
  
  
  
  
  

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร 

(พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) 

  
  
  
  
  

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร  
อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูม ิ

  
  
  
  
  

 
งานนโยบายและแผน 

สำนักงานปลัด อบต.บ้านเพชร 
โทรศัพท์ 044-100941  

  



   

 
 
 

ประกาศองคก์ารบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร 
เร่ือง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร  

(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) 
******************************* 

  อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ ๙  การ
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำ
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคม
ท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติมและประกาศใช้  โดยต้องผ่านความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลก่อน  ประกอบกับหนังสือ
จังหวัดชัยภูมิ ด่วนที่สุด ที่ ชย 0023.3/441 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564 เรื่อง แนวทางการจัดทำประชาคม
ท้องถิ่นกรณีการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ และคำสั่งจังหวัดชัยภูมิ ที่ 1529/2564 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 
2564 เรื่อง การผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับพ้ืนที่เฝ้าระวังสูงของจังหวัดชัยภูมิ 

บัดนี้ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ได้เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖5) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4)  ต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านเพชร และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ได้มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖5) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) ในการประชุมสภาฯ 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี ๒๕๖4 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว และปิดประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคามเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิน่ดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกาศ  ณ  วันที่  5  เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 

      
 

(นายธีรวัจน์  ธรรมโสภารัตน์) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร 



 

 
คำนำ 

 
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 22  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ประกอบกับ
หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ด่วนที่สุด ที่ ชย 0023.3/441 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564 เรื่อง แนวทางการจัดทำ
ประชาคมท้องถิ่นกรณีการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ และคำสั่งจังหวัดชัยภูมิ ที่ 1529/2564 ลง
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง การผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับพ้ืนที่เฝ้าระวังสูงของจังหวัดชัยภูมิ โดยได้แสดง
รายละเอียดแผนงาน/ โครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม จ่ายขาดเงิน
สะสม และการเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเพชร 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชรหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) จะประสบผลสำเร็จตามที่ได้วางไว้และสามารถแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี  
   
 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ 
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร 

กุมภาพันธ์ 2564 
ผู้จัดทำ 
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ส่วนที่  1 

หลักการและเหตุผล 
ในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ. 2561 – 2565)  (ฉบับที่ 4) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ  

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

เหตุผลความจำเป็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที ่4) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ 2565  

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 – 2565) ไปแล้ว เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลส่วนตำบลบ้านเพชร ใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมและ
งบประมาณจากเงินสะสมในส่วนที่เกี่ยวข้องนั้น 

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

“ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

1.) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม
พร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

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

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” 

 โดยได้ดำเนินการให้เป็นไปตามหนังสือจังหวัดชัยภูมิ ด่วนที่สุด ที่ ชย 0023.3/441 ลงวันที่ 
29 มกราคม 2564 เรื่อง แนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ และ
คำสั่งจังหวัดชัยภูมิ ที่ 1529/2564 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง การผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการ
ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับพ้ืนทีเ่ฝ้า
ระวังสูงของจังหวัดชัยภูมิ 

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

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

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน 
สนับสนุน 

1 การพัฒนาด้านสังคม 1. ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม 

1. แผนงานสาธารณสุข 
2. แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
 

1. สำนักงานปลัด 
2. กองช่าง 
 

อบต. 
บ้านเพชร 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม 
2. ด้านเศรษฐกิจ 
 

1. แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
2.  แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

1. กองช่าง  

รวม 2 ยุทธศาสตร ์ 2 ด้าน 3 แผนงาน 2 สำนัก/กอง 1 หน่วยงาน 
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ผ 01 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง (ฉบับที่ 4) 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 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) 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
  2.4 แผนงานสาธารณสุข 
  2.6 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
1 

 
- 

100,000 

 
1 
1 

 
200,000 
100,000 

 
1 
2 

 
200,000 
200,000 

รวม - - - - - - 1 100,000 2 300,000 3 400,000 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

            

  4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - - - 16 6,231,000 6 2,380,000 22 8,611,000 
รวม - - - -   16 6,231,000 6 2,380,000 22 8,611,000 

รวมทั้งสิ้น - - - -   17 6,331,000 8 2,680,000 25 9,011,000 

 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ. 01 
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

บัญชีสรุปโครงการเกินศักยภาพ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชยัภูมิ 

 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ป ี2564 ปี 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. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสรา้ง
พื้นฐาน 
  4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
  4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
1 
5 

 
5,550,000 
9,464,000 

 
- 
3 

 
- 

860,000 

 
1 
8 

 
5,550,000 

10,324,000 

รวม - - - - - - 6 14,964,000 3 860,000 9 15,874,000 

รวมทั้งสิ้น - - - - - - 6 14,964,000 3 860,000 9 15,874,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 01 
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

บัญชีสรุปครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

แผนงาน 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 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) 

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป - - - - - - 7 155,500 7 186,700 14 342,200 
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - - - - - 2 26,600 - - 2 26,600 
3. แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - - 2 40,600 1 22,000 3 62,600 
4. แผนงานการศึกษา - - - - - - - - 1 7,500 1 7,500 
5. แผนงานสงัคมสงเคราะห์ - - - - - - - - 1 50,600 1 50,600 

รวมทั้งสิ้น - - - - - - 11 222,700 10 266,800 21 489,500 
 

 
 

 

 

แบบ ผ. 01 
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ผ 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง (ฉบับที่ 4) 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 
โครงการเพิ่มเติม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดั ที ่1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ และ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
     2. ยทุธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 

  2.4  แผนงานสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ปรับปรุงจุดทิ้งขยะในพื้นที่ป่าชา้
เก่า หนองบวัชะโลง หมู่ที่ 19 

1. เพื่อปรับปรุงจุดทิ้งขยะใน
พื้นที่ป่าช้าเกา่หนองบวัชะโลง 
หมู่ที่ 19 
2. เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
ด้านมลพิษทางอากาศให้ดีขึ้น 

ขุดบ่อ ฝังกลบ ปรับเกรด 
พื้นที่บ่อขยะ ขนาด 3 ไร ่

-  -  - - 200,000 1 แห่ง 1. จุดทิ้งขยะในพื้นที่ปา่ช้าเกา่
หนองบัวชะโลง หมู่ที่ 19 
ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น 
2. ปัญหาสิ่งแวดลอ้มด้านกลิน่
และมลพิษทางอากาศจากจุด
ทิ้งขยะในพื้นที่ป่าชา้เก่าหนอง
บัวชะโลง หมู่ที ่19 ลดลง 

งานสาธารณสุข
สำนักงานปลัด 

รวม 1 โครงการ   - - - - 200,000    

แบบ ผ. 02 
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  2.6  แผนงานเคหะและชมุชน 

 
 
 
 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ติดตั้งระบบเสียงตามสายภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 20 

เพื่อติดตัง้ระบบเสียงตามสายของ
หมู่บ้านให้สามารถใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ดำเนินการติดตั้ง 
1. เครือ่งขยายเสียง  
2. ชุดลำโพง  
3. สายลำโพงพร้อมอุปกรณ์  
และเดินระบบเสียงตามสาย
ภายในหมูบ่้าน 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.

