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การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข (ฉบับที่ 2) จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 22  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ประกอบกับ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19) ที่ยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน โดยได้แสดงรายละเอียดแผนงาน/ โครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับ
นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชรหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 
2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แกไ้ข (ฉบับที่ 2) จะประสบผลสำเร็จตามที่ได้วางไว้และสามารถแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี  
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ส่วนที่  1 

หลักการและเหตุผล 
ในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ. 2566 – 2570)  (ฉบับที่ 2) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ  

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

เหตุผลความจำเป็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง แก้ไข (ฉบับที่ 2) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2566 – 2570) ไปแล้ว เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมและ
งบประมาณจากเงนิสะสมในส่วนที่เกี่ยวข้องนั้น 

เหตุผลและความจำเป็น 
1. ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร จะดำเนินการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จึงได้ดำเนินการสำรวจโครงการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้าน เพ่ือใช้ในการพัฒนา
ท้องถิ่น แต่จากการสำรวจพบว่ามีบางหมู่บ้านที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้ จึงจัดให้มีการเสนอ
โครงการพัฒนาใหม ่ผ่านกระบวนการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน และบันทึกขอแก้ไขปริมาณงานของกองช่าง  

2. ด้วยได้รับแจ้งจากกองช่าง ตามนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ใน
การพัฒนาศักยภาพส่งเสริมความเจริญในพ้ืนที่ตำบลบ้านเพชร ให้ประชาชนได้รับประโยชน์ในการพัฒนาตำบล
อย่างครอบคลุม ในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนาพ้ืนที่ตำบลบ้านเพชร ในปี 2566 ซ่ึงกองช่างได้จัดทำ
บันทึกเพ่ือเสนอแผนงาน/โครงการพัฒนา เพื่อบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิน่ประจำปี 2566 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

3. สำนัก/กอง ต่างๆ มีบันทึกขอแก้ไขแผนงาน และเปลี่ยนแปลง ปริมาณงานในหมวดครุภัณฑ์ที่
จะดำเนินการในปี พ.ศ. 2566 ให้เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2564 

โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2561  

“ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

1.) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม
พร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

2.) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม 
สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ด้วย 
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เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ใหส้่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกลา่วให้

ผู้บรหิารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” 

 “ข้อ 22/2 ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
พระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจของผู้บริหาร
ท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ ยนแปลงให้สภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 
2537 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้
ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว” 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในปัจจุบัน  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร จึงได้ดำเนินการให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 
1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผ่านการตอบแบบสอบถามในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง 
แก้ไข (ฉบับที่ 2) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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ส่วนที่  2 

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัต ิ
******************************** 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
หน่วยงาน 
สนับสนุน 

1 การพัฒนาด้าน
สังคม 

1. ด้านบริการชุมชน
และสังคม 
2. ด้านเศรษฐกิจ 
3. ด้านการดำเนนิงาน
อ่ืน  

1. แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 
2. แผนงานสาธารณสุข 
3. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
4. แผนงานการเกษตร 

1. สำนักปลัด 
2. กองสวัสดิการสังคม 
 

อบต. 
บ้านเพชร 

2 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

1. ด้านบริการชุมชน
และสังคม 
2. ด้านเศรษฐกิจ 

1. แผนงานเคหะและชุมชน 
2. แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

1. กองช่าง  

รวม 2 ยุทธศาสตร์ 3 ด้าน 6 แผนงาน 1 สำนกั/ 2 กอง 
1 

หน่วยงาน 
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ผ 01 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง แก้ไข (ฉบับที่ 2) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข (ฉบับที่ 2) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ป ี

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม 
  2.2 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 
  2.4 แผนงานสาธารณสุข 
  2.5 แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 
  2.8 แผนงานการเกษตร 

 
 

1 
 

1 
1 
 

1 

 
 

30,000 
 

30,000 
30,000 

 
30,000 

 
 

1 
 

1 
1 
 

1 

 
 

30,000 
 

30,000 
30,000 

 
30,000 

 
 

1 
 

1 
1 
 

1 

 
 

30,000 
 

30,000 
30,000 

 
30,000 

 
 

1 
 

1 
1 
 

1 

 
 

30,000 
 

30,000 
30,000 

 
30,000 

 
 

1 
 

1 
1 
 

1 

 
 

30,000 
 

30,000 
30,000 

 
30,000 

 
 

5 
 

5 
5 
 

5 
 

 
 

150,000 
 

150,000 
150,000 

 
150,000 

รวม 4 120,000 4 120,000 4 120,000 4 120,000 4 120,000 20 600,000 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
  4.2 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

 
 

5 
 

 
 

2,195,200 
 

 
 
- 
 

 
 

- 
 

 
 
- 
 

 
 

- 
 

 
 
- 
 

 
 

- 
 

 
 
- 
 

 
 

- 
 

 
 

5 
 

 
 

2,195,200 
 

รวม 5 2,195,200 - - - - - - - - 5 2,195,200 
รวมทั้งสิ้น 9 2,315,200 4 120,000 4 120,000 4 120,000 4 120,000 25 2,795,200 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 01 
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

บัญชีสรุปครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข (ฉบับที ่1) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

แผนงาน 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ป ี

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. แผนงานเคหะและชุมชน  1 3,000,000 - - - - - - - - 1 3,000,000 
รวมทั้งสิ้น 1 3,000,000 - - - - - - - - 1 3,000,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 01 
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ผ 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง แก้ไข (ฉบับที่ 2) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร 
 
 
 
 
 



 

8 
 

2. บญัชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570  
เพิม่เติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข (ฉบับที่ 2) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ส่งเสริมการสร้างศักยภาพคนสู่การพัฒนาจังหวัดทีย่ั่งยนื 
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ และ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
     2. ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 

