมแผนเพื่อด าเนินการในปี 2562 รวมถึงโครงการด้าน

สาธารณสุขเพื่อการให้บริการดา้นสุขภาพในพืน้ที่ใหบ้ริการต าบลบ้านเพชร  

แต่เนื่องจากโครงการที่จะด าเนินการไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่ งท าให้ไม่

สามารถด าเนินการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาได้ จึงได้ด าเนินการเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลบ้านเพชร (พ.ศ. 2561-2564)  เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) ขึน้ ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม ที่ขอเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถ่ิน อบต.บ้านเพชร (พ.ศ. 2561 – 

2564)  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

แผนงานสาธารณสุข 

ประเภทครุภัณฑอ์ื่น 

1. จัดซื้อถังขยะแยกประเภท จ านวน 16 ชุด งบประมาณ 95,000 บาท ประกอบด้วย ถัง

ขยะแยกประเภท (ถังขยะอันตราย) จ านวน  8 ชุด และถังขยะแยกประเภท (ถังขยะทั่วไป,ถังขยะรีไซเคิล,ถัง

ขยะเปียก) จ านวน 8 ชุด เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 

“จังหวัดสะอาด” โดยการรณรงค์ สร้างจิตส านึก การมีส่วนร่วมในการลดขยะต้นทางของประชาชน และให้

มีการจัดท าถังขยะแยกประเภทในพื้นที่สาธารณะอย่างน้อย 2 ประเภท ตามแนวทางที่ก าหนด จึงมีความ

จ าเป็นต้องจัดซื้อถังขยะแยกประเภท (ราคาตามท้องตลาดจัดท า) ด าเนนิการในปี 2562 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แผนงานการเกษตร 

   2. โครงการในน้ ามีปลา ชาวประชามีสุข งบประมาณ 20,000 บาท เพื่อส่งเสริมให้

ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมรักษาสมดุลระบบนิเวศน์ของแหล่งน้ าธรรมชาติในพื้นที่ โดยการจัดหาพันธุ์

ปลาปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติ ตามแหล่งน้ าสาธารณะในต าบลบ้านเพชร เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณข์อง

จังหวัดชัยภูมิในการพัฒนาการประมงในแหล่งน้ า โดยเฉพาะสัตว์น้ าซึ่งเป็นอาหารโปรตีนที่ส าคัญของ

ราษฎรในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการตามโครงการในน้ ามีปลา ชาวประชามีสุข ของจังหวัด

ชัยภูมิ ในการปล่อยพันธุ์ปลาให้กลับคืนสู่ธรรมชาติและเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพิ่มจ านวนสัตว์น้ าใน

แหลง่น้ าธรรมชาติใหก้ลับคืนความสมดุลสมบูรณ์ขึน้ ด าเนนิการในปี 2562  
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โครงการ/กิจกรรม ที่ขอเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.บ้านเพชร (พ.ศ. 

2561 – 2564)  

ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

1. โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์การ

บริหารส่วนต าบลบ้านเพชร เพื่อเสริมสร้างทักษะในการท างานและเพิ่มความรู้ความสามารถแก่คณะ

ผูบ้ริหาร พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง มเีป้าหมาย คือ คณะผูบ้ริหาร พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 

งบประมาณ 200,000 บาท  ปีงบประมาณ 2561-2564 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.บ้านเพชร 

(พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 82 ล าดับที่ 1  เปลี่ยนแปลงเป็น  โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการขององค์การ

บริหารส่วนต าบลบ้านเพชร ใหส้อดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนเข้าใจบทบาทหนา้ที่ซึ่งกันและกัน มี

ทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานและได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการท างานร่วมกัน มี

เป้าหมาย คือ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ผู้น าชุมชน ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  

งบประมาณ 410,000 บาท ด าเนินงานปีงบประมาณ 2562-2564  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.บ้าน

เพชร (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 82 ล าดับที่ 1  

เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง เนื่องจาก ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการและรายละเอียดการ

การด าเนินงาน รวมถึงเป้าหมายและงบประมาณ เนื่องจากโครงการเดิมที่ตั้งไว้ยังไม่ครอบคลุมเนื้อหา 

วัตถุประสงค์ เป้าหมายยังไม่ชัดเจน ซึ่งงบประมาณในแผนเพิ่มขึ้นจ านวน 210,000 บาท จึงขออนุมัติ

เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.บ้านเพชร (พ.ศ. 2561 - 2564) ในปี พ.ศ. 2562 – 2564  หน้า 82 

ล าดับที่ 1    

แผนงานเคหะและชุมชน 

2. โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในอาคารโดมพร้อมระบบควบคุมชุดโคม  เพื่อ

สนามกีฬามีแสงสว่างเพียงพอ มีเป้าหมาย คือ ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในอาคารโดมพร้อมระบบ