บ้านเพชรกำหนด 

-  -  - 100,000 - ระบบเสียงตาม
สายของหมู่บา้น 

1 แห่ง 

เสียงตามสายของหมู่บา้น
สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับ
ข่าวสารที่ชัดเจน 

กองช่าง 

2 ติดตั้งระบบเสียงตามสายภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 12 

เพื่อติดต้ังระบบเสียงตามสายของ
หมู่บ้านให้สามารถใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ดำเนินการติดตั้ง 
1. เครื่องขยายเสียง  
2. ชุดลำโพง  
3. สายลำโพงพร้อมอุปกรณ์  
และเดินระบบเสียงตามสาย
ภายในหมูบ่้าน 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.
บ้านเพชรกำหนด 

-  -  - - 100,000 ระบบเสียงตาม
สายของหมู่บา้น 

1 แห่ง 

เสียงตามสายของหมู่บา้น
สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับ
ข่าวสารที่ชัดเจน 

กองช่าง 

รวม 1 โครงการ   - - - 100,000 100,000    
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 
โครงการเพิ่มเติม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 6  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
     4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  4.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ถนน คสล./ ถนนดิน/ ถนนลกูรงั/ ถนนหินคลุก) 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ซ่อมแซมถนนที่ได้รับความ
เสียหายสายทุ่งพิมาน ช่วงที่ 2 
หมูท่ี่ 1 

เพื่อซ่อมแซมถนน
ที่ไดร้ับความ
เสียหาย ให้
สามารถใช้งานได้
อย่างปลอดภัย 

ลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 300 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมปีริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 90 
ลบ.ม. (คิวหลวม) พร้อมบดอัด 75% ปรับเกรดเกลี่ย
เรียบกว้าง 3 เมตร ยาว 300 เมตรหรอืมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 900 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านเพชร 
กำหนด)  
พิกัด จุดเร่ิมต้ม 15.445605°N  101.666991°E    
       จุดสิ้นสุด 15.445664°N  101.664433°E    

- - - 88,000 - ซ่อมแซมถนน
ลงหินคลุกยาว 
300 เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยั
จากการใช้เสน้ทาง 

กองช่าง 
 

2 ซ่อมแซมถนนที่ได้รับความ
เสียหายสายคลองเสือบอง หมู่ที ่
1 

เพื่อซ่อมแซมถนน
ที่ได้รับความ
เสียหาย ให้
สามารถใช้งานได้
อย่างปลอดภัย 

ลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมปีริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 
200 ลบ.ม. (คิวหลวม) พรอ้มบดอัด 75% ปรับเกรด
เกลี่ยเรียบกว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต.
บ้านเพชร กำหนด) 
 พิกัด จุดเร่ิมต้ม 15.447397°N  101.681792°E   
        จุดสิ้นสุด 15.443630°N  101.680698°E    

- - - 193,000 - ซ่อมแซมถนน
ลงหินคลุกยาว 
500 เมตร 

ประชาชนได้รบัความ
สะดวกและปลอดภยั
จากการใช้เส้นทาง 

กองช่าง 
 

แบบ ผ. 02 
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  4.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ถนน คสล./ ถนนดิน/ ถนนลกูรงั/ ถนนหินคลุก) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 ซ่อมแซมถนนที่ได้รับความ
เสียหายสายเลียบห้วยทองคำพิง 
หมู่ที่ 6 

เพื่อซ่อมแซมถนน
ที่ได้รับความ
เสียหาย ให้
สามารถใช้งานได้
อย่างปลอดภัย 

ลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 450  เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหนิคลุกไม่น้อยกวา่ 
180 ลบ.ม. (คิวหลวม) พร้อมบดอัด 75% ปรับเกรด
เกลี่ยเรียบกว้าง  4 เมตร ยาว 450 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 1,800 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต.
บ้านเพชร กำหนด)  
พิกัด จุดเร่ิมต้ม 15.439153°N    101.709399°E    
       จุดสิ้นสุด 15.437058°N    101.711711°E    

- - - 178,000 - ซ่อมแซมถนน
ลงหินคลุกยาว 
450 เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยั
จากการใช้เส้นทาง 

กองช่าง 
 

4 ซ่อมแซมถนนที่ได้รับความ
เสียหายสายตะวันออกบ้าน หมู่
ที่ 13 

เพื่อซ่อมแซมถนน
ที่ไดร้ับความ
เสียหาย ให้
สามารถใช้งานได้
อย่างปลอดภัย 

ลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 900 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมปีริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 
270 ลบ.ม. (คิวหลวม) พร้อมบดอัด 75% ปรับเกรด
เกลี่ยเรียบกว้าง 3 เมตร ยาว 900 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 2,700 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต.
บ้านเพชร กำหนด)  
 พิกัด จุดเร่ิมต้ม 15.488354°N    101.711445°E  
         จุดสิ้นสุด 15.490848°N    
101.718341°E    

- - - 265,000 - ซ่อมแซมถนน
ลงหินคลุกยาว 
900 เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยั
จากการใช้เส้นทาง 

กองช่าง 
 

5 ซ่อมแซมถนนที่ได้รับความ
เสียหายสายรอบสระหนองแหว่-
หนองแวง หมู่ที ่14,20 

เพื่อซ่อมแซมถนน
ที่ได้รับความ
เสียหาย ให้
สามารถใช้งานได้
อย่างปลอดภัย 

ลงหินคลุกรวม ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่
น้อยกว่า 480 ลบ.ม. (คิวหลวม) พร้อมบดอัด 75%  
ปรับเกรดเฉลี่ยเรียบกวา้ง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,800 ตร.ม. (รายละเอียดตาม
แบบ อบต.บ้านเพชร กำหนด)  
พิกัด  
ช่วงที่ 1 จุดเร่ิมต้ม 15.424881°N 101.682948°E    
จุดสิ้นสุด จุดที่ 1  15.424503°N  101.681389°E    
จุดสิ้นสุด จุดที่ 2  15.423992°N 101.679479°E    
ช่วงที่ 2 จุดเริ่มต้ม 15.423169°N 101.681184°E    
           จุดสิ้นสุด 15.421490°N 101.677447°E    

