
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คำนำ 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายธีรวัจน์ ธรรมโสภารัตน์  นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเพชร ในรอบระยะเวลา 1 ปี งบประมาณ เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน  2565  เพื่อให้เป็นไป
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  มาตรา 2553 ซึ ่งกำหนดไว้ว่าในการ
ดำเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้
ประชาชนทราบรวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย  ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมาย
บัญญัติและตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.  2537  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.
2546  มาตรา 58/5 ได้กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้
แถลงไว้ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปีรายงานผลการปฏิบัติง าน  ประจำปีของนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565  ประกอบด้วยสาระสำคัญ 4 ส่วน ดังนี้  

ส่วนที่ 1 คำแถลงนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร 

ส่วนที่ 3 รายงานผลการดำเนินงาน 

 รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาที่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.  2565  

ส่วนที่ 4 รายงานสถานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 

  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   ฉบับนี้จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับดูแลการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ตามหลักธรรมาภิบาล
ต่อไป 
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ส่วนที่ 2   ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร     5-8 

ส่วนที่ 3   รายงานผลการดำเนินงาน        9-12 

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  

งบประมาณ พ.ศ.  2565 
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ส่วนที่ 1 

คำแถลงนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

นโยบายการพัฒนาของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร 
นโยบายพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

ความเจริญทางเศรษฐกิจมีความสำคัญ 
1.  ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมอาชีพอิสระให้กับประชาชนทุกกลุ่มในตำบลให้มีการเรียนรู้และพัฒนาด้านอาชีพ  

ด้านการตลาด ระบบการผลิต เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ 
2.  ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที ่ยวทางธรรมชาติที ่มีอยู ่ในตำบลก่อให้เกิดการดึงดูดความสนใจของ

นักท่องเทีย่วทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด เพ่ือการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของตำบล 
3.  ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรให้มีความรู้ด้านผลิตปุ๋ยเคมีที่มีราคาแพงขึ้นและเพ่ือปรับปรุงให้ดินมีความอุดม

สมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
4.  จัดหาพันธ์พืชที่มีคุณภาพให้กับเกษตรกรเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 

2.  นโยบายด้านสังคม 
ด้านการศึกษา 

1.  พัฒนาและปรับปรุงศูนย์เด็กเล็กในตำบลให้มีสภาพแวดล้อมที่มีคุณภาพเพ่ือเตรียมความพร้อมของเด็กก่อนเข้า
สู่ระบบโรงเรียน 

2.  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีมาตรฐานและคุณภาพ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้า
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

3.  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบ ศูนย์การเรียนรู้ตามอัธยาศัยตลอดชีวิตของตำบลบ้านเพชร 
ด้านกีฬาและนันทนาการ 

1.  ส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนและประชาชนทั่วไปให้รักการเล่นกีฬาเพื่อหลีกเหลี่ยงและห่างไกลยาเสพติด  
ส่งเสริมให้มีชมรมกีฬาพัฒนาพื้นฐาน จัดหาอุปกรณ์กีฬาให้เพียงพอ และจัดให้มีการแข่งขันกีฬาประจำหมู่บ้าน 

2.  จัดหาสนามกีฬาให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 
3.  ปรับปรุงสถานที่สาธารณะในหมู่บ้านเป็นสถานที่พักผ่อนและเล่นกีฬา 

ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
 1.  จัดให้มีการอนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ เช่น งานวันสงกรานต์  
วันเข้าพรรษา วันลอยกระทง งานประเพณีทำบุญวันขึ้นบ้านใหม่ วันสำคัญทางศาสนาต่างๆ 
 2.  จดัให้มีความร่วมมือกับทางวัด และสมาคมต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม                                       
ในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมวัฒนธรรม  จริยธรรมให้เด็ก  เยาวชน ประชาชนมีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการดำรงชีวิต 
ด้านการสาธารณสุข  