  2.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ช่วยเหลือประชาชน
ด้านสาธารณภยั 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่
องค์การบรหิารสว่นตำบลบ้าน
เพชร ที่ได้รับความเดือดร้อน
กรณีประสบเหตุสาธารณภยั 

ประชาชนในพื้นที่
ตำบลบ้านเพชร 
ครอบคลุม 23 
หมู่บ้าน 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนที่ได้รับความ
ช่วยเหลือตามระเบียบ 

หลักเกณฑ์ วธิีการ 
เง่ือนไข ที่กำหนด 

ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเพชร จะได้รับความช่วยเหลือ
โดยเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ 
เง่ือนไข ที่กำหนด 

งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภยั 
(สำนักปลัด) 

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

 2.4  แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ช่วยเหลือประชาชน
ด้านการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ 

1. เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้ 
รับความเดือดร้อนจากโรคตดิต่อ 
ซึ่งไม่สามารถประกอบอาชีพได้
ตามปกติ ทำให้มีรายได้ไม่
เพียงพอต่อการดำรงชีพ 
2. เพื่อช่วยเหลือประชาชนด้านการ
ป้องกันและระงับโรคติดต่อตาม
หลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสขุ
โดยอนุโลมและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ประชาชนในพื้นที่
ตำบลบ้านเพชร 
ครอบคลุม 23 
หมู่บ้าน 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนที่ได้รับความ
เดือดรอ้นด้านโรคติดต่อ
ในพื้นที่ตำบลบ้านเพชร 

1. ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจาก
โรคตดิต่อไดร้ับความช่วยเหลือตามขอบเขต
และอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินโดยคำนึงถึงสถานะการคลังและความ
จำเป็นเหมาะสม 
2. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือประชาชน
ด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อตาม
หลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขโดย
อนุโลมและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

งาน
สาธารณสุข 
(สำนักปลัด) 

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

แบบ ผ. 02 
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  2.5  แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ช่วยเหลือประชาชน
ด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

เพื่อเปน็ค่าใชจ้่ายในการ
ช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน
เพชร ที่ได้รับความเดือดร้อน
กรณ๊ประสบปัญหาทางสังคม 
ฐานะยากไร้ ด้อยโอกาส การ
ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ประชาชนในพื้นที่
ตำบลบ้านเพชร 
ครอบคลุม 23 
หมู่บ้าน 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนที่ได้รับความ
ช่วยเหลือตามระเบียบ 

หลักเกณฑ์ วธิีการ 
เง่ือนไข ที่กำหนด 

ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเพชร จะได้รับความช่วยเหลือ
โดยเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ 
เง่ือนไข ที่กำหนด 
 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

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

 
  2.8  แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ช่วยเหลือเกษตรกรผู้
มีรายได้น้อยตำบล
บ้านเพชร 

เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้ทีม่ีรายได้น้อยในพื้นที่ ให้
สามารถมีปัจจยัพื้นฐานตา่งๆ  
ในการทำการเกษตร 

ประชาชนในพื้นที่
ตำบลบ้านเพชร 
ครอบคลุม 23 
หมู่บ้าน 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวนผู้ได้รับความ
ช่วยหลือ 

เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ได้รับความ
ช่วยเหลือตามที่ระเบียบกำหนด 
 

งานเกษตร 
(สำนักปลัด) 

รวม 1 โครงการ   30,000 30,000 30,000 30,000 30,000    
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข (ฉบับที่ 2) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  ส่งเสริมการพัฒนาสังคมสู่การเป็นเมืองท่ีอยูอ่าศัยและเมืองแห่งการพักผ่อน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 6  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
     4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน 

4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานถนน) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ปรับปรุงทางข้ามคลองสอยดาว 
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้การสัญจรเกิดความ
สะดวกและมีความปลอดภัย 

ปรับปรุงทางข้ามขนาดกว้าง 6 เมตรพร้อม
กำแพงกันดิน 2 ขา้ง (รายละเอียดตามแบบ 
อบต.บ้านเพชร กำหนด) 

450,000     ทางข้าม 
กว้าง 6 
เมตร 

ประชาชนได้รบัความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการสัญจร 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหนองโจด หมู่ที ่23 

เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถ
สัญจรได้อย่างสะดวกและมี
ความปลอดภยั 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 3 เมตร ยาว 
300 เมตร หนา 0.15 เมตร (รายละเอียด
ตามแบบ อบต.บ้านเพชรกำหนด) 

350,000     ถนน 
ยาว 300 

เมตร 

ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรได้
อย่างสะดวกและมี
ความปลอดภยั 

กองช่าง 

3 ปรับปรุงถนนหินคลุกสายบา้น
โคกแฝก-สถานีรถไฟ หมู่ที ่12 

เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถ
สัญจรได้อย่างสะดวกและมี
ความปลอดภยั 

ลงหินคลุกเสริมผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 
1,100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี
ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 330 ลบ.ม. (คิว
หลวม) พร้อมบดอัด 85% ปรับเกรดเกลี่ย
เรียบกว้าง 3 เมตร ยาว 1,100 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,300 ตร.ม. (รายละเอียด
ตามแบบ อบต.บ้านเพชรกำหนด) 

465,200     ถนน 
ยาว 1,100 

เมตร 

ผู้ใช้รถใชถ้นนสัญจรได้
อย่างสะดวกและมี
ความปลอดภยั 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหนองแหว่-หนองแวง (ชว่งที่ 
2) หมู่ที่ 14 

เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถ
สัญจรได้อย่างสะดวกและมี
ความปลอดภยั 

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 186 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร มี
พื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกวา่ 744 ตารางเมตร 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านเพชรกำหนด) 

480,000     ถนน 
ยาว 186 

เมตร 

ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรได้
อย่างสะดวกและมี
ความปลอดภยั 