- - - 466,000 - ซ่อมแซมถนน
ลงหินคลุกยาว 
1,200  เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยั
จากการใช้เส้นทาง 

กองช่าง 
 



 

12 
 

  4.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ถนน คสล./ ถนนดิน/ ถนนลกูรงั/ ถนนหินคลุก) 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 ซ่อมแซมถนนที่ไดรั้บความ
เสียหายสายหนองตาใจ หมู่ที ่
14 

เพื่อซ่อมแซมถนน
ที่ได้รับความ
เสียหาย ให้
สามารถใชง้านได้
อย่างปลอดภัย 

ปรับเกรดเกลี่ยเรียบกว้าง 4 เมตร ยาว  3,400 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,600 ตร.ม.  
ช่วงที่ 1 ลงหินคลุก ผวิจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  หรือมีปริมาณหิน
คลุกไมน่้อยกวา่  400  ลบ.ม.(คิวหลวม) พร้อมบดอัด 
75 %    
ช่วงที่ 2  ลงหินคลุก ผิวจราจรกวา้ง 4 เมตร ยาว 200 
เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  หรือมีปรมิาณหินคลุกไม่
น้อยกว่า  80  ลบ.ม.(คิวหลวม)พร้อมบดอัด 75 % 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านเพชร กำหนด)    
งานปรับเกรด         
จุดเริ่มต้น   15.397193° N    101.659680° E   
จุดสิ้นสุด   15.419041° N    101.674739° E 
งานหินคลุก ช่วงที่ 1    
จุดเร่ิมต้น   15.397193° N    101.659680° E   
จุดสิ้นสุด    15.406227° N   101.660895° E   
งานหินคลุก  ชว่งที่ 2   
จุดเร่ิมต้น   15.420337° N    101.675995° E   
จุดสิ้นสุด   15.419041° N    101.674739° E 

- - - 488,000 - ซ่อมแซมถนน
ลงหินคลุกยาว 
1,200 เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยั
จากการใช้เส้นทาง 

กองช่าง 
 

7 ซ่อมแซมถนนที่ได้รับความ
เสียหายสายหนองแห้ว หมู่ที่ 
15 

เพื่อซ่อมแซมถนน
ที่ได้รับความ
เสียหาย ให้
สามารถใชง้านได้
อย่างปลอดภัย 

ลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหนิคลุกไม่น้อยกวา่ 
400 ลบ.ม. (คิวหลวม) ม. พร้อมบดอัด 75% ปรับเกรด
เกลี่ยเรียบ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 4,000 ตร. (รายละเอยีดตามแบบ อบต.บ้าน
เพชร กำหนด) 
พิกัด จุดเร่ิมต้ม 15.412891°N    101.702786°E  
        จุดสิ้นสุด 15.412731°N    101.701873°E    

- - - 389,000 - ซ่อมแซมถนน
ลงหินคลุกยาว 
1,000 เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยั
จากการใช้เส้นทาง 

กองชา่ง 
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  4.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ถนน คสล./ ถนนดิน/ ถนนลกูรัง/ ถนนหินคลุก) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 ซ่อมแซมถนนที่ได้รับความ
เสียหายสายปา่ช้าปา่ตาล หมู่ที่ 
15 

เพื่อซ่อมแซมถนน
ที่ได้รับความ
เสียหาย ให้
สามารถใช้งานได้
อย่างปลอดภัย 

ช่วงที่ 1 ลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 880 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่
น้อยกว่า 352 ลบ.ม.(คิวหลวม) พรอ้มบดอัด 75% 
ปรับเกรดเกลี่ยเรียบกว้าง 4 เมตร ยาว 880 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,520 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ 
อบต.บ้านเพชร กำหนด) 
ช่วงที่ 2 ปรับเกรดเกลี่ยเรียบ กว้าง 4 เมตร ยาว 900 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,600 ตร.ม. 
พิกัด   
ช่วงที่ 1 จุดเร่ิมต้ม 15.418314°N 101.715061°E  
           จุดสิ้นสุด 15.424523°N 101.711516°E   
ช่วงที่ 2 จุดเร่ิมต้ม 15.424523°N 101.711516°E  
           จุดสิ้นสุด 15.430046°N 101.707011°E    

- - - 352,000 - ซ่อมแซมถนน
ลงหินคลุกยาว 
880 เมตร 

ประชาชนได้รบัความ
สะดวกและปลอดภยั
จากการใช้เส้นทาง 

กองช่าง 
 

9 ซ่อมแซมถนนที่ไดร้ับความ
เสียหายสายท่าทะลูด หมู่ที ่18 

เพื่อซ่อมแซมถนน
ที่ได้รับความ
เสียหาย ให้
สามารถใช้งานได้
อย่างปลอดภัย 

ช่วงที่ 1 ลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 600 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่
น้อยกว่า 180 ลบ.ม. (คิวหลวม) ปรับเกรดเฉลี่ยเรียบ
กว้าง 3 เมตร ยาว 600 เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 
1,800 ตร.ม. พร้อมบดอัด 75%  
ช่วงที่ 2 ลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 300 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่
น้อยกว่า 90 ลบ.ม. (คิวหลวม) ปรบัเกรดเฉลี่ยเรียบ
กว้าง 3 เมตร ยาว 300 เมตร หรือมพีืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 
900 ตร.ม. พร้อมบดอัด 75% (รายละเอียดตามแบบ 
อบต.บ้านเพชร กำหนด)          
พิกัด  
ช่วงที่ 1 จุดเร่ิมต้ม 15.581161°N 101.720808°E  
           จุดสิ้นสุด 15.479133°N 101.719383°E   
ช่วงที่ 2 จุดเร่ิมต้ม 15.475622°N 101.716166°E  
           จุดสิ้นสุด 15.475816°N 101.714077°E    

- - - 265,000 - ซ่อมแซมถนน
ลงหินคลุกยาว 
900 เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยั
จากการใช้เส้นทาง 

กองช่าง 
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  4.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ถนน คสล./ ถนนดิน/ ถนนลกูรัง/ ถนนหินคลุก) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   

10 ซ่อมแซมถนนที่ได้รับความ
เสียหายสายรอบสระหนอง
บัวชะโลง หมู่ที ่19 

เพื่อซ่อมแซมถนนที่
ได้รบัความเสียหาย 
ให้สามารถใชง้านได้
อย่างปลอดภัย 

ช่วงที่ 1 ลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 850 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่
น้อยกว่า 340 ลบ.ม.(คิวหลวม)  พร้อมบดอัด 75 %   
ปรับเกรดเกลี่ยเรียบกว้าง 4 เมตร ยาว 850 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,400 ตร.ม.   