ควบคุมชุดโคม จ านวน 21 ชุด งบประมาณ 250,000 บาท  ปีงบประมาณ 2561 ปรากฏในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น อบต.บ้านเพชร (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 84 ล าดับที่ 2  เปลี่ยนแปลงเป็น  โครงการติดตั้ง

ระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในอาคารโดมพร้อมระบบควบคุมชุดโคม เพื่อให้มีแสงสว่างในเวลากลางคืน 

ป้องกันและรักษาทรัพย์สินของทางราชการพร้อมบริการประชาชนในการใช้อาคารโดม มีเป้าหมาย คือ 

ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในอาคารโดมพร้อมระบบควบคุมชุดโคม จ านวน 21 ชุด งบประมาณ 

250,000 บาท ปีงบประมาณ 2562 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.บ้านเพชร (พ.ศ. 2561 – 2564) 

หนา้ 84 ล าดับที่ 2 
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เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง เนื่องจาก ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงปีงบประมาณในการด าเนิน

โครงการจากปี 2561 มาด าเนินการในปี 2562 และเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของของโครงการให้

ครอบคลุมและเกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น ซึ่งงบประมาณในแผนคงเดิม จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา

ท้องถิ่น อบต.บ้านเพชร (พ.ศ. 2561 - 2564) ในปี พ.ศ. 2562 หนา้ 84 ล าดับที่ 2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

1. โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสาย

หนองโพ หมู่ที่ 1 ด าเนินการเกรดปรับผิวทางเดิมกว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร ดินถมคันคลองกว้าง 5 

เมตร ยาว 40 เมตร ลึก 4 เมตร เสริมผิวจราจรหินคลุกกว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 

เมตร งบประมาณ 202,000 บาท ปีงบประมาณ 2562 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.บ้านเพชร (พ.ศ. 

2561 – 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) หนา้ 16 ล าดับที่ 1  เปลี่ยนแปลงเป็น  โครงการซ่อมแซม

ถนนในพื้นที่ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสายหนองโพ หมู่ที่ 1 เกรดปรับผิวทางเดิม

กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร ดินถมคันคลองกว้าง 5 เมตร ยาว 40 เมตร ลึก 4 เมตร เสริมผิวจราจรหิน

คลุกกว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร งบประมาณ 210,000 บาท  ปีงบประมาณ 2562 

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.บ้านเพชร (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) หน้า 

16 ล าดับที่ 1 

เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ ามันท าให้ราคากลางมี

การเปลี่ยนแปลง งบประมาณในแผนเพิ่มขึ้น 8,000 บาท จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

อบต.บ้านเพชร (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) หนา้ 16 ล าดับที่ 1 

2. โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสาย

เลียบคลองค าพิงจากแยกถนนสายค าปิงหนองกกถึงมณฑปวัดทองค าพิง หมู่ที่ 6 ด าเนินการเกรดปรับผิว

ทางเดิม  กว้าง 4 เมตร ยาว 1,400 เมตร เสริมผิวจราจรหินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาวรวม 1,400 เมตร หนา

เฉลี่ย  0.10 เมตร งบประมาณ 317,000 บาท  ปีงบประมาณ 2562 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.

บ้านเพชร (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) หน้า 24 ล าดับที่ 34  เปลี่ยนแปลงเป็น  

โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสายเลียบคลองค าพิงจาก

แยกถนนสายค าปิงหนองกกถึงมณฑปวัดทองค าพิง หมู่ที่ 6 ด าเนินการเกรดปรับผิวทางเดิม  กว้าง 4 เมตร 

ยาว 1,400 เมตร เสริมผิวจราจรหินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาวรวม 1,400 เมตร หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร 

งบประมาณ 344,000 บาท  ปีงบประมาณ 2562 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.บ้านเพชร (พ.ศ. 

2561 – 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) หนา้ 24 ล าดับที่ 34 

เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง เนื่องจากมีการคลาดเคลื่อนในการก าหนดงบประมาณ 

งบประมาณในแผนเพิ่มขึน้ 27,000 บาท จงึขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.บ้านเพชร (พ.ศ. 

2561 – 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) หนา้ 24 ล าดับที่ 34 
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3. โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสาย

หนองสังข์ หมู่ที่ 14 เกรดปรับผิวทางเดิมกว้าง 4 เมตร ยาว 1,800 เมตร เสริมผิวจราจรหินคลุกกว้าง 4 

เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.10 เมตร งบประมาณ 476,000 บาท ปีงบประมาณ 2562 ปรากฏใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.บ้านเพชร (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) หน้า 20 ล าดับ

ที่ 16 เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย

สายหนองสังข์ หมู่ที่ 14 เกรดปรับผิวทางเดิมกว้าง 4 เมตร ยาว 1,800 เมตร เสริมผิวจราจรหินคลุกกว้าง 

4 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.10 เมตร งบประมาณ 476,000 บาท ปีงบประมาณ 2562 ปรากฏใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.บ้านเพชร (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) หน้า 20 ล าดับ

ที่ 16  

เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เป็นไปตามสภาพพื้นที่ที่จะด าเนินการ จึงขอเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดในการด าเนินการ และงบประมาณคงเดิม จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.

