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333 หมูท่ี 4  ตําบลบานเพชร  อําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูมิ  ๓6160 
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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบานเพชร 

เร่ือง  ประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องคการบริหารสวนตําบลบานเพชร 

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

ตามที่องคการบริหารสวนตําบลบานเพชร  ไดดําเนินการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 

2561 - 2565 เพ่ือใหมีความสอดคลองและเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด 

รวมทั้งแผนปฏบิัติราชการประจําปจังหวัด และแผนปฏบิัติราชการประจําปกลุมจังหวัด เพ่ือการบูรณาการ

แผนงาน โครงการ กจิกรรม และงบประมาณในพ้ืนที่ไดอยางมปีระสิทธภิาพ ขององคการบริหารสวนตําบล

บานเพชร และสภาองคการบริหารสวนตําบลบานเพชร ไดพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 

- 2565) ใหความเห็นชอบในการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 คร้ังที่ 1 ประจําป 2562 เมื่อวันที่  

14  มถุินายน  2562  แลวน้ัน 

เพ่ือใหการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลบานเพชร เปนไปดวยความเรียบรอย

และถูกตองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

พ.ศ. 2548  และแกไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ขอ 24 จึงขอประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 

2561 - 2565)  ขององคการบริหารสวนตําบลบานเพชร ใหทราบโดยทั่วกัน 

  ทัง้น้ี  ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 

ประกาศ  ณ  วันที ่ 14  มถุินายน  พ.ศ. ๒๕๖2 

      

 

(นายธรีวัจน  ธรรมโสภารัตน) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลบานเพชร 

 



คํานํา 

เน่ืองดวยตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗  

แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๖ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขัน้ตอนการกระจาย

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๖ (๑) ระเบียบกระทรวง 

มหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไขเพ่ิมเติม

ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจและหนาที่ในการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถิ่น เพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจาย

เพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงนิสะสมในชวงของแผนน้ัน   

ดังน้ัน เพ่ือใหการดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายดังกลาว องคการบริหารสวนตําบล

บานเพชร ตองดําเนินการจึงจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขึ้น เพ่ือใชเปนแนวทางใน

การบริหารพัฒนาทองถิ่นใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมาย กอใหเกิดประโยชนและสามารถ

ตอบสนองความตองการพัฒนาของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานเพชรได โดยได

ดําเนินการตามขัน้ตอน  ดังน้ี  

๑. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น จัดประชุมประชาคมทองถิ่น สวนราชการรัฐวิสาหกิจที่

เกี่ยวของ เพ่ือแจงแนวทางการพัฒนาทองถิ่น รับทราบปญหาความตองการ ประเด็นการพัฒนา ประเด็นที่

เกี่ยวของและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนพัฒนา

ทองถิ่น โดยใหนําขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆ และขอมูลในแผนพัฒนาหมูบาน หรือ

แผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น 

๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น รวบรวมแนวทางและขอมูลนํามา

วเิคราะหเพ่ือจัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่นแลวเสนอคระกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

๓. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่นเพ่ือสงเสนอแนะผูบริหาร

ทองถิ่น 

๔. กรณีองคการบริหารสวนตําบล ใหผูบริหารทองถิ่นเสนอรางแผนทองถิ่นตอสภา

องคการบริหารสวนตําบล เพ่ือใหความเห็นชอบกอนแลวผูบริหารทองถิน่ จึงพิจารณาอนุมัติละประกาศใช

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

บัดน้ี สภาองคการบริหารสวนตําบลบานเพชร ไดพิจารณาเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถิ่น 

(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคการบริหารสวนตําบลบานเพชร ในคราวประชุม สมัยวสิามัญ คร้ังที่  ๑/

๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ มถุินายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบานเพชร นายก

องคการบริหารสวนตําบลบานเพชร จงึอนุมัติแผนพัฒนาทองถิ่นดังกลาว และดําเนินการประกาศใชตอไป   

 

       (ลงช่ือ)         ผูอนุมัติ 

(นายธรีวัจน  ธรรมโสภารัตน) 

ตําแหนง  นายกองคการบริหารสวนตําบลบานเพชร 

วันที่ ๑๔ มถุินายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 



 

สารบัญ 

 

เร่ือง            หนา 

                      

สวนที่  ๑  สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐาน                ๑ – 12 

สวนที่  ๒  ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น          13 – 36 

สวนที่  ๓  การนําแผนพัฒนาทองถิน่ไปสูการปฏบิัติ    37  

๑.  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  (แบบ ผ. ๐๑)    38 – 42 

๒.  รายละเอยีดโครงการพัฒนา  (แบบ ผ. ๐๒)   43 – ๑14 

๓.  รายละเอยีดโครงการที่เกนิศักยภาพ  (แบบ ผ. ๐๒/๑)  ๑15 – ๑38 

๔.  บัญชีครุภัณฑ (แบบ ผ. ๐๓)     139 - 150  

สวนที่  ๔  การติดตามและประเมนิผล               151 – 164 

 

ภาคผนวก   

- คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานเพชร 

- คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานเพชร 

- คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานเพชร 

- แผนที่โดยสังเขป 
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สวนท่ี  1                                                                                                                                                                                                                                                                   

สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน 

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

1.  ดานกายภาพ 

 1.1  ที่ต้ัง 

 องคการบริหารสวนตําบลบานเพชร ต้ังอยูที่ 333 หมูที่ 4 บานโคกสวาง ตําบลบานเพชร อําเภอ

บําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูม ิพิกัด  UTM1709997  N  47790308  E Lat. 15๐ 17'  02"   N   Long  101๐ 42'  

19"  E  อยูเหนือระดับนํ้าทะเล  215 เมตร หางจากที่วาการอําเภอบําเหน็จณรงคประมาณ  9  กโิลเมตร  อยู

ทางทิศใตของอําเภอบําเหน็จณรงค  ระยะหางจากจังหวัดชัยภูมิ 63 กิโลเมตร บนทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  201  เน้ือที่ตําบลบานเพชรมเีน้ือที่ทัง้หมด 72.13  ตารางกโิลเมตร  หรือ  45,079  ไร   

มเีขตพ้ืนที่ในการติดตอดังน้ี 

ทศิเหนือ ติดตอกับตําบลบานชวน  อําเภอบําเหน็จณรงค 

 ทศิใต  ติดตอกับตําบลหนองกราด อําเภอดานขุนทด 

 ทศิตะวันออก ติดตอกับตําบลหัวทะเล     อําเภอบําเหน็จณรงค 

และตําบลบานตาล    อําเภอบําเหน็จณรงค 

   ทศิตะวันตก ติดตอกับตําบลโคกเริงรมย    อําเภอบําเหน็จณรงค 

     และตําบลเกาะมะนาว    อําเภอบําเหน็จณรงค 

แผนที่ตําบลบานเพชร 
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1.2  ลักษณะภูมปิระเทศ  สภาพของพ้ืนที่สวนใหญเปนที่ราบลุม ไมมภูีเขา ลักษณะภูมปิระเทศเปน

ที่สูงจากทางทศิใต  ซึ่งสามารถปลูกพืชไดหลากหลายชนิด 

1.3  ลักษณะภูมอิากาศ  ลักษณะทางภูมอิากาศเปนแบบมรสุม ม ี3ฤดู 

   ฤดูรอน  เร่ิมประมาณเดอืนมนีาคม ถงึเดอืนเมษายน 

   ฤดูฝน  เร่ิมประมาณเดอืนพฤษภาคม ถงึเดอืนพฤศจกิายน 

   ฤดูหนาว เร่ิมประมาณเดือนพฤศจกิายน ถงึเดือนกุมภาพันธ 

1.4  ลักษณะของดนิ  ดินในตําบลบานเพชรเปนดินที่มีลักษณะของเน้ือดินหลากหลายสามารถแบง

ไดตามกลุม  ดังน้ี   

     - กลุมดินที่มเีน้ือดินเปนพวกดินเหนียว   

     - กลุมดินที่มเีน้ือดินบนเปนพวกดินรวมปนทรายหรือดินรวน ดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทราย

หรือดินรวน 

     -กลุมดินที่มีเน้ือดินบนเปนดินรวนปนทรายหรือดินทราย  สวนดินลางเปนดินรวนเหนียวปน

ทรายหรือดินรวนปนดินเหนียว 

     -กลุมดินที่มเีน้ือดินเปนดินรวนปนทรายหรือดินทรายปนดินรวน 

     -กลุมดินที่มเีน้ือดินบนเปนดินรวนปนทรายสวนดินลางเปนดินรวนเหนียวปนทราย 

     - กลุมดินที่มเีน้ือดินเปนดินรวนปนทราย 

2.  ดานการเมอืง/การปกครอง 

2.1 เขตการปกครอง 

องคการบริหารสวนตําบลบานเพชร  ไดจัดต้ังเปนองคการบริหารสวนตําบลบานเพชร เมื่อวันที่ 19  

มกราคม  พ.ศ. 2539   มีพ้ืนที่รับผิดชอบครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งตําบลบานเพชร มีเน้ือที่  72.13  ตาราง

กิโลเมตร  หรือ  45,079  ไร  หมูบานซึ่งต้ังอยูในเขตตําบลบานเพชร  มีทั้งหมดจํานวน  23 หมูบาน  

ประกอบดวย 

หมูที่  1 บานเพชร นายบพิตร                ไทยจัตุรัส เปนผูใหญบาน   

หมูที่  2 บานเพชร นายวชิา ผลิผล เปนผูใหญบาน   

หมูที่  3 บานหนองแวง นายเรืองยศ เพลียซาย เปนผูใหญบาน 

หมูที่  4 บานโคกสวาง นายวนัิย หาญณรงค เปนผูใหญบาน   

หมูที่  5 บานกลอย นางแฉลม ถาวรกาย เปนผูใหญบาน   

หมูที่  6 บานทองคําพิง นายผาย พับขุนทด เปนผูใหญบาน   

หมูที่  7 บานหนองแวงนอย นายนิคม แกนวถิี เปนผูใหญบาน   

หมูที่  8 บานหนองกก นายประทปี แถมจํารัส เปนผูใหญบาน   

หมูที่  9 บานดอนทะยิง นายดม กล่ินศรีสุข เปนผูใหญบาน   

หมูที่  10 บานหนองผักแวน นายปรเมศร เอื้อไพโรจนถาวร เปนผูใหญบาน    
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หมูที่  11 บานดอนชะแง นายณัฐกุล ประทุมวงศ เปนกํานันตําบลบานเพชร 

หมูที่  12 บานโคกแฝก นายพล เหล็กมา เปนผูใหญบาน   

หมูที่  13 บานโนนทองหลาง นายเอกชัย พลพยัคฆ เปนผูใหญบาน   

หมูที่  14 บานหนองแวงพัฒนา นายสมชาติ มชัีย เปนผูใหญบาน   

หมูที่  15 บานคําพิงพัฒนา นางจรัสศรี แถมจํารัส เปนผูใหญบาน    

หมูที่  16 บานเพชรพัฒนา นายสุชาติ หาญณรงค เปนผูใหญบาน    

หมูที่  17 บานเพชรสําโรง นางจรูญ ชาติเผอืก เปนผูใหญบาน   

หมูที่  18 บานโคกสวางวัฒนา นายสมคดิ แถวเพชร เปนผูใหญบาน   

หมูที่  19 บานหนองแวงรุงเรือง นายอภเิชษฐ ไทยประสงค เปนผูใหญบาน   

หมูที่  20 บานหนองแวงศรีพัฒนา นายนิคม ศรีประเทศ เปนผูใหญบาน   

หมูที่  21 บานตลาดคําปง นายกมิล่ี บางชาง เปนผูใหญบาน   

หมูที่  22 บานสวางศรีพัฒนา นายอุดม ภูจําเนียน เปนผูใหญบาน    

หมูที่  23 บานหนองแวงรุงอรุณ นายสมพร มติรขุนทด เปนผูใหญบาน 

 2.2  การเลอืกต้ัง  

จากการเลือกต้ังนายกองคการบริหารสวนตําบลบานเพชร  และสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

ตําบลบานเพชร   เมื่อวันที่  30  กันยายน  2555  ที่ผานมาจะเห็นไดวาประชาชนในเขตองคการบริหาร

สวนตําบลบานเพชร ไดมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมืองโดยผูมีสิทธิเลือกต้ังทั้งส้ิน 7,505 คน ผูมาใช

สิทธิเลือกต้ัง  5,840 คน  คิดเปน 77.81% ของผูมาใชสิทธิทั้งหมด ผูไมมาใชสิทธิ 1,665 คน  บัตรดี  

4,827 ใบ บัตรเสีย 1,013 ใบ 

(ที่มา :  ระบบศูนยขอมูลการเลือกต้ังผูบริหาร สมาชิกสภาทองถิ่นและทะเบียน อปท.กรมสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย   ณ  วนัที่  2  มกราคม  พ.ศ. 2556) 

สมาชกิสภาองคการบริหารสวนตําบลบานเพชร 

1. นายวัชพงษ  เช่ือมขุนทด ประธานสภาฯ 

2. นายพงษพิษณุ  อาบสุวรรณ รองประธานสภาฯ 

3. นายศุภชัย   ชาญวจิติร เลขานุการสภาฯ 

4. นายสามารถ  ทานสละ สมาชิกสภา อบต. หมูที่  ๑ 

5. นายเดชา  ยึดพวก สมาชิกสภา อบต. หมูที ่ ๑ 

6. นายชูรัตน  ขุนสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมูที ่ ๒ 

7. นางสามารถ  ชาติเผอืก สมาชิกสภา อบต. หมูที ่ ๒ 

8. นายนิรันต  ไทยประสงค สมาชิกสภา อบต. หมูที ่ ๓ 

9. น.ส.ศรุวรรณ  มติรขุนทด สมาชิกสภา อบต. หมูที่  ๓ 

10. นายอดิศักด์ิ  บัณฑิต สมาชิกสภา อบต. หมูที ่ ๔ 
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11. นายสอง  ถาวรกาย สมาชิกสภา อบต. หมูที ่ ๕ 

12. นายชอ  ปูนสันเทยีะ สมาชิกสภา อบต. หมูที ่ ๕ 

13. นายบาง  เฝาหนองดู สมาชิกสภา อบต. หมูที ่ ๖ 

14. นายสมนิด  คําศรี สมาชิกสภา อบต. หมูที่  ๖ 

15. นายสําราญ  ศรีทอง สมาชิกสภา อบต. หมูที ่ ๗ 

16. นายไพศาล  ไทยประสงค สมาชิกสภา อบต. หมูที ่ ๗ 

17. นายแดง  งมิขุนทด สมาชิกสภา อบต. หมูที ่ ๘ 

18. นายสังวร  เคยพุดซา สมาชิกสภา อบต. หมูที ่ ๘ 

19. นายจวน  เช่ือมขุนทด สมาชิกสภา อบต. หมูที ่ ๙ 

20. นายหนม  จูงจติร สมาชิกสภา อบต. หมูที ่ ๑๐ 

21. นายประชุม  พบขุนทด สมาชิกสภา อบต. หมูที ่ ๑๐ 

22. นายพนม  พิมพจัตุรัส สมาชิกสภา อบต. หมูที ่ ๑๑ 

23. นายมานะ  อุไรพันธ สมาชิกสภา อบต. หมูที ่ ๑๑ 

24. นายหล่ึม  นอยสุวรรณ สมาชิกสภา อบต. หมูที ่ ๑๒ 

25. นางเสียงพิณ  แถวประภัย สมาชิกสภา อบต. หมูที ่ ๑๒ 

26. นายววิัฒน  ชาตะรักษ สมาชิกสภา อบต. หมูที ่ ๑๓ 

27. นายพิทักษ  มชัีย สมาชิกสภา อบต. หมูที ่ ๑๔ 

28. น.ส.เสาวนีย  ศรีประเทศ สมาชิกสภา อบต. หมูที ่ ๑๔ 

29. นายสํารวม  พรีพรม สมาชิกสภา อบต. หมูที่  ๑๕ 

30. นายเดชา  เฝาหนองดู สมาชิกสภา อบต. หมูที ่ ๑๕ 

31. นายฉลอง  สําราญโคกสูง สมาชิกสภา อบต. หมูที ่ ๑๖ 

32. นายปรีชา  จติเพชรสกุล สมาชิกสภา อบต. หมูที ่ ๑๖ 

33. นายฉลอง  ทพิยประทุม สมาชิกสภา อบต. หมูที ่ ๑๗ 

34. นายสุวรรณ  ทองรักษ สมาชิกสภา อบต. หมูที ่ ๑๗ 

35. นายมานะ  พาขุนทด สมาชิกสภา อบต. หมูที ่ ๑๘ 

36. นายออน  พันธมณี สมาชิกสภา อบต. หมูที ่ ๑๘ 

37. นายไมตรี  กอสินทวี สมาชิกสภา อบต. หมูที ่ ๑๙ 

38. นายสมมติร  อาบสุวรรณ สมาชิกสภา อบต. หมูที ่ ๑๙ 

39. นายสมุย  อาบสุวรรณ สมาชิกสภา อบต. หมูที ่ ๒๐ 

40. นายปยะ  เพียกขุนทด สมาชิกสภา อบต. หมูที ่ ๒๐ 
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41. นายบุญเรือง  พุหมื่นไวย สมาชิกสภา อบต. หมูที ่ ๒๑ 

42. นางฐาปนี  แซเจยีม สมาชิกสภา อบต. หมูที ่ ๒๑ 

43. น.ส.บําเพ็ญ  เถาจัตุรัส สมาชิกสภา อบต. หมูที ่ ๒๒ 

44. นางพรพรรณ  เช่ือมขุนทด สมาชิกสภา อบต. หมูที ่ ๒๒ 

45. นายแอด  มูลขุนทด สมาชิกสภา อบต. หมูที ่ ๒๓ 

46. นายสมบูรณ  พรมทอง สมาชิกสภา อบต. หมูที ่ ๒๓ 

คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลบานเพชร 

1. นายธรีวัจน  ธรรมโสภารัตน นายกองคการบริหารสวนตําบล 

2. นายอนุวัฒน  ไทยประสงค รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 

3. นายประดิษฐ  ปนสังข รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 

4. นายวเิชียร  อาบสุวรรณ เลขานุการ นายก อบต. 

3.  ประชากร 

3.1  ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนหมูบาน  และประชากร 

จํานวนหมูบานในเขตตําบลบานเพชรมีทั้งส้ิน 23หมูบานแบงเปนหมูบาน(เต็มบางสวน)  จํานวน  5  

หมูบาน  ไดแก  หมูที่  1, 2, 16, 17 และหมูที่ 21  รวมถึงหมูบาน(เต็มทั้งหมูบาน)  จํานวน  18  หมูบาน  

ไดแก  หมูที่  3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 , 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22 และหมูที่  23 

จํานวนประชากรประชากรในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานเพชร   มจีํานวนทัง้ส้ิน  9,756  คน   

 แยกเปน ชาย        4,860        คน หญิง       4,896      คน    

หมู

ที่ 
ชื่อหมูบาน 

ประชากรชาย

(คน) 

ประชากรหญงิ

(คน) 

รวมประชากร 

ทั้งสิ้น 

จํานวน 

ครัวเรือน 

1 บานเพชร 8 10 18 10 

2 บานเพชร 186 193 379 116 

3 บานหนองแวง 296 282 578 161 

4 บานโคกสวาง 321 314 635 213 

5 บานกลอย 144 159 303 109 

6 บานทองคําพิง 253 250 503 160 

7 บานหนองแวงนอย 247 281 528 159 

8 บานหนองกก 275 287 562 168 

9 บานดอนทะยิง 135 119 254 76 

10 บานหนองผักแวน 261 260 521 360 

11 บานดอนชะแง 218 273 554 171 
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12 บานโคกแฝก 171 206 377 124 

13 บานโนนทองหลาง 144 159 303 76 

14 บานหนองแวงพัฒนา 286 294 580 216 

15 บานคําพิงพัฒนา 272 264 536 165 

16 บานเพชรพัฒนา 10 7 17 16 

17 บานเพชรสําโรง 128 127 255 101 

18 บานโคกสวางวัฒนา 199 198 397 143 

19 บานหนองแวงรุงเรือง 368 362 730 215 

20 บานหนองแวงศรีพัฒนา 295 302 597 160 

21 บานตลาดคําปง 55 50 105 50 

22 บานสวางศรีพัฒนา 294 294 588 215 

23 บานหนองแวงรุงอรุณ 231 205 436 130 

รวม 4,860 4,896 9,756 3,314 

(ที่มา  :ฝายทะเบยีนอําเภอบําเหน็จณรงค  ณ วันที่  7  มถุินายน  พ.ศ. 2562) 

3.2  ชวงอายุและจํานวนประชากร 

จํานวนประชากรที่อาศัยอยูจริง  ณ  วันสํารวจ   แยกตามชวงอายุ(ป) เฉพาะผูมสีัญชาตไิทย 

ชวงอายุประชากร 
จํานวนเพศชาย 

(คน) 

จํานวนเพศหญงิ 

(คน) 

จํานวนรวม 

(คน) 

นอยกวา      1  ปเต็ม 40 28 68 

1  ปเต็ม   -   2  ป 101 85 186 

3  ปเต็ม   -   5  ป 156 117 273 

6  ปเต็ม   - 12 ป 371 343 714 

13  ปเต็ม  - 15  ป 168 151 319 

16  ปเต็ม  - 18  ป 192 142 334 

19  ปเต็ม  -  49  ป 2,131 2,076 4,207 

50  ปเต็ม  -60  ป 822 873 1,695 

61  ปเต็ม - 100  ป 872 1,080 1,952 

มากกวา 100  ป - - - 

เกดิปไทย - - - 

รวมทั้งหมด 4,853 4,895 9,748 

(ที่มา  :ฝายทะเบยีนอําเภอบําเหน็จณรงค  ณ วันที่  7  มถุินายน  พ.ศ. 2562) 
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4.  สภาพทางสังคม 

4.1  การศกึษา 

สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนที่การศกึษา

มัธยมศกึษา  

เขต 30 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศกึษาประถมศกึษา

ชัยภูม ิเขต 3 

สังกัดองคการบริหาร

สวนตําบลบานเพชร 

สังกัดสํานักงาน

สงเสริมการศกึษานอก

ระบบและการศกึษา

ตามอัธยาศัย 

1) โรงเรียนเพชรพิทยา

สรรค 

 

1) โรงเรียนชุมชนบานหนอง

แวง  

(คุรุราษฎรอุปถัมภ) 

2) โรงเรียนบานโคกสวาง  

(คุรุประชานุกูล) 

3) โรงเรียนบานทองคําพิง

วทิยา 

4) โรงเรียนบานโคกแฝกดอน

 

  

  

1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

อบต.บานเพชร 

1) กศน.ตําบลบานเพชร 

จํานวน   1   แหง จํานวน    6    แหง จํานวน   1   แหง จํานวน   1   แหง 
 

ลําดับ

ที ่
โรงเรียน 

จํานวนนักเรียน จํานวนอาคาร

(หลัง) ชาย (คน) หญงิ คน) รวม (คน) 

1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.บานเพชร 68 49 117 2 

2 บานโคกแฝกดอนทะยิง 18 11 29 3 

3 บานทองคําพิงวทิยา 9 12 21 2 

4 บานโคกสวาง (คุรุประชานุกูล) 47 43 90 4 

5 บานกลอยสามัคคี 16 17 33 2 

6 หนองกกสามัคค ี 22 20 42 2 

7 ชุมชนบานหนองแวง (คุรุราษฎรอุปถัมภ) 86 79 165 4 

8 เพชรพิทยาสรรค 172 173 345 5 

9 กศน.ตําบลบานเพชร 132 210 342 1 

(ที่มา : ขอมูลจากศูนยพัฒนาเด็กเล็ก, ศูนยการเรียนฯ และโรงเรียน ณ  วันที่ 7 มถุินายน  พ.ศ. 2562) 

4.2  สาธารณสุข 

สถานพยาบาลที่ใหบริการแกประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานเพชร  และดานอนามัย

พ้ืนฐาน   ไดแก  ศูนยสุขภาพชุมชนตําบลบานเพชร   จํานวน  1  แหง  (ต้ังอยูในโรงพยาบาลบําเหน็จณรงค

ในเขตพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลตําบลบานเพชร) 
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4.3  อาชญากรรม  (หวงระหวางเดอืนมกราคม 2562 – ปจจุบัน) 

สถติผิลการปราบปรามอาชญากรรม ของ สภ.บําเหน็จณรงค  ในเขตพ้ืนที่ตําบลบานเพชร 

ประเภทความผดิ เกิด (ราย) จับ(ราย) ผูตองหา(คน) 

1. คดอุีกฉกรรจสะเทอืนขวัญ - - - 

รวม - - - 

2. คดชีวีติ รางกาย   และเพศ 

   - พยายามฆา 

   - ทํารายรางกาย 

 