ช่วงที่ 2 ลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 400 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่
น้อยกว่า 160 ลบ.ม.(คิวหลวม)  พร้อมบดอัด 75 % 
ปรับเกรดเกลี่ยเรียบกว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 ตร.ม.  

(รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านเพชร กำหนด) 
พิกัด   
ช่วงที่ 1 จุดเร่ิมต้ม 15.481161°N 101.720808°E  
           จุดสิ้นสุด 15.479133°N 101.719383°E    
ช่วงที่ 2 จุดเร่ิมต้ม 15.475622°N 101.716166°E  
           จุดสิ้นสุด 15.475816°N 101.714077°E    

- - - 485,000 - ซ่อมแซมถนน
ลงหินคลุกยาว 
1,250 เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยั
จากการใช้เส้นทาง 

กองช่าง 
 

11 ซ่อมแซมถนนที่ได้รับความ
เสียหายสายหนองบัวชะโลง
สายบน หมู่ที่ 19 

เพื่อซ่อมแซมถนนที่
ได้รับความเสียหาย 
ให้สามารถใชง้านได้
อย่างปลอดภัย 

ลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหนิคลุกไม่น้อยกวา่ 
400 ลบ.ม.(คิวหลวม) พร้อมบดอัด 75% ปรับเกรด
เกลี่ยเรียบกว้าง 4 เมตร ยาว 2,250 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 9,000 ตร.ม. (รายละเอยีดตามแบบ อบต.
บ้านเพชร กำหนด) พกิัด  งานปรับเกรดเกลีย่เรียบ  
จุดเร่ิมต้ม 15.398636°N 101.680868°E  
จุดสิ้นสุด 15.391079°N  101.666389°E    
งานหินคลุก  
จุดเร่ิมต้ม 15.391079°N 101.673635°E  
จุดสิ้นสุด 15.393292°N    101.666389°E    

- - - 410,000 - ซ่อมแซมถนน
ลงหินคลุกยาว 
1,000 เมตร 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภยั
จากการใช้เส้นทาง 

กองช่าง 
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  4.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ถนน คสล./ ถนนดิน/ ถนนลกูรงั/ ถนนหินคลุก) 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 เสริมผิวจราจรถนนหินคลุกสาย
หนองแหน-สายตะกอแยก หมู่ที่ 
16  

เพื่อซ่อมแซมถนน
ที่ให้มีสภาพใช้งาน
ได้ดีและมีความ
ปลอดภัย 

ลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 1,300 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหนิคลุกไม่น้อยกวา่  
390  ลบ.ม.(คิวหลวม)  พร้อมบดอัด 75 % ปรับเกรด
เกลี่ยเรียบกว้าง 3 เมตร ยาว 1,300 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 3,900 ตร.ม.    
พิกัด  จุดเร่ิมต้ม 15.455659°N  101.678808°E  
        จุดสิ้นสุด 15.456916°N  101.668718°E    

- - - 380,000 - ซ่อมแซมถนน
ลงหินคลุกยาว 
1,300 เมตร 

ประชาชนได้รบั
ความสะดวกและ

ปลอดภัยจาก
การใช้เส้นทาง 

กองช่าง 

13 ซ่อมแซมถนนที่ได้รับความ
เสียหายสายหนองบัวชะโลงสาย
ล่าง หมู่ที่ 19 

เพื่อซ่อมแซมถนน
ที่ได้รับความ
เสียหาย ให้
สามารถใช้งานได้
อย่างปลอดภัย 

ปรับเกรดเกลี่ยเรียบกว้าง 4 เมตร ยาว 2,750 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,000 ตร.ม. 

ช่วงที่ 1 ลงหินคลุก ผวิจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 250 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่
น้อยกว่า  100 ลบ.ม.(คิวหลวม)   พร้อมบดอัด 75 %    
ช่วงที่ 2 ลงหินคลุก ผวิจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 960 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่
น้อยกว่า 384 ลบ.ม.(คิวหลวม) พรอ้มบดอัด 75 % 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านเพชร กำหนด) 

พิกัด     - งานปรับเกรด          

จุดเร่ิมต้น  15.411060° N  101.682314° E   

จุดสิ้นสุด   15.393400° N  101.666357° E  

          - งานหินคลุกชว่งที่ 1  

จุดเริม่ต้น  15.407618° N  101.678581° E   

จุดสิ้นสุด   15.406262° N  101.676770° E     

         - งานหินคลุกช่วงที่  2   

จุดเร่ิมต้น   15.399913° N  101.673059° E   
จุดสิ้นสุด   15.393400° N  101.666381° E 

- - - 484,000 - ซ่อมแซมถนน
ลงหินคลุกยาว 
1,210 เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ

ปลอดภัยจาก
การใช้เส้นทาง 

กองช่าง 
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  4.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ถนน คสล./ ถนนดิน/ ถนนลกูรงั/ ถนนหินคลุก) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 ซ่อมแซมถนนที่ได้รับความ
เสียหายสายหนองปลาไหล หมู่ที ่
23 

เพื่อซ่อมแซมถนน
ที่ได้รับความ
เสียหาย ให้
สามารถใชง้านได้
อย่างปลอดภัย 

ลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 300 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมปีริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า  
90 ลบ.ม.(คิวหลวม)  พร้อมบดอัด 75 %  ปรับเกรด
เกลี่ยเรียบกว้าง 3 เมตร ยาว 300 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 900 ตร.ม. 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านเพชร กำหนด) 
พิกัด  จุดเร่ิมต้ม 15.389775°N 101.685321°E  
        จุดสิ้นสุด 15.390096°N 101.687554°E    

- - - 88,000 - ถนนได้รบัการ
ซ่อมแซมยาว 
300 เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ

ปลอดภัยจาก
การใช้เส้นทาง 

กองช่าง 
 

15 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น  
ชย.ถ.92-013 (ถนนท้องถิ่น)  
สายแยกสุรนารายณ-์วัดศาลา
ทรง  หมู่ที่ 3 

เพื่อปรับปรุงถนน
เดิมให้มีสภาพที่ดี 
มีความปลอดภยัใน
การใช้สัญจร 

ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ตกิคอนกรตี จาก กม. 
0+000 ถึง กม. 0+730 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 730 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรอืมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลท์    
ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,650 ตารางเมตร (รายละเอียด
ตามแบบ อบต.บ้านเพชร กำหนด) 
พิกัด  จุดเร่ิมต้ม 15.434196°N  101.683198°E  