1.  ส่งเสริมให้ประชาชนมีการจัดกลุ่ม ชมรม เพื่อการจัดกิจกรรมออกกำลังกาย โดยใช้หลัก “สุขภาพดีไม่มีขาย 
อยากได้ต้องออกกำลังกาย” โดยให้การสนับสนุนทุกกลุ่มอายุให้มีพฤติกรรรมสุขภาพที่ดี ห่างไกลอบายมุข และยาเสพติด 
โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน 
 2.  เร่งรัดขยายงานสาธารณสุขลงสู่ประชาชนอย่างทั่วถึง โดยประสานงานอย่างใกล้ชิดกับโรงพยาบาล จัดการ
ฝึกอบรม ทบทวนบทบาทของอาสาสมัครหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อให้ อสม. เป็นแกนหลักในการพัฒนาด้านสาธารณสุขขั้น
พ้ืนฐานอย่างแท้จริงและมีประสิทธิภาพ 

3.  จัดให้มีการควบคุมและเฝ้าระวังโรคติดต่อ โดยประสานการทำงานกับทางโรงพยาบาล ปศุศัตว์ และ อสม. 
 4.  จัดให้มีการตรวจสุขภาพชุมชน 
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ด้านพัฒนาชุมชน และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
 สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพ่ือให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมการทำงานกับองค์การบริหารส่วนตำบล และเพ่ือป้องกัน
และปราบปรามปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน โดยการจัดฝึกอบรมให้มีความรู้และสร้างเครือข่ายในการ
ทำงานของชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 จัดให้มีการป้องกันและระงับภัยต่างๆ โดยจัดให้มีอุปกรณ์เครื่องมือในการกู้ภัยที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและ
ระงับภัย และจัดฝึกอบรม และทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพ่ือสามารถช่วยดำเนินการและ
ประสานการทำงานกับองค์การบริหารส่วนตำบล 
ด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 
 1.  จัดให้มีสวัสดิการแก่ผู้ด้อยโอกาส เด็ก คนชรา คนพิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์ให้ได้รับความช่วยเหลืออย่าง
เหมาะสม 
 2.  จัดหาอุปกรณ์ เพื่อช่วยเหลือผู้พิการประเภทต่างๆ การคัดกรองผู้มีปัญหาทางด้านสายตา เข้ารับการรักษาให้มี
สายตาที่เปน็ปกติ 
 3.  จัดตั้งกองทุนสวัสดิการให้แก่ อสม. อปพร. และ อพม. ในเขตตำบล 
 4.  จัดรถบริการสาธารณะเพ่ือให้การช่วยเหลือรับ-ส่งผู้ป่วย 
3.  นโยบายพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคในเขตตำบลให้ได้รับความสะดวกสบาย 

1.  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ได้รับการก่อสร้างทั่วถึงทั้งตำบล 
 2.  พัฒนา ปรับปรุง ก่อสร้างถนนสายรอง (ลูกรัง) ให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้สะดวกข้ึน  

3.  ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้านการจราจร 
 4.  ติดตั้งไฟสาธารณะให้แสงสว่างครอบคลุมทั้งตำบล 
 5.  ขยายเขตน้ำประปาให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 

6.  ปรับปรุงระบบผังเมืองและผังเมืองเฉพาะ เพ่ือตอบสนองความต้องการของคนในท้องถิ่นและรองรับการ
ขยายตัวเมืองเป็นไปอย่างมีระเบียบ 
4.  นโยบายพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 

ให้ความสำคัญกับแหล่งน้ำที่มีอยู่ให้ดีขึ้น และจัดหาแหล่งน้ำเพ่ิม เพื่อใช้ประโยชน์ด้านการอุปโภค บริโภค และด้าน
การเกษตร 
5.  นโยบายการเมืองบริหาร 