- 

1 

 

- 

1 

 

- 

2 

รวม 1 1 2 

3. คดปีระทุษรายตอทรัพย 

   - ลักทรัพย 

   - ชิงทรัพย 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

รวม - - - 

4. คดทีี่นาสนใจ 

   - ยักยอกทรัพย 

 

- 

 

- 

 

- 

รวม - - - 

(ขอมูล :  สถติิจากสถานีตํารวจภูธรบําเหน็จณรงค    ณ  วันที่  10  มถุินายน  พ.ศ. 2562) 

 

4.4  ยาเสพตดิ (หวงระหวางเดอืนมกราคม 2562 – ปจจุบัน) 

สถติผิลการปราบปรามยาเสพตดิ ของ สภ.บําเหน็จณรงค  ในเขตพ้ืนที่ตําบลบานเพชร 

ประเภทความผดิ เกิด (ราย) จับ(ราย) ผูตองหา(คน) 

1. คดทีี่รัฐเปนผูเสยีหาย 

   - การพนันทั่วไป 

   - สลากกนิรวบ 

   - ยาบา 

   - กัญชา 

   - สารระเหย 

 

1 

- 

10 

1 

- 

 

1 

- 

10 

1 

- 

 

7 

- 

10 

1 

- 

รวม 12 12 18 

2.  คดอ่ืีนๆ 2 2 2 

รวม 2 2 2 

(ขอมูล :  สถติิจากสถานีตํารวจภูธรบําเหน็จณรงค    ณ  วันที่  10  มถุินายน  พ.ศ. 2562) 
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4.5  การสังคมสงเคราะห 

หมูที ่ ผูสูงอายุไดรับเบี้ยยังชีพ(คน) คนพิการไดรับเบี้ยยังชีพ(คน) ผูติดเช้ือไดรับเบี้ยยังชีพ(คน) 

1 6 - - 

2 35 16 4 

3 140 42 1 

4 103 23 1 

5 89 19 - 

6 67 20 - 

7 97 30 1 

8 101 49 - 

9 49 18 2 

10 66 15 - 

11 99 41 - 

12 93 38 - 

13 56 27 - 

14 148 27 1 

15 101 28 1 

16 1 - - 

17 33 13 1 

18 103 23 1 

19 179 45 - 

20 160 25 1 

21 13 5 - 

22 124 28 - 

23 67 31 - 

รวม 1,930 563 14 

(ที่มา : ขอมูลจากสวนสวัสดิการสังคม    ณ  วันที่  7  มถุินายน  พ.ศ. 2562) 
 

5.  ระบบบริการพ้ืนฐาน 

5.1  การคมนาคมขนสง 

 ในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานเพชร  มเีสนทางคมนาคม  ดังน้ี 

-  ถนนคอนกรีตจํานวน   127   สาย  -  ถนนลาดยาง    จํานวน    5  สาย 

-  ถนนลูกรัง จํานวน    63   สาย  -  ถนนดิน    จํานวน   32  สาย 
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5.2  การไฟฟา 

รับผิดชอบและดําเนินการโดยการไฟฟาสวนภูมิภาคสาขาอําเภอบําเหน็จณรงค  ในปจจุบันสามารถ

ใหบริการไดครอบคลุมทั่วทัง้องคการบริหารสวนตําบลบานเพชร 

5.3  การประปา 

ปจจุบันการประปาภายในองคการบริหารสวนตําบลบานเพชร รับผิดชอบและดําเนินการโดยการ

ประปาสวนภูมิภาค สาขาบําเหน็จณรงค ซึ่งต้ังอยูในเขตพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลบานชวน โดยใช

แหลงนํ้าดิบจากบึงชวน ตําบลบานชวน  อําเภอบําเหน็จณรงค และยังมีบางพ้ืนที่ขององคการบริหารสวน

ตําบลบานเพชรที่ยังคงใชระบบประปาหมูบานอยู 

5.4  โทรศัพท 

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานเพชร มีการส่ือสารที่สําคัญไดแก  ทางโทรศัพทบานและ

โทรศัพทเคล่ือนที่ และมเีครือขายของโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใชไดอยางมปีระสิทธภิาพ ไดแก AIS, DTAC, True 

5.5  ไปรษณียหรือการสื่อสารหรอืการขนสง และวัสดุ  ครุภัณฑ 

-  ที่ทําการไปรษณยีโทรเลข   1      แหง 

5.6  ความปลอดภัยในชวีติและทรัพยสนิ 

 -  อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)  ประจําตําบล จํานวน   190     นาย 

 -  รถยนตบรรทุกนํ้า (บรรทุกนํ้า,ดับเพลิง)   จํานวน      1     คัน 

 -  รถปองกันและบรรเทาสาธารณภัย      จํานวน      1     คัน 

 -  รถกระเชา       จํานวน      1     คัน  

6.  ระบบเศรษฐกจิ 

6.1  การเกษตร 

 ประชาชนในองคการบริหารสวนตําบลบานเพชรประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนสวนใหญโดยพืช

เศรษฐกิจที่สําคัญในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานเพชร  ไดแก  ขาว  มันสําปะหลัง  ขาวโพดเล้ียงสัตว  

พริกขี้หนูใหญและออยโรงงาน  การใชประโยชนที่ดินในการทําเกษตรกรรม มีเน้ือที่ประมาณ  42,819 ไร  

คดิเปนรอยละ 94.98 ของพ้ืนที่ทั้งหมด  สําหรับผลผลิตที่ไดและมูลคาของผลผลิตทางการเกษตรจะมีราคา

ไมแนนอนในแตละป  

 -  สภาพดิน มชีนิดของดินอยู 5 ชุด 1. ชุดดินราชบุรี 2. กลุมชุดดินรอยเอด็ 3. กลุมชุดดินชัยภูม ิ  

4. กลุมชุดดินวาริน และ 5. กลุมชุดดินยางตลาด   

 -  พ้ืนที่ทําการเกษตร     จํานวน     42,819     ไร   แยกเปน 

  -  พ้ืนที่นา 19,037 ไร  -  พ้ืนที่ไร 19,747 ไร 

  -  ไมผล 194 ไร  -  พืชผัก        - ไร 

  -  อื่น ๆ  3,841 ไร 
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6.2  การปศุสัตว 

เกษตรกรชาวตําบลบานเพชร นิยมเล้ียงสัตวเศรษฐกจิ เชน โคเน้ือ กระบอื สุกร เปดไข เปดเน้ือ เปด

เทศ ไกไข ไกเน้ือ ไกพ้ืนเมอืง นกกระทา และหาน  

6.3  การบริการ 

 หนวยธุรกิจและบริการ  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานเพชร 

- รานคาตางๆ  ในตําบล  จํานวน  467 แหง - รานอาหาร    จํานวน   102   แหง 

- สถานบริการนํ้ามัน จํานวน       29 แหง - โรงฆาสัตว   จํานวน      5 แหง 

- ศูนยสาธติการตลาด   จํานวน      20 แหง - ศูนยบริการคารแคร จํานวน      17 แหง 

- ธนาคาร  จํานวน      3    แหง - โรงงานอุตสาหกรรม  จํานวน        7 แหง 

 ธนาคารในเขตพ้ืนที่ตําบลบานเพชร  ไดแก  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร  สาขา

บําเหน็จณรงค, ธนาคารกรุงไทยจํากัด (มหาชน) สาขาบําเหน็จณรงค, ธนาคารออมสิน สาขาบําเหน็จณรงค 

7.  ศาสนา  ประเพณ ี วฒันธรรม 

7.1  การนับถอืศาสนา 

 การนับถือศาสนาของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานเพชรสวนใหญนับถือศาสนา

พุทธ  โดยมีวัด  จํานวน  9  แหง  ไดแก 1. วัดใหมอัมพวัล  2. วัดเพชรดอนยาง  3. วัดโคกสวาง  4. วัดปา

หนองกก  5. วัดเพชรวศิยาราม 6. วัดทองคําพิง 7. วัดบานกลอยสามัคค ี8. วัดศาลาทรง  9. วัดหนองแวง 

7.2  ประเพณีและงานประจําป 

วัฒนธรรม ชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานเพชร มีขนบธรรมเนียมประเพณีและ

วัฒนธรรมทองถิ่นที่ดีงาม ปฏบิัติสืบทอดกันมาเปนประจําทุกป ดังน้ี 

      ๑.  งานประเพณอีุปสมบท บวชนาคหมู เดือนมนีาคม 

      ๒.  งานประเพณสีงกรานต   เดือนเมษายน 

      ๓.  งานประเพณเีขาพรรษา   เดือนกรกฎาคม 

      ๔.  งานประเพณอีอกพรรษา  เดือนตุลาคม 

      ๕.  งานประเพณลีอยกระทง   เดอืนพฤศจกิายน 

7.3  ภูมปิญญาทองถิ่น  ภาษาถิ่น 

ภูมิปญญาทองถิ่นในชุมชนองคการบริหารสวนตําบลบานเพชร ไดแก เคร่ืองจักสาน หมอกระดูก

สําหรับภาษาถิ่นเปนภาษาอสีาน 

8.  ทรัพยากรธรรมชาติ 

8.1  นํ้า 

 แหลงนํ้าที่สําคัญในพ้ืนที่ตําบลบานเพชร 

1.  ลําคันฉู          2.  ลําคําปง 
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1.1  ลําคันฉู  เปนลํานํ้าสายใหญที่สําคัญของอําเภอบําเหน็จณรงค  ซึ่งมีตนนํ้าอยูที่เทือกเขาของ

อําเภอเทพสถิตไหลลงสูอําเภอบําเหน็จณรงคทางทิศตะวันตกในเขตตําบลโคกเพชรพัฒนาแลวไหลผาน

กลางอําเภอทางทิศเหนือของตําบลบานเพชร  ลงไปทางทิศใตของตําบลบานชวนไหลผานตําบลบานตาล

ผานอําเภอจัตุรัส หมูบานที่ไดรับประโยชนในตําบลบานเพชร ไดแก   หมู  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14,15,16,17,18,19,20,21,22  และ  23   ลํานํ้าสายน้ีใชประโยชนในการอุปโภค   บริโภค    และทํา

การเกษตร 

1.2  ลําคําปง   เปนลํานํ้าสายส้ันแยกจากลําคันฉู   ที่ตําบลบานเพชรทางทศิตะวนัตกไหลผานตําบล

บานเพชร  ตําบลหัวทะเล  ผานตําบลบานตาล  หมูบานที่ไดรับประโยชนในตําบลบานเพชร  ไดแก  

3,6,7,10,15,19,20  และ  21  ใชประโยชนในการอุปโภค  บริโภคและทําการเกษตร 

แหลงนํ้าในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานเพชร มีทั้งแหลงนํ้าที่มีตามธรรมชาติและแหลงนํ้าที่

สรางขึ้น ไดแก 

ลําดับที ่ ชื่อแหลงนํ้า จํานวนแหลงนํ้า (แหง) หมายเหตุ 

1 ลําหวย 8  

2 หนองนํ้า 8  

3 ลําคลอง 13  

4 บงึ 2  

5 แมนํ้า -  

6 สระนํ้า 60  

7 บอนํ้าต้ืน 130  

8 บอบาดาล 1  

9 อางเก็บนํ้า -  

10 ฝาย 14  

11 เหมอืง 16  

12 คลองชลประทาน 9  

13 คลองสงนํ้า 10  

รวมทั้งหมด 264  แหง  

(ที่มา  :แบบสํารวจขอมูลระดับหมูบานของ อบต.บานเพชร    ณ วันที่   1  เมษายน  2559) 

8.2  ปาไม 

ลักษณะปาไมเปนไมยืนตน ตามไรนาของชาวบานในเขตตําบลบานเพชรไมมปีาไม 

9.  อ่ืนๆ (ถามรีะบุดวย) 

 - ไมม ี
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สวนท่ี  2 

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

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

1.  ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 

 1.1  แผนยุทธศาสตรชาต ิ20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580)   

 โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กําหนดใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติเปน

เปาหมายการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตางๆให

สอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว โดยใหเปนไปตามที่

กําหนดในกฎหมายวาดวยการจัดทํายุทธศาสตรชาติ และตอมาไดมีการตราพระราชบัญญัติการจัดทํา

ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใชเมื่อวันที่  1 สิงหาคม 2560 โดยกําหนดใหมีการแตงต้ัง

คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติ กําหนดวิธีการการมีสวน

รวมของประชาชนในการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล 

รวมทั้งกําหนดมาตรการสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนทุกภาคสวนดําเนินการใหสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรชาติ 

เพ่ือ ให เปนไปตามที่ กําหนดในพระราชบัญ ญั ติการจัดทํ า ยุทธศาสตรชาติ  พ .ศ. 2560 

คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติไดแตงต้ังคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานตางๆ รวม 6 คณะอัน

ประกอบดวย คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ

ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความ

เสมอภาคทางสังคม คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปน

มิตรตอส่ิงแวดลอม และคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือรับผิดชอบในการดําเนินการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติใหเปนไปตามหลักเกณฑ 

วธิกีาร และเงื่อนไขที่กําหนด ตลอดจนไดจัดใหมกีารรับฟงความคดิเห็นของประชาชนและหนวยงานของรัฐที่

เกี่ยวของอยางกวางขวางเพ่ือประกอบการพิจารณาจัดทํารางยุทธศาสตรชาติตามที่กฎหมายกําหนดแลว 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะตองนําไปสูการปฏิบัติเพ่ือใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน“ประเทศไทยมีความ

มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใน

ชวงเวลาดังกลาว เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน 

ประเด็นยุทธศาสตรชาติ 

1. ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง 

(1) การรักษาความสงบภายในประเทศ 

(2)การปองกันและแกไขปญหาที่มผีลกระทบตอความมั่นคง 
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(3) การพัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบตอความมั่นคงของชาติ 

(4) การบูรณาการความรวมมือดานความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองคกร

ภาครัฐและที่มใิชภาครัฐ 

(5) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวม 

2. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

(1) การเกษตรสรางมูลคา 

(2) อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 

(3) สรางความหลากหลายดานการทองเที่ยว 

(4) โครงสรางพ้ืนฐาน เช่ือมไทย เช่ือมโลก 

(5) พัฒนาเศรษฐกจิบนพ้ืนฐานผูประกอบการยุคใหม 

3. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

(1) การปรับเปล่ียนคานิยมและวฒันธรรม 

(2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวติ 

(3) ปฏรูิปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 

(4) การตระหนักถงึพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลาย 

(5) การเสริมสรางใหคนไทยมสุีขภาวะที่ดี 

(6) การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

(7) การเสริมสรางศักยภาพการกฬีาในการสรางคุณคาทางสังคมและพัฒนาประเทศ 

4. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

(1) การลดความเหล่ือมลํ้า สรางความเปนธรรมในทุกมติิ 

(2) การกระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกจิ สังคม และเทคโนโลยี 

(3) การเสริมสรางพลังทางสังคม 

(4) การเพ่ิมขดีความสามารถของชุมชนทองถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการ

ตนเอง 

5. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เปนมติรกับส่ิงแวดลอม 

(1) สรางการเติบโตอยางย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกจิสีเขยีว 

(2) สรางการเติบโตอยางย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกจิภาคทะเล 

(3) สรางการเติบโตอยางย่ังยืนบนสังคมที่เปนมติรตอสภาพภูมอิากาศ 

(4) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุงเนนความเปนเมอืงที่

เติบโตอยางตอเน่ือง 

(5) พัฒนาความมั่นคงนํ้า พลังงาน และเกษตรที่เปนมติรตอส่ิงแวดลอม 

(6) ยกระดับกระบวนทัศนเพ่ือกําหนดอนาคตประเทศ 

6. ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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(1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ และใหบริการอยาง

สะดวกรวดเร็ว โรงใส 

(2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายและเช่ือมโยงการ

พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 

(3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สงเสริมใหประชาชนและทุกภาคสวนมีสวน

รวมในการพัฒนาประเทศ 

(4) ภาครัฐมคีวามทันสมัย 

(5 ) บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํา นึกมี

ความสามารถสูง มุงมั่น และเปนมอือาชีพ 

(6) ภาครัฐมคีวามโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมชิอบ 

(7) กฎหมายมคีวามสอดคลองเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ และมเีทาที่จําเปน 

(8) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธมินุษยชนและปฏบิัติตอประชาชนโดยเสมอภาค 

1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาต ิฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ไดจัดทาขึ้นในชวงเวลา

ของการปฏิรูปประเทศและสถานการณโลกที่เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและเช่ือมโยงกันใกลชิดกันมากขึ้น 

โดยไดนอมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศตอเน่ือง

จากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 -11 เพ่ือเสริมสรางภูมิคุมกันและชวยใหสังคมไทยสามารถยืนหยัดอยูไดอยาง

มั่นคง เกดิภูมคิุมกัน และมีการบริหารจัดการความเส่ียงอยางเหมาะสม สงผลใหการพัฒนาประเทศสูความ

สมดุลและย่ังยืน 

 ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 คร้ังน้ี สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ (สศช.) ไดจัดทําบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตรชาติ  20 ป (พ.ศ. 2560 – 2580) ซึ่งเปนแผนหลัก

ของการพัฒนาประเทศ และเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้ง

การปรับโครงสรางประเทศไทยไปสูประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏรูิปประเทศ นอกจากน้ัน ไดให

ความสําคัญกับการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน ทั้งในระดับกลุมอาชีพ ระดับภาค และ

ระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อยางกวางขวางและตอเน่ือง เพ่ือรวมกันกําหนดวิสัยทัศนและ ทิศ

ทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งรวมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตรของแผนฯ เพ่ือมุงสู “ความมั่นคง มั่งคั่ง 

และย่ังยืน” 

 การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงเปนจุดเปล่ียนที่สําคัญในการเช่ือมตอกับ

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตรระยะยาวสูการปฏิบัติ โดยในแตละยุทธศาสตรของ

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ไดกําหนดประเด็นการพัฒนา พรอมทัง้แผนงาน/โครงการสําคัญที่ตองดาเนินการให

เห็นผลเปนรูปธรรมในชวง 5 ปแรกของการขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติ เพ่ือเตรียมความพรอมคน สังคม และ

ระบบเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงไดอยางเหมาะสม 
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ขณะเดียวกัน ยังไดกําหนดแนวคิดและกลไกการขับเคล่ือนและติดตามประเมนิผลที่ชัดเจน เพ่ือกากับใหการ

พัฒนาเปนไปอยางมทีศิทางและเกดิประสิทธภิาพ นาไปสูการพัฒนาเพ่ือประโยชนสุขที่ย่ังยืนของสังคมไทย 

1. ภาพรวมการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

1.1 หลักการ 

1.2 จุดเปล่ียนสําคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมฉบับที่ 12 

1.3 ประเด็นการพัฒนาหลักที่สําคัญในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

2. การประเมนิสภาพแวดลอมการพัฒนาประเทศ  

2.1 สถานการณและแนวโนมภายนอก  

2.2 สถานการณและแนวโนมภายใน  

3. วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12  

3.1 วัตถุประสงค  

  3.2 เปาหมายรวม  

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ  

ยุทธศาสตรในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร โดยมี 6 ยุทธศาสตรตาม

กรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป และอกี 4 ยุทธศาสตรที่เปนปจจัยสนับสนุน ดังน้ี  

4.1 ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  

4.2 ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมลํ้าในสังคม  

  4.3 ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกจิและแขงขันไดอยางย่ังยืน  

4.4  ยุทธศาสตรการเติบโตที่เปนมติรกับส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน  

4.5  ยุทธศาสตรการเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่ง 

และย่ังยืน  

4.6  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ

ธรรมาภบิาลในสังคมไทย  

4.7  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกส  

4.8  ยุทธศาสตรการพัฒนาวทิยาศาสตร เทคโนโลยี วจิัย และนวัตกรรม  

4.9  ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมอืง และพ้ืนที่เศรษฐกจิ  

4.10 ยุทธศาสตรความรวมมอืระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา  

5. การขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 สูการปฏบิัติ  

5.1 หลักการ  

5.2 แนวทางขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12  

5.3 การติดตามประเมนิผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12  
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1.3  แผนพัฒนาภาค/ แผนพัฒนากลุมจังหวัด/ แผนพัฒนาจังหวัด 

1.3.1 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื พ.ศ. 2560 - 2565 ฉบับทบทวน 

1. แนวคดิและทศิทางการพัฒนา  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมปีญหาพ้ืนฐานดานการขาดแคลนนา ดินคุณภาพตํ่า ประสบอุทกภัยและ 

ภัยแลงซ้ําซาก คนมีปญหาทั้งในดานความยากจน และมีปญหาภาวะทุพโภชนาการ แตมีความพรอม ดาน

สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังน้ัน การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปสู

ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” จาเปนจะตองแกไขปญหาพ้ืนฐานควบคูไปกับการพัฒนาการวิจัยเพ่ือใชความรู 

เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรคในการเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจภายในภาคใหมี

การเจริญเติบโตไดอยางเต็มศักยภาพ พรอมทั้งการแสวงหาโอกาสการนาความรู ทุน เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมจากภายนอกมาชวยขับเคล่ือน โดยการใชประโยชนจากโครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดาน

คมนาคมขนสงขนาดใหญที่เช่ือมโยงภาคตะวันออกเฉยีงเหนือกับโครงขายระบบการคมนาคมขนสงและพ้ืนที่

เศรษฐกิจหลักของประเทศ รวมทั้งการใชประโยชนจากการเช่ือมโยงและขอตกลงกับประเทศเพ่ือนบานใน

กลุม อนุภูมิภาคลุมแมนาโขงที่กาลังมกีารเจริญเติบโตอยางรวดเร็วมาเสริมสรางกจิกรรมการพัฒนาใหม ๆ 

ใหแกภาค เพ่ือใหมีอัตราการเติบโตที่สูงเพียงพอตอการลดความเหล่ือมลากับพ้ืนที่สวนอื่นๆ ของประเทศได 

ในระยะยาว  

2. เปาหมายเชิงยุทธศาสตร : พัฒนาอีสานสูมิติใหมใหเปน “ศูนยกลางเศรษฐกิจของอนุ

ภูมภิาค ลุมแมนํ้าโขง”  

   2.1 วัตถุประสงค  

2.1.1 เพ่ือแกปญหาปจจัยพ้ืนฐานดานนาและดิน ใหเอื้อตอการประกอบอาชีพ การดารงชีพ 

และการพัฒนาเศรษฐกจิของภาค  

2.1.2 เพ่ือดูแลชวยเหลือคนจน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี พ่ึงพา

ตนเอง พ่ึงพาครอบครัว และพ่ึงพากันในชุมชนได  

2.1.3 เพ่ือยกระดับการผลิตและการสรางมูลคาเพ่ิมโดยใชความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

สนับสนุนใหการเติบโตทางเศรษฐกจิของภาคไมตํ่ากวาระดับประเทศ  

2.1.4 เพ่ือเช่ือมโยงหวงโซมูลคาของระบบเศรษฐกจิภาคเขากับระบบเศรษฐกจิของประเทศ 

และภูมภิาคเอเชียตะวันออกเฉยีงใต  

2.1.5 เพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือเปนศูนยกลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุมแมนา

โขง และมบีทบาทสนับสนุนประเทศเปนศูนยกลางภูมภิาคเอเชียตะวันออกเฉยีงใต  

   2.2 เปาหมาย  

2.2.1 อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิของภาคตะวันออกเฉยีงเหนือขยายตัวเพ่ิมขึ้น  

2.2.2 สัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายไดภาคตะวนัออก 

เฉยีงเหนือลดลง  
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   2.3 ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย  

ตัวชี้วัด คาฐาน 

คาเปาหมาย 

2562 2563 2564 2565 
2562-

2565 

อัตราการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกจิของภาค

ตะวันออกเฉยีงเหนือ  

892,676  

ลานบาท  

(ป 2559)  

ขยายตัว  

ไมตํ่ากวา  

รอยละ 

3.5 

ขยายตัว  

ไมตํ่ากวา  

รอยละ 

3.5 

ขยายตัว  

ไมตํ่ากวา  

รอยละ 

3.5 

ขยายตัว  

ไมตํ่ากวา  

รอยละ 

3.5 

ขยายตัว

เฉล่ีย  

รอยละ 3.5

ตอป  

สัมประสิทธิ์ความไม

เสมอภาค (Gini 

Coefficient)ในการ

กระจายรายไดภาค

ตะวันออกเฉยีงเหนือ  

0.446  

(ป 2560) 

