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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบานเพชร 
เร่ือง  ประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น องคการบริหารสวนตําบลบานเพชร  

(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
******************************* 

  อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  ขอ ๒๒/๒  
ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเก่ียวกับโครงการ พระราชดําริ  งานพระราชพิธี  รัฐพิธี  
นโยบายรัฐบาล  และนโยบายกระทรวงมหาดไทย  ใหเปนอํานาจ ของผูบริหารทองถ่ิน  สําหรับองคการบริหารสวน
ตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมหรือ เปลี่ยนแปลงใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาตามมาตรา  
46  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล  และองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  2537  ดวย  และเม่ือแผนพัฒนา
ทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมหรือ เปลี่ยนแปลงไดรับความเห็นชอบแลว  ใหปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอย
กวาสามสิบวัน นับแตวันท่ีไดรับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาว ประกอบกับ
หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ดวนท่ีสุด ท่ีชย 0017.2/ว1494 ลงวันท่ี 1 มิถุนายน 2563 เรื่อง การเสนอโครงการ
ภายใตกรอบนโยบายการฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ประกอบกับหนังสืออําเภอบําเหน็จณรงค ท่ี ชย 
0518/ว1726 ลงวันท่ี 5 มิถุนายน 2563 เรื่อง การเสนอโครงการภายใตกรอบนโยบายการฟนฟูเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ 

   บัดนี้  นายกองคการบริหารสวนตําบลบานเพชร ไดเสนอรางแผนพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหาร
สวนตําบลบานเพชร (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖5) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลบานเพชร และ
ไดมีมติเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตําบลบานเพชร (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖5) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 
2) ในการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป ๒๕๖3 เม่ือวันท่ี 5 มิถุนายน 2563 เรียบรอยแลว และ
ปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับคามเห็นชอบการเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาว รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

  ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  5  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖3 

      
 

(นายธีรวัจน  ธรรมโสภารัตน) 
2นายกองคการบริหารสวนตําบลบานเพชร 



 

 
คํานํา 

 
การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ขององคการบริหารสวนตําบลบานเพชร (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) จัดทําข้ึนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอ 22  และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ประกอบกับหนังสือจังหวัดชัยภูมิ 
ดวนท่ีสุด ท่ีชย 0017.2/ว1494 ลงวันท่ี 1 มิถุนายน 2563 เรื่อง การเสนอโครงการภายใตกรอบนโยบายการ
ฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ประกอบกับหนังสืออําเภอบําเหน็จณรงค ท่ี ชย 0518/ว1726 ลงวันท่ี 5 
มิถุนายน 2563 เรื่อง การเสนอโครงการภายใตกรอบนโยบายการฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยได
แสดงรายละเอียดแผนงาน/ โครงการพัฒนา ท่ีจัดทําข้ึนสําหรับนําไปเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณตอไป 

องคการบริหารสวนตําบลบานเพชรหวังเปนอยางยิ่งวา แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 
2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) จะประสบผลสําเร็จตามท่ีไดวางไวและสามารถแกไขปญหาใหกับประชาชนในทองถ่ิน
ไดเปนอยางดี ซ่ึงแผนพัฒนาทองถ่ินฯ ฉบับดังกลาว  สภาองคการบริหารสวนตําบลบานเพชร  ไดพิจารณา
เห็นชอบแลว เม่ือวันท่ี  5 มิถุนายน 2563       
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สวนท่ี  1 

หลักการและเหตุผล 
ในการเพ่ิมเติม แผนพัฒนาทองถิน่  

(พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 
ขององคการบริหารสวนตําบลบานเพชร  อําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูมิ  

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

1. เหตุผลและความจําเปน 
ตามท่ี  องคการบริหารสวนตําบลบานเพชร มีภารกิจสําคัญในการพัฒนาทองถ่ินในเขตพ้ืนท่ี