บ้านเพชร (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) หนา้ 20 ล าดบัที่ 16 

4. โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสายทุ่ง

จาน หมู่ที่ 14 ด าเนินการ เกรดปรับผิวทางเดิมกว้าง 4 เมตร ยาว 790 เมตร ดินถมคันทางกว้าง 6 เมตร  

ยาว 120 เมตร ลกึ 1.50 เมตร เสริมผิวจราจรหนิคลุกกว้าง 4 เมตร  ยาว 790 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

พร้อมวางท่อ คสล.ช้ัน.3 ศก.0.80 เมตร จ านวน 7 ท่อน ท่อ คสล.ช้ัน . 3 ศก.0.60 เมตร จ านวน 6 ท่อน 

ท่อ คสล.ช้ัน . 3 ศก.0.40 เมตร จ านวน 8 ท่อน งบประมาณ 337,000 บาท  ปีงบประมาณ 2562 ปรากฏ

ในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.บ้านเพชร (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) หน้า 20 

ล าดับที่ 17 เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับความเสียหายจาก

อุทกภัยสายทุ่งจาน หมู่ที่ 14 ด าเนินการ เกรดปรับผิวทางเดิมกว้าง 4 เมตร ยาว 790 เมตร ดินถมคันทาง

กว้าง 6 เมตร  ยาว 120 เมตร ลึก 1.50 เมตร เสริมผิวจราจรหินคลุกกว้าง 4 เมตร  ยาว 790 เมตร  หนา

เฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมวางท่อ คสล.ช้ัน.3 ศก.0.80 เมตร จ านวน 7 ท่อน ท่อ คสล.ช้ัน . 3 ศก.0.60 เมตร 

จ านวน 6 ท่อน ท่อ คสล .ช้ัน  . 3 ศก.0.40 เมตร จ านวน 8 ท่อน  งบประมาณ  370,000 บาท  

ปีงบประมาณ 2562 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.บ้านเพชร (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม 

เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) หนา้ 20 ล าดับที่ 17   

เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ ามันท าให้ราคากลางมี

การเปลี่ยนแปลง งบประมาณในแผนเพิ่มขึ้น 33,000 บาท  จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

อบต.บ้านเพชร (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) หนา้ 20 ล าดับที่ 17 

5. โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสาย

หนองเฒ่ารุ่ง หมู่ที่ 23 ด าเนินการ เกรดปรับผิวทางเดิมกว้าง 4 เมตร ยาว 450 เมตร เสริมผิวจราจรหิน

คลุกกว้าง  4 เมตร ยาว 450 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร งบประมาณ 11,900 บาท  ปีงบประมาณ 2562 

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.บ้านเพชร (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) หนา้  
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24 ล าดับที่ 31 เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ต าบลบ้านเพชรที่ได้รับความเสียหายจาก

อุทกภัยสายหนองเฒ่ารุ่ง หมู่ที่ 23 ด าเนินการ เกรดปรับผิวทางเดิมกว้าง 4 เมตร ยาว 450 เมตร เสริมผิว

จราจรหินคลุกกว้าง  4 เมตร ยาว 450 เมตร หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร งบประมาณ 119,000 บาท  

ปีงบประมาณ 2562 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.บ้านเพชร (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม 

เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) หนา้ 24 ล าดับที่ 31 

เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง เนื่องจากมีการคลาดเคลื่อนในการก าหนดงบประมาณ 

งบประมาณในแผนเพิ่มขึ้น 107,100 บาท จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.บ้านเพชร 

(พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) หนา้ 24 ล าดับที่ 31 

6. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังถนนสายนาลุงชัย-ล าห้วยทองค าพิง  หมู่ที่ 6 ด าเนินการ 

ซ่อมแซมถนนลูกรังถนนายนาลุงชัย-ล าห้วยทองค าพิง หมู่ที่ 6 (ก่อสร้างตามแบบ มฐ.ท4 อบต.บ้านเพชร) 

งบประมาณ 50,000 บาท  ปีงบประมาณ 2562 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.บ้านเพชร (พ.ศ. 2561 

– 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) หน้า 95 ล าดับที่ 9 เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการซ่อมแซมถนน

ลูกรังถนนสายนาลุงชัย-ล าห้วยทองค าพิง  หมู่ที่ 6 ด าเนินการ เสริมผิวจราจร หินคลุก ขนาดกว้าง 3.00 

เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.10 เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านเพชร ก าหนด) งบประมาณ 201,000 บาท  

ปีงบประมาณ 2562 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.บ้านเพชร (พ.ศ. 2561  – 2564) เพิ่มเติม 

เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) หนา้ 95 ล าดับที่ 9 

เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เป็นไปตามสภาพพื้นที่ที่จะด าเนินการ จึงขอเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดในการด าเนินการ และงบประมาณเพิ่มขึ้น จ านวน 151,000 บาท  จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลง

แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.บ้านเพชร (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 95 ล าดับที่ 9 

7. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านดอนทะยิง-อบต. หมู่ที่ 9 ด าเนินการ ลง

หนิคลุกบดอัด กว้าง 5 เมตร ยาว 1,380 เมตร หนา 0.10 เมตร (ก่อสร้างตามแบบ มฐ.ท4 อบต.บ้านเพชร) 

งบประมาณ 600,000 บาท ปีงบประมาณ 2562 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.บ้านเพชร (พ.ศ. 2561 

– 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) หน้า 96 ล าดับที่ 14 เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการซ่อมแซม

ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านดอนทะยิง-อบต. หมู่ที่ 9 ด าเนินการ ลงหินคลุกบดอัด กว้าง 5 เมตร ยาว 

1,380 เมตร หนา 0.10 เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านเพชร ก าหนด) งบประมาณ 600,000 บาท 

ปีงบประมาณ 2562 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.บ้านเพชร (พ.ศ. 2561  – 2564) เพิ่มเติม 

เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) หนา้ 96 ล าดับที่ 14 

เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เป็นไปตามสภาพพื้นที่ที่จะด าเนินการ จึงขอเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดในการด าเนินการ งบประมาณในแผนยังคงเดิม จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

อบต.บ้านเพชร (พ.ศ. 2561 – 2564) หนา้ 96 ล าดับที่ 14 
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8. โครงการวางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก คสล.ศาลาประชาธิปไตย ถึงหน้าบ้านนางส าลี 

เหม่นตะคุ หมูท่ี่ 14 ด าเนนิการ วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก คสล. จากศาลาประชาธิปไตยถึงหนา้บ้าน 

นางส าลี เหม่นตะคุ หมู่ 14 ขนาดความยาวรวม 250 เมตร ท่อ คสล.ขนาด ศก. 0.60 เมตร งบประมาณ 

475,000 บาท  ปีงบประมาณ 2562 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.บ้านเพชร (พ.ศ. 2561 – 2564) 

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) หน้า 108 ล าดับที่ 15 เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการวางท่อระบายน้ า 

พร้อมบ่อพัก คสล.ศาลาประชาธิปไตย ถึงหน้าบ้านนางส าลี เหม่นตะคุ หมู่ที่ 14 ด าเนินการ วางท่อระบาย

น้ าพร้อมบ่อพัก คสล. จากศาลาประชาธิปไตยถึงหน้าบ้านนางส าลี เหม่นตะคุ หมู่ 14 ขนาดความยาวรวม 

250 เมตร ท่อ คสล. ช้ัน 3 ศก. 1.00 เมตร งบประมาณ 475,000 บาท  ปีงบประมาณ 2562 ปรากฏใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.บ้านเพชร (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) หนา้ 108 ล าดับ

ที่ 15 

เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เป็นไปตามสภาพพื้นที่ที่จะด าเนินการ จึงขอเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดในการด าเนินการ งบประมาณในแผนยังคงเดิม จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

อบต.บ้านเพชร (พ.ศ. 2561 – 2564) หนา้ 108 ล าดับที่ 15 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร จึงเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.

บ้านเพชร (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่  3) จ าแนกตามตามยุทธศาสตร์ และ

แผนงาน ได้ดังนี ้

โครงการ/กิจกรรม ที่ขอเพิ่มเตมิ เปลี่ยนแปลง  

1. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

    แผนงานบริหารบริหารงานทั่วไป 

ปี 2562 จ านวน  1  โครงการ  งบประมาณ 410,000.- บาท 

ปี 2563 จ านวน  1  โครงการ  งบประมาณ 410,000.- บาท 

ปี 2564 จ านวน  1  โครงการ  งบประมาณ 410,000.- บาท 

    แผนงานเคหะและชุมชน 

ปี 2562 จ านวน  1  โครงการ  งบประมาณ 250,000.- บาท 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ปี 2562 จ านวน  8 โครงการ  งบประมาณ 1,244,000.- บาท 

3. ยุทธศาสตรท์ี่ 5  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    แผนงานการเกษตร 

ปี 2562 จ านวน  1 โครงการ  งบประมาณ 20,000.- บาท 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ. 2561-2564)  

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 5) 

แบบ ผ 07  

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

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

เพิ่มเติม เปลีย่นแปลง (ฉบับที่ 5) 

องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านเพชร  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

ยุทธศาสตร ์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ป ี

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี           

แผนงานบริหารงานท่ัวไป - - 2 660,000 1 410,000 1 410,000 4 1,480,000 

รวม - - 2 660,000 1 410,000 1 410,000 4 1,480,000 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน           

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - 8 1,244,000 - - - - 8 1,244,000 

รวม - - 8 1,244,000 - - - - 8 1,244,000 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การพัฒนาดา้น