        จุดสิ้นสุด 15.428124°N  101.683522°E    

   1,600,000  ถนนได้รับการ
พัฒนา 

ระยะทางยาว 
730 เมตร 

ราษฎรในเขต
พื้นที่ได้ใช้
ประโยชน์และ
ความปลอดภยั
จากการใช้
เส้นทางในการ
สัญจรมากขึ้น 

กองช่าง  
 

16 ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนาง
ยุพาพร ถึงบ้านนางสายสมร  
หมู่ที่ 23 

เพื่อให้การสัญจร
ภายในหมูบ่้านเกิด
ความสะดวกและมี
ความปลอดภยั 

ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง (รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้าน
เพชร กำหนด) 

- - - - 350,000 ถนน คสล.ยาว 
150 เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

17 ซ่อมแซมถนนลาดยางสายเพชร
สำโรง-โนนทองหลาง และทาง
แยกทางเช่ือม (จำนวน 3 จุด) 
หมู่ที่ 12 

เพื่อให้การสัญจร
ภายในหมูบ่้านเกิด
ความสะดวกและมี
ความปลอดภยั 

กว้าง 6 เมตร ยาวรวม 200 เมตร ไหลท่างข้างละ 0.50 
เมตร หนา 0.04 เมตร (รายละเอยีดตามแบบ อบต.บ้าน
เพชรกำหนด) 

- - - - 380,000 ซ่อมแซมถนน
ยาว 200

เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

18 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายแยก
เพชรสำโรง - ทดคลองบัว หมู่ที่ 
17 

เพื่อซ่อมแซมถนน
ที่ให้มีสภาพใช้งาน
ไดดี้และมีความ
ปลอดภัย 

ลงหินคลุกถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 700 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร (รายละเอยีดตามแบบ อบต.บ้านเพชร
กำหนด) 

- - - - 400,000 ซ่อมแซมถนน
ยาว 700 

เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยจาก
การใช้เส้นทาง 

กองช่าง 

รวม 18 โครงการ   - - - 6,131,000 1,130,000    
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  4.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (แหล่งน้ำ) 

 
4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (รางระบายน้ำ)  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ซ่อมแซมฝายทดคลองบัว หมู่ที ่
17 

เพื่อให้การกกัเก็บ
น้ำและการระบาย
น้ำมีประสิทธภิาพ
ไม่กระทบการ
สัญจร 

ซ่อมผนังฝาย กวา้ง 6 เมตร ยาว 2.50 เมตร หนา 0.12 
เมตร  (รายละเอยีดตามแบบ อบต.บา้นเพชร กำหนด) 
พิกัด   
ที่ตั้งโครงการ  15.466936°N  101.688641°E  

- - - 100,000 - ซ่อมแซมฝาย
1 แห่ง 

ประชาชนมีน้ำ
เพื่อทำ
การเกษตรและ
อุปโภค บริโภค 
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

รวม 1 โครงการ   - - - 100,000 -    

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างงานวางท่อระบายนำ้
พร้อมบ่อพกัจากบ้านตาบ่ายถึง
บ้านตาเพิ่ม หมู่ที่ 18 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำทว่มขัง สร้าง
เส้นทางระบายน้ำ และอำนวย
ความสะดวกในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

วางท่อ คสล.ศก.0.80 เมตร 
พร้อมบ่อพกั ความยาวรวม 200 
เมตร (รายละเอียดตามแบบ 
อบต.บ้านเพชรกำหนด) 

- - - - 400,000 รางระบายน้ำ 
ระยะทาง 200 

เมตร 

การระบายน้ำเสียออก
จากหมูบ่้านเป็นระบบ
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างงานวางท่อระบายนำ้
พร้อมบ่อพกัสายจอมทอง(ถนน
สายกลางหมูบ่้าน) ฝั่งทิศใต้จาก
บ้านนางจันทร์หอม พืชขนทด ถึง
บ้านนายตุ ๊บินขุนทด  (ช่วงที่ 2) 
หมู่ที่ 20 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำทว่มขัง สร้าง
เส้นทางระบายน้ำ และอำนวย
ความสะดวกในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

วางท่อ คสล. ขนาด 0.40 เมตร 
ความยาวรวม 200 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้าน
เพชรกำหนด) 

- - - - 400,000 รางระบายน้ำ 
ระยะทาง 200 

เมตร 

การระบายน้ำเสียออก
จากหมูบ่้านเป็นระบบ
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างงานวางท่อระบายนำ้
พร้อมบ่อพกั ซอยศาลเจา้ จาก
บ้านนายสมศักดิ ์อยู่สำราญถึง
บ้านนายชอ่ ปูนสันเทียะ หมู่ที ่5 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำทว่มขัง สร้าง
เส้นทางระบายน้ำ และอำนวย
ความสะดวกในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

รางรูปตัววี พร้อมวางท่อระบาย
น้ำขนาด 0.40 เมตร จำนวน 
200 ท่อน พร้อมบ่อพัก ความ
ยาวรวม 200 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้าน
เพชรกำหนด) 

- - - - 450,000 รางระบายน้ำ 
ระยะทาง 200 

เมตร 

การระบายน้ำเสียออก
จากหมูบ่้านเป็นระบบ
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

รวม 3  โครงการ   - - - - 1,250,000    
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชยัภูมิ 
โครงการเปลี่ยนแปลง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบรกิาร สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยนื 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 6  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
     4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ถนน คสล./ ถนนดิน/ ถนนลูกรัง/ ถนนหนิคลกุ)  

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
1 

โครงการเดิม 
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายหลัง
โรงเรียนดอนทะยิง - อบต.บ้านเพชร 
หมู่ที่ 9    

 
เพื่อซ่อมแซมถนนที่ให้มีสภาพ
สามารถใช้งานได้ดีและมีความ
ปลอดภัย 

 
ลงหินคลุกบดอัด กวา้ง 5เมตร 
ยาว 1,000 เมตร หนา 0.10
เมตร (รายละเอียดตามแบบ 
อบต.บ้านเพชรกำหนด) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
360,000  

 

 
- 

 
1 เส้นทาง 

 
ประชาชนได้รับความสะดวก
และปลอดภยัจากการใช้
เส้นทาง 

 
กองช่าง 

 โครงการเปลี่ยนแปลง 
ปรับปรงุซ่อมแซมถนนลูกรังสายหลัง
โรงเรียนดอนทะยิง - อบต.บ้านเพชร 
หมู่ที่ 9 โดยวิธีลงหินคลุก  