รับผิดชอบ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในสวนรวมใหดีข้ึน ไดอนุมัติประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
2561 - 2565) เม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ.2562  ไปแลวนั้น  

เนื่องดวย องคการบริหารสวนตําบลบานเพชร ไดรับแจงการเสนอโครงการภายใตกรอบนโยบาย
การฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (งบ 4,000 ลานบาท) และแจงใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีความ
ประสงคจะเสนอโครงการฯ รวบรวม แผนงาน/โครงการ สงใหอําเภอ เพ่ือรวบรวมสงใหคณะกรรมการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) พิจารณาอนุมัติโครงการ ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยไดแจงแนวทางการ
ดําเนินการเพ่ิมเติม ดังนี้ 

1. กรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินเสนอโครงการ จะตองเปนโครงการท่ีอยูในแผนพัฒนา
ทองถ่ินแลวหรือไม กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดมีหนังสือแจงแนวทางการเสนอโครงการขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินภายใตกรอบนโยบายฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแลว ดังนั้น สําหรับการเสนอโครงการ
เบื้องตน (Project Brief) ขององคการบริหารสวนตําบลท่ีเปนโครงการท่ียังไมไดมีในแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหผูวา
ราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) รับพิจารณาขอเสนอ
โครงการฯ ขององคการบริหารสวนตําบล ท่ีอยูระหวางการพิจารณาของสภาองคการบริหารสวนตําบล โดยมี
เง่ือนไขวาโครงการดังกลาวตองไดรับความเห็นชอบจากสภาฯ ใหเพ่ิมเติมในแผนพัฒนาทองถ่ินกอน และเม่ือผาน
สภาฯ แลวใหแจง ก.บ.จ. ทราบดวย หากปรากฏวาโครงการใดท่ีคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
(ก.บ.จ.) พิจารณาใหความเห็นชอบแลว แตไมไดรับความเห็นชอบจากสภาฯ ก็ใหนํารายการนั้นออกจากบัญชี
โครงการ 

2. กรณีอําเภอเปนหนวยเสนอโครงการ การจัดทําขอเสนอโครงการของอําเภอใหคณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) พิจารณาวาโครงการของอําเภอมีความสอดคลองตรงตามวัตถุประสงค
ของพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพ่ือแกไขปญหา เยียวยา และฟนฟู เศรษฐกิจและสังคมท่ี
ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 หรือไม หากคณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) เห็นวาถูกตองตรงตามวัตถุประสงคเกิดเปนประโยชนตอประชาชนให
พิจารณากําหนดหนวยรับงบประมาณภายในจังหวัดท่ีมีภารกิจ อํานาจหนาท่ีตรงกับกิจกรรมท่ีเสนอเพ่ือใหเปนไป
ตามหลักเกณฑขอตั้งงบประมาณ และภารกิจ อํานาจหนาท่ีของหนวยงานรับงบประมาณตอไป 

เพ่ือใหการดําเนินโครงการภายใตกรอบนโยบายการฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเปนไป
ตามหลักเกณฑท่ีกําหนด จึงขอใหดําเนินการตรวจสอบโครงการท่ีเสนอ หากไมอยูในแผนพัฒนาตําบลใหจัดประชุม
สภาฯ เพ่ือเพ่ิมเติมโครงการท่ีเสนอจังหวัดในแผนพัฒนาทองถ่ินและสงผลการพิจารณาของสภาฯ ใหอําเภอ
บําเหน็จณรงคทราบภายในวันท่ี 8 มิถุนายน 2563 เพ่ือใหคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 

1 

 



 

(ก.บ.จ.) พิจารณา ท้ังนี้ หากปรากฏวาโครงการใดท่ี ก.บ.จ. พิจารณาใหความเห็นชอบแลวแตไมไดรับเห็นชอบจาก
สภาฯ จังหวัดตองนําออกจากบัญชีโครงการ  