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

          

แผนงานการเกษตร - - 1 20,000 - - - - 1 20,000 

รวม - - 1 20,000 - - - - 1 20,000 

รวมทั้งสิ้น - - 11 1,924,000 1 410,000 1 410,000 13 2,744,000 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ. 2561-2564)  

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 5) 

แบบ ผ 01  

บัญชีโครงการพัฒนา ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 

 

 



 

แบบ ผ.01 
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รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2564) เปลี่ยนแปลง  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์ จังหวัดชัยภูมิ   

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

ล าดับ 

ที ่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ 

แนวทางการพัฒนา/ โครงการ 

หนา้/ 

ล าดับที ่

งบประมาณ 

อนุมัติ 

รายละเอียดที่ขอเปลี่ยนแปลง 
หมายเหต ุ

ข้อความเดิม ข้อความใหม ่

1 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริหารกิจการบ้านเมือง 

ท่ีดี 

แผนงาน   บรหิารงานท่ัวไป 

โครงการ โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและ

เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์การ

บรหิารสว่นต าบลบ้านเพชร 

หน้า 82 

ล าดับท่ี 1 

200,000 โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและ

เพิ่มประสิทธภิาพในการปฏิบัติงานของ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

   เพื่อเสริมสร้างทักษะในการท างานและ

เพิ่มความรูค้วามสามารถแก่คณะผู้บรหิาร 

พนักงานสว่นต าบล พนักงานจ้าง  

   มเีป้าหมาย คือ คณะผู้บรหิาร พนักงาน

สว่นต าบล พนักงานจ้าง  

งบประมาณ 200,000 บาท   

ปีงบประมาณ 2562-2564 

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและ

เพิ่มประสิทธภิาพในการพัฒนาองค์กรสู่

ความเป็นเลิศ 

  เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ

ขององค์การบรหิารสว่นต าบลบ้านเพชร ให้

สอดคลอ้งกับหลักธรรมาภิบาล ตลอดจน

เข้าใจบทบาทหน้าที่ซึ่งกันและกัน มทัีศนคติ

ท่ีดีในการปฏิบัติงานและได้แลกเปลี่ยน

ความคดิเห็นและประสบการณ์ในการ

ท างานรว่มกัน  

   มเีป้าหมาย คือ คณะผู้บรหิาร สมาชิก

สภา พนักงานสว่นต าบล พนักงานจา้ง  

ผู้น าชุมชน ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 

งบประมาณ  410,000 บาท  

ปีงบประมาณ 2562 - 2564 

แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ

และรายละเอียดการการ

ด าเนินงาน รวมถงึเป้าหมาย

และงบประมาณเนื่องจาก

โครงการเดิมท่ีต้ังไว้ยังไม่

ครอบคลุมเนือ้หา วัตถุประสงค ์

เป้าหมายยังไมช่ัดเจน จึงขอ

เปลี่ยนแปลงโครงการใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

-2564  

ซึ่งงบประมาณในแผนเพิ่มขึ้น

จ านวน 210,000 บาท  
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ล าดับ 

ที ่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ 

แนวทางการพัฒนา/ โครงการ 

หนา้/ 

ล าดับที ่

งบประมาณ 

อนุมัติ 

รายละเอียดที่ขอเปลี่ยนแปลง 
หมายเหต ุ

ข้อความเดิม ข้อความใหม ่

2 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริหารกิจการบ้านเมือง 

ท่ีดี 

แผนงาน   เคหะและชุมชน 

โครงการ โครงการติดต้ังระบบไฟฟ้าส่องสว่าง

ภายในอาคารโดมพรอ้มระบบควบคุมชุดโคม 

หน้า 84 

ล าดับท่ี 2 

250,000 โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง

ภายในอาคารโดมพร้อมระบบควบคุมชุด

โคม 

   เพือ่สนามกีฬามแีสงสว่างเพียงพอ  

   มเีป้าหมาย คือ ติดต้ังระบบไฟฟ้าส่องสว่าง

ภายในอาคารโดมพร้อมระบบควบคุมชุดโคม 

จ านวน 21 ชุด  

งบประมาณ 250,000 บาท   

ปีงบประมาณ 2561 

โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง

ภายในอาคารโดมพร้อมระบบควบคุม

ชุดโคม 

   เพื่อให้มีแสงสว่างในเวลากลางคืน 

ป้องกันและรักษาทรัพย์สนิของทาง

ราชการพร้อมบรกิารประชาชนในการใช้

อาคารโดม  

   มเีป้าหมาย คือ ติดต้ังระบบไฟฟ้าส่อง

สว่างภายในอาคารโดมพรอ้มระบบ

ควบคุมชุดโคม จ านวน 21 ชุด  

งบประมาณ  250,000 บาท  

ปีงบประมาณ 2562  

แก้ไขเปลี่ยนแปลงปีงบประมาณ

ในการด าเนินโครงการจากปี 

2561 มาด าเนินการในปี 2562 

และเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของ

ของโครงการให้ครอบคลุมและ

เกิดประโยชน์มากยิ่งขึน้  

ซึ่งงบประมาณในแผนคงเดมิ  
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รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2564) เปลี่ยนแปลง  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์ จังหวัดชัยภูมิ   