ลดลงตํ่า

กวา 

0.446 

ลดลงตํ่า

กวา 

0.446 

ลดลงตํ่า

กวา 

0.446 

ลดลงตํ่า

กวา 

0.446 

ลดลงตํ่า

กวา  

0.446 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนา 

- ยุทธศาสตรที่ 1 บริหารจัดการนํ้าใหเพียงพอตอการพัฒนาเศรษฐกจิและคุณภาพชีวติ

อยางย่ังยืน  

- ยุทธศาสตรที่ 2 แกปญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมรีายไดนอยเพ่ือลด

ความเหล่ือมลํ้าทางสังคม  

- ยุทธศาสตรที่ ๓ สรางความเขมแข็งของฐานเศรษฐกจิภายในควบคูกับ การแกปญหา

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

- ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาการทองเที่ยวเชิงบูรณาการ  

- ยุทธศาสตรที่ 5 ใชโอกาสจากการพัฒนาโครงขายคมนาคมขนสงที่เช่ือมโยงพ้ืนที่

เศรษฐกจิหลักภาคกลางและพ้ืนที่ระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมอืง และพ้ืนที่

เศรษฐกจิใหมๆ  ของภาค  

- ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาความรวมมอืและใชประโยชนจากขอตกลงกับประเทศ เพ่ือนบาน

ในการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกจิตามแนวชายแดนและแนวระเบยีงเศรษฐกจิ  

1.3.2 แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนลาง 1 (นครราชสมีา ชัยภูมิ 

บุรีรัมย สุรินทร) ระยะ 5 ป พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) รอบป พ.ศ.2563 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ในฐานะฝายเลขานุการ 

คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ไดแจงผลการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการ

นโยบายพัฒนาภาค ดานวิชาการ (อ.ก.บ.ภ. ดานวิชาการ) ในการประชุมคร้ังที่  1/2560 เมื่อวันที่  25
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กรกฎาคม 2561 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เปนประธาน มีมติเห็นชอบนโยบาย

หลักเกณฑ และวิธีการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด (พ.ศ. 2561 - 2565) แผนปฏิบัติราชการ

ประจาปของจังหวัดและกลุมจังหวัด ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ

จันทรโอชา) เห็นชอบแนวทางการกาหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณจังหวัดและกลุมจังหวัด ประจา

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามมติที่ประชุม อ.ก.บ.ภ. ดานวิชาการคร้ังที่ 2/2561 เมื่อวันที ่5 กันยายน 2561 

และเห็นชอบแนวทางการกาหนดกรอบการจัดสรรงบพัฒนากลุมจังหวัด ซึ่งแบงงบประมาณเปน 2 สวนสวน

ที ่1 งบประมาณเพ่ือการพัฒนาตามศักยภาพความตองการของพ้ืนที่ หรือประเด็นรวมของกลุมจังหวัดสวนที่ 

2 งบประมาณเพ่ือการพัฒนาในลักษณะ Cluster หรือสนองนโยบายสําคัญของรัฐบาลเชิงพ้ืนที่ 

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 จึงไดดาเนินการทบทวนแผนพัฒนากลุมจังหวัด

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนลาง 1 ระหวางวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2561 โดยยึดยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 

ป นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผนดิน แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ทิศ

ทางการพัฒนาภาคยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคม แผนแมบทจากกระทรวงที่

เกี่ยวของ และมุงเนนการทางานแบบเครือขายรวมกันทุกภาคสวน (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 

และสถาบนัการศึกษา) เพ่ือรวมกันกําหนดทศิทางการพัฒนากลุมจังหวัด ฯ ทัง้ดานเศรษฐกจิ ดานสังคมและ

ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เพ่ือใหแผนพัฒนากลุมจังหวัดฯ สามารถขับเคล่ือนไปไดดวยดีมี

ประสิทธิภาพ และประสิทธผิล ซึ่งจะเปนการเพ่ิมขดีความสามารถในการแขงขันของกลุมจังหวัด รวมทัง้เปน

การแกไขปญหารวมกันของกลุมจังหวัด ใหเหมาะสมกับโอกาสและศักยภาพของกลุมจังหวัด และนาไปสู

การกระตุนใหเกดิการลงทนุของภาคเอกชนและสรางรายไดใหกลุมจังหวัด 

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 ระยะ 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565)  ฉบับ

ทบทวน ป พ.ศ. 2563 ฉบับน้ี ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ 

(ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 ในคราวประชุม คร้ังที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 

โดยสรุปประเด็นสําคัญ ดังน้ี 

ตําแหนงทางยุทธศาสตร (Strategies Position) 

1) เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัย 

2) เปนแหลงผลิตผลิตภัณฑไหมระดับประเทศ 

3) เปนแหลงทองเที่ยวที่มคีวามหลากหลายทัง้การทองเที่ยวอารยะธรรมขอม เชิงนิเวศน การกฬีาที่

มช่ืีอเสียง 

4) เปนประตูสูอสีาน และเช่ือมโยงการคาชายแดนกับประเทศเพ่ือนบาน 

เปาหมายการพัฒนา 

ศูนยกลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑไหม ทองเที่ยวอารยะธรรมขอม และสังคมเปนสุข 

ประเด็นการพัฒนา (Strategies Issues) รวม 3 ประเด็น คอื 

   ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาขดีความสามารถในการแขงขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป 

   ประเด็นการพัฒนาที ่2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวการทองเที่ยว และผลิตภัณฑไหม 
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   ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวติ 

1.3.3  แผนพัฒนาจังหวัดชัยภูม ิ(พ.ศ. 2561 – 2565) 

การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ  พ.ศ. 2561 – 2565  ไดนําขอมูลพ้ืนฐานที่สําคัญมาวิเคราะห

รวมกัน จึงไดกําหนดวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคหลัก ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย และกลยุทธแนว

ทางการพัฒนาในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 ดังน้ี 

1. ตําแหนงการพัฒนา (Positioning) ของจังหวัดชัยภูมิ  

       1.1 เปนฐานการผลิตและศูนยกลางสินคาเกษตรที่เขมแข็งและย่ังยืน 

     1.2 เปนศูนยกลางการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรมที่มช่ืีอเสียง 

       1.3 เปนเมอืงแหงความสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่ดี 

      1.4 เปนเมอืงที่สังคมมคีุณภาพมั่นคงและปลอดภัย  

2.  วสิัยทัศนจังหวัดชัยภูมิ 

“เศรษฐกจิกาวหนา สังคมและสิ่งแวดลอม มคีุณภาพอยางย่ังยืน” 

3. พันธกิจ  

     3.1 เศรษฐกจิจังหวัดกาวหนา เศรษฐกจิฐานรากมั่นคง 

     3.2 ทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ  ส่ิงแวดลอมปลอดภัย  

     3.3 สังคมมคีวามมั่นคงปลอดภัย  ประชาชนมคีุณภาพชีวติที่ดี 

4.  เปาประสงครวม 

     4.1  ประชาชนมรีายไดเพ่ิมขึ้นและกระจายอยางเหมาะสม  

     4.2  สถานที่ทองเที่ยวมคีวามสมบูรณและมีมาตรฐาน 

     4.3  ทรัพยากรธรรมชาติมคีวามอุดมสมบูรณและมส่ิีงแวดลอมที่ดี  

     4.4  ประชาชนดํารงชีวติอยางมคีุณภาพ มั่นคงและปลอดภัย 

5.  หวงโซคุณคาตามประเด็นยุทธศาสตร (Value  Chain) 

     ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกจิฐานรากและแขงขันไดอยางย่ังยืน 

     ตนทาง 1. สงเสริมอาชีพและสรางรายไดแกประชาชน 

     กลางทาง 2. สงเสริมและสนับสนุนการผลิตสินคาทางการเกษตร 

     ปลายทาง 3. จัดต้ังศูนยกลางการตลาดสินคาทางการเกษตร 

     ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  การบริหารจัดการ การทองเที่ยวสูมาตรฐานสากล 

     ตนทาง 1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถานที่ทองเที่ยว 

     กลางทาง 2. สงเสริมพัฒนามรดกทางวฒันธรรมเพ่ือการทองเที่ยว 

     ปลายทาง 3. สงเสริมพัฒนาธุรกจิบริหารเพ่ือการทองเที่ยว 

     ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมแบบมีสวนรวม

อยางย่ังยืน 
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     ตนทาง 1. อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

     กลางทาง 2. พัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยดานส่ิงแวดลอม 

     ปลายทาง 3. เฝาระวังและตอบโตภาวะฉุกเฉนิจากภัยพิบัติ 

     ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

     ตนทาง 1. สงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน 

     กลางทาง 2. สงเสริมพัฒนาชุมชนสูความอยูเย็นเปนสุขอยางย่ังยืน 

     ปลายทาง 3. สงเสริมพัฒนาดานความมั่นคงและปลอดภัย 

6.  ตัวชี้วัดและคาเปาหมายการพัฒนา (KPI) 

     6.1  อัตราการขยายตัวของ GPP เพ่ิมขึ้น 

     6.2  รอยละที่เพ่ิมขึ้นของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดภาคการเกษตร  

     6.3  รอยละที่เพ่ิมขึ้นของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดภาคอุตสาหกรรม  

     6.4  รอยละที่เพ่ิมขึ้นของรายไดจากการทองเทีย่ว 

     6.5  รายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑชุมชนเพ่ิมขึ้น  

     6.6  จํานวนชุมชนที่ดําเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

     6.7  สัมประสิทธิ์การกระจายรายไดลดลง 

     6.8  จํานวนปการศึกษาเฉล่ียเพ่ิมขึ้น 

     6.9  คาเฉล่ีย O-Net  ทุกระดับเพ่ิมขึ้น 

     6.10 รอยละของประชากรที่อยูใตเสนความยากจนลดลง 

     6.11 รอยละผูอยูในระบบประกันสังคมตอกําลังแรงงานเพ่ิมขึ้น 

     6.12 อัตราการเปล่ียนแปลงของพ้ืนที่ปาไมในจังหวัดลดลง 

     6.13 สัดสวนการใชพลังงานทดแทนในจังหวัดชัยภูมเิพ่ิมขึ้น  

1.4  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 

      แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดชัยภูม ิ 

      การจัดทําแผนยุทธศาสตร (พ.ศ. 2560-2563) ขององคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ ไดนํา

ขอมูลพ้ืนฐานที่สําคัญ ซึ่งเปนขอมูลสภาพทั่วไปในหลายดาน การวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ สังคม 

และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ปญหาความตองการของประชาชน แผนพัฒนาเศรษฐกจิแหงชาติ 

ฉบับที่ 11 นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการปกครองสวน

ทองถิ่นจังหวัดชัยภูมิ และการประเมินสภาวะแวดลอมที่มีผลกระทบตอการพัฒนาการวิเคราะหจุดแข็ง 

จุดออน โอกาส และขอกําจัดเมื่อนําขอมูลทั้งหมดที่กลาวแลวขางตน มาวิเคราะหรวมแลว จึงไดมีการจัด

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ และ คณะกรรมการพัฒนา

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ เพ่ือจัดทําแผนพิจารณา แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวน
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จังหวัดชัยภูมิ และไดแสดงความคิดเห็นในการรวมกําหนด วิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคหลัก 

ตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย และกลยุทธแนวทางการพัฒนาในชวงป พ.ศ. 2560-2563 ดังน้ี 

     ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูม ิ

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศกึษา ศาสนาวัฒนธรรม และการกฬีา 

พันธกิจ   

พัฒนาการศึกษา การกีฬา และสงเสริมศาสนา อนุรักษศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม

ประเพณ ีและภูมปิญญาทองถิ่น 

เปาประสงค   

  1.  สถานศึกษามกีารจัดการศึกษาตลอดชีวติ และรองรับประชาคมอาเซยีน 

  2.  จังหวัดชัยภูมมิช่ืีอเสียงดานกฬีา เพ่ิมขึ้น 

  3.  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณ ีและภูมปิญญาทองถิ่น ไดรับการสบืสาน 

ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 

  1.  รอยละของงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรจากโครงการการบริหารจัดการศึกษาโดยใช

โรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD) เพ่ิมขึ้น 

  2.  ประเภทกฬีาที่ไดรับการสงเสริมใหมทีักษะที่สูงขึ้น 

  3.  ศิลปวัฒนธรรม ประเพณ ีและภูมปิญญาทองถิ่นที่ไดรับการสืบสานเปนที่รูจักแพรหลาย 

2.  ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งและพัฒนาคุณภาพชวีติ 

พันธกิจ  

1.  พัฒนาและสงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

  2.  พัฒนาและสงเสริมใหประชาชนมคีุณภาพชีวติที่ดีขึ้น 

เปาประสงค 

  1.  รายไดตอครัวเรือนเพ่ิมมากขึ้น 

  2.  สังคม ชุมชน มคีวามปลอดภัยในชีวติและทรัพยสินเพ่ิมขึ้น 

ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 

  1.  รอยละของประชาชนที่ไดรับการสงเสริมการประกอบอาชีพและมรีายไดเพ่ิมขึ้น 

  2.  จํานวนโครงการที่สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

  3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว 

พันธกิจ   

พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว ใหมคีณุภาพและมาตรฐานเปนที่รูจักแพรหลาย 

เปาประสงค 

  1.  นักทองเที่ยวเดินทางเขาสูจังหวัดชัยภูมมิากขึ้น 
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  2.  รายไดจากการทองเที่ยวเพ่ิมสูงขึ้น 

ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 

  1.  รอยละที่เพ่ิมขึ้นของจํานวนนักทองเที่ยว 

2.  รอยละที่เพ่ิมขึ้นของรายไดจากสินคาและบริการการทองเที่ยว 

3.  จํานวนแหลงทองเที่ยวไดรับการพัฒนาใหมคีุณภาพไดมาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

  4.  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

พันธกิจ  

สงเสริม อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และ แกไขปญหามลภาวะการ

กําจัดขยะมูลฝอย 

เปาประสงค  

1.  ประชาชนมสีวนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

  2.  ปญหาการจัดการขยะมูลฝอย 

ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 

  1.  จํานวนประชาชนที่เขารวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

  2.  รอยละของการจัดการปญหาขยะมูลฝอย 

  5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเพ่ิมมูลคาผลผลติทางการเกษตร 

พันธกิจ  

พัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน บริหารจัดการแหลงนํ้าใหไดมาตรฐานครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

เปาประสงค  

1.  เสนทางคมนาคมที่ไดมาตรฐาน 

  2.  แหลงนํ้าไดรับการบริหารจัดการ 

  3.  รายไดตอครัวเรือนภาคการเกษตรสูงขึ้น 

ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 

  1.  จํานวนถนนที่ไดมาตรฐาน 

  2.  จํานวนแหลงนํ้าที่ไดรับการบริหารจัดการ 

  3.  รอยละที่เพ่ิมขึ้นของมูลคาสินคาเกษตร 

  6.  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมอืงที่ด ี

พันธกิจ  

สงเสริมการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี นําระบบเทคโนโลยีสารสรเทศที่ทันสมัยและมี

ประสิทธภิาพมาใชในการพัฒนาองคกร 

เปาประสงค  

1.  ประชาชนมคีวามพึงพอใจตอผลงานการใหบริการขององคการบริหารสวนจงัหวดัชัยภูม ิ
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  2.  บุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมไิดรับการพัฒนาศักยภาพในการปฏบิัติงาน 

  3.  ภาคประชาชนมสีวนรวมในการบริหารจัดการองคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ 

ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 

  1.  ระดับผลการประเมนิความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ 

  2.  ระดับผลการประเมนิศักยภาพในการปฏบิัติงานของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัด

ชัยภูมิ 

  3.  ระดับผลการประเมนิการมสีวนรวมของภาคประชาชนตามเกณฑที่กําหนด 

  7.  ยุทธศาสตรการสงเสริมอนุรักษและใชพลังงานอยางมคีุณคา 

พันธกิจ  

สงเสริมการอนุรักษและใชพลังงานทดแทนอยางมคีุณคา 

เปาประสงค  

1.  เปนแหลงสรางพลังงานทดแทน 

  2.  เปนแหลงเรียนรูดานพลังงานทดแทน 

ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 

  1.  จํานวนโครงการที่สนับสนุนการสรางแหลงพลังงานทดแทน 

  2.  จํานวนพ้ืนที่ที่ไดรับการสงเสริมใหเปนแหลงเรียนรู 

2.  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (องคการบริหารสวนตําบลบานเพชร) 

2.1  วสิัยทัศน 

“บริหารจัดการบานเมอืงที่ดสีังคมมคีวามสขุ 

เกษตรกรรมย่ังยืน   ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” 

2.2  ยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกจิ  

ยุทธศาสตรที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม   

ยุทธศาสตรที่ 3  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมอืงการบริหาร  

ยุทธศาสตรที่ 4  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  

ยุทธศาสตรที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

2.3  เปาประสงค 

1.  สงเสริมกลุมอาชีพ และการทําเกษตรกรรมแบบย่ังยืนลดการใชสารเคมเีพ่ือเพ่ิมผลผลิต  ให

ประชาชนมอีาชีพมรีายไดเพียงพอตอการดํารงชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

2.  สงเสริมดานการศึกษา  กฬีา  และการสาธารณสุขใหทั่วถงึเพ่ือใหประชาชนมคีุณภาพชีวติที่ดี 

3.  สืบสานทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา อนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของ

ทองถิ่น   
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4.  จัดใหมแีละพัฒนาเสนทางคมนาคมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการและแหลงนํ้าที่

ไดมาตรฐานครอบคลุมพ้ืนที่ทัง้ตําบลใหเพียงพอกับความตองการของประชาชน 

5.  พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการใหมปีระสิทธภิาพตามหลักธรรมาภบิาล 

6.  สรางจติสํานึกใหประชาชนตระหนักถงึความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

สงเสริมใหเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของทองถิ่น คุมครองดูแลและ

บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เพ่ือใหมสีภาพแวดลอมที่ดี นาอยู และมคีวามย่ังยืน  

2.4  ตัวชี้วัด 

1.  รอยละของจํานวนประชากรที่ไดรับฝกอบรมการประกอบอาชีพ 

2.  รอยละของจํานวนประชากรมรีายไดจากการจําหนายสินคาเพ่ิมมากขึ้น 

3.  จํานวนที่เพ่ิมขึ้นของประชาชนที่ไดรับการสงเสริม สนับสนุน  พัฒนาดานการเกษตรและการ

แปรรูปสินคาระดับ 

4.  ความสําเร็จของการจัดการศึกษา 

5.  รอยละที่เพ่ิมขึ้นของจํานวนเด็ก สตรี คนชรา ผูดอยโอกาสคนพิการและผูปวยเอดสที่ไดรับ

การสงเคราะห 

6.  รอยละที่เพ่ิมขึ้นของจํานวนประชาชนที่เขารวมกิจกรรมสงเสริมประเพณี ศาสนาและ

วัฒนธรรมทองถิ่น 

7.  รอยละของประชากรมรีะบบริการสุขภาพที่ดีมาตรฐานและทั่วถงึ 

8.  จํานวนที่เพ่ิมขึ้นของกิจกรรมที่สงเสริม  สนับสนุนกฬีาและนันทนาการและจํานวนที่เพ่ิมขึ้น

ของแหลงทองเที่ยวที่ไดรับการพัฒนา  ฟนฟู 

9.  จํานวนประชาชนที่มสีวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น 

10. จํานวนบุคลากรของหนวยงานทีไ่ดรับการอบรมเพ่ิมพูนความรูในการปฏบิัติงาน 

11. จํานวนการใหบริการ การบริหารจัดการองคกรที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส ตามหลักการ

บริหารกจิการบานเมอืงที่ดีที่เพ่ิมขึ้น 

12. ระดับความสําเร็จของชุมชนมีความเขมแข็งและเปนระเบยีบเรียบรอยขึ้น 

13. จํานวนถนนที่เพ่ิมขึ้นและไดรับการบํารุงรักษา 

14. จํานวนไฟฟาสาธารณ ระบบประปา ไดรับการกอสราง/บํารุงรักษาและเพ่ิมขึ้น 

15. รอยละของระบบจราจรทีไ่ดรับการพัฒนาอยางทั่วถงึ 

16. ระดับความสําเร็จของแหลงนํ้าที่ไดรับการพัฒนาสามารถกัก เก็บ นํ้าไดเพ่ิมขึ้น 

17. รอยละของผูรับบริการใหมคีวามพึงพอใจตอการบริการ 

18. ระดับความสําเร็จของประสิทธิภาพการบริหารจัดการส่ิงแวดลอม ระบบบําบัดนํ้าเสียและ

การบริหารการจัดการขยะ ส่ิงปฏกูิล 

 

 

25 
 



2.5 คาเปาหมาย 

1.  สงเสริมกลุมอาชีพใหมีความเขมแข็งพ่ึงตนเองได สงเสริมใหมีการทําเกษตรกรรมแบบย่ังยืน  

ลดการใชสารเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิต  เพ่ือใหประชาชนมีอาชีพมีรายไดเพียงพอตอการดํารงชีวิตตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

2.  เพ่ือสงเสริมดานการศึกษากอนวัยเรียน และการศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน 

สนับสนุนดานกีฬาใหเด็กและเยาวชนมีอุปกรณ และสถานที่ในการเลนกีฬาอยางครบถวน คลอบคลุม 

สงเสริมสุขภาพของประชาชนดําเนินการดานการสาธารสุขใหทั่วถงึเพ่ือใหประชาชนมสุีขภาพชีวติที่ดี 

3.  เพ่ือสืบสาน ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา  อนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม

ของทองถิ่นใหคงอยูคูกับวัฒนธรรมทองถิ่นตอไป 

4.  เพ่ือพัฒนาเสนทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการและแหลงนํ้าที่ได

มาตรฐานครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งตําบลใหเพียงพอกับความตองการของประชาชน 

5.  เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการ การใหบริการประชานและสถานที่ใหบริการที่

สะดวกรวดเร็วสนองตอบตอความตองการของประชาชนเปนสําคัญ และใหมปีระสิทธภิาพตามหลักธรรมาภบิาล 

6.  เพ่ือสรางจิตสํานึกใหประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม สงเสริมใหเกิดความรักและความหวงแหนทรพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของทองถิ่น 

คุมครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เพ่ือใหมีสภาพแวดลอมี่ดี นาอยู และมี

ความย่ังยืน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2.6  กลยุทธ 

      1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ  

       กลยุทธ 

1.  สนับสนุนและสงเสริมการประกอบอาชีพ เพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับประชาชน  

2.  สนับสนุนการพัฒนาอาชีพและรายไดภาคเกษตรกรรม  

3.  อบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะในการประกอบอาชีพ  

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม   

       กลยุทธ 

1.  สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาทัง้ในและนอกระบบโรงเรียน  

2.  สงเสริมและสนับสนุนดานสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน  

3.  สนับสนุนดานสังคมสงเคราะหและสวัสดิการชุมชน   

4.  สนับสนุนดานกฬีา และนันทนาการ  

5.  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

6.  การพัฒนาชุมชนและสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน 

7.  สงเสริมอนุรักษศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณ ีและภูมปิญญาทองถิน่ 
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3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมอืงการบริหาร  

       กลยุทธ 

1.  สงเสริมการมสีวนรวมของประชาชนและสวนราชการตาง ๆ  

2.  พัฒนาบุคลากร และจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ สํานักงานที่จําเปนตอการปฏบิัติราชการ   

3.  การพัฒนาดานประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสาร  

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  

       กลยุทธ 

1.  กอสราง ปรับปรุง ถนน สะพาน ทอระบายนํ้า และพัฒนาแหลงนํ้าเพ่ือการเกษตร และ

อุปโภค 

2.  ขยายเขตประปา ไฟฟา โทรคมนาคมและการจราจร   

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม  

กลยุทธ 

1. สรางจติสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

2.  การจัดการผังเมอืง  

2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร 

องคการบริหารสวนตําบลบานเพชร  จงึไดกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) คอื  “บริหาร

จัดการบานเมอืงที่ดสีังคมมคีวามสุข เกษตรกรรมย่ังยืน   ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” 

2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 

จากประเด็นความเช่ือมโยงยุทธศาสตรที่สําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 

12  ยุทธศาสตรชาติ และยุทธศาสตรจังหวัด  จะเห็นไดวามีความเช่ือมโยงกันอยางชัดเจนในการนํามาเปน

แนวทางกําหนดประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งการกําหนดประเด็น

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ชัดเจนจะเปนการเตรียมการพัฒนา  เปนการนําภูมิคุมกันที่มีอยูพรอมทั้งเรงสราง

ภูมิคุมกันในทองถิ่นใหเขมแข็งขึ้น เพ่ือเตรียมความพรอมของคน  สังคมและระบบเศรษฐกิจของชุมชน  ให

สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากสภาวะการณเปล่ียนแปลงไดอยางเหมาะสมโดยใหความสําคัญกับการ