ดังนั้น เพ่ือใหการเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการภายใตกรอบ
นโยบายการฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนด องคการบริหารสวนตําบลบาน
เพชรจึงมีเหตุผลและความจําเปนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 
ขององคการบริหารสวนตําบลบานเพชร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

เนื่องจากการจัดทําโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององคการบริหาร
สวนตําบลบานเพชร ยังไมครอบคลุมและไมสามารถตอบสนองการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล และนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย ตามโครงการภายใตกรอบนโยบายการฟนฟูเศรษฐกิจลังคมของประเทศ เพ่ือสนับสนุนให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสวนสําคัญในการฟนฟูเศรษฐกิจทองถ่ินและชุมชน ดวยการสงเสริมและกระตุนการ
บริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน และสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจ ยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานและสนับสนุน
กระบวนการผลิตเปนดวยความเรียบรอย บรรลุตามวัตถุประสงค ตามกรอบนโยบายของรัฐบาล จึงใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พิจารณาดําเนินการตามแนวทางท่ีกําหนด จึงมีความจําเปนเรงดวนตองจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) ในครั้งนี้ โดยอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 
ขอ 22/2  

2. วัตถุประสงคของการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับท่ี 2 
   2.1 เพ่ือใหการจัดทําแผนงานโครงการในการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

2565) มีความสอดคลองกับสถานการณในปจจุบันมากท่ีสุด และพรอมจะนําไปสูการปฏิบัติไดทันทีท่ีไดรับ
งบประมาณ 

   2.2 เพ่ือใหการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบลบานเพชร เปนไปเพ่ือประโยชน
ของประชาชนในพ้ืนท่ี 

   2.3 เพ่ือเปนการตอบสนองการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล  และนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทย ในการบรรลุจุดมุงหมายท่ีกําหนดไว 

3. ข้ันตอนการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับท่ี 2  
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. 2548  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ 22/2 ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเก่ียวกับโครงการพระราชดําริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย ใหเปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ินสําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนา
ทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ดวย และเม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
ไดรับความเห็นชอบแลวใหปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน นับแตวันท่ีไดรับความ
เห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาว 

ดังนั้นองคการบริหารสวนตําบลบานเพชร  จึงไดจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
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1. สํานัก/กอง ท่ีตองการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน จัดทําบันทึกเสนอตอ
ผูบริหารทองถ่ินพรอมท้ังสงรายละเอียดใหฝายเลขานุการคณะกรรมการสนับสนุน 

2. ฝายเลขานุการคณะกรรมการสนับสนุนฯ จัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงเสนอผูบริหารทองถ่ิน 

3. ผูบริหารทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
4. สําหรับองคการบริหารสวนตําบล ใหเสนอรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง

ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาใหความเห็นชอบ 
5. ผูบริหารทองถ่ินประกาศใช พรอมท้ังปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวา 30 วัน นับแตวันท่ี

ไดความเห็นชอบ 
6. แจง สภาทองถ่ิน คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ อบจ. อําเภอ หนวยงานท่ี

เก่ียวของ เหตุผลความจําเปนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) ของ
องคการบรหิารสวนตําบลบานเพชร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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สวนท่ี  2 
การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัต ิ

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

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 

ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หนวยงาน 
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1. ดานเศรษฐกิจ 
 

1. แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

1. กองชาง อบต. 
บานเพชร 

รวม 1 ยุทธศาสตร 1 ดาน 1 แผนงาน 1 สํานัก/กอง 1 หนวยงาน 
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ผ 01 

บญัชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) 
องคการบริหารสวนตําบลบานเพชร 
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

บัญชีสรุปโครงการเกินศักยภาพ 
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 

เพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 2) 
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 
   4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
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19,580,000 

 
- 

 
- 

 
7 

 
19,580,000 

รวม - - - - - - 7 19,580,000 - - 7 19,580,000 
รวมทั้งสิ้น - - - - - - 7 19,580,000 - - 7 19,580,000 