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

ล าดับ 

ที ่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ 

แนวทางการพัฒนา/โครงการ 

หนา้/ 

ล าดับที ่

งบประมาณ 

อนุมัติ 

รายละเอียดที่ขอเปลี่ยนแปลง 
หมายเหต ุ

ข้อความเดิม ข้อความใหม ่

1 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 

แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 

โครงการ ซ่อมแซมถนนในพื้นท่ีต าบลบ้าน

เพชรท่ีได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสาย

หนองโพ หมู่ท่ี 1 

 

หนา้ 16 

ล าดับท่ี 1 

แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

(ฉบับท่ี 4) 

202,000 เกรดปรับผิวทางเดิมกว้าง 4 เมตร 

ยาว 500 เมตร ดินถมคันคลองกว้าง 

5 เมตร ยาว 40 เมตร ลึก 4 เมตร 

เสริมผิวจราจรหนิคลุกกว้าง 4 เมตร 

ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  

งบประมาณ 202,000 บาท   

ปีงบประมาณ 2562 

เกรดปรับผิวทางเดิมกว้าง 4 เมตร ยาว 

500 เมตร ดินถมคันคลองกว้าง 5 

เมตร ยาว 40 เมตร ลึก 4 เมตร เสริม

ผิวจราจรหนิคลกุกว้าง 4 เมตร ยาว 

500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  

งบประมาณ 210,000 บาท   

ปีงบประมาณ 2562 

ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง

ของราคาน้ ามันท าให้ราคา

กลางมีการเปลี่ยนแปลง 

งบประมาณในแผนเพิ่มขึ้น 

8,000 บาท 

2 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 

แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 

โครงการ ซ่อมแซมถนนในพื้นท่ีต าบลบ้าน

เพชรท่ีได้รับความเสีย หายจากอุทกภัยสาย

เลียบคลองค าพิงจากแยกถนนสายค าปิง

หนองกกถึงมณฑปวัดทองค าพงิ หมูท่ี่ 6 

 

หนา้ 24 

ล าดับท่ี 34 

แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

(ฉบับท่ี 4) 

317,000 เกรดปรับผิวทางเดิม  กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 1,400 เมตร เสริมผิวจราจรหนิ

คลุก กวา้ง 4 เมตร ยาวรวม 1,400 

เมตร หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร  

งบประมาณ 317,000 บาท   

ปีงบประมาณ 2562 

เกรดปรับผิวทางเดิม  กว้าง 4 เมตร ยาว 

1,400 เมตร เสริมผิวจราจรหนิคลุก 

กว้าง 4 เมตร ยาวรวม 1,400 เมตร 

หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร  

งบประมาณ 344,000 บาท   

ปีงบประมาณ 2562 

ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

เนื่องจากมีการคลาดเคลื่อน

ในการก าหนดงบประมาณ 

งบประมาณในแผนเพิ่มขึ้น 

27,000 บาท 
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ล าดับ 

ที ่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ 

แนวทางการพัฒนา/ โครงการ 

หนา้/ 

ล าดับที ่

งบประมาณ 

อนุมัติ 

รายละเอียดที่ขอเปลี่ยนแปลง 
หมายเหต ุ

ข้อความเดิม ข้อความใหม ่

3 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 

แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 

โครงการ ซ่อมแซมถนนในพื้นท่ีต าบลบ้าน

เพชรท่ีได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสาย

หนองสังข์ หมูท่ี่ 14 

หนา้ 20 

ล าดับท่ี 16 

แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

(ฉบับท่ี 4) 

476,000 เกรดปรับผิวทางเดิมกว้าง 4 เมตร 

ยาว 1,800 เมตร เสริมผิวจราจรหนิ

คลุกกว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร 

หนา 0.10 เมตร  

งบประมาณ 476,000 บาท   

ปีงบประมาณ 2562 

เกรดปรับผิวทางเดิมกว้าง 4 เมตร ยาว 

1,800 เมตร เสริมผิวจราจรหนิคลุก

กว้าง 4 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 

0.10 เมตร  

งบประมาณ 476,000 บาท   

ปีงบประมาณ 2562 

ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอยีด 

เพื่อให้เป็นไปตามสภาพพืน้ท่ี

ท่ีจะด าเนินการ จึงขอ

เปลี่ยนแปลงรายละเอยีดใน

การด าเนนิการ และ

งบประมาณคงเดิม 

4 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 

แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 

โครงการ ซ่อมแซมถนนในพื้นท่ีต าบลบ้าน

เพชรท่ีได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสาย

ทุ่งจาน หมูท่ี่ 14 

 

หนา้ 20 

ล าดับท่ี 17 

แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

(ฉบับท่ี 4) 

337,000 เกรดปรับผิวทางเดิมกว้าง 4 เมตร ยาว 

790 เมตร ดินถมคันทางกว้าง 6 เมตร  

ยาว 120 เมตร ลึก 1.50 เมตร เสริมผิว

จราจรหนิคลุกกวา้ง 4 เมตร  ยาว 790 

เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมวาง

ท่อ คสล.ช้ัน.3 ศก.0.80 เมตร จ านวน 

7 ท่อน ทอ่ คสล.ช้ัน . 3 ศก.0.60 เมตร 

จ านวน 6 ท่อน ทอ่ คสล.ช้ัน . 3 ศก.