กองช่าง 

รวม 4  โครงการ   1,745,200        
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานรางระบายน้ำ) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก
สายเพชรสำโรง-โนนทองหลาง
เช่ือมสายกลางบา้น หมู่ที ่13 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำทว่มขัง สรา้ง
เส้นทางระบายน้ำ และอำนวย
ความสะดวกในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก.ชั้น 
3 ขนาด ศก. 0.40 เมตร พร้อม
บ่อพัก ระยะความยาวรวม 75 
เมตร (คอนกรีตรางวี) ซ่อมแซมฝา
คอนกรีตท่ีชำรุด ขนาด 1x0.50 
เมตร จำนวน 22 ฝา (รายละเอียด
ตามแบบ อบต.บ้านเพชรกำหนด) 

450,000     รางระบายน้ำ 
ยาว 75 เมตร 

การระบายน้ำเสีย
ออกจากหมูบ่้านเป็น
ระบบมากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

รวม 1  โครงการ   450,000        
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข (ฉบับที่ 2) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ส่งเสริมการพัฒนาสังคมสู่การเป็นเมืองท่ีอยู่อาศัยและเมืองแห่งการพักผ่อน 
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 6  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
     4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานถนน) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการเดิม           
 ลงหินคลุกจากบ้านเจก็จอยถึง

ฝายคันฉูต้นแจง หมู่ที่ 5 
เพื่อให้การสัญจรภายในหมู่บ้าน
เกิดความสะดวกและมีความ
ปลอดภัย 

ความกวา้ง 3 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 
0.10 เมตร (รายละเอยีดตามแบบ อบต.
บ้านเพชร กำหนด)  

450,000     ถนนยาว 
1,000 
เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองช่าง 

 โครงการที่ขอเปลี่ยนแปลง           
 ปรับปรุงถนนพร้อมลงลูกรังจาก

บ้านเจ็กจอยถึงปากอา่ว หมู่ที่ 5 
เพื่อให้การสัญจรภายในหมู่บ้าน
เกิดความสะดวกและมีความ
ปลอดภัย 

ลงลูกรังเสริมผิวจราจรกวา้ง 2.5 เมตร ยาว 
665 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีปรมิาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า 332.50 ลบ.ม. (คิวหลวม) 
พร้อมบดอัด 85% ปรับเกรดเกลีย่เรียบกว้าง 
2.50 เมตร ยาว 665 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 1,662.50 ตร.ม. (รายละเอียด
ตามแบบ อบต.บ้านเพชร กำหนด)  

450,000     ถนนยาว 
665 เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองช่าง 

 
 
 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานถนน) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการเดิม           
 ลงหินคลุกสายหนองเหล็กถึงไร่

นายสุทัศน์  มาสิงห์  หมู่ที่  8 
เพื่อให้การสัญจรภายในหมู่บ้าน
เกิดความสะดวกและมีความ
ปลอดภัย 

ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 1,600 เมตร ลึก 
0.10 เมตร (รายละเอยีดตามแบบ อบต.
บ้านเพชร กำหนด) 

620,000     ความยาว 
1,600 
เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองช่าง 

 โครงการที่ขอเปลี่ยนแปลง           
 ลงหินคลุกสายหนองเหล็กถึงไร่

นายสุทัศน ์ มาสิงห์  หมู่ที่  8 
เพื่อให้การสัญจรภายในหมู่บ้าน
เกิดความสะดวกและมีความ
ปลอดภัย 

ลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 700 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณ
หินคลุกไม่น้อยกว่า 210 ลบ.ม.(คิวหลวม) 
พร้อมบดอัด 85% ปรับเกรดเกลีย่เรียบกว้าง 
3 เมตร ยาว 700 เมตร หรอืมีพื้นที่ไมน่้อย
กว่า 2,100 ตร.ม. วางท่อ ค.ส.ล.มอก.ชั้น 3 
ศก.0.40 เมตร จำนวน 10 ทอ่น พร้อมดาด
คอนกรีตปากท่อ (รายละเอียดตามแบบ 
อบต.บ้านเพชร กำหนด) 

620,000     ถนนยาว 
700 เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองช่าง 

3 โครงการเดิม           
 ปรับปรุงถนนลงลูกรัง ถนนสาย

นายายปราณี หมู่ที่  11 
เพื่อให้การสัญจรภายในหมู่บ้าน
เกิดความสะดวกและมีความ
ปลอดภัย 

ความกวา้งของถนน 3 เมตร ยาว 30 เมตร 
หนา 0.10 เมตร (รายละเอยีดตามแบบ 
อบต.บ้านเพชร กำหนด) 

140,000     ความยาว
ของถนน 30 

เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองชา่ง 

 โครงการที่ขอเปลี่ยนแปลง           
 ปรับปรุงถนนลงลูกรัง ถนนสาย

นายายปราณี หมู่ที่  11 
เพื่อให้การสัญจรภายในหมู่บ้าน
เกิดความสะดวกและมีความ
ปลอดภัย 

ลงลูกรังเสริมผิวจราจรกวา้ง 2.50 เมตร 
ยาว 245 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือ
มีปริมาณลูกรงัไมน่้อยกว่า 61.25 ลบ.ม. 
(คิวหลวม) พร้อมบดอัด 85% ปรับเกรด
เกลี่ยเรียบกว้าง 2.50 เมตร ยาว 245 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 612.50 ตร.ม. 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านเพชร 
กำหนด) 

140,000     ถนนยาว 
245 เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การสัญจร 

กองชา่ง 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานรางระบายน้ำ/ ท่อระบายน้ำ/ ท่อลอดเหลี่ยม/ แหล่งน้ำ) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการเดิม           
 วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก

ซอยบ้านนายวาย หาญณรงค์ 
หมู่ที่ 4 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำทว่มขัง สร้าง
เส้นทางระบายน้ำ และอำนวย
ความสะดวกในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักความยามรวม 
174 เมตร กวา้ง 0.40 เมตร (รายละเอียด
ตามแบบ อบต.บ้านเพชร กำหนด) 