 
เพื่อซ่อมแซมถนนที่ให้มีสภาพ
สามารถใช้งานได้ดีและมีความ
ปลอดภัย 

 
ลงหินคลุกบดอัด กวา้ง 5เมตร 
ยาว 1,000 เมตร หนา 0.10
เมตร (รายละเอียดตามแบบ 
อบต.บ้านเพชรกำหนด) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
256,100  

 

 
- 

 
1 เส้นทาง 

 
ประชาชนได้รับความสะดวก
และปลอดภยัจากการใช้
เส้นทาง 

 
กองช่าง 

แบบ ผ. 02 
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ผ 02/1 

รายละเอียดโครงการเกินศักยภาพ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 
โครงการเพิ่มเติม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที ่6  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
     4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้า) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ติดต้ังโคมไฟถนนแสงสว่าง
สาธารณะระบบพลังงาน
แสงอาทิตย ์

1. เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่าง
ทางสาธารณะ 
2. เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 
 

ติดตั้งโคมไฟถนนแสงสว่างสาธารณะ
ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่
น้อยกว่า 60 วัตต์ จำนวน 100 จุด  
(รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้าน
เพชรกำหนด) 

- - - 5,550,000 - จำนวนไฟ
ถนน 100 

จุด 

1. ประชาชนได้รับความ
ปลอดภั ย ในชี วิ ต แล ะ
ทรัพย์สิน 
2. ประชาชนมีไฟฟ้าส่อง
สว่างทางสาธารณะอย่าง
ทั่วถึง 

อบจ. 
ชัยภูมิ/
จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม
ส่งเสริม 

รวม 1 โครงการ      5,550,000     

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02/1 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 
โครงการเพิ่มเติม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 6  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
     4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานถนน) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอน 
กรตี รหัสสายทาง ชย.ถ.92-
003 จากแยกสุรนารายณ์-บ้าน
สว่างศรีพัฒนา กม.0+000 ถึง 
สาย กม.0+628 บา้นสว่างศรี
พัฒนา หมู่ที ่22 

เพื่อปรับปรุงถนน
เดิมให้มีสภาพที่ดี 
มคีวามปลอดภยัใน
การใช้สัญจร 

ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 628 เมตร หนา 
0.15 เมตร พื้นที่ 3,140 ตารางเมตร 
พิกัด  จุดเริม่ต้นโครงการ            
        15.459997°N  101.721034°E 
        จุดสิ้นสุดโครงการ          
        15.464884°N  101.717927°E 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านเพชร กำหนด) 

- - 
 

- 850,000 - ถ น น ได้ รั บ
ก ารพั ฒ น า 
ร ะ ย ะ ท า ง 
25 8  เมตร 
หรือ 3,140 
ตารางเมตร 

ราษฎรในเขตพื้นที่
ได้ใช้ประโยชน์และ
ความปลอดภัยจาก
การใช้ เส้นทางใน
การสัญจรมากขึ้น 

กองช่าง  
อบต.บ้านเพชร  
อบจ.ชัยภูมิ/

จังหวัด
ชัยภูมิ/กรม

ส่งเสริม 

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รหัสสายทาง ชย.ถ.92-009 
จากสาย ดอนชะเเง้-ท่าตาเผือก 
กม.3+225 ถึงสาย กม.4+425
บ้านดอนชะเเง้ หมู่ที ่11  

เพื่อก่อสร้างถนนใน
พื้นที่ให้มีความ
คงทนมีความ
ปลอดภัย ในการใช้
สัญจร 

ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ 
4,800 ตารางเมตร  
พิกัด  จุดเร่ิมต้นโครงการ   
        15.442753°N  101.657975°E   
        จุดสิ้นสุดโครงการ  
        15.445999°N  101.649874°E 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านเพชร กำหนด) 

- - 
 

- 2,910,000 - ถ น น ได้ รั บ
การก่อสร้าง 
ร ะ ย ะ ท า ง 
1,200 เมตร 
ห รื อ 4,800 
ตารางเมตร 

ราษฎรในเขตพื้นที่
ได้ใช้ประโยชน์และ
ความปลอดภัยจาก
การใช้ เส้นทางใน
การสัญจรมากขึ้น 

กองช่าง  
อบต.บ้านเพชร  
อบจ.ชัยภูมิ/

จังหวัด
ชัยภูมิ/กรม

ส่งเสริม 

 
 

แบบ ผ. 02/1 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานถนน) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รหัสทาง ชย.ถ.92-012 จาก
สายบ้านสว่างศรีพัฒนาเช่ือม
ตำบลบ้านตาล กม.0+175 ถึง
สาย กม. 0+972 บ้านสวา่งศรี
พัฒนา หมู่ที ่22  

เพื่อก่อสร้างถนนใน
พื้นที่ให้มีความ
คงทน มีความ
ปลอดภัยในการใช้
สัญจร 

กว้าง 4 เมตร ยาว 797 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที ่
3,188 ตารางเมตร  
พิกัด   จุดเร่ิมต้นโครงการ  
         15.473806°N 101.742847°E   
        จุดสิ้นสุดโครงการ  
         15.468516°N 101.720198°E 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านเพชร กำหนด) 

- - 
 

- 1,921,000 - ถ น น ได้ รั บ
การก่อสร้าง 
ร ะ ย ะ ท า ง 
79 7  เมตร 
ห รื อ 3,188 
ตารางเมตร 

ราษฎรในเขตพื้นที่
ได้ใช้ประโยชน์และ
ความปลอดภัยจาก
การใช้ เส้นทางใน
การสญัจรมากขึ้น 

กองช่าง  
อบต.บ้านเพชร  
อบจ.ชัยภูมิ/

จังหวัด
ชัยภูมิ/กรม

ส่งเสริม 

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๙๒-
๐๐๖ (ถนนถ่ายโอน) สายธนชยั 

เพือ่ก่อสร้างถนนใน
พื้นที่ให้มีความ
คงทน มีความ
ปลอดภัยในการใช้
สัญจร 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 5 เมตร ยาว 
413 เมตร หนา 0.15 เมตร โดยลงลูกรังชั้น
รองพื้นทางสูงเฉลี่ย 0.10-0.50 เมตร มี
ปริมาตรลูกรังงานรองพื้นทางรวมไม่น้อยกวา่ 
1,152 ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 เมตร และทำทางเช่ือมทางแยก
จำนวน 3 ซอย กว้าง 4 เมตร ยาว 10 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อ คสล.ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 42 ท่อน 
พิกัด  จุดเร่ิมต้นโครงการ  
        15.426650°N  101.679198°E  
        จุดสิ้นสุดโครงการ  
        15.427709°N  101.682724°E 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านเพชร กำหนด) 