มีความสำคัญในการดำเนินกิจกรรมทางการเมือง และการจัดระบบกระบวนการบริหารนับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่
ผลักดันให้การบริหารงานด้านต่างๆประสบความสำเร็จ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดผลดีต่อ
ส่วนรวมและท้องถิ่น จึงกำหนดนโยบายดำเนินงานดังนี้ 
 1.  การบริหารงานจะยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (หลักธรรมาภิบาล) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่า
ด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พุทธศักราช 2542 ซึ่งประกอบด้วยหลัก นิติธรรมหลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส 
หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า 
 2.  เร่งรัดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเพ่ิมงบประมาณด้านเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย 
 3.  สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชนด้วยการฝึกอบรมเพิ่มทักษะของฝ่ายบริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ต่างๆ ในองค์กร 
 4.  ให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างสม่ำเสมอ 
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5.  ส่งเสริมการปฏิบัติงานด้วยระบบฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและส่งเสริมการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ

อินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
 6.  ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมของชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 
 7.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วม 
 8.  เร่งรัดพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้มีประสิทธิภาพและเป็นระบบโดยการจัดทำแผนที่ภาษี 
และปรับปรุงฐานข้อมูลให้ทันสมัย 
 9.  จัดให้มีระบบประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัยอย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
6.  นโยบายการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ถึงแม้ว่าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชรมีทรัพยากรธรรมชาติที่จัดว่ามีความสำคัญคือ แร่โปแตสเซียม 
ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า ที่จะเป็นประโยชน์แก่ท้องถิ่นและประเทศชาติเพื่อลดปัญหาการนำเข้าปุ๋ยราคาแพงจาก
ต่างประเทศ จะพยายามสนับสนุนให้เกิดโครงการผลิตปุ๋ยขึ้นใช้เองและในขณะเดียวกันก็ต้องคงไว้ซึ่งการรักษาสิ่งแวดล้อม
ต่างๆ ที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของประชาชนด้วย จึงได้กำหนดนโยบายไว้ดังต่อไปนี้ 
 1.  การฝึกอบรมสร้างจิตสำนึก และจัดให้มีอาสาสมัครอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมทำงานและแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
 2.  ให้ชุมชนมีส่วนรว่มในการจัดการขยะ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ 
 3.  ปรับปรุงภูมิทัศน์ของลำห้วยต่างๆ ที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งพักผ่อนของประชาชนในชุมชนได้ 
 4.  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดภายในหมู่บ้าน 
 

“บริหารบ้านเมืองท่ีดี     สังคมมีความสุข 

เกษตรกรรมย่ังยืน    ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น 
จากการวิเคราะห์ศักยภาพและประเมินสถานภาพการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชรในปัจจุบัน

ประกอบกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและวิสัยทัศน์ของการพัฒนาสามารถกำหนดเป็นพันธกิจสำคัญ 6 
ประการ ดังนี้ 

พันธกิจที่ 1) ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมอาชีพอิสระให้กับประชาชน ทุกกลุ่มในตำบลบ้านเพชรให้มีการเรียนรู้ และ
พัฒนาด้านอาชีพ การตลาด ระบบการผลิต เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ จัดหาตลาดกลาง เพ่ือเพ่ิมช่องทางจำหน่าย
สินค้า และผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพในตำบลบ้านเพชร ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์เพ่ือลดต้นทุนการผลิตและเพ่ือคุณภาพ
ชีวิตที่ดี เพื่อประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพียงพอแก่การเลี้ยงชีพ 

พันธกิจที ่ 2) จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมของท้องถิ่น โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปั ญญา
ท้องถิ่น 

พันธกิจที่ 3) จัดให้มีและพัฒนาเส้นทางคมนาคม  
ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้มาตรฐานครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งตำบลให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนใน
พ้ืนที ่

พันธกิจที่ 4) ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านสาธารณสุขมูลฐาน การได้รับบริการทางสาธ ารณะสุข
อย่างทั่วถึง พัฒนาศักยภาพความพร้อมทางการศึกษาสนับสนุนกิจกรรมทางด้านการกีฬาระดับชุมชนจัดหาสนามกีฬาและ 
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สวนสาธารณะ เพ่ือเป็นสถานที่ออกกำลังกายและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน 