0.40 เมตร จ านวน 8 ท่อน 

งบประมาณ 337,000 บาท   

ปีงบประมาณ 2562 

เกรดปรับผิวทางเดิมกว้าง 4 เมตร ยาว 

790 เมตร ดินถมคันทางกว้าง 6 เมตร  

ยาว 120 เมตร ลึก 1.50 เมตร เสริมผิว

จราจรหนิคลุกกวา้ง 4 เมตร  ยาว 790 

เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมวาง

ท่อ คสล.ช้ัน.3 ศก.0.80 เมตร จ านวน 7 

ท่อน ทอ่ คสล.ช้ัน . 3 ศก.0.60 เมตร 

จ านวน 6 ท่อน ทอ่ คสล.ช้ัน . 3 ศก.

0.40 เมตร จ านวน 8 ท่อน 

งบประมาณ 370,000 บาท   

ปีงบประมาณ 2562 

ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง

ของราคาน้ ามันท าให้ราคา

กลางมีการเปลี่ยนแปลง 

งบประมาณในแผนเพิ่มขึ้น 

33,000 บาท 
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ล าดับ 

ที ่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ 

แนวทางการพัฒนา/ โครงการ 

หนา้/ 

ล าดับที ่

งบประมาณ 

อนุมัติ 

รายละเอียดที่ขอเปลี่ยนแปลง 
หมายเหต ุ

ข้อความเดิม ข้อความใหม ่

5 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 

แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 

โครงการ ซ่อมแซมถนนในพื้นท่ีต าบลบ้าน

เพชรท่ีได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสาย

หนองเฒา่รุง่ หมูท่ี่ 23 

หนา้ 24 

ล าดับท่ี 31 

แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

(ฉบับท่ี 4) 

11,900 เกรดปรับผิวทางเดิมกว้าง 4 เมตร ยาว 

450 เมตร เสริมผิวจราจรหนิคลุกกว้าง  

4 เมตร ยาว 450 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 

เมตร 

งบประมาณ 11,900 บาท   

ปีงบประมาณ 2562 

เกรดปรับผิวทางเดิมกว้าง 4 เมตร ยาว 

450 เมตร เสริมผิวจราจรหนิคลุกกว้าง  

4 เมตร ยาว 450 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 

เมตร 

งบประมาณ 119,000 บาท   

ปีงบประมาณ 2562 

ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

เนื่องจากมีการคลาดเคลื่อนใน

การก าหนดงบประมาณ 

งบประมาณในแผนเพิ่มขึ้น 

107,100 บาท 

6 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 

แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 

โครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังถนนสายนาลุง

ชัย-ล าห้วยทองค าพงิ  หมูท่ี่ 6 

หนา้ 95 

ล าดับท่ี 9 

50,000 ซ่อมแซมถนนลูกรังถนนายนาลงุชัย-

ล าห้วยทองค าพงิ หมู่ท่ี 6  

(ก่อสร้างตามแบบ มฐ.ท4 อบต.บ้าน

เพชร)  

งบประมาณ 50,000 บาท   

ปีงบประมาณ 2562 

เสริมผิวจราจร หินคลุก ขนาดกวา้ง 

3.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 

0.10 เมตร 

(ตามแบบ อบต.บ้านเพชร ก าหนด) 

งบประมาณ 201,000 บาท   

ปีงบประมาณ 2562 

ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอยีด

และงบประมาณ เพื่อให้เป็นไป

ตามสภาพพื้นท่ีท่ีจะด าเนินการ 

จึงขอเปลี่ยนแปลงรายละเอยีด

ในการด าเนินการ และ

งบประมาณเพิ่มขึ้น จ านวน 

151,000 บาท 

7 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 

แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 

โครงการ ซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังสาย

บ้านดอนทะยิง-อบต.บ้านเพชร หมูท่ี่ 9 

หนา้ 96 

ล าดับท่ี 14 

600,000 ลงหนิคลุกบดอัด กวา้ง 5 เมตร ยาว 

1,380 เมตร หนา 0.10 เมตร  

(ก่อสร้างตามแบบ มฐ.ท4 อบต.บ้าน

เพชร) 