พัฒนาคน  สังคม เศรษฐกจิภายในชุมชนใหมีคุณภาพ  ใชทรัพยากรที่มีอยูภายในชุมชนอยางคุมคาและเกิด

ประโยชนสูงสุดรวมทั้งสรางโอกาสทางเศรษฐกิจดวยฐานความรู เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิด

สรางสรรค บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาเพ่ือ

ประโยชนสุขที่ย่ังยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

3. การวเิคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 

3.1  การวเิคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

การวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาทองถิ่นในปจจุบัน เปนการประเมินโดย

วิเคราะหถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือขอจํากัด อันเปนสภาวะแวดลอมภายนอกที่มีผลตอการพัฒนา
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ดานๆ ของทองถิ่น รวมทั้งการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนของทองถิ่น อันเปนสภาวะแวดลอมภายในของ

ทองถิ่น ซึ่งทั้งหมดเปนการประเมินสถานภาพของทองถิ่นในปจจุบันโดยเปนการตอบคําถามวา  “ปจจุบัน

ทองถิ่นมีสถานภาพการพัฒนาอยูจุดไหน” สําหรับใชเปนประโยชนในการกําหนดการดําเนินงานในอนาคต

ตอไป ทัง้น้ีโดยใชเทคนิค SWOT analysis การพิจารณาถงึปจจัยภายใน ไดแกจุดแข็ง (Strength – S) จุดออน 

(Weak – W) และปจจัยภายนอก ไดแก โอกาส(Opportunity – O) และอุปสรรค ( Threat – T) เปนเคร่ืองมอื 

ผลการวเิคราะหศักยภาพเพ่ือประเมนิสภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาส การพัฒนาใน

อนาคตของทองถิ่น ดานเทคนิค SWOT  Analysis (จุดแขง็  จุดออน โอกาส และอุปสรรค)  

ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน

อนาคตขององคการบริหารสวนตําบลบานเพชร ดวยเทคนิคSWOT Analysis  วิเคราะหจุดแข็ง  จุดออน  

โอกาส  อุปสรรค  ทัง้ภายในและภายนอก  มดัีงน้ี 

ดานที่ 1 ดานเศรษฐกิจ 

จุดแข็ง  (Strengths) 

       1.  มกีารรวมกลุมตาง ๆ ภายในหมูบาน/ตําบล 

       2.  มทีรัพยากรและวัตถุดิบภายในหมูบาน/ตําบลหลากหลาย 

จุดออน (Weaknesses) 

       1.  กลุมขาดความรูในการบริหารจัดการจงึไมมคีวามเขมแข็ง 

       2.  ขาดงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานของกลุมอยางตอเน่ือง 

       3.  ไมมตีลาดรองรับสินคาหรือผลผลิตของกลุม 

       4.  เกษตรกรมีภาระหน้ีสินจํานวนมาก 

โอกาส  (Opportunity) 

       1.  รัฐบาลสงเสริมและสนับสนุนธุรกจิชุมชน 

       2.  รัฐบาลมนีโยบายใหประชาชนดําเนินชีวติแบบเศรษฐกจิพอเพียง 

อุปสรรค (Threat) 

       1.  งบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐยังไมเพียงพอ 

       2.  ขาดแหลงเงนิทุนในการประกอบอาชีพ 

       3.  ราคาสินคาเกษตรตกตํ่า 

     4.  ตลาดสินคาการเกษตรมคีวามตองการไมแนนอน 

ดานที2่ ดานคนและสังคม 

จุดแข็ง  (Strengths) 

       1.  มโีรงเรียนภายในตําบล  7  แหง 

       2.  มศูีนยพัฒนาเด็กเล็ก  2 แหง 

       3.  มขีนบธรรมเนียมประเพณแีละวัฒนธรรมอันดีงามและภูมปิญญาทองถิ่น 

28 
 



            4.  มกีองทุนหลักประกันสุขภาพตําบล 

       5.  มศูีนยอาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

     6.  มชีมรมผูสูงอายุประจําตําบล 

       7.  มกีารชวยเหลือสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  ผูพิการ  และผูปวยเอดส 

จุดออน (Weaknesses) 

       1.  ขาดงบประมาณในการสงเสริมและสนับสนุนดานการเรียนรูของเด็กนักเรียนอยาง

เพียงพอ 

       2.  ประชาชนขาดการมสีวนรวมในกจิกรรมรักษาภูมปิญญาทองถิ่น 

       3.  ขาดงบประมาณและเคร่ืองมอืในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

       4.  จํานวนผูสูงอายุมจีํานวนมากขึ้นทุก ๆ ป 

     5.  เยาวชนขาดความตระหนักในการเขาไปมสีวนรวมในกจิกรรมทางศาสนา 

โอกาส  (Opportunity) 

       1.  มหีนวยงานอื่นทีเ่กี่ยวของใหความชวยเหลือและสนับสนุน เชน กระทรวงพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย 

       2.  มนีโยบายภาครัฐที่เอื้อตอการพัฒนา เชน นโยบายพัฒนาคนและสังคมที่มคีุณภาพ  

ดานวัฒนธรรม  ดานสุขภาพ  ดานความมั่นคงของชีวติและสังคม 

     3.  การแกปญหาความยากจนปญหายาเสพติด  ตามนโยบายของรัฐบาล 

     4.  รัฐบาลสนับสนุนโครงการตามแผนยุทธศาสตรอยูดีมีสุข 

     5.  นโยบายของรัฐบาล / จังหวัด  ที่สนับสนุนสงเสริมดานการเกษตร  สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรตําบล 

     6.  การสรางความเขมแข็งตามระบบเศรษฐกจิแบบพอเพียง 

อุปสรรค (Threat) 

       1.  มวีัฒนธรรมคานิยมตางชาติเขามาครอบงําวัฒนธรรมไทย 

     2.  กฎหมาย  ระเบยีบ  ขอบังคับ  ขาดความยืดหยุนไมเหมาะสมสอดคลองกับภารกจิ 

     3.  หวงระยะเวลาในการจัดสรร / เบกิจายเงนิอุดหนุนของรัฐบาลลาชาไมแนนอน 

     4.  ผลการถายโอนภารกจิทําใหมงีาน / หนาที่  เพ่ิมขึ้นแตไมมบีุคลากรรองรับ 

     5.  คาครองชีพสูง 

     6.  ภาวะวกิฤตการณนํ้ามันแพง 

     7.  การจัดสรรงบประมาณและระยะการเบกิจายไมเหมาะสมกับเวลาดําเนินการ 

     8.  ภาระหนาที่เพ่ิมมากขึ้น  ตามภารกจิที่ไดรับการถายโอน 

     9.  สถานการณทางการเมอืงมคีวามไมแนนอน 

     10. มกีารแพรระบาดของยาเสพติด 

ดานที่ 3 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
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จุดแข็ง  (Strengths) 

       1.  มเีสนทางคมนาคมเช่ือมตอระหวางหมูบานและตําบลสามารถเดินทางสัญจรไปมาได

อยางสะดวก 

       2.  มนีโยบายผูบริหารในการดําเนินการดานโครงสรางพ้ืนฐานอยางเปนธรรม 

       3.  มแีหลงนํ้าที่สามารถสรางระบบประปาหมูบานได 

จุดออน (Weaknesses) 

       1.  มบีุคลากรดานชางไมเพียงพอตอการปฏบิัติงาน 

       2.  มอีุปกรณ  เคร่ืองจักรไมเพียงพอ 

       3.  มงีบประมาณจํากัด 

โอกาส  (Opportunity) 

       1.  มีหนวยงานอื่นใหการสนับสนุนงบประมาณ เชน กรมทางหลวงชนบท  องคการ

บริหารสวนจังหวัดชัยภูม ิฯลฯ 

       2.  มนีโยบายภาครัฐที่ใหประชาชนมไีฟฟาใชครบทุกหลังคาเรือน 

       3.  มหีนวยงานอื่นใหการสนับสนุนงบประมาณ เชน กรมชลประทาน กรมทรัพยากรนํ้า ฯลฯ 

อุปสรรค (Threat) 

       1.  ขาดการดําเนินการจัดสรรงบประมาณ  ใหการสนับสนุนงบประมาณอยางตอเน่ือง 

       2.  มกีารอพยพยายถิ่นฐานเชามาอยูในพ้ืนที่  ทําใหจํานวนประชากรไมสม่ําเสมอ 

ดานที่ 4 ดานการเมอืงการบริหาร 

จุดแข็ง  (Strengths) 

       1.  ผูบริหารมาจากการเลือกต้ังโดยตรง 

       2.  มนีโยบายผูบริหารในการดําเนินการชัดเจน 

       3.  มกีารพัฒนาบุคลากร 

     4.  มกีารจัดโครงสรางภายในที่เหมาะสมสอดคลองกับภารกจิ 

     5.  มกีารแบงแยก / มอบหมายหนาที่รับผดิชอบที่ชัดเจน 

     6.  บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภบิาล 

     7.  สงเสริมการมสีวนรวมของประชาชนในรูปแบบประชาคม 

     8.  บุคลากรมคีวามรูความสามารถในการปฏบิัติงานในระดับดี 

     9.  มกีารจัดสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมอยางตอเน่ือง 

     10. มแีผนอัตรากําลังทีเ่หมาะสมกับโครงสรางอํานาจหนาที่ 

     11. การใชจายเงนิงบประมาณเปนไปอยางมปีระสิทธภิาพและบรรลุเปาหมาย 

จุดออน (Weaknesses) 

       1.  วัสดุอุปกรณเคร่ืองมอืเคร่ืองใชไมเพียงพอ 

30 
 



       2.  ระบบการจัดเก็บภาษไีมไดมาตรฐาน 

       3.  ประชาชนขาดการมสีวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น 

       4.  ขาดการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมและความรับผิดชอบตอสวนรวมใหกับ

บุคลากร 

       5.  ขาดการสงเสริมจรรยาบรรณใหกับบุคลากร 

       6.  จํานวนบุคลากรไมเพียงพอในการปฏบิัติงาน 

โอกาส  (Opportunity) 

       1.  มหีนวยงานตาง ๆ จัดฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพในการปฏบิัติงาน 

       2.  มนีโยบายภาครัฐที่เอื้อตอการพัฒนา  เชน การปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย

หลักเกณฑและวธิกีารบริหารกจิการบานเมอืงที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ 

อุปสรรค (Threat) 

       1.  ความขัดแยงทางการเมอืงและกลุมผลประโยชน 

       2.  นโยบายภาครัฐ  ระเบียบ  กฎหมายเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  เจาหนาที่ผูปฏิบัติ

สับสน / ขาดความชัดเจน 

ดานที่ 5  ดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

จุดแข็ง  (Strengths) 

       1.  พ้ืนที่สวนใหญยังไมมสีภาพเปนชุมชนเมอืง 

       2.  มกีารรณรงคปลูกปาชุมชน 

จุดออน (Weaknesses) 

       1.  ขาดระบบกําจัดขยะที่ถูกตอง 

       2.  ประชาชนขาดความตระหนักในการดูแลและการมีสวนรวมในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

โอกาส  (Opportunity) 

       1.  มนีโยบายดานบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนา 

       2.  มกีระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ดูแลเร่ืองส่ิงแวดลอมโดยตรง 

อุปสรรค (Threat) 

       1.  การจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของขาดความคลองตัวและ

ตอเน่ือง 

       2.  องคกรประชาชนและภาคเอกชนไมใหความสําคัญในดานการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

3.2  การประเมนิสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของ  
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      องคการบริหารสวนตําบลบานเพชร  ไดจัดต้ังเปนองคการบริหารสวนตําบลบานเพชร เมื่อวันที่ 

19  มกราคม  พ.ศ. 2539   มีพ้ืนที่รับผิดชอบครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งตําบลบานเพชร มีเน้ือที่  72.13  ตาราง

กิโลเมตร  หรือ  45,079  ไร  หมูบานซึ่งต้ังอยูในเขตตําบลบานเพชร  มีทั้งหมดจํานวน  23 หมูบาน  จาก

การสํารวจและวิเคราะหสภาพทางกายภาพขององคการบริหารสวนตําบลบานเพชร  และบริเวณพ้ืนที่

ตอเน่ือง สามารถสรุปสภาพปญหาของชุมชนได ดังน้ี  

1.  ปญหาทางดานกายภาพปญหาของสภาพพ้ืนที่เน่ืองจากองคการบริหารสวนตําบลบาน

เพชร มีสภาพพ้ืนที่ไมมี พ้ืนที่ปาและภูเขา ลักษณะเปนพ้ืนที่ราบ เมื่อถึงฤดูฝนก็มีนํ้าเออลนทวมพ้ืนที่

การเกษตรและที่อยูอาศัย เปนบางพ้ืนที่ขององคการบริหารสวนตําบลบานเพชร เพราะยังขาดระบบการ

ระบายนํ้าที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งในอนาคตองคการบริหารสวนตําบลมีโครงการกอสรางระบบระบายนํ้าเพ่ือ

แกไขปญหา   

            2.  ปญหาดานการคมนาคมและขนสงปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลบานเพชร มีถนน

เช่ือมโยงกับชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล ระบบและโครงขายถนน แตละสายในเขตองคการบริหาร

สวนตําบลสวนใหญเปนถนนคอนกรีตและลาดยาง แตปญหาการคมนาคมสวนมากคอืถนนชํารุด ทําใหการ

คมนาคมไมสะดวก และไมมเีสนแบงชองจราจร  

  3.  ปญหาขาดแคลนนํ้าเพ่ือการเกษตร เน่ืองจากพ้ืนที่มีการประกอบอาชีพหลัก คือ อาชีพ

การเกษตรกรรม เปนสวนใหญทําใหมคีวามตองการใชนํ้าคอนขางมาก และยังไมมรีะบบจัดเก็บนํ้า  เพ่ือใชใน

ฤดูแลงที่มปีระสิทธภิาพและเพียงพอตอปริมาณการใช 

  4.  ปญหาดานนันทนาการเน่ืองจากภายในชุมชนมพ้ืีนที่ในการประกอบกิจกรรมและพ้ืนที่ใน

การชุมนุมคนเพ่ือการทํากิจกรรม ไมเพียงพอตอการมาใชบริการกิจกรรมนันทนาการเพ่ือพักผอนหยอนใจ

และออกกําลังกายของคนในชุมชนเพราะมสีภาพชํารุด 

  5.  ปญหาดานส่ิงแวดลอมชุมชนเน่ืองจากองคการบริหารสวนตําบลบานเพชร ยังเปนพ้ืนที่

ชนบทและเกษตรกรรมเปนสวนใหญ จึงยังไมมกีารประกอบกจิกรรมอันใดในพ้ืนที่ที่มปีญหาดานส่ิงแวดลอม

มากนัก นอกจากเร่ืองปญหามลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาขยะของแตละครัวเรือน ซึ่งอาจทําใหเกิด

ปญหาดานสุขภาพแวดลอมชุมชนในอนาคตได 

  6.  ปญหาดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการการไฟฟาสวนภูมิภาคสาขายอยอําเภอ

บําเหน็จณรงค  การใหบริการในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานเพชร ยังไมครอบคลุม และสําหรับการ

ใหบริการนํ้าประปา  ยังไมครอบคลุมทุกๆ พ้ืนที่ขององคการบริหารสวนตําบลบานเพชร  ดังน้ันจงึตองมกีาร

พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือใหบานเมอืงมคีวามอยูอยางย่ังยืนตอไป 
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ความเช่ือมโยง 

กับยุทธศาสตร 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท. 
เปาประสงค 

ตัวช้ีวัด 

ผลผลติ/โครงการ 

คาเปาหมาย 
ความกาวหนา 

ของเปาหมาย 

กล

ยุทธ 
ผลผลติ/ โครงการ 

หนวยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

หลัก 

หนวย 

สนับสนุน 
2561 2562 2563 2564 2565 

ยุทธศาสตรที่ 

1 

การสรางความ

เขมแข็งทาง

เศรษฐกิจฐาน

รากและ

แขงขันไดอยาง

ย่ังยืน 

ยุทธศาสตรที่ 3 

การพัฒนาดาน

ศักยภาพและขดี

ความสามารถ

ดานการเกษตร 

ยุทธศาสตร ที่ 1 

การพัฒนาดาน

เศรษฐกิจ 

เปาประสงคที่ 

1  

รอยละของประชาชน 

- ไดรับการฝกอาชพี 

- มรีายไดเพ่ิมมาก

ขึ้น 

- ไดรับการสนับสนนุ 

สงเสริมการเกษตร 

5 5 5 5 5 สามารถ

ดําเนนิการได 

25 โครงการ 

 

1,2,3 - โครงการสงเสริมใหความรูดาน

การเกษตรใหกับประชาชนและกลุม

อาชพี 

- โครงการสงเสริมการพัฒนาอาชพีใหกับ

ประชาชน/กลุมอาชพี 

- โครงการสงเสริมการประกอบอาชพี

ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

สํานักงานปลดั 

กองคลัง และ

กองชาง 

อบต. 

บานเพชร 

ยุทธศาสตรที่ 

4 

การพัฒนา

สังคมและ

คุณภาพชวีติ

ใหม่ันคงตาม

หลักปรัชญา

เศรษฐกิจ

พอเพียง 

ยุทธศาสตรที่ 1 

การพัฒนาคน

และสังคมที่มี

คุณภาพ และ

ยุทธศาสตรที่ 2 

การพัฒนา

คุณภาพชวีติ 

และความเปนอยู

ของประชาชนให

เขมแข็งและ

ย่ังยืน 

ยุทธศาสตร ที่ 2 

การพัฒนาดาน

สังคม 

เปาประสงคที่ 

2  

และ 

เปาประสงคที่ 

3  

รอยละของประชาน 

- ไดรับการสงเคราะห 

- เขารวมประเพณี 

ศาสนาและวัฒนธรรม 

- ไดรับบริการดาน

สุขภาพ 

10 10 10 10 10 สามารถ

ดําเนนิการได 

50 โครงการ 

 

4, 5, 6, 

7,  

8, 9, 

10 

- โครงการสงเสริมการศกึษาทุก

ระดับชัน้ ทัง้ในและนอกระบบ 

- โครงการสงเสริมใหประชาชนทุกระดับ 

ทุกชวงอายุมสีุขภาพรางกายและจติใจ

เขมแข็ง โดยการออกกําลังกายและเลน

กีฬา 

- โครงการสงเสริมการแขงขันกีฬาใหกับ

เดก็และเยาวชน 

- โครงการใหความรูเก่ียวกับการดูแล

ตนเองและคนรอบขางใหพนจากภาวะ

เสี่ยงและมคีุณภาพชวีติที่ดขีึ้น 

- โครงการสงเสริมขนบธรรมเนยีม 

ประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรม 

- โครงการใหการสงเคราะหผูสูงอายุ ผู

พิการ ผูปวย ผูยากไรและผูดอยโอกาส 

สํานักงานปลดั 

กองการศกึษา 

และ กอง

สวัสดกิาร 

อบต. 

บานเพชร 

 

รายละเอยีดยุทธศาสตร 
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ความเช่ือมโยง 

กับยุทธศาสตร 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท. 
เปาประสงค 

ตัวช้ีวัด 

ผลผลติ/โครงการ 

คาเปาหมาย 
ความกาวหนา 

ของเปาหมาย 

กล

ยุทธ 
ผลผลติ/ โครงการ 

หนวยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

หลัก 

หนวย 

สนับสนุน 
2561 2562 2563 2564 2565 

ยุทธศาสตรที่ 4 

การพัฒนาสังคม

และคุณภาพชวีติ

ใหม่ันคงตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ยุทธศาสตรที่ 8  

การบริหารจัดการ 

บานเมอืงที่ด ี

ยุทธศาสตร ที่ 3 

การพัฒนาดาน

การบริหาร

จัดการบานเมอืง

ที่ด ี

เปาประสงคที่ 

5  

รอยละของประชาน 

- มสีวนรวมในการ

พัฒนาทองถ่ิน 

- ไดรับการเพ่ิมพูน

ความรู 

- ไดรับบริการที่ดมีี

ประสทิธิภาพและ

โปรงใสเปนธรรม 

- ชุมชนเขมแข็งเปน

ระเบยีบเรียบรอย 

10 10 10 10 10 สามารถ

ดําเนนิการได 

50 โครงการ 

 

11, 12, 

13 

- โครงการเพ่ิมพูนประสทิธิภาพการ

บริหารงานของทองถ่ิน ในดานตางๆ 

ใหสามารถพัฒนาทองถ่ินไดอยาง

เต็มที่ ตามหลกัธรรมาภิบาล 

- โครงการพัฒนา เพ่ิมพูนศักยภาพของ

บคุลากรในองคกรใหเขมแข็งครบทุก

ดาน 

- โครงการสงเสริมการมสีวนรวมของ

ประชาชนในพ้ืนที่ในการ รวมคดิ รวม

ทํา รวมแกไข เพ่ือพัฒนาทองถ่ินให

เขมแข็งอยางย่ังยืน 

- โครงการสงเสริม พัฒนาศักยภาพ

ผูนําชุมชนทุกระดับ ใหสามารถ

ปฏบิัตงิานได 

- โครงการสงเสริมใหประชาชนเขามา

มสีวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 

สํานักงานปลดั

และ 

ทกุสวน

ราชการ 

อบต. 

บานเพชร 

ยุทธศาสตรที่ 1 

การสรางความ

เขมแข็งทาง

เศรษฐกิจฐานราก

และแขงขันได

อยางย่ังยืน 

ยุทธศาสตรที่ 6 

การพัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐานเพ่ือรองรับการ

เปนศูนยกลางทาง และ 

ยุทธศาสตรที่ 7 การ

บริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดลอมแบบมีสวน

รวม 

ยุทธศาสตร ที่ 4 

การพัฒนาดาน

โครงสราง

พ้ืนฐาน 

เปาประสงคที่ 

4  

- จํานวนถนนเพ่ิมขึ้น

และไดรับการบํารุง 

- การกอสราง/บํารุง 

รักษาระบบสา

ธารณูป โภค

ครบถวนทั่วถึง 

- ระบบการจราจร

ไดรับการพัฒนา 

30 30 30 30 30 สามารถ

ดําเนนิการได 

150 โครงการ 

 

14, 15 - โครงการพัฒนาดานโครงสราง

พ้ืนฐานในเขตชุมชนและเชื่อมตอ

ระหวางตําบล 

- โครงการพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภคในตําบลใหเพียงพอตอ

ความตองการของประชาชนและ

หมูบานที่มอียูเดมิ และรองรับการ

ขยายตัวของชุมชนเพ่ิมมากขึ้น  

 

กองชาง อบต. 

บานเพชร 
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ความเช่ือมโยง 

กับยุทธศาสตร 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท. 
เปาประสงค 

ตัวช้ีวัด 

ผลผลติ/

โครงการ 

คาเปาหมาย 
ความกาวหนา 

ของเปาหมาย 

กล

ยุทธ 
ผลผลติ/ โครงการ 

หนวยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

หลัก 

หนวย 

สนับสนุน 
2561 2562 2563 2564 2565 

-ตอ- 

           

- โครงการปรับปรุง ซอมแซม

ระบบสาธารณูปโภคในตาํบลใหมี

สภาพที่ดขีึ้น สามารถใชงานได

อยางเต็มประสทิธิภาพ 

- โครงการสงเสริมระบบ

ชลประทานทัง้ขนาดเล็ก ขนาด

กลาง และขนาดใหญ 

- โครงการกระจายการใชน้ําให

เพียงพอตอความตองการของ

ประชาชน ทัง้เพ่ือการอุปโภค 

บริโภค การเกษตรและเลี้ยงสัตว 

  

ยุทธศาสตรที่ 3 

การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

แบบมสีวนรวม

อยางย่ังยืน 

ยุทธศาสตรที่ 7  

การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอมแบบมีสวน

รวม 

ยุทธศาสตร ที่ 5 

การพัฒนาดาน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

เปาประสงคที่ 

6  

- ระดบั

ความสําเร็จในการ

บริหารจัดการ

สิ่งแวดลอม  

- ระบบบําบัดน้ํา

เสยี 

-การบริหาร

จัดการขยะ สิ่ง

ปฏกูิล 

5 5 5 5 5 สามารถ

ดําเนนิการได 

25 โครงการ 

 

16,17 - โครงการสงเสริมการมสีวนรวม

ในการรักษาสิ่งแวดลอมในชุมชน

และตําบล 

- โครงการสงเสริมการรักษาพ้ืนที่ปา 

ปลูกปา เพ่ิมพ้ืนที่สเีขยีว 

- โครงการรณรงค สงเสริมการ

บริหารจัดการขยะมูลฝอยและ 

สิ่งปฏกูิลในชุมชนและตําบลให

สะอาด 

- โครงการดูแล รักษาความ

สะอาดในแหลงน้ํา ใหสามารถใช

ประโยชนไดอยางคุมคา  

 

สํานักงาน

ปลัด 

และกองชาง 

อบต. 