900,000     ระยะความ
ยาว 174 

เมตร 

การระบายน้ำเสียออก
จากหมูบ่้านเป็นระบบ
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 โครงการที่ขอเปลี่ยนแปลง           
 วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก

ซอยบ้านนายวาย หาญณรงค์ 
หมู่ที่ 4 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำทว่มขัง สรา้ง
เส้นทางระบายน้ำ และอำนวย
ความสะดวกในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก.ชั้น 3 ศก.
0.40 เมตร พร้อมบ่อพกั ความยาวรวม 
146 เมตร (คอนกรีตรางวี)  (รายละเอยีด
ตามแบบ อบต.บ้านเพชร กำหนด) 

900,000     ระยะความ
ยาว 146 

เมตร 

การระบายน้ำเสียออก
จากหมูบ่้านเป็นระบบ
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

2 โครงการเดิม           
 วางท่อลงลำห้วยทองคำพิงจุดนา

นางนุ้ย หมู่ที ่6 
เพื่อช่วยระบายนำ้ป้องกันนำ้
ท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ำขนาด เส้นผ่าศูนยก์ลาง 
1.00 เมตร จำนวน 2 แถวๆ ละ 10 ทอ่น 
รวมเป็นท่อจำนวน 20 ท่อน พร้อมกำแพง
ปากท่อ (รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้าน
เพชร กำหนด) 

200,000     จำนวนท่อ
ระบายนำ้ 
20 ท่อน 

ช่วยให้น้ำไหลเร็วขึ้น กองช่าง 

 โครงการที่ขอเปลี่ยนแปลง           
 วางท่อลงลำห้วยทองคำพิงจุดนา

นางนุ้ย หมู่ที ่6 
เพื่อช่วยระบายนำ้ป้องกันนำ้
ท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 
เมตร จำนวน 7 ท่อน พร้อมกำแพงปากท่อ 
และดาดคอนกรีตปากท่อ (รายละเอยีดตาม
แบบ อบต.บ้านเพชร กำหนด) 

200,000     จำนวนท่อ
ระบายนำ้ 7 

ท่อน 

ช่วยให้น้ำไหลเร็วขึ้น กองช่าง 

3 โครงการเดิม           
 วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก

เส้นกลางหมู่บ้าน ( ช่วงที่ 1)  
หมู่ที่ 7 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำทว่มขัง 
สร้างเส้นทางระบายน้ำ และ
อำนวยความสะดวกในการใช้
เส้นทางสัญจร 

วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ทอ่ คสล. 
0.40 เมตร ความยาวรวม 100 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านเพชร 
กำหนด) 

250,000     รางระบาย
น้ำยาว 100 

เมตร 

การระบายน้ำเสียออก
จากหมูบ่้านเป็นระบบ
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 โครงการที่ขอเปลี่ยนแปลง           
 วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก

เส้นกลางหมู่บ้าน (ชว่งที่ 1) หมู่
ที่ 7 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำทว่มขัง 
สร้างเส้นทางระบายน้ำ และ
อำนวยความสะดวกในการใช้
เส้นทางสัญจร 

วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก.ชั้น 3 ขนาด 
ศก.0.40 เมตร พร้อมบ่อพกั ความยาวรวม 
100 เมตร (คอนกรีตรางวี) (รายละเอยีด
ตามแบบ อบต.บ้านเพชร กำหนด) 

250,000     รางระบาย
น้ำยาว 100 

เมตร 

การระบายน้ำเสียออก
จากหมูบ่้านเป็นระบบ
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานรางระบายน้ำ/ ท่อระบายน้ำ/ ท่อลอดเหลี่ยม/ แหล่งน้ำ) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการเดิม           
 ก่อสร้างรางระบายนำ้รูปตัววี

ถนนสายจากหนา้บ้านนาง
สำราญ เกื้อสูงเนิน ถึงหน้าบ้าน
นางสำนอง กามขุนทด หมู่ที ่14 

เพื่อช่วยในการระบายน้ำใน
หมู่บ้านไม่ให้เกิดน้ำท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายนำ้รูปตัววี ยาว 300 
เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านเพชร 
กำหนด) 

600,000     ความยาว 
300 เมตร 

ระบายนำ้ในหมู่บ้านไม่ให้
เกิดน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

 โครงการที่ขอเปลี่ยนแปลง           
 ก่อสร้างรางระบายนำ้รูปตัววี

ถนนสายจากหนา้บ้านนาง
สำราญ เกื้อสูงเนิน ถึงหน้าบ้าน
นางสำนอง กามขุนทด หมู่ที ่14 

เพื่อช่วยในการระบายน้ำใน
หมู่บ้านไม่ให้เกิดน้ำท่วมขัง 

วางท่อระบยน้ำ ค.ส.ล.มอก.ชั้น 3 ชนาด ศก.
0.40 เมตร พร้อมบ่อพกั ระยะความยาวรวม 
217 เมตร (คอนกรีตรางวี) (รายละเอยีดตาม
แบบ อบต.บ้านเพชร กำหนด) 

600,000     ความยาว 
217 เมตร 

ระบายนำ้ในหมู่บ้านไม่ให้
เกิดน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

5 โครงการเดิม           
 วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก

จากซอยบ้านนายนิยม ถึงบ้าน
นายสาคร ประทุมวงศ์ หมู่ที่ 15 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง สร้าง
เสน้ทางระบายน้ำและอำนวยความ
สะดวกในการใช้เสน้ทางสัญจร 

รางระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และวางท่อระบาย
น้ำขนาด 0.50 เมตร ยาว 85 เมตร (รายละ 
เอียดตามแบบ อบต.บา้นเพชร กำหนด) 

250,000     รางระบาย
น้ำยาว 85 

เมตร 

การระบายน้ำเสียออก
จากหมูบ่้านเป็นระบบ
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 โครงการที่ขอเปลี่ยนแปลง           
 วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก

จากซอยบ้านนายนิยม ถึงบ้าน
นายสาคร ประทุมวงศ์ หมู่ที่ 15 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง สร้าง
เส้นทางระบายน้ำและอำนวย
ความสะดวกในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.มอก.ชั้น 3 ขนาด 
ศก.0.60 เมตร พร้อมบ่อพกั ความยาวรวม 
85 เมตร  (รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้าน
เพชร กำหนด) 

350,000     รางระบาย
น้ำยาว 85 

เมตร 

การระบายน้ำเสียออก
จากหมูบ่้านเป็นระบบ
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

6 โครงการเดิม           
 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ช่วงนา

นายหารหมู่ที่  17 
เพื่อให้น้ำระบายได้ดียิ่งขึ้นและ
เป็นทางสัญจรไปมาของ
ประชาชน 

ขนาดกวา้ง 12 เมตร ยาว 5 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านเพชร 
กำหนด) 

600,000     ความยาว 5 
เมตร 

น้ำระบายได้ดียิ่งขึ้นและ
เป็นทางสัญจรไปมาของ
ประชาชน 

กองช่าง 

 โครงการที่ขอเปลี่ยนแปลง           
 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ช่วงนา

นายหาญหมู่ที่  17 
เพื่อให้น้ำระบายได้ดียิ่งขึ้นและ
เป็นทางสัญจรไปมาของ
ประชาชน 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 3x2.70 
เมตร ยาว 6 เมตร จำนวน 3 ช่อง งานดิน
ถมบดอัดแน่น ขนาดพื้นที่รวม 42.50 ตร.ม. 
หรือมีปริมาณไม่น้อยกว่า 114.75 ลบ.ม.  
(รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านเพชร 
กำหนด) 

800,000     ความยาว 6 
เมตร 

น้ำระบายได้ดียิ่งขึ้นและ
เป็นทางสัญจรไปมาของ
ประชาชน 

กองช่าง 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานรางระบายน้ำ/ ท่อระบายน้ำ/ ท่อลอดเหลี่ยม/ แหล่งน้ำ) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการเดิม           
 ก่อสร้างวางท่อระบายนำ้คอนกรีต

เสริมเหล็กพร้อมบ่อพักจากบ้าน 
แม่ป๋องถึงบ้านแม่คำ หมู่ที่ 19 

เพื่อช่วยในการระบายน้ำใน
หมู่บ้านไม่ให้เกิดน้ำท่วมขัง 

ท่อขนาด 0.40 เมตร ยาว 175 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านเพชร 
กำหนด) 

500,000     ความยาว 
175 เมตร 

ระบายนำ้ในหมู่บ้านไม่ให้
เกิดน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

 โครงการที่ขอเปลี่ยนแปลง           
 ก่อสร้างวางท่อระบายนำ้คอนกรีต

เสริมเหล็กพร้อมบ่อพักจากบ้าน 
แม่ป๋องถึงบ้านแม่คำ หมู่ที่ 19 

เพื่อช่วยในการระบายน้ำใน
หมู่บ้านไม่ให้เกิดน้ำท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.มอก.ชั้น 3 ขนาด 
ศก.0.40 เมตร พร้อมบ่อพกั ความยาวรวม 
170 เมตร (คอนกรีตรางวี) (รายละเอยีด
ตามแบบ อบต.บ้านเพชร กำหนด) 

480,000     ความยาว 
170 เมตร 

ระบายนำ้ในหมู่บ้านไม่ให้
เกิดน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

8 โครงการเดิม           
 ก่อสร้างรางระบายนำ้ คสล.

พร้อมวางท่อและบ่อพกัมีฝาปิด
ซอยจอมทองฝั่งขวา จากบา้น
อาจารย์สวาทถึงบ้านนางบิน  
อาบสุวรรณ์ หมู่ที ่ 20 

เพื่อช่วยในการระบายน้ำใน
หมู่บ้านไม่ให้เกิดน้ำท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายนำ้ คสล.พร้อมวางท่อ 
0.40 เมตร และบ่อพักมีฝาปิดแบบตระแกรง
แผ่นเหล็กเช่ือพื้นคอนกรีตรางทับท่อกวา้ง 1 
เมตร ระยะความยาว 185 เมตร (รายละ 
เอียดตามแบบ อบต.บา้นเพชร กำหนด) 

500,000     ความยาว 
185 เมตร 

ระบายนำ้ในหมู่บ้านไม่ให้
เกิดน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

 โครงการที่ขอเปลีย่นแปลง           
 ก่อสร้างรางระบายนำ้ คสล.

พร้อมวางท่อและบ่อพกัมีฝาปิด
ซอยจอมทองฝั่งขวา จากบา้น
อาจารย์สวาทถึงบ้านนางบิน  
อาบสุวรรณ์ หมู่ที ่ 20 

เพื่อช่วยในการระบายน้ำใน
หมู่บ้านไม่ให้เกิดน้ำท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.มอก.ชั้น 3 ศก.
0.40 เมตร พร้อมบ่อพกั ความยาวรวม 94 
เมตร (ฝาบ่อพักตระแกรงเหล็ก)  
(รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านเพชร 
กำหนด) 

500,000     ความยาว 
94 เมตร 

ระบายนำ้ในหมู่บ้านไม่ให้
เกิดน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานรางระบายน้ำ/ ท่อระบายน้ำ/ ท่อลอดเหลี่ยม/ แหล่งน้ำ) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการเดิม           
 ขยายไหล่ทางพรอ้มวางท่อระบาย

น้ำจากบ้านนายพล-บ้านนาย
ชำนาญ หมู่ที่ 21 

เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรได้
อย่างปลอดภัยและคล่องตัว 

ขยายไหล่ทางลงหินคลุกและวางท่อ คสล.ช้ัน 
3 ขนาด 1.0 เมตร ยาว รวม 300 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ อบต. บ้านเพชร
กำหนด , แบบ มาตรฐานงานทางสำหรบั อปท. 
กรมทางหลวงชนบท) 