งบประมาณ 600,000 บาท   

ปีงบประมาณ 2562 

ลงหนิคลุกบดอัด กวา้ง 5 เมตร ยาว 

1,380 เมตร หนา 0.10 เมตร  

(ตามแบบ อบต.บ้านเพชร ก าหนด) 

งบประมาณ 600,000 บาท   

ปีงบประมาณ 2562 

ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอยีด

เพื่อให้เป็นไปตามสภาพพืน้ท่ีท่ี

จะด าเนนิการ จึงขอ

เปลี่ยนแปลงรายละเอยีดในการ

ด าเนนิการ  
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ล าดับ 

ที ่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ 

แนวทางการพัฒนา/ โครงการ 

หนา้/ 

ล าดับที ่

งบประมาณ 

อนุมัติ 

รายละเอียดที่ขอเปลี่ยนแปลง 
หมายเหต ุ

ข้อความเดิม ข้อความใหม ่

8 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 

แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 

โครงการ วางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก 

คสล.ศาลาประชาธิปไตย ถึงหน้าบ้านนาง

ส าลี เหมน่ตะคุ หมูท่ี่ 14 

หนา้ 108 

ล าดับท่ี 15 

475,000 วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก คสล. 

จากศาลาประชาธิปไตยถึงหน้าบ้าน

นางส าลี เหมน่ตะค ุหมู่ 14 ขนาดความ

ยาวรวม 250 เมตร ท่อ คสล.ขนาด 

ศก. 0.60 เมตร 

งบประมาณ 475,000 บาท   

ปีงบประมาณ 2562 

วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก คสล. 

จากศาลาประชาธิปไตยถึงหน้าบ้านนาง

ส าลี เหมน่ตะคุ หมู ่14  ขนาดความยาว

รวม 250 เมตร ท่อ คสล. ช้ัน 3 ศก. 

1.00 เมตร 

(ตามแบบ อบต.บ้านเพชร ก าหนด) 

งบประมาณ 475,000 บาท   

ปีงบประมาณ 2562 

ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอยีด  

เพื่อให้เป็นไปตามสภาพพืน้ท่ีท่ี

จะด าเนนิการ จึงขอ

เปลี่ยนแปลงรายละเอยีดในการ

ด าเนนิการ   
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม   

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ   

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

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมแบบมสี่วนรว่มอย่างยั่งยนื 

     -  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 7  การบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมแบบมสี่วนรว่มและยั่งยืน 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

 แผนงานการเกษตร 

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 ในน้ ามปีลา ชาวประชามสีุข เพื่อสง่เสริมให้ประชาชนทุก

ภาคส่วนได้ร่วมรักษาสมดุล

ระบบนเิวศนข์องแหล่งน้ า

ธรรมชาติในพื้นท่ี 

จัดหาพันธ์ุปลา 

ปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติ  

ตามแหลง่น้ าสาธารณะ 

ในต าบลบ้านเพชร 

 20,000 

อบต. 

 

  แหลง่น้ า

ในต าบล

บ้านเพชร 

ปล่อยพันธ์ุปลาให้

กลับคนืสูธ่รรมชาติ

และเป็นการอนุรักษ์

สิ่งแวดลอ้ม เพ่ิม

จ านวนสัตว์น้ าใน

แหลง่น้ าธรรมชาติให้

กลับคนืความสมดุลย์

สมบูรณ์ขึ้น 

ส านักงาน

ปลัด 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

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

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) 

องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านเพชร  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

ยุทธศาสตร ์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ป ี

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการ

บ้านเมืองทีด่ ี

          

แผนงานสาธารณสุข - - 1 95,200 - - - - 1 95,200 

รวม - - 1 95,200 - - - - 1 95,200 

รวมทั้งสิ้น - - 1 95,200 - - - - 1 95,200 

 

 
 



 

-20- 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ. 2561-2564)  

เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 5) 

แบบ ผ 08  

บัญชีครุภัณฑ์ 
 

 

 

 

 

 



 

แบบ ผ.08 
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บัญชีครุภณัฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเตมิ  (ฉบับท่ี 5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  อ าเภอบ าเหน็จณรงค ์ จังหวัดชัยภูมิ   
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)  

งบประมาณและที่มา 
หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 
ปี 2561 

(บาท) 

ปี 2562 

(บาท) 

ปี 2563 

(บาท) 

ปี 2564 

(บาท) 

1 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน เพื่อคัดแยกขยะ และขับเคลื่อน

นโยบายกระทรวงมหาดไทย การ

จัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัด

สะอาด”  

จัดซือ้ถังขยะแยกประเภท จ านวน 16 ชุด  

 ประกอบด้วย  

   - ถังขยะแยกประเภท (ถังขยะอันตราย) 

จ านวน  8 ชุด  

   - ถังขยะแยกประเภท (ถังขยะทั่วไป,ถัง

ขยะรีไซเคิล,ถงัขยะเปียก) จ านวน 8 ชุด 

(ราคาตามท้องตลาดจัดท า) 

 95,200 

อบต. 

  ส านักงานปลัด 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