   2,033,000  ถ น น ได้ รั บ
การก่อสร้าง 
ร ะ ย ะ ท า ง 
41 3  เมตร 
หรือ 2 ,215 
ตารางเมตร 

ราษฎรในเขตพื้นที่
ได้ใช้ประโยชน์และ
ความปลอดภัยจาก
การใช้ เส้นทางใน
การสัญจรมากขึ้น 

กองช่าง  
อบต.บ้านเพชร  
อบจ.ชัยภูมิ/

จังหวัดชัยภูมิ/
กรมส่งเสริม 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานถนน) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายรอบสระหนองแหว-่หนอง
แวง หมู่ที่ 14,20 

เพื่อก่อสร้างถนนใน
พื้นที่ให้มีความ
คงทน มีความ
ปลอดภัยในการใช้
สัญจร 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,800 ตาราง
เมตร 
พิกัด   จุดเร่ิมต้นโครงการ  
         15.424943°N   101.682919°E 
        จุดสิ้นสุดโครงการ  
         15.421443°N   101.678811°E 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านเพชร กำหนด) 

- - 
 

- 1,750,000 - ถ น น ได้ รั บ
การก่อสร้าง 
ร ะ ย ะ ท า ง 
79 7  เมตร 
ห รื อ 3,188 
ตารางเมตร 

ราษฎรในเขตพื้นที่
ได้ใช้ประโยชน์และ
ความปลอดภัยจาก
การใช้ เส้นทางใน
การสญัจรมากขึ้น 

กองช่าง  
อบต.บ้านเพชร  
อบจ.ชัยภูมิ/

จังหวัด
ชัยภูมิ/กรม

ส่งเสริม 

รวม 5 โครงการ      9,464,000     
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

โครงการเพิ่มเติม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมอยา่งมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดั ที่ 6  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
     4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานแหล่งน้ำ) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ขุดลอกคลองสอยดาว
จากดอนทะยิง หมู่ที ่9 

เพื่อปรับปรุงคลองนำ้เดิม 
เพิ่มพื้นที่การกกัเก็บน้ำ 
แก้ปัญหาภยัแล้งอยา่งยั่งยืน 
ประชาชนมีน้ำอปุโภคบริโภค
น้ำใชอ้ย่างเพียงพอ 

ปริมาณงานขุดลอกวัชพืชดินโคลนและสิ่งกีดขวางทางน้ำ  
  1. STA.0+000 - 0+928  ยาว 928 เมตร หรือคิด
เป็น ปริมาตรขุดลอกวัชพืชและดินโคลน ไม่น้อยกว่า 
1,948.80 ลบ.ม 
  2. STA.0+928- 1+362 ยาว 434 เมตรหรือคิด
เป็น ปริมาตรขุดลอกวัชพืชและดินโคลน ไม่น้อยกว่า  
6,076 ลบ.ม 
  3. STA.1+362 - 2+750 ยาว 1,388 เมตร หรือ
คิดเป็น ปริมาตรขุดลอกวัชพืชและดินโคลน ไม่น้อยกวา่ 
1,873.80 ลบ.ม. 
  4. กอ่สร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 2.10 x 2.10 ยาว 
6.00 เมตร จำนวน 1 จุด 
พิกัด - จุดเร่ิมต้น 15.461818°N 101.695491°E 
       - จุดสิ้นสุด 15.458792°N  101.713621°E 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านเพชร กำหนด) 

- - - - 560,000 พื้นที่ในการขุดลอก
วัชพืช ไม่น้อยกวา่ 
9,898.60 ลบ.ม. 
และก่อสร้างท่อ

ลอดเหลี่ยม จำนวน 
1 จุด 

ราษฎรในเขตพื้นที่
ได้ใช้ประโยชน์จาก
แหล่งน้ำ มีน้ำใช้ใน
การอุปโภค บริโภค
อย่างเพยีงพอ  

กองช่าง  
อบต.บ้านเพชร  
อบจ.ชัยภูมิ/

จังหวัด
ชัยภูมิ/กรม

ส่งเสริม 

 
 
 

แบบ ผ. 02/1 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานแหล่งน้ำ) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 ขุดลอกวัชพืช ดินโคลน
และสิ่งกีดขวางทางน้ำ
คลองกาด หมู่ที่ 5 

เพื่อปรับปรุงคลองน้ำเดิม 
เพิ่มพื้นที่การกกัเก็บน้ำ 
แก้ปัญหาภยัแล้งอยา่งยั่งยืน 
ประชาชนมีน้ำอปุโภคบริโภค
น้ำใชอ้ย่างเพียงพอ  

ปรมิาณงานขุดลอกวัชพืชดินโคลนและ สิ่งกีดขวางทาง
น้ำ ยาว 800 เมตร หรือคิดเป็น ปริมาตรขุดลอกวัชพืช
และดินโคลนไม่น้อยกว่า 1,680 ลบ.ม. 
พกิัด - จุดเร่ิมตน้ 15.471165°N  101.706717°E       
       - จุดสิ้นสุด  15.473918°N  101.711458°E 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านเพชร กำหนด) 

- - 
 

- - 100,000 ปริมาตรขุดลอก
วั ช พื ช แ ล ะ ดิ น
โคลนไม่น้อยกว่า 
1,680 ลบ.ม. 

ราษฎรในเขตพื้นที่
ได้ใช้ประโยชน์จาก
แหล่งน้ำ มีน้ำใช้ใน
การอุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอ  

กองช่าง  
อบต.บ้านเพชร  
อบจ.ชัยภูมิ/

จังหวัด
ชัยภูมิ/กรม

ส่งเสริม 
3 ขุดลอกหนองกระทุ่ม หมู่

ที่ 8 
เพื่อปรับปรุงคลองน้ำเดิม 
เพิ่มพื้นที่การกกัเก็บน้ำ 
แก้ปัญหาภยัแล้งอยา่งยั่งยืน 
ประชาชนมีน้ำอปุโภคบริโภค
น้ำใชอ้ย่างเพียงพอ  

ปริมาณงานขุดลอกวัชพืชดินโคลน 
- ขุดลอกหนาเฉลีย่ 0.60 เมตร หรือคิดเป็น ปริมาณดิน
ขุดไม่น้อยกวา่ 2,718  ลบ.ม 
- งานวางท่อ วางท่อ ค.ส.ล.(มอก.)ชั้น 3  ∅ 0.60 
เมตร จำนวน 21 ท่อน พรอ้มดาดปากท่อ 
พิกัด  15.396723° N   101.715142° E 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านเพชร กำหนด) 