180,000     ความยาวรวม 
300 เมตร 

ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร ได้
อย่างปลอดภัยและ
คล่องตัว 

อบจ/
จังหวัด/กรม

ส่งเสริม/
หน่วยงาน
ต่างๆ ฯลฯ 

 โครงการที่ขอเปลี่ยนแปลง           
 ขยายไหล่ทางพรอ้มวางท่อระบาย

น้ำจากบ้านนายพล-บ้านนาย
ชำนาญ (ช่วงท่ี 1) หมู่ที ่21 

เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรได้
อย่างปลอดภัยและคล่องตัว 

วางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 
0.80 เมตร พร้อมบ่อพกั ความยาวรวม 
100 เมตร  (รายละเอียดตามแบบ อบต.
บ้านเพชร กำหนด) 

500,000     ความยาวรวม 
100 เมตร 

ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจร ได้
อยา่งปลอดภัยและ
คล่องตัว 

กองช่าง 

10 โครงการเดิม           
 ก่อสรา้งระบายน้ำรูปตัววีสาย

กลางหมู่บ้านจากบา้นนางคูณ 
บุญมาถึงบ้านนางบังอร ผา่นอ้น 
หมู่ที่ 22 

เพื่อช่วยในการระบายน้ำใน
หมู่บ้านไม่ให้เกิดน้ำท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายนำ้รูปตัววียาว 200 เมตร  
(รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านเพชร 
กำหนด) 

500,000     ความยาว 
200 เมตร 

การระบายน้ำในหมู่บา้น
ไม่ให้เกิดน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

 โครงการที่ขอเปลี่ยนแปลง           
 ก่อสรา้งระบายน้ำรูปตัววีสาย

กลางหมู่บ้านจากบา้นนางคูณ 
บุญมาถึงบ้านนางบังอร ผา่นอ้น 
หมู่ที่ 22 

เพื่อช่วยในการระบายน้ำใน
หมู่บ้านไม่ให้เกิดน้ำท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.มอก.ชั้น 3 ศก.
0.40 พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม 126 
เมตร (คอนกรีตรางวี) (รายละเอยีดตามแบบ 
อบต.บ้านเพชร กำหนด) 

500,000     ความยาว 
126 เมตร 

การระบายน้ำในหมู่บา้น
ไม่ให้เกิดน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานอาคารและสิ่งปลกูสร้างอื่น) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการเดิม           
 ก่อสร้างศาลาประชาคมหมูบ่้าน 

หมู่ที่ 3 
เพื่อให้มีสถานที่จัดกจิกรรมของ
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างศาลาประชาชม กว้าง 8 เมตร ยาว 
12 เมตร (รายละเอยีดตามแบบ อบต.บ้าน
เพชร กำหนด) 

800,000     ศาลา 1 แห่ง มีศาลาในการจัดกจิกรรม
ของหมู่บ้าน 

กองช่าง 

 โครงการที่ขอเปลีย่นแปลง           
 ก่อสร้างศาลาประชาคมหมูบ่้าน 

หมู่ที่ 3 
เพื่อให้มีสถานที่จัดกจิกรรมของ
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างศาลาประชาคม กวา้ง 8 เมตร ยาว 
8 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอย 64 ตร.ม. (ราย 
ละเอียดตามแบบ อบต.บา้นเพชร กำหนด) 

800,000     ศาลา 1 แห่ง มีศาลาในการจัดกจิกรรม
ของหมู่บ้าน 

กองช่าง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570  
เพิม่เติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข (ฉบับที่ 2) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ส่งเสริมการสร้างศักยภาพคนสู่การพัฒนาจังหวดัที่ย่ังยืน 
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ และ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
     2. ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการเดิม 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 

          

 จัดการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  

เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมี
กิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกาย 
ออกกำลังกาย หรือเล่นกีฬา 
เพื่อสุขภาพ พลานามัยที่
แข็งแรงสมบูรณ์ มีพัฒนาการ
ตามวัย 

เด็ก,คร,ูผู้ปกครอง ,บุคลากรทางการศึกษา ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จำนวน
ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมการ
จัดแข่งขัน
กีฬาสีศูนย์
พัฒนาเดก็

เล็ก 

เด็กปฐมวัยมีกจิกรรม
การเคลื่อนไหวร่างกาย 
ออกกำลังกาย หรือ
เล่นกีฬา เพื่อสุขภาพ 
พลานามัยทีแ่ข็งแรง
สมบูรณ ์มีพัฒนาการ
ตามวัย 

กอง
การศึกษา 

 

 โครงการที่ขอแก้ไข 
แผนงานการศึกษา 

          

 จัดการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  

เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมี
กิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกาย 
ออกกำลังกาย หรือเล่นกีฬา 
เพื่อสุขภาพ พลานามัยที่
แข็งแรงสมบูรณ์ มีพัฒนาการ
ตามวัย 

เด็ก,คร,ูผู้ปกครอง ,บุคลากรทางการศึกษา ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จำนวน
ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมการ
จัดแข่งขัน
กีฬาสีศูนย์
พัฒนาเดก็

เล็ก 

เด็กปฐมวัยมีกจิกรรม
การเคลื่อนไหวร่างกาย 
ออกกำลังกาย หรือ
เล่นกีฬา เพื่อสุขภาพ 
พลานามัยทีแ่ข็งแรง
สมบูรณ ์มีพัฒนาการ
ตามวัย 

กอง
การศึกษา 
*ขอแก้ไข
แผนงาน

เนื่องจากมี
การเรียนการ
สอนร่วมกับ

กีฬา 

 

แบบ ผ. 02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570  
เพิม่เติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข (ฉบับที่ 2) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ส่งเสริมการสร้างศักยภาพคนสู่การพัฒนาจังหวัดที่ย่ังยืน 
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ และ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
     2. ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 