 

 
 

 

แบบ ผ. 01 
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ผ 02/1 

รายละเอียดโครงการเกินศักยภาพ 
แผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) 
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 

4.2 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 พัฒนาเสนทางขนสงผลผลิต
ทางการเกษตรสายบานดอนชะแง-
ทาตาเผือก (ชวงที่ 3)  เชื่อมตําบล
เกาะมะนาว  ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ตําบลบานเพชร อาํเภอ
บําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูม ิ

เพื่อยกระดับเสนทางขนสง
ผลผลิตทางการเกษตรใหมี
มาตรฐาน เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคน
ในชุมชน รวมทั้งเปนแหลง
จางแรงงาน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 1,145 
เมตร หนา 0.15 เมตร  
(ตามแบบมาตรฐานงาน 
ทางสําหรับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เลขที่ ทถ-2-201-202) 

- - 
 

- 2,720,000 - ถ น น ได รั บ
ก ารพั ฒ น า 
ระยะทางยาว  
1,145 เมตร 

ประชาชนไดรับ
ประโยชน จํานวน 
215  ครัวเรือน 
คิดเปนจํานวน
ประชากร 588 
คน 

กระทรวง 
มหาดไทย/
กรมสงเสริม 

/จังหวัด
ชัยภูม ิ

2 พัฒนาเสนทางขนสงผลผลิต
ทางการเกษตรสายบานสวางศรี
พัฒนา หมูที ่22 เชื่อมบานโคก
เพชร ตําบลบานตาล ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ตําบลบาน
เพชร อําเภอบําเหน็จณรงค 
จังหวัดชัยภูม ิ

เพื่อยกระดับเสนทางขนสง
ผลผลิตทางการเกษตรใหมี
มาตรฐาน เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคน
ในชุมชน รวมทั้งเปนแหลง
จางแรงงาน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 790 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
(ตามแบบมาตรฐานงาน 
ทางสําหรับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เลขที่ ทถ-2-201-202) 

- - 
 

- 1,840,000 - ถ น น ได รั บ
ก ารพั ฒ น า 
ระยะทางยาว  
790 เมตร 

ประชาชนไดรับ
ประโยชน จํานวน 
215 ครัวเรือน คิด
เปนจํานวน
ประชากร 588 
คน 

กระทรวง 
มหาดไทย/
กรมสงเสริม 

/จังหวัด
ชัยภูม ิ

แบบ ผ. 02/1 
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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) 

3 พัฒนาเสนทางขนสงผลผลิต
ทางการเกษตรสายหนองตาใจ
บานหนองแวงพัฒนา หมูที่ 14 
เชื่อมหนองบัวชะโลง หมูที่ 19 
ตําบลบานเพชร อาํเภอบําเหน็จ
ณรงค จังหวัดชัยภูม ิ

เพื่อยกระดับเสนทางขนสง
ผลผลิตทางการเกษตรใหมี
มาตรฐาน เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคน
ในชุมชน รวมทั้งเปนแหลง
จางแรงงาน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
กวาง 4.00 เมตร ยาว 3,730 เมตร 
หนา 0.15 เมตร (ตามแบบมาตรฐาน
งานทางสําหรับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เลขที่ ทถ-2-201-202) 

- - 
 

- 8,410,000 - ถ น น ได รั บ
ก ารพั ฒ น า 
ระยะทางยาว  
3,730 เมตร 

ประชาชนไดรับ
ประโยชน จํานวน 
356  ครัวเรือน 
คิดเปนจํานวน
ประชากร 1,032
คน 

กระทรวง 
มหาดไทย/
กรมสงเสริม 

/จังหวัด
ชัยภูม ิ

4 พัฒนาเสนทางขนสงผลผลิต
ทางการเกษตรสายหนองโขมง 
หมูที่ 4 เชื่อมบานโคกสวาง
วัฒนา หมูที ่18 ตําบลบานเพชร 
อําเภอบาํเหน็จณรงค จังหวัด
ชัยภูม ิ