พันธกิจที่ 5) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
สนับสนุนการเพิ่มทักษะให้บุคลากรของอบต.ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานของ อบต.ให้
เพียงพอกับการปฏิบัติงานและบริการประชาชน นำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ อันประกอบด้วยหลักนิติ
ธรรม คุณธรรม ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ สนับสนุนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
ตลอดจนองค์กรประชาชนต่างๆ ในการปฏิบัติกิจกรรมอันเป็นสาธารณะเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

พันธกิจที่ 6) สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริม
ให ้เก ิดความร ักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมของท้องถ ิ ่น ค ุ ้มครองดูแลและบำร ุงร ักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี น่าอยู่ และมีความยั่งยืน 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

               จุดมุ่งหมายที่ 1. เพื่อประชาชนทุกกลุ่มในตำบล ได้รับการส่งเสริมให้มีการเรียนรู้และพัฒนาด้านอาชีพ 
การตลาด ระบบการผลิต เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ จัดหาตลาดกลางเพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพในตำบล 

               จุดมุ่งหมายที่ 2. เพื่อให้มีการทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
สืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นสืบต่อไป 

               จุดมุ่งหมายที่ 3. เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้มาตรฐานครอบคลุม 

พ้ืนที่ทั้งตำบลและเพียงพอกับความต้องการของประชาชน 

               จุดมุ่งหมายที่ 4. เพื่อประชาชนในเขตพ้ืนที่ตำบลบ้านเพชรมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
               จุดมุ ่งหมายที่ 5. เพื ่อให้มีการบริหารจัดการที ่ดี มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ เป็นธรรม โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

               จุดมุ่งหมายที่ 6. เพ่ือประชาชนมีจิตสำนึก และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภายในตำบลมีสภาพแวดล้อมที่ดี น่าอยู่และมีความยั่งยืน 
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ส่วนที่ 2 

ข้อมูลทั่วไป 

ขององคก์ารบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร 

1.สภาพทั่วไป 
1.1  ที่ตั้ง 
        องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ตั้งอยู่ที่ 333 หมู่ 4 บ้านโคกสว่าง ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ 
จังหวัดชัยภูมิ พิกัด UTM 1709997 N 47790308 E Lat. 15๐ 17' 02" N Long 101๐ 42' 19" E อยู่เหนือ
ระดับน้ำทะเล 215 เมตร ระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอบำเหน็จณรงค์ประมาณ 9 กิโลเมตร 
1.2 อาณาเขตติดต่อ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 
ทิศใต้  ติดต่อกับตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลหัวทะเล และตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ  
ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลโคกเริงรมย์ และตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 

1.3 เนื้อท่ี 
         ตำบลบ้านเพชรมีเนื้อที่ทั้งหมด 72.13 ตารางกิโลเมตร หรือ 45,079 ไร่    
 1.4 ลักษณะภูมิประเทศ 
          สภาพของพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ไม่มีภูเขา ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่สูง จากทางทิศใต้ ซึ่งสามารถปลูกพืชได้
หลากหลายชนิด 
1.5 จำนวนประชากร และหมู่บ้าน 
          จำนวนหมู่บ้าน มีทั้งสิ้น 23 หมู่บ้าน 
          จำนวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชรมีจำนวน ทั้งสิ้น 9,589 คน 

ชาย 4,749 คน  
หญิง 4,840 คน 

2. โครงสร้างทางเศรษฐกิจ 
2.1 อาชีพ 
      ประชากรในตำบลบ้านเพชรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร เช่น ทำนา ทำไร่ ทำสวน และอาชีพอ่ืนๆ  ได้แก่ 
รับราชการ เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว รับจ้าง และอ่ืน ๆ 
2.2 หน่วยธุรกิจและบริการ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร 

ร้านค้าต่าง ๆ ในตำบล จำนวน 467 แห่ง 
ร้านอาหาร  จำนวน 102 แห่ง 
สถานบริการน้ำมัน จำนวน 2 แห่ง 
ตลาดนัด  จำนวน 1 แห่ง 
โรงสีข้าว  จำนวน 2 แห่ง 
กลุ่มอาชีพ  จำนวน 9 กลุ่ม 
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กลุ่มออมทรัพย์  จำนวน 23 กลุ่ม 
ธนาคารขยะ  จำนวน 2 แห่ง 
ร้านซ่อมรถ  จำนวน 10 แห่ง 
ธนาคาร   จำนวน 2 แห่ง 