บานเพชร 
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สวนท่ี  3 

การนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการปฏบิัต ิ

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

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 

ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน 
หนวยงาน 

รับผดิชอบหลัก 

หนวยงาน 

สนับสนุน 

1 การพัฒนาดาน

เศรษฐกจิ 

1. ดานบรกิารชุมชน

และสังคม 

2. ดานเศรษฐกจิ 

1. แผนงานสังคมสงเคราะห 

2. แผนงานการเกษตร 

1. สํานักงานปลัด 

2. กองสวัสดกิาร

สังคม 

อบต.บาน

เพชร 

2 การพัฒนาดาน

สังคม 

1. ดานบรหิารทั่วไป 

2. ดานบรกิารชุมชน

และสังคม 

3. ดานเศรษฐกจิ 

4. ดานการ

ดําเนินงานอื่น 

1. แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

2. แผนงานการรักษาความ

สงบภายใน 

3. แผนงานการศึกษา 

4. แผนงานสาธารณสุข 

5. แผนงานสังคมสงเคราะห 

6. แผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน 

7. แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและนันทนาการ 

8. แผนงานงบกลาง 

1. สํานักงานปลัด 

2. กองคลัง 

3. กองชาง 

4. กองการศึกษา 

5. กองสวัสดกิาร

สังคม 

 

3 การพัฒนาดานการ

บรหิารจัดการ

บานเมอืงที่ด ี

1. ดานบรหิารทั่วไป 

2. ดานบรกิารชุมชน

และสังคม 

3. ดานเศรษฐกจิ 

1. แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

2. แผนงานสังคมสงเคราะห 

3. แผนงานเคหะและชุมชน 

4. แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา 

1. สํานักงานปลัด 

2. กองคลัง 

3. กองชาง 

4. กองสวัสดกิาร

สังคม 

 

4 การพัฒนาดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

1. ดานบรกิารชุมชน

และสังคม 

2. ดานเศรษฐกจิ 

1. แผนงานเคหะและชุมชน 

2. แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา 

1. กองชาง  

5 การพัฒนาดาน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

1. ดานบรกิารชุมชน

และสังคม 

2. ดานเศรษฐกจิ 

1. แผนงานสาธารณสุข 

2. แผนงานเคหะและชุมชน 

3. แผนงานการเกษตร 

1. สํานักงานปลัด 

2. กองชาง 

 

รวม 5 ยุทธศาสตร 4 ดาน 8 แผนงาน 5 สํานัก/กอง 
1 

หนวยงาน 
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ผ 01 
บัญชสีรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

องคการบรหิารสวนตําบลบานเพชร 
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2. บัญชโีครงการพัฒนาทองถิ่น 

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 

องคการบริหารสวนตําบลบานเพชร  อําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูมิ 

ยุทธศาสตร 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 5 ป 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกจิ 

  1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห 

  1.2 แผนงานการเกษตร 

 

1 

1 

 

30,000 

20,000 

 

1 

1 

 

20,000 

20,000 

 

1 

1 

 

20,000 

20,000 

 

1 

1 

 

20,000 

20,000 

 

1 

1 

 

20,000 

20,000 

 

5 

5 

 

110,000 

100,000 

รวม 2 50,000 2 40,000 2 40,000 2 40,000 2 40,000 10 210,000 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 

  2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

  2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

  2.3 แผนงานการศกึษา 

  2.4 แผนงานสาธารณสุข 

  2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห 

  2.6 แผนงานเคหะและชุมชน 

  2.7 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

  2.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

  2.9 แผนงานงบกลาง 

 

1 

6 

10 

4 

5 

1 

5 

8 

4 

 

30,000 

1,294,000 

3,700,986 

115,000 

280,000 

190,000 

210,000 

585,000 

21,390,400 

 

1 

6 

11 

10 

5 

2 

4 

9 

4 

 

96,300 

570,000 

3,747,500 

745,000 

210,000 

293,600 

65,000 

495,000 

22,227,200 

 

1 

5 

11 

7 

5 

2 

4 

9 

4 

 

30,000 

155,000 

3,593,000 

685,000 

210,000 

504,000 

65,000 

500,000 

22,320,000 

 

1 

4 

10 

5 

5 

3 

4 

9 

4 

 

30,000 

135,000 

3,493,000 

615,000 

210,000 

780,000 

65,000 

500,000 

22,470,000 

 

1 

4 

10 

4 

5 

2 

4 

9 

4 

 

30,000 

135,000 

3,493,000 

155,000 

210,000 

498,000 

65,000 

500,000 

22,620,000 

 

5 

25 

52 

30 

25 

10 

21 

44 

20 

 

216,300 

2,289,000 

18,027,486 

2,315,000 

1,120,000 

2,265,600 

470,000 

2,580,000 

111,027,600 

รวม 44 27,795,386 52 28,449,600 48 28,062,000 45 28,298,000 43 27,706,000 232 140,310,986 
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ยุทธศาสตร 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 5 ป 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบรหิาร

จัดการบานเมืองที่ดี 

  3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

  3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห 

  3.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

  3.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

 

5 

1 

- 

1 

 

 

590,000 

20,000 

- 

151,000 

 

 

6 

1 

2 

4 

 

 

1,359,500 

10,000 

700,000 

2,068,800 

 

 

7 

1 

1 

4 

 

 

1,570,000 

10,000 

364,000 

1,101,000 

 

 

7 

1 

- 

- 

 

 

1,420,000 

10,000 

- 

- 

 

 

6 

1 

- 

- 

 

 

1,010,000 

10,000 

- 

- 

 

 

31 

5 

3 

9 

 

 

5,949,500 

60,000 

1,064,000 

3,320,800 

รวม 7 761,000 13 4,138,300 13 3,045,000 8 1,430,000 7 1,020,000 48 10,394,300 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง

พื้นฐาน 

  4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

  4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

 

- 

36 

 

 

- 

22,426,100 

 

 

- 

83 

 

 

- 

24,813,700 

 

 

- 

37 

 

 

- 

17,482,200 

 

 

- 

36 

 

 

- 

9,190,400 

 

 

- 

19 

 

 

- 

6,724,444 

 

 

- 

211 

 

 

- 

80,636,844 

รวม 36 22,426,100 83 24,813,700 37 17,482,200 36 9,190,400 19 6,724,444 211 80,636,844 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

  5.1 แผนงานสาธารณสุข 

  5.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

  5.3 แผนงานการเกษตร 

 

 

1 

1 

2 

 

 

30,000 

15,000 

35,000 

 

 

- 

1 

3 

 

 

- 

15,000 

60,000 

 

 

- 

2 

7 

 

 

- 

80,000 

130,000 

 

 

1 

2 

7 

 

 

30,000 

80,000 

130,000 

 

 

- 

2 

7 

 

 

- 

80,000 

130,000 

 

 

2 

8 

26 

 

 

60,000 

270,000 

485,000 

รวม 4 80,000 4 75,000 9 210,000 10 240,000 9 210,000 36 815,000 

รวมทั้งสิ้น 93 51,112,486 154 57,516,600 109 48,839,200 101 39,198,400 80 35,700,444 537 232,367,130 
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 2. บัญชโีครงการพัฒนาทองถิ่น 

บัญชสีรุปโครงการเกินศักยภาพ 

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 

องคการบริหารสวนตําบลบานเพชร  อําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูมิ 
 

ยุทธศาสตร 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 5 ป 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 

  2.1 แผนงานการศกึษา 

  2.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

  2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห 

  2.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

1 

1 

10 

1 

 

2,200,000 

842,800 

936,620 

1,731,500 

 

- 

1 

10 

1 

 

- 

842,800 

936,620 

1,731,500 

 

- 

1 

10 

- 

 

- 

842,800 

936,620 

- 

 

- 

1 

10 

- 

 

- 

842,800 

936,620 

- 

 

- 

1 

- 

- 

 

- 

842,800 

- 

- 

 

1 

5 

40 

2 

 

2,200,000 

4,214,000 

3,746,480 

3,463,000 

รวม 13 5,710,920 12 3,510,920 11 1,779,420 11 1,779,420 1 842,800 48 13,623,480 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง

พื้นฐาน 

  4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

  4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

 

7 

20 

 

 

1,310,000 

28,115,400 

 

 

1 

12 

 

 

280,000 

32,944,000 

 

 

6 

23 

 

 

1,620,200 

66,388,772 

 

 

4 

1 

 

 

430,000 

2,609,000 

 

 

3 

1 

 

 

770,000 

2,119,000 

 

 

21 

57 

 

 

4,410,200 

132,176,172 

รวม 27 29,425,400 13 33,224,000 29 68,008,972 5 3,039,000 4 2,889,000 78 136,586,376 

รวมทั้งสิ้น 40 35,136,320 25 36,734,920 40 69,788,392 16 4,818,420 5 3,731,800 126 150,209,856 

 

               

 

     

แบบ ผ. 01 
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 2. บัญชโีครงการพัฒนาทองถิ่น 

บัญชสีรุปครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 

องคการบริหารสวนตําบลบานเพชร  อําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูมิ 

แผนงาน 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 5 ป 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 11 460,400 11 204,800 16 363,700 1 112,000 - - 39 1,140,900 

2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3 50,000 5 81,700 4 91,500 - - - - 12 223,200 

3. แผนงานการศกึษา 3 28,900 6 64,600 3 72,700 - - - - 12 166,200 

4. แผนงานสาธารณสุข 1 88,500 2 110,200 4 16,000 - - - - 7 214,700 

5. แผนงานสังคมสงเคราะห 1 17,000 2 16,700 1 5,500 - - - - 4 39,200 

6. แผนงานเคหะและชุมชน - - 4 1,917,700 9 340,600 - - - - 13 2,258,300 

รวมทั้งสิ้น 19 644,800 30 2,395,700 37 890,000 1 112,000 - - 87 4,042,500 

 

 

แบบ ผ. 01 
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ผ 02 
รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

องคการบรหิารสวนตําบลบานเพชร 
 

 

 

 

43 

 



 

2. บัญชโีครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 

องคการบริหารสวนตําบลบานเพชร  อําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูมิ 

ก.  ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาขดีความสามารถในการผลิต การจัดการสินคาและบริการ สรางมูลคาเพิ่มอยางมปีระสิทธิภาพและยั่งยนื 

ข.  ยุทศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที ่3 พัฒนาศักภาพและขดีความสามารถดานการเกษตร 

     1. ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

  1.1  แผนงานสังคมสงเคราะห 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 สงเสริมการฝกอบรมอาชพี สนับสนนุใหประชาชนมีรายได

เสริม เพิ่มชองทางในการ

ประกอบอาชพีใหกับประชาชน   

ประชาชนในเขตตําบลบานเพชร 

ทัง้ 23 หมูบาน 

30,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูเขารวม

ฝกอบรมอาชพี 

ผูเขารวมฝกอบรมมี

ทักษะและมีรายได

เพิ่มขึ้น 

กองสวัสด ิ

การสังคม 

รวม 1 โครงการ - - 30,000 20,000 20,000 20,000 20,000 - - - 

 

  1.2  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 เรียนรูตามหลักปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีง 

สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีติให

ประชาชนไดทําการเกษตรตาม

หลักเศรษฐกจิพอเพยีง 

เกษตรกรและประชาชน 

ในเขตตําบลบานเพชร 

ทัง้ 23 หมูบาน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูเขารวม

โครงการ 

ประชาชนมีความรู 

เขาใจการเกษตรตาม

หลักความพอเพยีง 

สํานักงาน

ปลัด 

รวม 1 โครงการ - - 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 - - - 
 

 

แบบ ผ. 02 
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2. บัญชโีครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 

องคการบริหารสวนตําบลบานเพชร  อําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูมิ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชวีติใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มคุีณภาพ และ 2 การพัฒนาคุณภาพชวีติและความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็งและยั่งยนื 

     2. ยุทธศาสตรที่ 2  ยุทธศาสตรการพฒันาดานสังคม 

2.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  2.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 

 

สรางเสริมคุณธรรมจริยธรรม

และพัฒนาคุณภาพชวีติ คณะ

ผูบริหาร สมาชกิสภา พนักงาน 

สวนตําบล พนักงานจาง 

เพื่อใหคณะผูบริหาร สมาชกิสภา 

พนักงานสวนตําบล และพนักงาน

จาง อบต.บานเพชร มีคุณธรรม

จริยธรรมในการปฏิบัตงิาน 

คณะผูบริหาร สมาชกิสภา 

พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง 

ไมนอยกวารอยละ 70 

30,000 96,300 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูเขา 

รวมโครงการ 

ผูเขารวมโครงการนํา

คุณธรรมจริยธรรมไปใช

ในการปฏิบัตงิาน 

สํานักงาน

ปลัด 

รวม 1 โครงการ - - 30,000 96,300 30,000 30,000 30,000 - - - 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 

 

เพิ่มศกัยภาพอาสาสมัคร

ปองกันภัยฝายพลเรือน

องคการบริหารสวนตาํบลบาน

เพชร (พต.ฉ.2) 

เพื่อพัฒนาทักษะดานการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยใหกับ 

อปพร.ของ อบต.บานเพชร 

อาสาสมัครปองกันภัยฝายพล

เรือน อบต.บานเพชร และ

พนักงานสวนตําบลที่มีสวน

เกี่ยวของกับการปองกันสาธารณ

ภัย จํานวน 50 คน 

130,000 250,000 

 

- - - 1 คร้ัง ผูเขารวมโครงการได รับ

การพัฒนาศักยภาพดาน

การปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยเพิ่มมากขึ้น 

สํานักงาน

ปลัด 

แบบ ผ. 02 
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  2.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

2 จัดหาวัสดุเคร่ืองแตงกาย 

(พต.ฉ.2) 

เพื่อใหผูทําหนาที่ปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยไดมีเคร่ือง 

แบบสําหรับการปฏิบัตงิาน 

เคร่ืองแตงกาย อปพร. อบต. 

บานเพชร จํานวน 50 ชดุ 

20,000 100,000 

 

- - - 50 ชุด อปพร. อบต.บานเพชรมี

เคร่ืองแบบสําหรับการ

ปฏิบัตงิานชัดเจน 

สํานักงาน

ปลัด 

3 ปรับปรุงระบบ CCTV อบต.

บานเพชร (พต.ฉ.3) 

เพื่อปรับปรุงสัญญาณและยายจุด

รับสัญญาณภาพระบบ CCTV 

สงผลใหการเฝาระวังและดูแล

ความเรียบรอยสามารถใชงาน 

ไดด ีสะดวกตอการสบืคนขอมูล 

ปรับปรุง เคลื่อนยายจุดรับ 

สัญญาณภาพระบบ CCTV อบต.

บานเพชร จํานวน 1 แหง 

(รายละเอียดตาม อบต.บานเพชร

กําหนด) 

- 100,000 

 

- - - ปรับปรุง

ระบบ CCTV 

การรับสัญญาณภาพมี

ประสทิธิ ภาพย่ิงขึ้น มี

ความสะดวกตอการ

สบืคนขอมูล 

สํานักงาน

ปลัด 

4 รณรงคปองกันและลด

อุบัตเิหตุทางถนนในชวง

เทศกาลปใหม (ปป.ฉ.6) 

เพื่อความปลอดภัยในชวีติและ

ทรัพยสนิของประชาชนในชวง

เทศกาล 

ตัง้จุดบริการจํานวน 1 จุด 

ในการใหบริการประชาชน 

40,000 40,000 10,000 10,000 10,000 1 คร้ัง ประชาชนไดรับการ

อํานวยความสะดวก 

ปลอดภัยชวงเทศกาล 

สํานักงาน

ปลัด 

5 รณรงคปองกันและลด

อุบัตเิหตุทางถนนในชวง

เทศกาลสงกรานต (ปป.ฉ.6) 

เพื่อความปลอดภัยในชวีติและ

ทรัพยสนิของประชาชนในชวง

เทศกาล 

ตัง้จุดบริการจํานวน 1 จุด 

ในการใหบริการประชาชน 

40,000 40,000 10,000 10,000 10,000 1 คร้ัง ประชาชนไดรับการ

อํานวยความสะดวก 

ปลอดภัยชวงเทศกาล 

สํานักงาน

ปลัด 

6 ฝกอบรมและซอมแผนปองกนั

และบรรเทาสาธารณภัย 

(ปป.ฉ.6) 

เพื่อฝกอบรม อปพร. อบต.บาน

เพชรใหมีความพรอมในการ

ปฏิบัตหินาที ่

จนท.อปพร. อบต.บานเพชร 

ทุกคน 

40,000 40,000 30,000 30,000 30,000 1 คร้ัง อปพร. อบต.บานเพชรมี

ความพรอมในการ

ปฏิบัตงิาน 

สํานักงาน

ปลัด 

7 โครงการกอสรางอาคารศูนย 

อปพร. องคการบริหารสวน

ตําบลบานเพชร 

เพื่อจายเปนคาจางเหมากอสราง

อาคารศูนยอาสาสมัครปองกัน

ภัยฝายพลเรือน อบต.บานเพชร  

จํานวน 1 หลัง 

ขนาดพื้นที่ใชสอยไมนอย

กวา 172.50 ตารางเมตร 

1,024,000 - - - - 1 หลัง มีศูนยปฏิบัตงิานสําหรับ 

อปพร. เพื่อใหบริการ

ประชาชน 

สํานักงาน

ปลัด 

8 ฝกอบรมการกูชพี-กูภัย 

(พต.ฉ.6) 

เพื่อสงเสริมความรูเพิ่มทักษะใน

การกูชพีกูภัย ใหสามารถปฏิบัติ 

งานและชวยเหลอืผูประสบภัยได 

เจาหนาที่ อบต.บานเพชร,  

อปพร.และชุดปฏิบัตกิารแพทย

ฉุกเฉนิ อบต.บานเพชร 

- - 20,000 

 

- - 1 คร้ัง ผูเขารับการฝกอบรมมี

ทักษะสามารถปฏิบัตงิาน 

ชวยเหลอืผูประสบภัยได 

สํานักงาน

ปลัด 

9 เฝาระวังปองกันเด็กจมน้ําวาย

น้ําเปนเลนน้าํไดโตไปไมจมน้ํา  

เพื่อสรางความรูความตระหนักใน

การปองกันจากการจมน้ําในเด็ก 

เด็กและผูใหญในตําบลบานเพชร 

จํานวน 280 คน 

  85,000 85,000 85,000 1 คร้ัง เกดิการปองกันและไมมี

การจมน้ําในเดก็ 

สํานักงาน

ปลัด 

รวม 9  โครงการ - - 1,294,000 570,000 155,000 135,000 135,000 - - - 
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  2.3  แผนงานการศึกษา 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 ปฐมนเิทศผูปกครองศูนย

พัฒนาเดก็เล็ก อบต.บานเพชร 

เพื่อประสานสรางความสัมพันธ

ระหวางผูปกครองกับคณะครู

และบุคลากรอ่ืนๆ ของศูนยฯ 

จัดการปฐมนเิทศ 1 คร้ัง 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 1 คร้ัง ผูปกครองกับคณะครูและ

บุคลากรอ่ืนๆ ของศูนยฯมี

ความสัมพันธที่ดตีอกนั 

กอง

การศกึษาฯ 

2 ฝกอบรมครูและบุคลากรดาน

การศกึษา 

เพื่อพัฒ นาบุคลากรของศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บานเพชร 

ใหมีศักยภาพเพิ่มขึ้น  

ครูและบคุลากรทางการศึกษา

ของ ศพด.อบต.บานเพชร ทุกคน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 คร้ัง ครูและบคุลากรทางการ

ศกึษาของ ศพด.อบต.บาน

เพชรมีศักยภาพเพิ่มขึ้น 

กอง

การศกึษาฯ 

3 วันเดก็แหงชาต ิ เพื่อสงเสริมกิจกรรมเนื่องในวัน

เด็กแหงชาติของศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก อบต.บานเพชร 

เด็กนกัเรียนและเดก็กอนเกณฑ

ในตําบลบานเพชร 

ทัง้ 23 หมูบาน 

30,000 25,000 25,000 25,000 25,000 1 คร้ัง เด็กนกัเรียนและเดก็กอน

เกณฑในตําบลบานเพชร

ไดรวมกิจกรรม 

กอง

การศกึษาฯ 

4 วันแมแหงชาติ ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก อบต.บานเพชร 

เพื่อปลูกฝงใหเดก็ทุกคนมีจติใจ

ซาบซ้ึงในพระคุณแม 

ผูปกครองและเด็กนักเรียนของศูนย

พัฒนาเดก็เล็ก อบต.บานเพชร 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 คร้ัง เด็กไดแสดงความรักตอแม กอง

การศกึษาฯ 

5 สงเสริมพัฒนาการเด็กนอก

สถานที ่

เพื่อเปนการเปดโลกทัศนสงเสริม

พั ฒ น าก ารต าม แผน พั ฒ น า

การศกึษาแหงชาติ 

ผูปกครอง เด็กนักเรียนของศูนย

พัฒนาเดก็เล็ก อบต.บานเพชร และ

บุคลากรทางการศกึษา 

50,000 26,000 26,000 26,000 26,000 1 คร้ัง ผูเขารวมกจิกรรมไดรับ

ความรู สรางประสบการณ

นอกสถานที ่

กอง

การศกึษาฯ 

6 อบรมเพื่อพัฒนาทักษะการ

สื่อสารภาษาอังกฤษเดก็และ

เยาวชนตาํบลบานเพชร  

(พต.ฉ.2) 

เพื่อเดก็นักเรียนและเยาวชนใน

ตําบลบานเพชร ใหเรียนรูทักษะ

ในการสื่อสารเพิ่มมากขึ้น และ

ชวยเพิ่มศกัยภาพในการเรียน

ภาษาอังกฤษใหดขีึ้น 

เด็กนกัเรียน จํานวน 6 โรงเรียน 

ในเขตพื้นที่ตําบลบานเพชร 

- 40,000 40,000 40,000 40,000 จํานวนเด็กที่

เขารวม

โครงการ 

เด็กนกัเรียนและเยาวชนใน

ตําบลบานเพชร มีทักษะใน

การสื่อสารเพิ่มมากขึ้น มี

ศักยภาพในการเรียนภาษา 

อังกฤษใหดขีึ้น 

กอง

การศกึษาฯ 

7 อาหารเสริม (นม) เพื่อเสริมพัฒนาการทางรางกาย

ให กั บ เด็ ก นั ก เ รียน มีสุ ขภาพ

รางกายที่แข็งแรง  

โร ง เ รี ย น  แ ล ะศ พ ด . ภ าย ใน

เขต อบต.บานเพชร โดยจัดสรร

ใหเด็กเล็ก - ป.6 คํานวณจํานวน

เด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 

1,015,586 981,100 990,000 990,000 990,000 โรงเรียน 6 

แหง และ

ศพด.อบต. 

บานเพชร 

เด็กนกัเรียนมีสขุภาพ

รางกายที่แข็งแรง 

กอง

การศกึษาฯ 
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  2.3  แผนงานการศึกษา 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

8 สนับสนนุคาใชจายบริหาร

การศกึษา (พต.ฉ.3) 

เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ ใน

การบริหารสถานศกึษาสาํหรับ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.บาน

เพชร เชน คาอาหารกลางวัน คา

จัดการเรียนการสอน (รายหัว) 

และคาใชจายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ

ตามหนังสอืสั่งการ 

เด็กนกัเรียนศนูยพัฒนาเด็กเล็ก 

อบต.บานเพชร 

785,400 935,400 

 

728,000 

 

728,000 

 

728,000 

 

ศพด.อบต.

บานเพชร 

สามารถพัฒนาศกัยภาพ

ใหกับนักเรียนศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก อบต.บานเพชร 

ครบทุกดาน และ

ตอบสนองตอนโยบาย

ตางๆดานการศกึษาของ

รัฐบาล 

กอง

การศกึษาฯ 

9 สนับสนนุโครงการอาหาร

กลางวันโรงเรียนสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขัน้พื้นฐาน (สพฐ.) 

ในเขตพื้นที ่อบต.บานเพชร 

(ผ.05 สําหรับอุดหนุน อปท. 

สวนราชการ) 

เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันให

เด็กนักเรียน มีโภชนการที่ดี  มี

สุขภาพรางกายที่แข็งแรง 

โรงเรียนทัง้ 6 แหง  

ที่สังกัด สพฐ.ชัยภูมิ เขต 3 

1,644,000 1,564,000 1,608,000 1,608,000 1,608,000 โรงเรียน 6 

แหง ในเขต 

อบต. 