 
 

ที่ 
โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการเดิม 
แผนงานเคหะและชุมชน 

          

 คลองสวย น้ำใส เพื่อกำจัดวัชพืชในคลอง ตาม
นโยบายและหนังสือสัง่การ 

ดูแลรักษาแหล่งน้ำกำจัดวัชพืชในคลอง
ครอบคลุมในเขตพื้นที่ ตำบลบ้านเพชร 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวน
แหล่งน้ำ 

ที่
ดำเนินการ 

แหล่งน้ำมีความ
สะอาด เปน็แหล่ง
อาหารตาม
ธรรมชาติที่สมบูรณ์
  

กองช่าง 

 โครงการที่ขอแก้ไข 
แผนงานการเกษตร 

          

 คลองสวย น้ำใส เพื่อกำจัดวัชพืชในคลอง ตาม
นโยบายและหนังสือสัง่การ 

ดูแลรักษาแหล่งน้ำกำจัดวัชพืชในคลอง
ครอบคลุมในเขตพื้นที่ ตำบลบ้านเพชร 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวน
แหล่งน้ำ 

ที่
ดำเนินการ 

แหล่งน้ำมีความ
สะอาด เปน็แหล่ง
อาหารตาม
ธรรมชาติที่สมบูรณ์
  

สำนักปลัด 
*ขอแก้ไขแผนงาน
เนื่องจากมีการ

มอบหมายภารกิจ
งานใหม่ 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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ผ 02/1 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 

(พ.ศ. 2566-2570) 
เพิม่เติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข (ฉบับที่ 2) 

องคก์ารบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร 
 



 

22 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ทีน่ำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 

(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  ส่งเสริมการพัฒนาสังคมสู่การเป็นเมืองท่ีอยู่อาศัยและเมืองแห่งการพักผ่อน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 6  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
     4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
ที่มาของ
โครงการ 

หนว่ยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 ปรับปรุงถนนพร้อมลง
ลูกรังจากบ้านเจก็จอยถึง
ปากอา่ว หมู่ที่ 5 

เพื่อให้การสัญจรภายใน
หมู่บ้านเกิดความสะดวก
และมีความปลอดภัย 

ความกวา้ง 3 เมตร ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.20 เมตร (รายละเอยีดตามแบบ 
อบต.บ้านเพชร กำหนด)  

450,000     ถนนยาว 
1,000 
เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่
ที่  5 หน้า 
18 

กองช่าง 

2 ปรับปรุงทางข้ามคลอง
สอยดาว หมู่ที ่9 

เพื่อให้การสัญจรเกิด
ความสะดวกและมีความ
ปลอดภัย 

ปรับปรุงทางข้ามขนาดกว้าง 6 เมตร
พรอ้มกำแพงกันดิน 2 ข้าง (รายละเอยีด
ตามแบบ อบต.บ้านเพชร กำหนด) 

450,000     ทางข้าม 
กว้าง 6 เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่
ที่  9  หน้า 
18 

กองช่าง 

3 วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อ
พักสายเพชรสำโรง โนน
ทองหลางเช่ือมสาย
กลางบ้าน หมู่ที่ 13 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำทว่ม
ขัง สร้างเสน้ทางระบาย
น้ำ และอำนวยความ
สะดวกในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.40 
เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม 75 
เมตร และซ่อมแซมฝาบ่อพกัสาย
กลางบ้าน (รายละเอยีดตามแบบ อบต.
บ้านเพชร กำหนด) 

350,000     รางระบาย
น้ำ 

ยาว 75 เมตร 

การระบายน้ำเสีย
ออกจากหมูบ่้าน
เป็นระบบมาก
ยิ่งขึ้น 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่
ที่  13  
หน้า 14 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหนองโจด 
หมู่ที่ 23 

เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนน
สามารถสัญจรได้อย่าง
สะดวกและมีความ
ปลอดภัย 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 3 เมตร 
ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านเพชร
กำหนด) 

350,000     ถนน 
ยาว 300 เมตร 

ผู้ใช้รถใช้ถนน
สัญจรได้อย่าง
สะดวกและมีความ
ปลอดภัย 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่
ที่ 14 หนา้ 
23 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย
สถานีรถไฟ หมู่ที่ 12 

เพื่อให้ผู้ใชร้ถใชถ้นน
สามารถสัญจรได้อย่าง
สะดวกและมีความ
ปลอดภัย 

ถนนหินคลุก กว้าง 3 เมตร ยาว 1,700 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรอืมีพื้นที่
ใช้สอยไม่น้อยกว่า 5,100 ตารางเมตร 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านเพชร
กำหนด) 

400,000     ถนน 
ยาว 1,700 

เมตร 

ผู้ใช้รถใช้ถนน
สัญจรได้อย่าง
สะดวกและมีความ
ปลอดภัย 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่
ที่ 12 หนา้ 
13 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒/1 
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ผ 03 

บัญชคีรุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง แก้ไข (ฉบับที่ 2) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข (ฉบับที ่2) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 
รายการเพิ่มเติม 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566  
(บาท) 

2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

9 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ยานพาหนะและ

ขนส่ง 

รถยนต์บรรทุก ติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ลอ้ 
เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า (จัดหาตามราคาท้องถิน่
เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ) 

3,000,000 - - -  กองช่าง 

รวม - 3,000,000 - - - -  

 
รายการเปลี่ยนแปลง 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

 รายการเดิม          
1 บริหารงานทั่วไป ครภุณัฑ์ ครุภัณฑ์

โฆษณาและ
เผยแพร่ 

จัดซือ้เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 
เครื่อง (กำหนดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2564) 

4,000 - - - - สำนักปลัด 
(หน.ฝ่ายฯ) 

 รายการเปลี่ยนแปลง          
 บริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 
จัดซือ้เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จำนวน 1 เครื่อง (กำหนดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564) 