2.3 การเกษตรกรรม 
         ประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชรประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่โดยพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชรได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์,พริกข้ีหนูใหญ่ สำหรับมูลค่าผลผลิต
ทางการเกษตรจะมีราคาไม่แน่นอนในแต่ละปี 

- สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินเค็มเกษตรกรในเขตตำบลบ้านเพชรจะประกอบอาชีพทำนาได้ปีละ 1 ครั้ง 
- พ้ืนที่ทำการเกษตร จำนวน 41,238 ไร่  

แยกเป็น  พ้ืนที่นา 21,297 ไร่ - พ้ืนที่ไร่ 12,159 ไร ่
  ไม้ผล 194 ไร่ - พืชผล 7,588 ไร่ 
  อ่ืน ๆ 3,841 ไร่ 
3. สภาพทางสังคม 
3.1 สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
          การนับถือศาสนาของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัด 
จำนวน 9 แห่ง ได้แก่ 

1. วัดใหม่อัมพวัล 
2. วัดเพชรดอนยาง 
3. วัดโคกสว่าง 
4. วัดป่าหนองกก 
5. วัดเพชรวิศยาราม 
6 วัดทองคำพิง 
7. วัดบ้านกลอยสามัคคี 
8. วัดศาลาทรง 
9. วัดใหม่หนองแวง 
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3.2 การศึกษา 
 

โรงเรียนสังกัด 
กรมสามัญศึกษา 

โรงเรียนสังกัดสำนักงาน
ประถมศึกษาแห่งชาติ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย 

(กศน.) 
โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 

(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 
โรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา 
โรงเรียนบ้านโคกแฝก 
โรงเรียนบ้านหนองกกสามัคคี 
โรงเรียนบ้านกลอยสามัคคี       

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเพชร 

กศน.ตำบลบ้านเพชร 

จำนวน 1  แห่ง จำนวน 6  แห่ง จำนวน 1  แห่ง จำนวน 1  แห่ง 

 
4. การบริการขั้นพ้ืนฐาน 
4.1 การคมนาคม ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร  

- ถนนคอนกรีต จำนวน 127 สาย 
- ถนนลาดยาง จำนวน 5 สาย 
- ถนนลูกรัง จำนวน 63 สาย 

4.2 ไฟฟ้า/การประปา 
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชรมีไฟฟ้าและประปาเข้าถึงทุกหมู่บ้านครบทุกครัวเรือน                

หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบำเหน็จณรงค์ 
หน่วยงานเจ้าของกิจการ คือ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบำเหน็จณรงค์ 
4.3 การโทรคมนาคม / การสื่อสาร 

-ที่ทำการไปรษณีย์ จำนวน 1 แห่ง 
- หอกระจายข่าว  จำนวน 23 แห่ง 

5.ข้อมูลอื่นๆ 
5.1 แหล่งน้ำธรรมชาติ / แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น 

ลำห้วย   8 แห่ง 
ลำคลอง   13 แห่ง 
สระน้ำ   60 แห่ง 
ฝาย   14 แห่ง 
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5.2 มวลชลจัดตั้ง 
 อปพร.   จำนวน 181  นาย 
 ตำรวจบ้าน  จำนวน 278  นาย 
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ส่วนที่ 3 

รายงานผลการดำเนินงาน 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
โครงการปีงบประมาณ 2565 

สรุปโครงการที่ได้ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ 2565 
ลำดับที่ โครงการ 

 

ยุทธศาสตร์ที่  1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

๑ ส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพ 

๒ เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 

๑ สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ส่วนตำบล 
พนักงานจ้าง 

๒ โครงการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร 
๓ รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
๔ รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
๕ ฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๖ จัดซื้อชุดตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ 
๗ เฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้โตไปไม่จมน้ำ 
๘ โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร 
๙ ปฐมนิเทศผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านเพชร 