บานเพชร 

นักเรียนวัยเรียนทุกคนมี

โภชนาการที่ดขีึ้น มี

สุขภาพรางกายสมบูรณ

แข็งแรง 

กอง

การศกึษาฯ 

10 ปรับภูมิทัศน ศูนยพัฒนาเดก็

เล็กองคการบริหารสวนตําบล

บานเพชร 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนศูนยพัฒนา

เด็กเลก็องคการบริหารสวน

ตําบลบานเพชร  

 

- กอสรางศาลาพักรอ ขนาด  

1.50 x 3.00 x 2.00 เมตร 

จํานวน 1 หลัง  

- กอสรางโรงเรือนเพาะชํา พื้นที่

ใชสอยไมนอยกวา 27 ตร.เมตร  

100,000 100,000 100,000 - -  ศพด.อบต.

บานเพชร 

มีภูมิทัศนทีด่ขีึ้น มีสถานที่

สําหรับใชงานในกจิกรรม

ตางๆ ที่เหมาะสม 

กอง

การศกึษาฯ 

11 ปรับปรุงซอมแซมศูนยพัฒนา

เด็กเลก็องคการบริหารสวน

ตําบลบานเพชร 

เพื่อใหเดก็นกัเรียนศูนยพัฒนา

เด็กเลก็มีสถานทีเ่รียนที่ปลอดภัย 

สงเสริมการเรียนรูของเด็ก 

ศพด.อบต.บานเพชร 

1 แหง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  ศพด.อบต.

บานเพชร 

 ศพด.อบต.บานเพชร  

มีความปลอดภัยในการ

จัดการเรียนการสอน 

กอง

การศกึษาฯ 

รวม 11  โครงการ - - 3,700,986 3,747,500 3,593,000  3,493,000  3,493,000 - - - 
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  2.4  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 เยาวชนรุนใหม รวมใจคัดแยก

ขยะ (พต.ฉ.6) 

เพื่อดําเนนิการใหเปนไปตาม

แผนปฏิบัตกิารขยะมูลฝอยชมุชน 

“จังหวัดสะอาด” 

ดําเนนิการทัง้ 23 หมูบาน 

ในพื้นที่ตําบลบานเพชร 

- 20,000 

 

- - - พื้นที่ตําบล

บานเพชร 

ดําเนนิการใหเปนไปตาม

แผนปฏิบัตกิารขยะมูลฝอย

ชุมชน “จังหวัดสะอาด” 

สํานักงาน

ปลัด 

2 บริหารจัดการขยะมูลฝอยใน

พื้นที่ตําบลบานเพชร (พต.ฉ.

6) 

เพื่อเปนคาใชจายในการ

ดําเนนิการตามโครงการและ

คาใชจายอ่ืนที่เกี่ยวของ 

ดําเนนิการทัง้ 23 หมูบาน 

ในพื้นที่ตําบลบานเพชร 

- - 40,000 

 

- - พื้นที่ตําบล

บานเพชร 

ตําบลบานเพชรมีการบริหาร

จัดการขยะมูลฝอยที่ด ี

สํานักงาน

ปลัด 

3 พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร

ทองถิ่นรักษโลก (อถล.) ตาํบล

บานเพชร (พต.ฉ.6) 

เพื่อเปนคาใชจายในการ

ดําเนนิการตามโครงการและ

คาใชจายอ่ืนที่เกี่ยวของ 

ดําเนนิการทัง้ 23 หมูบาน 

ในพื้นที่ตําบลบานเพชร 

- - 30,000 

 

- - พื้นที่ตําบล

บานเพชร 

ตําบลบานเพชรมีสมาชกิ 

อถล. ครบทุกหมูบาน 

สํานักงาน

ปลัด 

4 จัดซ้ือวัคซีนโรคพษิสุนัขบา 

(ปป.ฉ.6) 

เพื่อจายเปนคาวสัดุวทิยา-

ศาสตรหรือการแพทย ไดแก คา

จัดซ้ือวัคซีนโรคพษิสุนัขบาและ

วัสดุอุปกรณในการฉดี 

สุนัขและแมว 

ครอบคลุมทัง้ 23 หมูบาน 

ในพื้นที่ตาํบลบานเพชร 

50,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

  

100,000 

 

จํานวนสนุัข

ที่ไดรับ

วัคซีน 

ตําบลบานเพชรปลอด

โรคพษิสุนัขบา 

สํานักงาน

ปลัด 

5 จัดซ้ือชุดตรวจหาสารเสพตดิ

ในปสสาวะ (ปป.ฉ.6) 

เพื่อจายเปนคาวสัดุวทิยา-

ศาสตรหรือการแพทย ไดแก คา

จัดซ้ือชุดตรวจหาสารเสพตดิใน

ปสสาวะ 

คลอบคลุม ทัง้ 23 หมูบาน 

ในพื้นที่ตําบลบานเพชร 

30,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

1 คร้ัง ปญหาสารเสพตดิ 

ในพื้นที่ลดลง 

สํานักงาน

ปลัด 

6 สัตวปลอดโรคคนปลอด ภัย

จากโรคพษิสุนัขบา ตามพระ

ปณิธานศาสตราจารย ดร.

สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟา

จุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราช

กุมารี (ปป.ฉ.6) 

เพื่อจายเปนคาใชจายตาม

โครงการฯ และคาใชจายอ่ืนที่

เกี่ยวของและจําเปน 

 

คลอบคลุม ทัง้ 23 หมูบาน 

ในพื้นที่ตําบลบานเพชร 

15,000 

 

15,000 

 

15,000 

 

15,000 

 

15,000 

 

23 หมูบาน ประชาชนมีความรูเร่ือง

โรคในสัตวมากย่ิงขึ้น 

สํานักงาน

ปลดั 

7 โครงการควบคุมและปองกัน

โรคตดิตอ  

(พต.ฉ.2) และ (ปป.ฉ.6) 

เพื่อจายเปนคาใชจายตาม

โครงการฯ และคาใชจายอ่ืนที่

เกี่ยวของและจําเปน 

คลอบคลุม ทัง้ 23 หมูบาน 

ในพื้นที่ตําบลบานเพชร 

- 20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

23 หมูบาน โรคตดิตอในตําบลบาน

เพชรลดลง 

สํานักงาน

ปลัด 
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  2.4  แผนงานสาธารณสุข 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

8 อุดหนุนสําหรับการดําเนนิงาน

ตามแนวทางโครงการ

พระราชดาํริดานสาธารณสุข 

(พต.ฉ.2) และ (ปป.ฉ.6) 

เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับการ

ดําเนนิโครงการพระราชดําริ

สาธารณสุข ในและคาใชจายอ่ืนที่

เกี่ยวของและจําเปน 

พื้นที่รับผิดชอบของตําบลบาน

เพชรจํานวน 23 หมูบาน 

- 460,000 

 

460,000 

 

460,000 

 

- 23 หมูบาน การดําเนนิงานดาน

สาธารณสุขในหมูบาน

ไดรับการพัฒนาอยาง

ตอเนื่อง 

สํานักงาน

ปลัด 

9 คุณแมมือสอง (พต.ฉ.2) เพื่อจดัการอบรมในการเลี้ยงดู

บุตรหลานใหมีคุณภาพ 

จัดอบรมใหความรูแกคุณแมมือ

สอง ในการเลี้ยงดูบุตรหลาน 

ในพื้นที่ตําบลบานเพชร  

20,000 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- จํานวนการ

จัดกจิกรรม 

คุณแมมือสองมีความรูใน

การเลี้ยงดูบุตรหลาน

อยางถกูวธีิ 

สํานักงาน

ปลัด 

10 เยาวชนรุนใหมใสใจสิ่งแวดลอม  

(พต.ฉ.4) 

 

เพื่อใหเยาวชนไดรูถงึบทบาท

หนาที่ มีสวนรวมในการดูแล

รักษาความสะอาดในชุมชน 

สามารถคัดแยกขยะไดถูกตอง 

กลุมเยาวชนในตําบลบานเพชร 

ทัง้ 23 หมูบาน รวม 122 คน 

- 20,000 

 

- - - 1 คร้ัง เยาวชนมีความรูเร่ืองการ

คัดแยกขยะอยางถูกตอง 

และถูกสขุลกัษณะ 

สํานักงาน

ปลัด 

11 สบืสานพระราชปณิธาน

สมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตา

นม ตําบลบานเพชร ประจําป 

2562  (พต.ฉ.4) 

เสริมสรางความรู ความเขาใจ 

การดูแลปองกนัและการตรวจ

มะเร็งเตานมดวยตนเอง 

กลุมสตรีและกลุมเสี่ยง 

ในตําบลบานเพชร  

ทัง้ 14 หมูบาน รวม 150 คน 

- 30,000 

 

- - - 1 คร้ัง ลดอัตราการสูญเสยีจาก

โรคมะเร็งเตานมของสตรี

ในหมูบาน 

สํานักงาน

ปลัด 

12 ควบคุมโรคขาดสารไอโอดนี 

ของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี ประจําป 

2562 (พต.ฉ.4) 

เพื่อสรางความตระหนักแก

ประชาชน ในการมีสวนรวมแกไข

ปญหาโรคขาดสารไอโอดนีใน

พื้นที ่

ประชาชนทุกเพศ ทกุวัย 

ในตําบลบานเพชร  

ทัง้ 14 หมูบาน รวม 150 คน 

- 30,000 

 

- - - 1 คร้ัง ประชาชนหันมาใชเกลอื

เสริมไอโอดนีในการปรุง

อาหารเพิ่มมากขึ้น 

สํานักงาน

ปลัด 

13 ควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ  

สยามบรมราชกมุารี ประจําป 

2562 (พต.ฉ.4) 

เพื่อใหประชาชนมีความรู ความ

เขาใจในสาเหตุและอันตรายจาก

โรคหนอนพยาธิ และการควบคุม

ปองกันโรค 

ประชาชนทุกเพศ ทกุวัย 

ในตําบลบานเพชร  

ทัง้ 14 หมูบาน รวม 150 คน 

- 30,000 

 

- - - 1 คร้ัง ประชาชนมีพฤตกิรรมการ

บริโภคที่ปลอดภัย ไม

เสี่ยงตอโรคหนอน พยาธิ 

สํานักงาน

ปลัด 

รวม 13  โครงการ - - 115,000 745,000 685,000 615,000 155,000 - - - 
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  2.5  แผนงานสังคมสงเคราะห 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 ตานภัยหนาว เพื่อใหการชวยเหลอืผูประสบภัย

หนาวของตําบลบานเพชร 

ผูมีรายไดนอย ผูดอยโอกาส 

ผูสูงอายุในตําบลบานเพชร 

จํานวน 23 หมูบาน 

50,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผู

ไดรับความ

ชวยเหลอื 

ผูมีรายไดนอย 

ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุใน

ตําบลบานเพชรไดรับ

ความชวยเหลอื 

กอง

สวัสดกิารฯ 

2 นักเรียน/ นักศกึษาทํางานใน

ระหวางปดภาคเรียน 

เพื่อใหนักเรียน/ นักศึกษาไดใช

เวลาวางใหเกิดประโยชนและมี

รายไดจากการทํางาน 

นักเรียน/ นักศกึษา 

ในตําบลบานเพชร 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 นักเรียน/ 

นักศกึษา 

ที่ทํางาน 

นักเรียน/ นักศกึษา 

มีรายไดเสริมชวยเหลอื

ผูปกครอง 

กอง

สวัสดกิารฯ 

3 เยาวชนรุนใหมหางไกล 

ยาเสพตดิ 

เพื่อใหเด็กนักเรียนและเยาวชนตาํ 

บลบานเพชรหางไกลยาเสพตดิ 

เด็กนกัเรียนและเยาวชน 

ในตําบลบานเพชร  

40,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง ปญหายาเสพตดิในเด็ก

นักเรียนและเยาวชนลดลง 

กอง

สวัสดกิารฯ 

4 พัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ

ตําบลบานเพชร 

เพื่อเพิ่มศักยภาพใหกับผูสูงอายุ ผูสูงอายุในตําบลบานเพชร 

จํานวน 23 หมูบาน 

140,000 120,000 120,000 120,000 120,000 1 คร้ัง ผูสูงอายุมีสุขภาพจติที่ด ี กอง

สวัสดกิารฯ 

5 สงเสริมอาชพีใหกับผูพกิาร 

ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ 

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการ 

เชนคาวัสดุอุปกรณคาวทิยากร 

คาอาหารกลางวัน อาหารวาง 

เคร่ืองดื่ม คาปายโครงการฯลฯ 

ผูพกิาร ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ 

ในตําบลบานเพชร 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง ผูเขารวมโครงการมีอาชพี

เสริมเพิ่มรายได 

กอง

สวัสดกิารฯ 

รวม 5  โครงการ - - 280,000 210,000 210,000 210,000 210,000 - - - 
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  2.6  แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 กอสรางลานตากผลผลติ

ทางการเกษตร หมูที่  12 

เพื่อใหเกษตรกรมีพื้นที่สาํหรับ

ตากผลผลติทางการเกษตรอยาง

เพยีงพอ สงผลตอคุณภาพชวีติ

ของประชาชนที่ดขีึ้น 

ลานคอนกรีตเสริมเหลก็ ขนาด 

23 เมตร ความยาว 20 เมตร  

หนา 0.10 เมตร  

(ตามแบบ อบต.บานเพชรกําหนด) 

190,000 - - - - 1 แหง เกษตรกรมีลานสําหรับ

ตากพชืผลทางการ

เกษตรทีเ่พยีงพอสงผล

ตอคุณภาพชวีติที่ดขีึ้น 

กองชาง 

2 กอสรางลานตากผลผลติ

ทางการเกษตร (ระยะที่ 2)  

หมูที่ 12 (พต.ฉ. 3) 

เพื่อใหเกษตรกรมีพื้นที่สาํหรับ

ตากผลผลติทางการเกษตรอยาง

เพยีงพอ สงผลตอคุณภาพชวีติ

ของประชาชนที่ดขีึ้น 

กอสรางลานคอนกรีตเสริม

เหลก็ ขนาดกวาง 18 เมตร ยาว 

25 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมี

พื้นที ่คสล. 450 ตารางเมตร 

หนา 0.10 เมตร (ตามแบบ

มาตรฐานกรมการปกครอง ท1) 

- 165,900 - - - 1 แหง เกษตรกรมีลานสําหรับ

ตากพชืผลทางการ

เกษตรทีเ่พียงพอสงผล

ตอคุณภาพชวีติที่ดขีึ้น 

กองชาง 

3 กอสรางลานตากผลผลติ

ทางการเกษตร (ระยะที่ 2)  

หมูที่ 12 (พต.ฉ. 3) 

เพื่อใหเกษตรกรมีพื้นที่สาํหรับ

ตากผลผลติทางการเกษตรอยาง

เพยีงพอ สงผลตอคุณภาพชวีติ

ของประชาชนที่ดขีึ้น 

ดําเนนิการกอสรางลานตาก

ผลผลติทางการเกษตร บริเวณ

ขางสระนอย เทลาน คสล. พื้นที่

รวม 1,203 ตารางเมตร  

(รายละเอียดตามแบบ อบต.บาน

เพชรกําหนด) 

- - 180,000 180,000 - 1 แหง เกษตรกรมีลานสําหรับ

ตากพชืผลทางการ

เกษตรทีเ่พียงพอสงผล

ตอคุณภาพชวีติที่ดขีึ้น 

กองชาง 

4 ถมที่สาธารณะของหมูบาน  

หมูที่ 13 

เพื่อใหมีพื้นที่สาธารณะประโยชน

เพิ่มขึ้น 

พื้นที่ดนิถมไมนอยกวา 625.60

ตารางเมตร ถมสูง เฉลี่ย 1 เมตร 

(ตามแบบ อบต.บานเพชรกําหนด) 

- 127,700 - - - 1 แหง มีพื้นที่สําหรับจัด

กจิกรรมหมูบาน 

กองชาง 

5 กอสรางศาลาอเนกประสงค

บานโนนทองหลาง หมูที ่13 

เพื่อใหมีที่สําหรับจัดกจิกรรม

ตางๆของหมูบานและสาธารณะ

ประโยชน 

ศาลาอเนกประสงค กวาง 6 เมตร  

ยาว 12 เมตร   

(ตามแบบ อบต.บานเพชรกําหนด) 

- - 324,000 - - 1 แหง มีพื้นที่สําหรับจัด

กจิกรรมหมูบาน 

กองชาง 

6 กอสรางศาลาทีพ่ักและตดิตัง้

แนวร้ัวริมสระน้ําหมูบาน หมูที่ 

13 

เพื่อใหประชาชนและเดก็นกัเรียน

มีที่พักรอรถที่ปลอดภัยพรอมกัน้

แนวร้ัว 

ศาลาที่พักกวาง 8 เมตร ยาว 8 

เมตร ตดิตัง้แนวร้ัวยาว 40 เมตร 

(ตามแบบ อบต.บานเพชรกําหนด) 

- - - 500,000 - 1 แหง มีศาลาที่พักและแนวร้ัว

กัน้ที่ปลอดภัยสําหรับ

ประชาชนและเด็กนักเรียน 

กองชาง 
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  2.6  แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

7 กอสรางลานอเนกประสงค

พรอมกําแพง หมูที่ 13 

(ปป.ฉ.6) 

เพื่อใหมีพื้นที่สําหรับใชประโยชน

ในหมูบานพรอมกําแพงปองกัน 

ลาน คสล. ขนาด 15x15 เมตร 

หนา 0.10 เมตร พื้นที่ใชสอย 225 

ตารางเมตร พรอมกําแพงกันดนิ

ยาว 38 เมตร (รายละเอียดตาม

แบบ อบต.บานเพชรกําหนด) 

- - - - 150,000 

 

1 แหง มีพื้นที่สําหรับใชประโยชน

ในหมูบานพรอมกําแพง

ปองกัน 

กองชาง 

8 ตอเตมิอาคารหองน้ํา หองครัว 

ลานตาก หมูที่ 5 

มีปรับปรุงลานตากใหมีสิ่งอํานวย

ความสะดวกใหแกประชาชนใน

การมาใชประโยชนและการจัด

กจิกรรมตางๆ ของหมูบาน 

หองน้ําขนาด 1.50x2 เมตร 

จํานวน 2 หอง และหองครัว

ขนาด 6x4.50 เมตร พื้นที่ใชสอย

รวมอาคารเดมิไมนอยกวา 87 

ตร.เมตร (รายละเอียดตามแบบ 

อบต.บานเพชรกําหนด) 

- - - - 348,000 1 แหง มีสิ่งอํานวยความสะดวก

ใหแกประชาชนที่มาใช

ประโยชนและการจัด

กจิกรรมตางๆของหมูบาน 

กองชาง 

9 ปรับปรุงซอมแซมเสยีงตาม

สาย หมูที่ 19 

เพื่อปรับปรุงซอมแซมเสยีงตาม

สายของหมูบานใหสามารถใชงาน

ไดอยางมีประสทิธิภาพ 

1. เคร่ืองขยายเสยีง 1 เคร่ือง 

(100 วัตต+100 วัตต RMS) 

2. เดนิสายลําโพงขนาด 0.9 

มิลลเิมตร ยาว 1,987 เมตร 

3. ลําโพง ขนาด 50 W 200 Hz-

6KHz จํานวน 3 ชุด 

- - - 100,000 - 1 แหง เสยีงตามสายของหมูบาน

ใหสามารถใชงานไดอยาง

มีประสทิธิภาพ 

กองชาง 

รวม 9  โครงการ - - 190,000 293,600 504,000 780,000 498,000 - - - 
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  2.7  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 สงเสริมประชาธิปไตย   

(ปป.ฉ.6) 

จัดการฝกอบรม การรณรงค

ประชาสัมพันธเกี่ยวกับการ

เลอืกตัง้ในระบอบประชาธิปไตย 

คลอบคลุม 23 หมูบาน 20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ 

ประชาชนมีความรู

เกี่ยวกับการเลอืกตัง้ใน

ระบอบประชาธิปไตย 

สํานักงาน 

ปลัด 

2 พัฒนาศักยภาพคณะ 

กรรมการหมูบานดานการ

จัดทําแผน (แผนชุมชน/

แผนพัฒนาหมูบาน) 

เพื่อฝกอบรมดานการจัดทําแผน

ใหกับคณะกรรมการหมูบานใหมี

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ

จัดทํ าแผน ไดแก  แผนพัฒ นา

ทองถิ่น หรือแผนพัฒนาหมูบาน  

คณะกรรมการหมูบานและผูที่

เกี่ยวของในการจัดทําแผนพัฒนา  

ทัง้ 23 หมูบาน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง คณะกรรมการหมูบานมี

ความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับการจัดทํา

แผนพัฒนาหมูบาน 

สํานักงาน

ปลัด 

3 ปองกันและแกไขปญหายา

เสพตดิ 

เพื่อดําเนนิการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพตดิ เชน การอบรม

การปราบปรามยาเสพตดิระดับ

หมูบาน การรณรงคตางๆ 

กจิกรรมบําบัดฟนฟูผูตดิ/ผูเสพยา

เสพตดิ การสรางภูมิคุมกัน 

ในเยาวชนกลุมเสี่ยง ฯลฯ 

คลอบคลุม 23 หมูบาน 130,000 - - - - 1 คร้ัง ปญหายาเสพตดิในตาํบล

บานเพชรลดลง 

สํานักงาน 

ปลัด 

4 ประชาคมจัดทําแผนระดับ

หมูบาน 

เพื่อใหความรูในการจัดทําแผน

ชุมชน แผนพัฒนาทองถิ่น จัดเวที

ประชาคมระดบัหมูบานสรางการ

มีสวนรวมของประชาชน  

คลอบคลุม 23 หมูบาน 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 1 คร้ัง ประชาชนมีสวนรวมใน

การจัดทําแผนพัฒนา 

สํานักงาน 

ปลัด 

5 ประชาคมบูรณาการแผน

ระดับตําบล 

เพื่อประชาคมบูรณาการแผน 

ชุมชนและแผนพัฒนาทองถิ่นระดับ

ตําบล ขับเคลื่อน สรางการเรียนรู

แกชุมชนและสงเสริมใหเกดิการมี

สวนรวมในกระบวนการจัดทําแผน

ในระดับตําบล  

คลอบคลุม 23 หมูบาน 35,000 20,000 20,000 20,000 20,000 คร้ัง เกดิการบูรณาการการ

จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

รวมกัน 

สํานักงาน 

ปลัด 

รวม 5  โครงการ - - 210,000 65,000 65,000 65,000 65,000 - - - 
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  2.8  แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 สงนักกฬีาเขารวมการแขงขัน

กฬีาตานยาเสพตดิตางๆ 

เพื่อเปนคาใชจายในการสงนักกฬีา

เขารวมการแขงขันกฬีาตานยาเสพ

ตดิตางๆ ตามนโย บายของรัฐบาล

ที่หนวยงานตางๆ จัดขึ้น   

นักกฬีาในตําบลบานเพชร 

จํานวน 23 หมูบาน 

20,000 

 

15,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ 

เปดโอกาสใหนักกฬีาได

เขารวมการแขงขันใน

รายการตางๆ 

กอง 

การศกึษาฯ 

2 แขงขันกฬีา "ตานยาเสพตดิ

และสรางความปรองดอง

สมานฉันท" 

เพื่ อจ ายเปนค าใชจ ายในการ

จัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพ

ตดิ สรางความสามัคคีและความ

ปรองดองสมานฉันท 

(กีฬาทองถิ่นสัมพันธ) เชน จาย

เปนค าวัสดุ  อุปกรณ ฯลฯและ

คาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวของ 

จัดการแขงขันกฬีา 

จํานวน 1 คร้ัง 

120,000 20,000 20,000 

 

20,000 20,000 จํานวน

ผูเขารวม

แขงขันกฬีา 

ผูเขารวมการแขงขนัมี

น้ําใจนักกฬีาและมี

สุขภาพรางกายและจติใจ

ที่เขมแข็ง 

กอง 

การศกึษาฯ 

3 จัดการแขงขันฟตุซอลเด็กและ

เยาวชน 

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครง 

การจัดการแขงขันฟุตซอลเด็ก

และเยาวชน โดยเปนคาใชจาย

ตามโครงการ และคาใชจายอ่ืนที่

เกี่ยวของและจําเปน 

จัดการแขงขันกฬีาฟุตซอล 

จํานวน 1 คร้ัง 

240,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จํานวน

ผูเขารวม

แขงขันกฬีา 

ผูเขารวมการแขงขนัมี

น้ําใจนักกฬีาและมี

สุขภาพรางกายและจติใจ

ที่เขมแข็ง 

กอง 

การศกึษาฯ 

4 วอลเลยบอลแชมปเปยนชพิ เพื่ อ จ า ย เป น ค า ใช จ า ย ต า ม

โ ค ร ง ก า ร แ ข ง ขั น กี ฬ า

วอลเลยบอล โดยเปนคาใชจาย

ตามโครงการและคาใชจายอ่ืนที่

เกี่ยวของและจําเปน 

จัดการแขงขันวอลเลยบอล 

จํานวน 1 คร้ัง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน

ผูเขารวม

แขงขันกฬีา 

ผูเขารวมการแขงขนัมี

น้ําใจนักกฬีาและมี

สุขภาพรางกายและจติใจ

ที่เขมแข็ง 

กอง 

การศกึษาฯ 

5 รําบวงสรวงงานประเพณี

วัฒนธรรมทองถิ่นจังหวัด

ชัยภูมิ (พต.ฉ. 3) 