7,500 - - - - สำนักปลัด 
(ฝ่ายบริหารทัว่ไป) 

 รายการเดิม          
2 บริหารงานทั่วไป ครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์

สำนักงาน 
เครือ่งปรับอากาศ ชนิดตดิผนงั (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทยีู จำนวน 1 เครื่อง 
(กำหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2563) 

19,500 - - - - กองคลงั 

 รายการเปลี่ยนแปลง          
 บริหารงานทั่วไป 

(บริหารงานคลัง) 
ครภุณัฑ์ ครุภัณฑ์

สำนักงาน 
เครือ่งปรับอากาศ ชนิดตดิผนงั (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทยีู จำนวน 1 เครื่อง 
(กำหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2564) 

18,500 - - - - กองคลงั 
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รายการเปลี่ยนแปลง 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

 รายการเดิม          
3 บริหารงานทั่วไป ครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์

สำนักงาน 
โต๊ะทำงาน ขนาดกว้าง 60 × ยาว 120 × สูง 75 ซ.ม. จำนวน 7 ตัวๆ ละ 5,500 บาท 
(จัดหาตามราคาทอ้งถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ   
สำนักงบประมาณ) 

38,500 - - - - กองคลัง 

 รายการเปลี่ยนแปลง          
 บริหารงานทั่วไป 

(บริหารงานคลัง) 
ครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์

สำนักงาน 
โต๊ะทำงาน ขนาดกว้าง 75 × ยาว 150 × สูง 75 ซ.ม. จำนวน 7 ตัวๆ ละ 5,500 บาท 
(จัดหาตามราคาทอ้งถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ   
สำนักงบประมาณ) 

38,500 - - - - กองคลัง 

 รายการเดิม          
4 บริหารงานทั่วไป ครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที)  (กำหนดตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เดือนพฤษภาคม 2563) 

10,000 - - - - กองคลัง 

 รายการเปลี่ยนแปลง          
 บริหารงานทั่วไป 

(บริหารงานคลัง) 
ครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 
จัดซือ้เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จำนวน 1 เครื่อง (กำหนดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564) 

7,500 - - - - กองคลัง 

 รายการเดิม          
5 การรักษาความสงบ

ภายใน 
 

งบลงทุน ครุภัณฑ์ 
วัสดุ

ยานพาหนะ
และขนส่ง 

จัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง แบบอเนกประสงค์ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กโิลวัตต์ จุนำ้ได้ไม่น้อย
กว่า 6,000 ลิตรน้ำ หนักของรถรวมนำ้หนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัมเป็น
ราคาพร้อมปั๊มและอุปกรณ์ (จัดหาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ) 

๒,๖๓๓,๐๐๐ - - - - สำนักปลัด 
 

 รายการเปลี่ยนแปลง          
 การรักษาความสงบ

ภายใน 
 

งบลงทุน ครุภัณฑ์ 
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสบูไม่ต่ำ
กว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จุนำ้ได้ไม่น้อยกว่า 
6,000 ลิตร น้ำหนกัของรถรวมน้ำหนกับรรทุกไม่ต่ำกวา่ ๑๒,๐๐๐ กโิลกรัม เป็นราคา
พรอ้มปั๊มและอปุกรณ์ (กำหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ธันวาคม 
2564) 

๒,563,๐๐๐ - - - - สำนักปลัด 
(งานป้องกันฯ) 
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รายการเปลี่ยนแปลง 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 
(บาท) 

2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

 รายการเดิม          
6 เคหะและชุมชน ครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์

สำนักงาน 
โต๊ะทำงาน ขนาดกว้าง 60×120×75 เซนติเมตร (กว้างxยาวxสูง) จำนวน 2 ตัวๆ ละ 
5,500 บาท (จัดหาตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ) 

11,000 - - - - กองช่าง 

 รายการเปลี่ยนแปลง          
 อุตสาหกรรม 

และการโยธา 
ครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์

สำนักงาน 
โต๊ะทำงาน ขนาดกว้าง 75×150×75 เซนติเมตร (กว้างxยาวxสูง) จำนวน 2 ตัวๆ ละ 
5,500 บาท (จัดหาตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ) 

11,000 - - - - กองช่าง 

 รายการเดิม          
7 เคหะและชุมชน ครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที ่1* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิว้) จำนวน 1 เครื่อง (กำหนดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เดือนพฤษภาคม 2563) 

22,000 - - - - กองช่าง 

 รายการเปลี่ยนแปลง          
 อุตสาหกรรม 

และการโยธา 
ครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 
จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที ่1* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิว้) จำนวน 1 เครื่อง (กำหนดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพวิเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564) 

22,000 - - - - กองช่าง 

 รายการเดิม          
8 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

สำนักงาน 
โต๊ะทำงาน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 60x120x75 เซนติเมตร (กว้างxยาวxสูง)  จำนวน 
2 ตัวๆ ละ 5,500 บาท (จัดหาตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ) 

11,000 - - - - กอง 
การศึกษาฯ 

 รายการเปลี่ยนแปลง          
 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

สำนักงาน 
โต๊ะทำงาน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 75x150x75 เซนติเมตร (กว้างxยาวxสูง)  จำนวน 
2 ตัวๆ ละ 5,500 บาท (จัดหาตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ) 

11,000 - - - - กอง 
การศึกษาฯ 

 รายการเดิม          
9 การศึกษา ครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์

สำนักงาน 
เครือ่งปรับอากาศ ชนิดตดิผนงั (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทยีู จำนวน 1 เครื่อง 
(กำหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2563) 

19,500 - - - - กอง 
การศึกษาฯ 

 รายการเปลี่ยนแปลง          
 การศึกษา ครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์

สำนักงาน 
เครือ่งปรับอากาศ ชนิดตดิผนงั (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทยีู จำนวน 1 เครื่อง 
(กำหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2564) 

18,500 - - - - กอง 
การศึกษาฯ 

 