๑๐ ฝึกอบรมครูและบุคลากรด้านการศึกษา 
๑๑ วันเด็กแห่งชาติ 
๑๒ วันแม่แห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านเพชร 
๑๓ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กนอกสถานที่ 
๑๔ อบรมเพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเด็กและเยาวชนตำบลบ้านเพชร 
๑๕ อาหารเสริม (นม) 
๑๖ สนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารการศึกษา 
๑๗ สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ใน

เขตพ้ืนที่ อบต.บ้านเพชร (ผ.05 สำหรับอุดหนุน อปท. ส่วนราชการ) 
๑๘ ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร 
๑๙ จัดซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า 
๒๐ สัตว์ปลอดโรคคนปลอด ภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
๒๑ โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ 
๒๒ อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 
๒๓ คุมกำเนิดประชากรสุนัขและแมวอย่างถาวร 
๒๔ โครงการศูนย์พักคอย (Community Isolation:CI) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร 
๒๕ ต้านภัยหนาว 
๒๖ นักเรียน/ นักศึกษาทำงานในระหว่างปิดภาคเรียน 
๒๗ เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกล ยาเสพติด 
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๒๘ พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลบ้านเพชร 
๒๙ ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ 
๓๐ ส่งเสริมประชาธิปไตย 
๓๑ พัฒนาศักยภาพคณะ กรรมการหมู่บ้านด้านการจัดทำแผน (แผนชุมชน/แผนพัฒนาหมู่บ้าน) 
๓๒ ประชาคมบูรณาการแผนระดับตำบล 
๓๓ ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV 
๓๔ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดต่างๆ 
๓๕ แข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติดและสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
๓๖ จัดการแข่งขันฟุตซอลเด็กและเยาวชน 
๓๗ วอลเลย์บอลแชมป์เปี้ยนชิพ 
๓๘ รำบวงสรวงงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ 
๓๙ ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีเข้าพรรษา 
๔๐ อนุรักษ์ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
๔๑ ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น (อุปสมบทนาคหมู่) 
๔๒ อนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง 
๔๓ สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร (ผ.05 สำหรับอุดหนุน อปท. ส่วน

ราชการ) 
๔๔ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
๔๕ เบี้ยยังชีพคนพิการ 
๔๖ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

ยุทธศาสตร์ที่  3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

๑ จัดการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบล 
๒ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอบำเหน็จณรงค์ 

จังหวัดชัยภูมิ 
๓ เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๔ จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ในการจัดเก็บภาษีประจำปี 
๕ จัดทำและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
๖ โครงการจัดงานรัฐพิธีและกิจกรรมปกป้องสถานบันสำคัญ 
๗ โครงการอบรมเพ่่ือเพ่ิมศักยภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน

เพชร 

๘ พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลบ้านเพชร 
ยุทธศาสตร์ที่  4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๑ ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านหนองแวงพัฒนา หมู่ที่ 14 
๒ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากบ้านนายหนู ธนูศร-บ้างนางทวน ทัพวงศ์ หมู่ที่ 17 
๓ ก่อสร้างลานอเนกประสงค์พร้อมกำแพงกันดิน หมู่ที่ 13 
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4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางมะถึงถนนบ้านนายทิม ด่านขุนทด หมู่ที่ 3 

5 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกลางบ้านระหว่าง หมู่ที่ 15 - หมู่ที่ 6 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองเสือบอง (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 1 

7 ก่อสร้างรั้วด้านหลังสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร 

8 ซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสายรอบนอก (ถนนใหม่ด้านทิศตะวันออก ของหมู่บ้าน) 
หมู่ที่ 12 

9 ซ่อมแซมปรับปรุงลานตากพืชผลทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย หมู่ที่ 12, 18 

10 ซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสายตาปู่ หมู่ที่ 23 - บ้านหนองกก หมู่ที่ 8 (ช่วงตาปู่-
กระทุ่มลาย) หมู่ที่ 23 