เพื่อยกระดับเสนทางขนสง
ผลผลิตทางการเกษตรใหมี
มาตรฐาน เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคน
ในชุมชน รวมทั้งเปนแหลง
จางแรงงาน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กวาง 4.00 เมตร ยาว 1,750 เมตร 
หนา 0.15 เมตร (ตามแบบมาตรฐาน
งานทางสําหรับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เลขที่ ทถ-2-201-202) 

   4,000,000  ถ น น ได รั บ
ก ารพั ฒ น า 
ระยะทางยาว  
1,750 เมตร 

ประชาชนไดรับ
ประโยชน จํานวน 
109  ครัวเรือน 
คิดเปนจํานวน
ประชากร 303 
คน 

กระทรวง 
มหาดไทย/
กรมสงเสริม 

/จังหวัด
ชัยภูม ิ

รวม 4 โครงการ      16,970,000     
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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 (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 ขุดลอกเหมืองสงน้ําจากแยก
ลําคันฉู นานายตอง ถึงนานาย
กอน สรอยขุนทด หมูที ่5 

เพื่อสงน้ําเขาพื้นที่เกษตรให

มีมาตรฐาน เพื่อสนับสนุน

กิจกรรมทางเศรษฐกิจและ

ยกระดับคุณภาพชีวิตของ

คนในชุมชน รวมทั้งเปน

แหลงจางแรงงาน 

ขุดลอกวัชพืช และวางทอระบายน้าํ 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.บาน
เพชรกําหนด) 

- - - 430,000 - ขุดลอกเหมืองสงน้ํา
และวางทอระบายน้ํา 
จํานวน 1 แหง 

ประชาชนไดรับประโยชน 
จํานวน 109  ครัวเรือน 
คิดเปนจํานวนประชากร 
303 คน 

กระทรวง 
มหาดไทย/
กรมสงเสริม 

/จังหวัด
ชัยภูม ิ

2 ขุดลอกคลองเสือบองพรอม
ฝายทดน้ํา หมูที่ 10 

เพื่อสงน้ําเขาพื้นที่เกษตรให
มีมาตรฐาน เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
คนในชุมชน รวมทั้งเปน
แหลงจางแรงงาน 

ขุดลอกวัชพืช  พื้นที่ไมนอยกวา 
8,000 ตารางเมตร  กอสรางฝาย
ทดน้ํา 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.บาน
เพชรกําหนด) 

- - 
 

- 1,300,000 - พื้นที่ ในการขุดลอก
คลอง ไม น อ ยก ว า 
8,000 ตร.ม. 

ประชาชนไดรับประโยชน 
จํานวน 360  ครัวเรือน 
คิดเปนจํานวนประชากร 
521 คน 

กระทรวง 
มหาดไทย/
กรมสงเสริม 

/จังหวัด
ชัยภูม ิ

 
 

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 ขุดลอกคลองสอยดาวบาน
ดอนทะยิง หมูที ่9 

เพื่อสงน้ําเขาพื้นที่เกษตรให
มีมาตรฐาน เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
คนในชุมชน รวมทั้งเปน
แหลงจางแรงงาน 

ขุดลอกวัชพืชและส่ิงกีดขวางทางน้ํา  
กอสรางทอลอดเหล่ียม จํานวน 1 
จุด  
(รายละเอียดตามแบบ อบต.บาน
เพชรกําหนด) 

- - - 880,000 - การกอสรางทอลอด
เหล่ียม จํานวน 1 จุด 

ประชาชนไดรับประโยชน 
จํานวน 76  ครัวเรือน 
คิดเปนจํานวนประชากร 
254 คน 

กระทรวง 
มหาดไทย/
กรมสงเสริม 

/จังหวัด
ชัยภูม ิ

รวม 3  โครงการ - - - - - 2,610,000 - - - - 
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