เพื่อเปนคาใชจายในกจิกรรม

สงเสริมวัฒนธรรมประเพณีตางๆ  

โดยการรําบวงสรวง และการฟอน

รําทองถิ่น 

นางรําตําบลบานเพชร 

จํานวน 200 คน 

- 30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

กจิกรรมทาง

วัฒนธรรม

ประเพณี 

นางรําตําบลบานเพชรได

เขารวมกจิกรรมสําคัญ

ทางวัฒนธรรมประเพณี

ตางๆ 

กอง 

การศกึษาฯ 
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  2.8  แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

6 สงเสริมวัฒนธรรมประเพณี

เขาพรรษา 

เพื่ อ จ า ย เป น ค าดํ า เนิ น ก า ร

กิจกรรมตามโครงการ เชน คา 

จางตกแตงขบวน คาจางเคร่ือง

ขยาย เสี ยง เงิน รา งวั ล ขบวน

แห คาปจจัยถวายพระ ฯลฯ 

ครอบคลุม 23 หมูบาน 30,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง วัฒนธรรม ประเพณีที่ดี

งานคงอยูคูสังคมไทย

และชาวตาํบลบานเพชร

สบืไป 

กอง 

การศกึษาฯ 

7 อนุรักษสงเสริมและเผยแพร

ศลิปวัฒนธรรมประเพณี

ทองถิ่น 

เพื่ อ จ า ย เป น ค าดํ า เนิ น ก า ร

กิ จ กรรม ต ามโค รงการ เพื่ อ

อนุ รักษ ส งเส ริมและเผยแพ ร

ศลิปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น 

ครอบคลุม 23 หมูบาน 30,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 คร้ัง วัฒนธรรม ประเพณีที่ดี

งานคงอยูคูสังคมไทย

และชาวตาํบลบานเพชร

สบืไป 

กอง 

การศกึษาฯ 

8 สงเสริมวัฒนธรรมประเพณี

ทองถิ่น (อุปสมบทนาคหมู) 

เพื่อจายเปนคาดําเนนิการ

กจิกรรมตามโครงการ เชน 

คาอาหาร เคร่ืองดืม่ คาวัสดุ

อุปกรณ ฯลฯ รวมทัง้รายจายอ่ืน

ที่เกี่ยวของและจําเปน 

ครอบคลุม 23 หมูบาน 

ณ วัดศาลาทรง 

20,000 25,000 25,000 25,000 25,000 1 คร้ัง วัฒนธรรม ประเพณีที่ดี

งานคงอยูคูสังคมไทย

และชาวตาํบลบานเพชร

สบืไป 

กอง 

การศกึษาฯ 

9 อนุรักษและสบืสานประเพณี

ลอยกระทง 

เพื่ อ จ า ย เป น ค าดํ า เนิ น ก า ร

กิจกรรมตามโครงการ เชน คา 

อ า ห า ร  เค ร่ื อ งดื่ ม  ค า วั ส ดุ

อุปกรณ  เคร่ืองประดับตกแตง

ขบวน ฯลฯ รวมทั้งรายจายอ่ืนที่

เกี่ยวของและจําเปน 

ครอบคลุม 23 หมูบาน 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 1 คร้ัง วัฒนธรรม ประเพณีที่ดี

งานคงอยูคูสังคมไทย

และชาวตาํบลบานเพชร

สบืไป 

กอง 

การศกึษาฯ 

รวม 9  โครงการ - - 585,000 495,000 500,000 500,000 500,000 - - - 
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  2.9  แผนงานงบกลาง 

 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 สมทบกองทุนหลักประกัน

สุขภาพองคการบริหารสวน

ตําบลบานเพชร 

(ผ.05 สําหรับอุดหนุน อปท. 

สวนราชการ) (ปป.ฉ.6) 

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุน

หลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น

หรือพื้นที่ขององคการบริหารสวน

ตําบลบานเพชร (สปสช.) ตาม

ประกาศของคณ ะกรรมการ

สํานักงานหลักประกันสุขภาพ

แหงชาต ิไมนอยกวารอยละ 50  

กองทุนหลักประกัน

สุขภาพองคการบริหาร

สวนตําบลบานเพชร 

250,000 

 

200,000 

 

200,000 

 

200,000 

 

200,000 

 

1 คร้ัง ประชาชนในตําบล

บานเพชรเขาถงึการ

ใหบริการดาน

สุขภาพอยางทั่วถงึ 

สํานักงาน 

ปลัด 

2 เบี้ยยังชพีผูสูงอายุ เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยยัง

ชพีผูสูงอายุโดยมีวธีิการคํานวณ

ตัง้งบประมาณประเภทนี้จาก

ฐานขอมูลผูสูงอายุ รวม 12 

เดอืน   

สงเคราะหเบี้ยยังชพี

ผูสูงอายุ 

ครอบคลุม 23 หมูบาน 

15,193,200 15,936,000 16,000,000 16,100,000 16,200,000 จํานวน

ผูสูงอายุ 

ที่รับเบี้ย

สงเคราะห 

ผูรับเบี้ยสงเคราะห

มีคุณภาพชวีติที่ดขึึ้น 

กอง 

สวัสดกิารฯ 

3 เบี้ยยังชพีคนพกิาร เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยยัง

ชีพคนพิการ โดยมีวิธีคํานวณตั้ง

งบ ป ร ะม าณ ป ระ เภ ท นี้ จ า ก

ฐานข อ มู ลคนพิ ก าร รวม  12 

เดอืน 

สงเคราะหเบี้ยยังชพีผู

พกิาร 

ครอบคลุม 23 หมูบาน 

5,827,200 5,971,200 6,000,000 6,050,000 6,100,000 จํานวนผู

พกิาร 

ที่รับเบี้ย

สงเคราะห 

ผูรับเบี้ยสงเคราะห

มีคุณภาพชวีติที่ดขึึ้น 

กอง 

สวัสดกิารฯ 

4 เบี้ยยังชพีผูปวยเอดส เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยยัง

ชีพผูปวยเอดส โดยคํานวณจาก

ฐานขอมูลผูมีสิทธิรับเบี้ย รวม 12 

เดอืน 

สงเคราะหเบี้ยยังชพีผูปวย 

ครอบคลุม 23 หมูบาน 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 จํานวน

ผูปวย 

ที่รับเบี้ย

สงเคราะห 

ผูรับเบี้ยสงเคราะห

มีคุณภาพชวีติที่ดขึึ้น 

กอง 

สวัสดกิารฯ 

รวม 4 โครงการ - - 21,390,400 22,227,200 22,320,000 22,470,000 22,620,000 - - - 
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2. บัญชโีครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 

องคการบริหารสวนตําบลบานเพชร  อําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูมิ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชวีติใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 8  การบริหารจัดการบานเมอืงที่ด ีมปีระสิทธิภาพ 

     3. ยุทธศาสตรที่ 3  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมอืงที่ดี 

  3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 จัดการเลอืกตัง้ขององคการ

บริหารสวนตาํบล (ปป.ฉ.6) 

จัดการเลอืกตัง้ขององคการ

บริหารสวนตาํบล ในการเลือกตัง้

ของ อบต. กรณีหมดวาระหรือ

กรณีแทนตําแหนง ส.อบต.ที่วาง  

คลอบคลุม ทัง้ 23 หมูบาน 

ในพื้นที่ตําบลบานเพชร 

30,000 

 

364,500 

 

600,000 

 

500,000 

 

500,000 

 

ตําบลบานเพชร การเลอืกตัง้ของ

ตําบลบานเพชรเปนไป

ดวยความเรียบรอย 

สํานักงาน 

ปลดั 

2 ศูนยปฏิบัตกิารรวมในการ

ชวยเหลอืประชาชนขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นอําเภอ

บําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ 

(ปป.ฉ.3) 

เพื่อใหการอํานวยการของศูนย

ปฏิบัตกิารรวมขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นอําเภอ

บําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ  

มีประสทิธิภาพ ฯ 

อุดหนุน อปท. 

ในเขตอําเภอบําเหน็จณรงค 

- 25,000 25,000 25,000 25,000 1 คร้ัง ศูนยสามารถ

ดําเนนิการตาม

วัตถุประสงคไดอยาง

มีประสทิธิภาพ 

สํานักงาน 

ปลัด 

3 เงินอุดหนุนองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

เพื่ อ จ า ย เป น เ งิ น อุ ด ห นุ น

ใหกับ  อบต.เกาะมะนาว ตาม

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย

รวมขอมูลขาวสารการจัดซ้ือจัด

จางขององคก ารบ ริหารสวน

ตําบลระดับอําเภอฯ   

อุดหนุน อบต.เกาะมะนาว 

จํานวน 1 แหง 

30,000 - - - - 1 คร้ัง อปท.สามารถ

ดําเนนิการตาม

วัตถุประสงคไดอยาง

มีประสทิธิภาพ 

สํานักงาน 

ปลัด 

แบบ ผ. 02 
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  3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

4 จัดทําปายประชาสัมพันธใน

การจัดเกบ็ภาษปีระจําป 

เพื่อจัดทําปายประชาสัมพันธใน

การจัดเก็บภาษีประจําปเพื่อเปน

การเพิ่ มรายไดใหกับองคการ

บริหารสวนตําบลบานเพชร 

ตดิตัง้ปายประชาสัมพันธ

ในพื้นที่ตําบลบานเพชร 

30,000 50,000 5,000 5,000 5,000 จํานวนปายภาษี

ที่ตดิตัง้ 

ประชาชนได

รับทราบขอมูลดาน

การจัดเกบ็ภาษี

ประจําป 

กองคลัง 

5 อบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและ

เพิ่มประสทิธิภาพในการ

ปฏิบัติงานขององคการ

บริหารสวนตําบลบานเพชร 

เพื่อเสริมสรางทักษะในการ

ทํางานและเพิ่มความรู 

คณะผูบริหาร สมาชกิสภา 

พนักงานสวนตําบล 

พนักงานจาง  ผูนําชุมชน 

ผูบําเพ็ญประโยชน 

400,000 410,000 410,000 410,000 410,000 1 คร้ัง ผูเข ารวมมีความรู

สามารถพัฒนา

ตนเองและงานไดดี

ย่ิงขัน้ 

สํานักงาน 

ปลัด 

6 จัดทําและปรับปรุงขอมูล

แผนที่ภาษแีละทะเบยีน

ทรัพยสิน 

เพื่อดําเนนิการในขัน้ตอนการ

จัดทําหรือปรับขอมูลแผนที่ภาษี

และทะเบยีนทรัพยสนิ ในขัน้ตอน

การจัดทําแผนที่ภาษ ี(ผ.ท.7) และ

นําสงขอมูลแผนที่ภาษ ี(ผ.ท.7) เขา

สูโปรแกรม LTax3000 

แผนที่ภาษแีละทะเบยีน

ทรัพยสิน 

ขอมูลครอบคลุม 23 

หมูบาน 

100,000 100,000 100,000 50,000 50,000 โปรแกรมแผนที่

ภาษแีละ

ทะเบยีน

ทรัพยสิน 

มีขอมูลดานแผนที่

ภาษแีละทะเบยีน

ทรัพยสินที่ถูกตอง 

กองคลัง 

7 โครงการอบรมเพื่อเพิ่ม

ศักยภาพและเพิ่มประสทิธิ 

ภาพในการพัฒนาองคกรสู

ความเปนเลศิ (ปป.ฉ.5) 

เพ่ือยกระดับคุณภาพการบริหาร

จัดการขององคการบริหารสวนตําบล

บานเพชรใหสอดคลองกับหลักธรรมา 

ภบิาลตลอดจนเขาใจบทบาทหนาที่ซ่ึง

กันและกันมทีัศนคตทิี่ดใีนการปฏบิัติ 

งานและไดแลกเปลี่ยนความคดิเห็น

และประสบการณในการทํางาน

รวมกัน 

คณะผูบริหาร สมาชิกสภา 

พนักงานสวนตําบล 

พนักงานจาง  ผูนําชุมชน 

ผูบําเพ็ญประโยชน 

- 410,000 410,000 410,000 - 1 คร้ัง นําความรูและ

ประสบการณที่ได 

จากการอบรมมา

ประยุกตพัฒนา 

องคกร 

สํานักงาน

ปลัด 

8 โครงการจัดงานรัฐพธีิและ

กจิกรรมปกปองสถานบนั

สําคัญ 

เพื่อจดักจิกรรมดานรัฐพธีิและ

กจิกรรมปกปองสถาบันสําคัญ 

รวมถงึกจิกรรมอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ ฯลฯ 

สวนราชการ 

และประชาชนทกุหมูเหลา

ในตําบลบานเพชร 

- - 20,000 20,000 20,000 จํานวนโครงการ

ที่จัด 

การแสดงออกถงึ

ความจงรักภักดตีอ

สถาบันทีส่ําคัญ 

สํานักงาน

ปลัด 

รวม 8 โครงการ - - 590,000 1,359,500 1,570,000 1,420,000 1,010,000 - - - 
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  3.2  แผนงานสังคมสงเคราะห 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ

พัฒนาสตรีตาํบลบานเพชร 

เพื่ อ จ า ย เป น ค า ใช จ า ย ต า ม

โครงการ เชน คาวัสดุ อุปกรณ 

คาวิทยากร คาอาหารกลางวัน 

อาหารวาง เคร่ืองดื่ม  คาปาย

โครงการ ฯลฯ  

คณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบล

บานเพชร ทัง้ 23 หมุบาน 

20,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 คร้ัง คณะกรรมการพัฒนา

สตรีตําบลบานเพชร

ปฏิบัตงิานไดอยางมี

ประสทิธิภาพ 

กอง 

สวัสดกิารฯ 

รวม 1  โครงการ - - 20,000 10,000 10,000 10,000 10,000 - - - 

 

3.3  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 ตดิตัง้ระบบไฟฟาสองสวาง

ภายในอาคารโดมพรอมระบบ

ควบคุมชุดโคม (ปป.ฉ.5) 

เพื่อใหมีแสงสวางในเวลากลางคนื 

ปองกันและรักษาทรัพยสนิของทาง

ราชการพรอมบริการประชาชนใน

การใชอาคารโดม 

ตดิตัง้ระบบไฟฟาสองสวาง

ภายในอาคารโดมพรอมระบบ

ควบคุมชุดโคม จํานวน 21 ชุด 

 

- 250,000 364,000 - - จํานวนชดุโคมไฟ มีแสงสวางเพยีงพอ

ตอการใชงาน 

กองชาง 
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3.3  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

2 ตดิตัง้หมอแปลงไฟฟา

สํานักงานองคการบริหารสวน

ตําบลบานเพชร (พต.ฉ.2) 

เพื่อเพิ่มขนาดหมอแปลงไฟฟา

จากขนาด 50 เควเีอ เปนขนาด 

100 เควเีอ สําหรับสํานกังาน 

อบต.บานเพชร 

การไฟฟาสวนภูมิภาคดําเนนิการ 

- ร้ือถอนตดิตัง้หมอแปลงเคร่ือง

ใหม ระบบ 3 เฟส 22,000-

400/230 โวลท ขนาด 100 เควเีอ 

จํานวน 1 เคร่ือง  

- ปกเสาคอนกรีตอัดแรงขนาด 12 

เมตร จํานวน 2 ตน พาดสายแรง

สูงดวยสายเคเบลิอากาศขนาด 50 

ตารางเมตร จํานวน 3 เสน 

ระยะทาง 92 เมตร พรอมอุปกรณ

ประกอบหัวเสา ตดิตัง้สายยึดโยง 

จํานวน 2 ชุด 

- ปกเสาคอนกรีต ขนาด 9 เมตร 

จํานวน 7 ตน พาดสายแรงต่ําดวย

สายอลูมิเนยีมหุมฉนวน ขนาด 95 

ตารางเมตร จํานวน 4 เสน 

ระยะทาง 150 เมตร ตดิตัง้สายยึด

โยง จํานวน 3 ชุด 

- ตดิตัง้มิเตอรแรงต่ําประกอบ  

ซีท ีระบบ 3 เฟส 4 สาย ขนาด 

150/5 แอมป จํานวน 1 เคร่ือง  

- 450,000 

 

- - - 1 แหง สํานักงาน อบต.บานเพชร 

มีกําลังไฟฟาเพื่อใชในการ

ปฏิบัตริาชการภายใน

สํานักงานอยางเพยีงพอ 

และสามารถใหบริการ

ประชาชนไดอยางเต็ม

ประสทิธิภาพ 

กองชาง 

รวม 2  โครงการ - - - 700,000 364,000 - - - - - 

 

 

61 

 



 

  3.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 ปรับปรุงหองสํานักงานบริเวณ 

ชัน้ 2 ของอาคารสํานักงาน 

(พต.ฉ.2) 

เพื่อใหมีหองปฏิบัตริาชการ

สําหรับสํานกังานเพื่อรองรับ

ภารกจิงานที่เพิ่มมากขึ้น 

จํานวน 1 หอง  

(รายละเอียดตามแบบ อบต.บาน

เพชรกําหนด) 

- 443,000 - - - 1 แหง มีหองสําหรับปฏิบัติ

ราชการเพยีงพอตอ

ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น 

สํานักงาน

ปลัด 

2 โครงการปรับปรุงอาคาร

สํานักงานองคการบริหาร สวน

ตําบลบานเพชร 

เพื่อจายเปนคาจางเหมาปรับ 

ปรุงอาคารสํานักงาน อบต.

บานเพชร ภายนอกอาคาร

สํานักงาน 

(ตามแบบ อบต.กําหนด) 

ทาสอีาคารภายนอก พรอมตดิตั้ง

ตาขายเหล็กปองกันนก 

(รายละเอียดตามแบบ อบต.บาน

เพชรกําหนด) 

151,000 - - - - 1 แหง อาคารสํานักงาน 

มีความสงางาม 

กองชาง 

3 ปรับปรุงลานกฬีาองคการ

บริหารสวนตําบลบานเพชร 

(พต.ฉ.2) 

เพื่อปรับปรุงลานกฬีาของ 

อบต.บานเพชรใหมีพื้นที่ใชสอย

มากย่ิงขึ้น 

พื้นที่ใชสอยไมนอยกวา 473.46 

ตารางเมตร (รายละเอียดตาม

แบบ อบต.บานเพชรกําหนด) 

- 186,000 

 

- - - 1 แหง อบต.บานเพชร มีลาน

กฬีาสําหรับใหบริการ

ประชาชนในการจัด

กจิกรรมตางๆ เพิ่มขึ้น 

กองชาง 

4 กอสรางลานอเนกประสงค

ภายในอาคารโดม  (พต.ฉ.2) 

เพื่อกอสรางลานคอนกรีตเสริม

เหลก็ภายในอาคารโดม 

สําหรับใชประโยชนและรองรับ

การบริการตางๆ 

ลานคอนกรีตเสริมเหลก็ กวาง 

39 เมตร ยาว 51 เมตร หนา 

0.12 เมตร พื้นที่ที่ดาํเนนิการไม

นอยกวา 1,989 ตารางเมตร  

(รายละเอียดตามแบบ อบต. บาน

เพชรกําหนด) 

- 1,035,000 

 

- - - 1 แหง อาคารโดมมีลาน

อเนกประสงคที่ได

มาตรฐาน สามารถ

ใชงานไดหลากหลาย 

กองชาง 

5 กอสรางถนน คสล. ทางเขา

อาคารโดมอเนกประสงค 

(พต.ฉ.2) 

เพื่อกอสรางถนน คสล.ทางเขา

อาคารโดมอเนกประสงค ใหมี

มาตรฐานรองรับการใหบริการ

ประชาชน 

ถนน คสล. กวาง 4 เมตร ยาว 

184 เมตร หนา 0.15 เมตร 

พรอมลงหนิคลุกไหลทางตาม

สภาพพื้นที่ไมนอยกวา 184 

ตารางเมตร  (รายละเอียดตาม

แบบ อบต.บานเพชรกําหนด) 

- 404,800 

 

- - - 1 เสนทาง อบต.บานเพชร มี

ถนนที่มีมาตรฐานไว

ใหบริการประชาชน

ในการจัดกจิกรรม

ตางๆ  

กองชาง 
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  3.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

6 เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กรอบ

อาคารโดมอเนกประสงค 

อบต.บานเพชร (พต.ฉ.6) 

เพื่อใชในการปฏิบัตริาชการ 

เพิ่มพื้นที่ใชสอยในโอกาสตางๆ 

พื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหลก็ไม 

นอยกวา 988 ตารางเมตร หนา 

0.15 เมตร ดําเนนิการตดิตัง้บล็อก

ปูหญาพรอมปลูกหญา,ปลูกตนไม 

 ,ขอบคันหนิพรอมทาส,ีถมดนิ

พรอมปรับเกรด (รายละเอียด

ตามแบบ อบต.บานเพชรกําหนด) 

- - 500,000 

 

- - 1 แหง โดมอเนกประสงคมี

พื้นทใีชสอยเพิ่มมาก

ขึ้น 

กองชาง 

7 กอสรางโรงจอดรถพรอมเท

พื้นลานคอนกรีตบริเวณหนา

กองชาง อบต.บานเพชร 

(พต.ฉ.6) 

เพื่อใชในการปฏิบัตริาชการ 

และอํานวยความสะดวก ใหแก

ประชาชนผูมาตดิตอราชการ 

โรงจอดรถขนาดกวาง 6 เมตร 

ยาว 20 เมตร พื้นที่ผิวคอนกรีต

เสริมเหลก็ไมนอยกวา 120ตาราง

เมตร หนา 0.15 เมตร 

(รายละเอียดตามแบบ อบต.บาน

เพชรกําหนด) 

- - 250,000 

 

- - 1 แหง ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

มาตดิตอราชการ 

กองชาง 

8 ปรับปรุงอาคารพัสด ุ 

องคการบริหารสวนตําบล 

บานเพชร (พต.ฉ.6) 

 

เพื่อใชในการปฏิบัตริาชการ 

เพิ่มพื้นที่ใชสอยในโอกาสตางๆ 

จัดทําเวทขีนาด กวาง 4 เมตร  

ยาว 6 เมตร  สูง 0.40 เมตร 

พรอมตดิตัง้ราวแสตนเลสทางขึ้น  

1 จุด (รายละเอียดตามแบบ 

อบต.บานเพชรกําหนด) 

- - 100,000 

 

- - 1 แหง อาคารพัสดุสามารถ

ใชงานไดหลากหลาย 

เกดิประโยชนในการ

ใชสถานที ่

กองชาง 

9 ปรับปรุงอาคาร ชัน้ 2  เพื่อใหมีหองปฏิบัตริาชการ

สําหรับสํานกังานเพื่อรองรับ

ภารกจิงานที่เพิ่มมากขึ้น 

ดําเนนิการปูพื้นดวยกระเบื้องยาง 

1 งาน พรอมตดิตัง้ผามาน 

จํานวน 1 งาน  

(รายละเอียดตามแบบ อบต.บาน

เพชรกําหนด) 

- - 251,000 - - 1 แหง มีหองสําหรับปฏิบัติ

ราชการเพยีงพอตอ

ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น 

สํานักงาน

ปลัด 

รวม 9  โครงการ - - 151,000 2,068,800 1,101,000 - - - - - 
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2. บัญชโีครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 

องคการบริหารสวนตําบลบานเพชร  อําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูมิ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  พัฒนาขดีความสามารถในการผลิต การจัดการสินคาและบริการ สรางมูลคาเพิ่มอยางมปีระสิทธิภาพและยั่งยนื 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 6  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน 

     4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ถนน คสล.)  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 กอสรางถนน คสล. สายบาน

เพชร ดอนชะแง (ถนนเกา) 

จากบานนายยง ยึดพวก ถงึ

วัดเพชรดอนยาง หมูที่  1 

เพื่อใหการสัญจรภายในหมูบาน

เกดิความสะดวกและมีความ

ปลอดภัย 

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 4 

เมตร ยาว 70 เมตร  หนา 0.15 

เมตร (รายละเอียดตามแบบ 

อบต.บานเพชรกําหนด) 

187,000 - - - - 1 แหง ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองชาง 

2 กอสรางถนน คสล.สายหนอง

อีนุน (ชวงที ่1) หมูที่ 1 

เพื่อใหการสัญจรภายในหมูบาน

เกดิความสะดวกและมีความ

ปลอดภัย 

ขนาดผิวจราจร กวาง 4 เมตร  

ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร 

(รายละเอียดตามแบบ อบต. บาน

เพชรกําหนด) 

- - 297,000

  

- - 1 แหง ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองชาง 

3 กอสรางถนน คสล.สายคลอง

เสอืบอง (ชวงที่ 2) หมูที ่1

  

   

  

เพื่อใหการสัญจรภายในหมูบาน

เกดิความสะดวกและมีความ

ปลอดภัย 

ขนาดผิวจราจร กวาง 4 เมตร    

ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15เมตร 

พรอมลงลูกรังไหลทางกวางขาง

ละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร  

(รายละเอียดตามแบบ อบต. บาน

เพชรกําหนด) 

- - - 330,000 - 1 แหง ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองชาง 

 

แบบ ผ. 02 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ถนน คสล.)  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

4 กอสรางถนน คสล.หนาศาล

เจาประสทิธ์ิ  เชื่อมสาย

ธรรมวัฒน(ถนนรอบสระน้ํา

ขางวัด)  (ชวงที่ 3)  หมูที่ 2 

เพื่อใหการสญัจรภายในหมูบาน

เกดิความสะดวกและมีความ

ปลอดภัย 

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 80   

เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมลง

ลูกรังไหลทาง (รายละเอียดตาม

แบบ อบต. บานเพชรกําหนด) 

- 181,000 - - - 1 แหง ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองชาง 

5 กอสรางถนน คสล.ซอยรวมใจ

พัฒนา หมูที่ 2 

เพื่อใหการสัญจรภายในหมูบาน

เกดิความสะดวกและมีความ

ปลอดภัย 

ขนาดผิวจราจร  กวาง 4 เมตร  

ยาว 1,500 เมตร 

(รายละเอียดตามแบบ อบต. 