11 ซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสายตาปู่ หมู่ที่ 23 - บ้านหนองกก หมู่ที่ 8 (ช่วงเหมือง
กระทุ่มลาย-หนองกก) หมู่ที่ 23 

12 ซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสายทองคำพิง-บ้านหนองแวงรุ่งอรุณ (ช่วงบ้านหนองแวง
รุ่งอรุณ หมู่ที่ 23) 

13 ซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสายบ้านหนองกกเชื่อมหนองปลาไหล หมู่ที่ 8 

14 ซ่อมแซมท่อระบายน้ำสระใหม่สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 8 

15 ซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสายซอยศรีสูงเนิน หมู่ที่ 4 

16 ซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยถนนเลียบคลองสอยดาว-หนองกระทุ่มเตี้ย หมู่ที่ 4 

17 ซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสายหนองศรีรักษา (ปอกระจาว) หมู่ที่ 15 

18 ซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสายริมทุ่ง -โคกสว่าง หมู่ที่ 18 

19 โครงการเดิม ปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายหนองปรือ - หนองมน โดยวิธีลงหินคลุก หมู่ที่ 22 โครงการที่
ขอเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายหนองปรือ - หนองมน โดยวิธีลงหินคลุก หมู่ที่ 22 

2๐ โครงการเดิม ซ่อมแซมถนนสายบ้านดอนทะยิง ถึง อบต.บ้านเพชร โดยวิธีลงหินคลุก หมู่ที่ 9 โครงการที่
ขอเปลี่ยนแปลง ซ่อมแซมถนนสายบ้านดอนทะยิง ถึง อบต.บ้านเพชร โดยวิธีลงหินคลุก หมู่ที่ 9 

2๑ ซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายสายรอบสระหนองแหว่-หนองแวง หมู่ที่ 14,20 
2๒ 

 
 
 

ซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายสายเลียบห้วยทองคำพิง หมู่ที่ 6 

ยุทธศาสตร์ที ่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

๑ ฝายมีชีวิต 
๒ คลองสวย น้ำใส 
๓ โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นท่ีตำบลบ้านเพชร 
๔ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนาง

เจ้าพระบรม ราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 
๕ อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๖ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ 
๗ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
๘ ในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข 

 



 

 

 

9 กำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ 

10 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) 

รวมทั้งสิ้น  5๘ โครงการ 
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ส่วนที่ 4 

รายงานสถานะทางการเงินประจำปี พ.ศ.  2565 
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ภาพถ่ายแสดงผลการปฏิบัติงาน 
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 



โครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ 
การปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำร ิ

 



โครงการจิตอาสา 
 



โครงการสรา้งเสริมคุณธรรม จรยิธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 

 



กิจกรรมวันวาเลนไทน ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ปัญหา/อุปสรรค 
๑. ได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจล่าช้าทำให้ดำเนินการไม่ทันปีงบประมาณ 

๒. มีอัตราว่างของบุคลากรจำนวนหลายตำแหน่ง ทำให้การปฏิบัติงานอาจไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

เนื่องจากภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเพิ่มมากขึ้น 

๓. ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ(COVID๑๙) ทำให้ไม่สามารถดำเนิน

โครงการได้ตามแผนการดำเนินงาน 

 

ข้อเสนอแนะ 

๑. ควรดำเนินการซักซ้อมและทำความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ไม่สามารถ

ควบคุมได้ 

๒. ควรจัดทำแผนตามสภาพปัญหาของพื้นที่และตามความจำเป็น 

๓. ควรมีการสรุปติดตามแผนเป็นรายไตรมาสเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน 

๔. ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้ตรงกับ

แผนการดำเนินงานประจำปี 

๕. พัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร เช่น ส่งไปฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์

ในการปฏิบัติงานของอบต. 

๖. ควรประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.อย่างต่อเนื่อง 

๗. ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสม กับภารกิจแต่ละด้านที่ตอ้งดำเนินการ ซึ่งจะ

ช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 