   - 200,000 วางท่อขนาด 
0.60 เมตร 
จำนวน 21 ท่อน 

ราษฎรในเขตพื้นที่
ได้ใช้ประโยชน์จาก
แหล่งน้ำ มีน้ำใช้ใน
การอุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอ  

กองช่าง  
อบต.บ้านเพชร  
อบจ.ชัยภูมิ/

จังหวัด
ชัยภูมิ/กรม

ส่งเสริม 

รวม 3  โครงการ - - - - - - 860,000 - - - 
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ผ 03 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 

รายการเพิ่มเติม 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

1 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

จัดซื้อตู้กระจกบานเล่ือน ขนาด 5 ฟุต จำนวน 2 ตู้ (รายละเอยีดตามแบบ อบต.บ้าน
เพชร กำหนด) (จัดหาตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ) 

- - - - 
 

14,000 สำนักงานปลัด 

2 บริหารงานทั่วไป ครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

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

- - - 22,000 - สำนักงานปลัด 

3 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
จำนวน 1 เครื่อง (กำหนดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เดือนพฤษภาคม 2563) 

- - - 17,000 - สำนักงานปลัด 

4 บริหารงานทั่วไป ครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink tank printer) จำนวน 2 
เครื่องเครื่อง (กำหนดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เดือนพฤษภาคม 2563) 

- - - 8,600 - สำนักงานปลัด 

5 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่นๆ จัดซื้อเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ จำนวน 1 ตัว (รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านเพชร กำหนด) 
(จัดหาตามราคาทอ้งถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนัก
งบประมาณ) 

- - - 7,500 - สำนักงานปลัด 

6 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครภุัณฑ์อื่นๆ จัดซ้ือเครื่องปั้มน้ำแบบจุ่ม ไดโว่ดูดนำ้ขนาด 2 นิว้ สแตนเลสกำลังไม่น้อยกวา่ 400 w  
จำนวน 1 ตัว (รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านเพชร กำหนด) (จัดหาตามราคาท้องถิ่น
เนือ่งจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ) 

- - - - 4,200 สำนักงานปลัด 

7 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทย ุ

จัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียง พร้อมลำโพง จำนวน 1 ชุด (รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้าน
เพชร กำหนด) (จัดหาตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ) 

- - - - 118,600 สำนักงานปลัด 

8 บริหารงานทัว่ไป ครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

จัดซื้อโต๊ะวางโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 ตวั (รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านเพชร กำหนด) 
(จัดหาตามราคาทอ้งถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนัก
งบประมาณ) 

- - - - 6,500 สำนักงานปลัด 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

9 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
โฆษณาและ

เผยแพร่ 

จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อ ีดี (LED TV ) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080     
พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง (รายละเอยีดตามแบบ อบต.บ้านเพชร กำหนด) 
(จัดหาตามเกณฑร์าคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ธันวาคม 2563) 

- - - 7,500 7,500 สำนักงานปลัด 

10 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

จัดซ้ือตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน  1  ตู้  (รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านเพชร กำหนด) 
(จัดหาตามเกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ธันวาคม 2563) 

- - - - 
 

5,900 สำนักงานปลัด 

11 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที ่2* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิว้) จำนวน 2 เครือ่ง (กำหนดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐาน
ครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์ เดือนพฤษภาคม 2563) 

- - - 30,000 
 

30,000 กองคลัง 

12 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

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

- - - - 22,000 กองช่าง 

13 การศึกษา  ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่นๆ จัดซือ้เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ จำนวน 1 ตัว (รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านเพชร กำหนด) 
(จัดหาตามราคาทอ้งถิ่นเนือ่งจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนัก
งบประมาณ) 

- - - - 7,500 กองการศึกษาฯ 

14 สังคมสงเคราะห์ ครุภัณฑ์ ครภุณัฑ์
สำนักงาน 

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง (จัดหาตาม
เกณฑร์าคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ธันวาคม 2563) 

- - - - 50,600 กองสวัสดิการฯ 

15 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครภุัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดซ้ือกล้องวงจรปิดภายในอาคารสำนักงาน อบต. บา้นเพชร จำนวนติดต้ังกล้อง 16 จุด 
ราคารวมพร้อมการติดตั้ง (จัดหาตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากราคาตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เดือนพฤษภาคม 2563 มีคุณลักษณะและ
งบประมาณที่สูงเกินความจำเป็น) 

- - - 62,900 
 

- สำนักงานปลัด 

16 รักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
โฆษณาและ

เผยแพร่ 

จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อ ีดี (LED TV ) แบบ Smart TV ระดับความละเอยีดจอภาพ 1366 
x 768 พิกเซล ขนาด 32 นิว้ จำนวน 1 เครื่อง (รายละเอียดตามแบบ อบต.บา้นเพชร 
กำหนด) (จัดหาตามเกณฑร์าคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ธันวาคม 2563) 

- - - 6,700 - สำนักงานปลัด 

17 รักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์ ครภุัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดซื้อกล้องวงจรปิดทางเข้า-ออก ด้านหน้า อบต. บ้านเพชร จำนวนติดตั้งกล้อง 4 จุด 
ราคารวมพร้อมการติดตั้ง (จัดหาตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากราคาตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เดือนพฤษภาคม 2563 มีคุณลักษณะและ
งบประมาณที่สูงเกินความจำเป็น)) 

- - - 19,900 
 

- สำนักงานปลัด 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

18 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครภุัณฑ์
โฆษณาและ

เผยแพร่ 

จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อ ีดี (LED TV ) แบบ Smart TV ระดับความละเอยีดจอภาพ 1366 
x 768 พิกเซล ขนาด 32 นิว้ จำนวน 1 เครื่อง (รายละเอียดตามแบบ อบต.บา้นเพชร 
กำหนด) (จัดหาตามเกณฑร์าคามาตรฐานครภุัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ธันวาคม 2563) 

- - - 6,700 - กองช่าง 

19 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครภุัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดซื้อกล้องวงจรปิดอาคารกองช่างและอาคารโดมอเนกประสงค์ อบต. บ้านเพชร จำนวน
ติดตั้งกล้อง 8 จุด ราคารวมพร้อมการติดตั้ง (จัดหาตามราคาทอ้งถิ่นเนื่องจากราคาตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เดือนพฤษภาคม 2563 มี
คุณลักษณะและงบประมาณที่สูงเกินความจำเป็น) 

- - - 33,900 
 

- กองช่าง 

รวม 19 รายการ - - - 222,700 266,800  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 