บานเพชรกําหนด) 

- - -  400,000 - 1 แหง ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองชาง 

6 ซอมแซมถนนลูกรังพรอมยก

รองพนูดนิ  ซอยบานนายฉ่ํา -

บานนายสมด ี หมูที ่ 2 

เพื่อใหการสัญจรภายในหมูบาน

เกดิความสะดวกและมีความ

ปลอดภัย 

ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 200  

เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร 

(รายละเอียดตามแบบ อบต. 

บานเพชรกําหนด) 

- - 120,000 - - 1 แหง ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองชาง 

7 ปรับปรุงผิวถนนซอยแมพา

กลาง หมูที ่ 2 

เพื่อใหการสัญจรภายในหมูบาน

เกดิความสะดวกและมีความ

ปลอดภัย 

ยาว 100 เมตร กวาง 4 เมตร 

หนา 0.15 เมตร (รายละเอียด

ตามแบบ อบต. บานเพชร

กําหนด) 

- 100,000 - - - 1 แหง ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองชาง 

8 กอสรางถนน คสล.ซอยเลยีบ

วัดเพชรวศิยาราม (ชวงที่ 4)  

หมูที่ 2 (ปป.ฉ.6) 

เพื่อใหการสัญจรภายในหมูบาน

เกดิความสะดวกและมีความ

ปลอดภัย 

ผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 92 

เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมลง

ลูก รังไหลทางตามสภาพพื้นที ่

(รายละเอียดตามแบบ อบต.บาน

เพชรกําหนด) 

- - 202,400 - - 1 แหง ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองชาง 

9 กอสรางถนน คสล. จากบาน

นายประยูร ถงึบานนาย

ศุภกฤษ หม ู ที่ 2 

เพื่อใหการสัญจรภายในหมูบาน

เกดิความสะดวกและมีความ

ปลอดภัย 

ผิวจราจรกวาง 3 เมตร ยาว 60 

เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมลง

ลูก รังไหลทางตามสภาพพื้นที ่

(รายละเอียดตามแบบ อบต.บาน

เพชรกําหนด) 

- - - - 100,000 1 แหง ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองชาง 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ถนน คสล.) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

10 ขยายผิวถนนคอนกรีตจาก

ถนนคําปงดานขุนทด-บาน

นางอวยพร หมูที่ 3 (ปป.ฉ.6) 

เพื่อใหการสัญจรภายในหมูบาน

เกดิความสะดวกและมีความ

ปลอดภัย 

พื้นที่ ผิวจราจรคอนกรีตเสริม

เหล็กไมนอยกวา 900 ตร.เมตร 

หนา 0.15 เมตร(รายละเอียดตาม

แบบ อบต.บานเพชรกําหนด) 

- - 495,000 - - 1 แหง ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองชาง 

11 ปรับปรุงซอมแซมถนนคสล.

ชวงบานพอทมิ - พอวรีะ หมู

ที่ 3 

เพื่อใหการสัญจรภายในหมูบาน

เกดิความสะดวกและมีความ

ปลอดภัย 

 

(รายละเอียดตามแบบ อบต. 

บานเพชรกําหนด) 

30,000     1 แหง ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองชาง 

12 ปรับปรุงซอมแซมถนน คสล. 

ซอยบานพอยอด – บานพอรู  

(จุดแยกเขาบานพอรู) หมูที่ 3 

เพื่อใหการสัญจรภายในหมูบาน

เกดิความสะดวกและมีความ

ปลอดภัย 

ผิวจราจรกวาง 3 เมตร  ยาว 40 

เมตร หนา 0.15 เมตร 

 (รายละเอียดตามแบบ อบต. 

บานเพชรกําหนด) 

- - - 60,000 - 1 แหง ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองชาง 

13 กอสรางถนน คสล. จากบาน

นางมะถงึถนนบานนายทมิ 

ดานขุนทด หมูที่ 3 

เพื่อใหการสัญจรภายในหมูบาน

เกดิความสะดวกและมีความ

ปลอดภัย 

ผิวจราจรกวาง 3 เมตร  ยาว 27 

เมตร หนา 0.15 เมตร 

(รายละเอียดตามแบบ อบต.บาน

เพชรกําหนด) 

    60,000 1 แหง ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองชาง 

14 กอสรางถนน คสล.ภายใน

หมูบานรอบนอก ซอยหนอง 

ขโมง  หมูที่ 4 

 เพื่อใหการสัญจรภายในหมูบาน

เกดิความสะดวกและมีความ

ปลอดภัย 

ขนาดผิวจราจร กวาง 5 เมตร 

ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 

เมตร (รายละเอียดตามแบบ 

อบต. บานเพชรกําหนด) 

   66,000  1 แหง ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองชาง 

15 กอสรางถนน คสล.ภายใน

หมูบาน ซอยเจริญผล หมูที่ 4 

เพื่อใหการสัญจรภายในหมูบาน

เกดิความสะดวกและมีความ

ปลอดภัย 

ขนาด กวาง 4 เมตร ยาว 70  

เมตร หนา 0.15  เมตร พรอม ลง

ลูกรังไหลทาง (รายละเอียดตาม

แบบ อบต. บานเพชรกําหนด) 

 158,000    1 แหง ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองชาง 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ถนน คสล.) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

16 ซอมแซมเสริมผิวจราจรถนน

คอนกรีต ปากทาง เขาหมูบาน

โคกสวาง หมูที่ 4 

เพื่อใหการสัญจรภายในหมูบาน

เกดิความสะดวกและมีความ

ปลอดภัย 

ซอมแซมเสริมผิวจราจรถนน

คอนกรีต จํานวน 3 จุด ขนาดผิว

จราจร กวาง 5 เมตร ยาว 1,000 

เมตร  (รายละเอียดตามแบบ 

อบต. บานเพชรกําหนด) 

   66,000  1 แหง ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองชาง 

17 ซอมแซมเสริมผิวจราจรถนน 

คสล. ซอยประเสริฐพงษ     

หมูที ่4 

เพื่อใหการสัญจรภายในหมูบาน

เกดิความสะดวกและมีความ

ปลอดภัย 

ขนาดผิวจราจร กวาง 5 เมตร  

ยาว 1,000 เมตร (รายละเอียด

ตามแบบ อบต. บานเพชร

กําหนด) 

 100,000    1 แหง ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองชาง 

18 ซอมแซมเสริมผิวจราจรถนน

คอนกรีตซอยเพชรขุนทด  

(ชวงที่ 2) หมูที่ 4 

เพื่อใหการสัญจรภายในหมูบาน

เกดิความสะดวกและมีความ

ปลอดภัย 

ขนาดผิวจราจร กวาง 5 เมตร  

ยาว 150 เมตร (รายละเอียดตาม

แบบ อบต. บานเพชรกําหนด) 

   100,000  1 แหง ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองชาง 

19 กอสรางถนน คสล. ซอย    

พอขุนทด หมูที่ 4 

เพื่อใหการสัญจรภายในหมูบาน

เกดิความสะดวกและมีความ

ปลอดภัย 

ผิวจราจรกวาง 3 เมตร ยาว 135 

เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมลง

ลูกรังไหลทางตามสภาพพื้นที ่

(รายละเอียดตามแบบ อบต.บาน

เพชรกําหนด) 

- - - - 225,000 1 แหง ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองชาง 

20 กอสรางถนน คสล.ซอยคอก

หมู (ชวงที่ 3)  หมูที่ 6 

เพื่อใหการสัญจรภายในหมูบาน

เกดิความสะดวกและมีความ

ปลอดภัย 

ขนาดผิวจราจร กวาง 4 เมตร  

ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร 

(รายละเอียดตามแบบ อบต. 

บานเพชรกําหนด) 

- - - 110,000 - 1 แหง ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองชาง 

21 กอสรางถนน คสล.จากบาน

นายหม่ันถงึประปาหมูบาน 

หมูที่ 6 

เพื่อใหการสัญจรภายในหมูบาน

เกดิความสะดวกและมีความ

ปลอดภัย 

ผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 100 

เมตร หนา 0.15 เมตร  

(รายละเอียดตามแบบ อบต.บาน

เพชรกําหนด) 

- - - - 240,000 1 แหง ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองชาง 

 

67 

 



4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ถนน คสล.) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

22 ซอมแซมถนนถนนคอนกรีต

ทางเขาหมูบาน  หมูที่ 7 

เพื่อใหการสัญจรภายในหมูบาน

เกดิความสะดวกและมีความ

ปลอดภัย 

ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 30 เมตร 

หนา 0.15 เมตร พรอมไหลทาง

รางตื้นคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด

กวางขางละ 1 เมตร ยาว 30 

เมตร หนา 0.15 เมตรพรอมวาง

ทอ คสล. ชัน้ 3 ศก.0.40 เมตร

จํานวน 8ทอนและบอพักขนาด 

0.60x0.60x1 เมตร จํานวน 2 บอ 

(รายละเอียดตามแบบ อบต. บาน

เพชรกําหนด) 

- 196,700 - - - 1 แหง ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองชาง 

23 ซอมถนนคอนกรีตหนาลาน

อเนกประสงค หมูที่ 7 

เพื่อใหการสัญจรภายในหมูบาน

เกดิความสะดวกและมีความ

ปลอดภัย 

ขนาดผิวจราจร กวาง 4 เมตร ยาว 

60 เมตร หนา 0.15 เมตร  

(รายละเอียดตามแบบ อบต. บาน

เพชรกําหนด) 

140,000 - - - - 1 แหง ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองชาง 

24 กอสรางถนน คสล.ซอย

ดําเนนิ สะดวก (ชวงที ่2)  หมู

ที่ 8 (ปป.ฉ.6) 

เพื่อใหการสัญจรภายในหมูบาน

เกดิความสะดวกและมีความ

ปลอดภัย 

ผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 100 

เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมลง

ลูกรังไหลทางตามสภาพพื้นที่  

(รายละเอียดตามแบบ อบต.บาน

เพชรกําหนด) 

- - 220,000 - - 1 แหง ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองชาง 

25 กอสรางถนน คสล.ภายใน

หมูบาน สายแยกตาปูบาน - 

บานนายเทยีม หมูที่ 8 

เพื่อใหการสัญจรภายในหมูบาน

เกดิความสะดวกและมีความ

ปลอดภัย 

ขนาดผิวจราจร กวาง 4 เมตร  

ยาว 250 เมตร พรอมวางทอ

ระบายน้ํา คสล. ศก.0.40 เมตร 

จํานวน 2 จุดๆ ละ 5 ทอน รวม 10 

ทอน (รายละเอียดตามแบบ อบต. 

บานเพชรกําหนด) 

- - - 550,000 - 1 แหง ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองชาง 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ถนน คสล.) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

26 กอสรางถนน คสล.สายหลัง

สํานักงานขนสงรอบนอก (ชวง

ที่ 2) หมูที่ 10 

เพื่อใหการสัญจรภายในหมูบาน

เกดิความสะดวกและมีความ

ปลอดภัย 

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 70  

เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมลง

ลูกรังไหลทาง (รายละเอียดตาม

แบบ อบต. บานเพชรกําหนด) 

- 158,000 - - - 1 แหง ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองชาง 

27 กอสรางถนน คสล.เสนหลัง

ขนสงอําเภอบําเหน็จณรงค 

จากริมถนนสุรนารายณถงึ

บานนางถนอม สนตาเถร หมู

ที่ 10 

เพื่อใหการสัญจรภายในหมูบาน

เกดิความสะดวกและมีความ

ปลอดภัย 

ผิวจราจรกวาง 4 เมตร  ยาว 

100  เม ต ร ห นา  0 .15  เม ต ร 

(รายละเอียดตามแบบ อบต.บาน

เพชรกําหนด) 

- - - - 240,000 1 แหง ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองชาง 

28 กอสรางถนน คสล. ภายใน

หมูบาน สายดอนชะแง -ทา

ตาเผือก (ชวงที่ 1) หมูที่  11 

เพื่อใหการสัญจรภายในหมูบาน

เกดิความสะดวกและมีความ

ปลอดภัย 

ขนาดกวาง 4  เมตร ยาว 70 

เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมลง

ลูกรังไหลทาง (รายละเอียดตาม

แบบ อบต. บานเพชรกําหนด) 

156,000 - - - - 1 แหง ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองชาง 

29 กอสรางถนน คสล.ซอยบาน

ตาไกร หมูที่ 11 

เพื่อใหการสัญจรภายในหมูบาน

เกดิความสะดวกและมีความ

ปลอดภัย 

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 97เมตร 

หนา 0.15 เมตร พรอมลงลูกรัง

ไหลทาง (รายละเอียดตามแบบ 

อบต. บานเพชรกําหนด) 

- 217,000 - - - 1 แหง ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองชาง 

30 กอสรางถนน คสล. ซอยสวาง

ทุง (ระยะที่ 3) หมูที่ 11 

(พต.ฉ.6) 

เพื่อใหการสัญจรภายในหมูบาน

เกดิความสะดวกและมีความ

ปลอดภัย 

ผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 80 

เมตร หนา 0.15 เมตร  พรอมลง

ลูกรังไหลทางขางละ 0.50 เมตร 

(รายละเอียดตามแบบ อบต. 

บานเพชรกําหนด) 

- - 176,000 

 

- - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองชาง 

31 กอสรางถนน คสล.ภายใน

หมูบาน ซอยแจมเพ็ง หมูที่ 11 

เพื่อใหการสัญจรภายในหมูบาน

เกดิความสะดวกและมีความ

ปลอดภัย 

ขนาดผิวจราจร กวาง 4 เมตร  

ยาว 120 เมตร (รายละเอียดตาม

แบบ อบต. บานเพชรกําหนด) 

- - - 100,000 - 1 แหง ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองชาง 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ถนน คสล.) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

32 กอสรางถนน คสล.ภายใน

หมูบาน ซอยบานนายพันธ 

หมูที่ 11 

เพื่อใหการสัญจรภายในหมูบาน

เกดิความสะดวกและมีความ

ปลอดภัย 

ขนาดผิวจราจร กวาง 2 เมตร  

ยาว 22 เมตร หนา 0.15 เมตร  

พรอมลงลูกรังไหลทาง  

(รายละเอียดตามแบบ อบต. 

บานเพชรกําหนด) 

- - - 24,200 - 1 แหง ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองชาง 

33 กอสรางถนน คสล.ภายใน

หมูบาน ซอยบาน น.ส.บัวผัน 

หมูที่ 11 

เพื่อใหการสัญจรภายในหมูบาน

เกดิความสะดวกและมีความ

ปลอดภัย 

ผิวจราจรกวาง 3 เมตร ระยะความ

ยาว 45  เมตร หนา 0.15  เมต ร 

พรอมวางทอ คสล. มอก.ชั้น 3 ศก. 

0 .8 0  เม ต ร  จํ า น ว น  4  ท อ น 

(รายละเอียดตามแบบ อบต.บาน

เพชรกําหนด) 

- - - - 100,000 1 แหง ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองชาง 

34 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหลก็ บานนายดกึ– หนอง

กระโดน หมูที่ 15 

เพื่อใหการสัญจรภายในหมูบาน

เกดิความสะดวกและมีความ

ปลอดภัย 

ขนาด กวาง 4 เมตร ยาว 67 เมตร 

หนา 0.15 เมตร พรอมลงลูกรังไหล

ทาง (รายละเอียดตามแบบ อบต. 

บานเพชรกําหนด) 

142,300 - - - - 1 แหง ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองชาง 

35 กอสรางถนน คสล.ซอยบาน

นางเจริญ และซอยบานนาย

สทิธ์ิ  หมูที่ 15 

เพื่อใหการสัญจรภายในหมูบาน

เกดิความสะดวกและมีความ

ปลอดภัย 

ขนาดผิวจราจร กวาง 2.5 เมตร  

ยาว  60  เมต ร หนาเฉลี่ย  0 .15  

เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต. 

บานเพชรกําหนด) 

- - - 143,000 - 1 แหง ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองชาง 

36 ซอมแซมถนน คสล.ซอย

กลางบานระหวาง หมู 15 – หมู 

6  หมูที่ 15 

เพื่อใหการสัญจรภายในหมูบาน

เกดิความสะดวกและมีความ

ปลอดภัย 

ผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 126 

เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล

ทางขางละ 0.50 เมตร (รายละเอียด

ตามแบบ อบต.กําหนด) 

- - - - 400,000 1 แหง ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองชาง 

37 กอสรางถนน คสล.ทางแยกไป

บานดอนทะยิง-ทดคลองบัว 

(ชวงที่ 2) หมูที ่17 

เพื่อใหการสัญจรภายในหมูบาน

เกดิความสะดวกและมีความ

ปลอดภัย 

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 70 เมตร 

หนา 0.15 เมตร พรอมลงลูกรังไหล

ทาง  (รายละเอียดตามแบบ อบต. 

บานเพชรกําหนด) 

- 158,000 - - - 1 แหง ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองชาง 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ถนน คสล.) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

38 กอสรางถนน คสล.ภายใน

หมูบานซอยบานผูใหญหลอ 

หมูที่ 17 

เพื่อใหการสัญจรภายในหมูบาน

เกดิความสะดวกและมีความ

ปลอดภัย 

ขนาดผิวจราจร กวาง 3 เมตร  

ยาว 50 เมตร  หนา 0.15 เมตร 

พรอมลงลูกรังไหลทาง  

(รายละเอียดตามแบบ อบต. บาน

เพชรกําหนด) 

- - - 82,500 - 1 แหง ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองชาง 

39 กอสรางถนน คสล. ซอยริมทุง 

(ชวงที่ 3) หมูที่ 18 

เพื่อใหการสัญจรภายในหมูบาน

เกดิความสะดวกและมีความ

ปลอดภัย 

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 70 เมตร 

หนา 0.15 เมตร พรอมลงลูกรัง

ไหลทาง (รายละเอียดตามแบบ 

อบต. บานเพชรกําหนด) 

169,000 - - - - 1 แหง ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองชาง 

40 กอสรางถนน คสล.ซอยริมทุง 

(ชวงที่ 4) หมูที่ 18 

เพื่อใหการสัญจรภายในหมูบาน

เกดิความสะดวกและมีความ

ปลอดภัย 

ขนาดผิวจราจร กวาง 4 เมตร  

ยาว 90  เมตร (รายละเอียดตาม

แบบ อบต. บานเพชรกําหนด) 

- 198,000 - - - 1 แหง ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองชาง 

41 กอสรางถนน คสล.ภายใน

หมูบาน ซอยนวลกิ่ง หมูที่ 18 

(ปป.ฉ.6) 

เพื่อใหการสัญจรภายในหมูบาน

เกดิความสะดวกและมีความ

ปลอดภัย 

กอสรางถนน คสล.ผิวจราจรกวาง 

3 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 

เมตร พรอมลงลูกรังไหลทางตาม

สภาพพื้นที ่(รายละเอียดตามแบบ 

อบต.บานเพชรกําหนด) 

- - 90,000 - - 1 แหง ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองชาง 

42 กอสรางถนน คสล.ซอยตา

ชวง หมูที่ 18 

เพื่อใหการสัญจรภายในหมูบาน

เกดิความสะดวกและมีความ

ปลอดภัย 

ผิวจราจรกวาง 3 เมตร ยาว 38 

เมตร หนา 0.15 เมตร 

(รายละเอียดตามแบบ อบต.

กําหนด) 

- - - - 80,000 1 แหง ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองชาง 

43 ซอมแซมปรับปรุงถนน

คอนกรีต ซอยพอสงัโห หมูที่ 

19 

เพื่อใหการสัญจรภายในหมูบาน

เกดิความสะดวกและมีความ

ปลอดภัย 

ขนาดผิวจราจร กวาง 3 เมตร  

ยาว 50 เมตร (รายละเอียดตาม

แบบ อบต. บานเพชรกําหนด) 

- 82,500 - - - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองชาง 

 

71 

 



 

4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ถนน คสล.) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

44 เสริมผิวจราจรถนน คสล. 

จากบานแมโฮมถงึบานพอ

ปริญญา หมูที่ 19 (พต.ฉ.6) 

เพื่อใหการสัญจรภายในหมูบาน

เกดิความสะดวกและมีความ

ปลอดภัย 

ผิวจราจรกวาง 3 เมตร ยาว 34 

เมตร หนา 0.15 เมตร  พรอมลง

ลูกรังไหลทางตามสภาพพื้นที ่

(รายละเอียดตามแบบ อบต.บาน

เพชรกําหนด) 

- - 60,000 

 

- - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองชาง 

45 ซอมแซมพื้นผิวถนนสายเลยีบ

สระหนองแหว หมูที่  20 

เพื่อใหการสัญจรภายในหมูบาน

เกดิความสะดวกและมีความ

ปลอดภัย 

ขนาดผิวจราจร กวาง 5 เมตร  

ระยะทางยาว 500 เมตร 

(รายละเอียดตามแบบ อบต. บาน

เพชรกําหนด) 

500,000 - - - - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองชาง 

46 ซอมแซมผิวจราจรถนน คสล.

จากถนนสรุนารายณทางลง 

ศาลาหนองแวงถงึลานกฬีา 

ศาลาประชาธิป ไตย หมูที่ 20 

เพื่อใหการสัญจรภายในหมูบาน

เกดิความสะดวกและมีความ

ปลอดภัย 

ขนาดผิวจราจร กวาง 4 เมตร  

ยาว 500 เมตร 

(รายละเอียดตามแบบ อบต. บาน

เพชรกําหนด) 

- - 50,000 - - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองชาง 

47 ซอมแซมถนน คสล.สายหนา

วัด บานแมหนูนติยถงึบานนาย 

สายันต  ศรีประเทศ หมูที่ 20 

เพื่อใหการสัญจรภายในหมูบาน

เกดิความสะดวกและมีความ

ปลอดภัย 

ขนาดผิวจราจร กวาง 4 เมตร  

ยาว 500 เมตร 

(รายละเอียดตามแบบ อบต. บาน

เพชรกําหนด) 

- - - 50,000 - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองชาง 

48 ขยายผิวจราจรถนน คสล.และ

วางทอระบายน้ําพรอมบอพัก 

คสล. ศาลาประชาธิปไตย  

หมูที่  20 

เพื่อแกไขปญหาการจราจรให

สะดวกและปลอดภัย พรอมทัง้

แกปญหาการระบายน้ํา และ

แกปญหาน้ําทวมที่เกดิขึ้นเปน

ประจําทัง้ป 

ผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร 

กวาง 2 เมตร ระยะความยาว 50 

เมตร และวางทอ คสล.ชัน้3 ศก.1 

เมตร จํานวน 43ทอน พรอมบอ

พัก (รายละเอียดตามแบบ อบต. 

บานเพชรกําหนด) 

278,000 - - - - 1 แหง ประชาชนที่สัญจรถนน

เสนนี้ ไดรับความ

สะดวกปลอดภัย ทัง้ยัง

เปนการแกไขปญหาน้ํา

ทวมขัง 

กองชาง 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ถนน คสล.) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

49 ขยายผิวจราจรถนน คสล. 

และวางทอระบายน้ํา พรอม

บอพัก คสล. ศาลาระชาธิป

ไตย (ชวงที่ 2) หมูที่ 20 

(พต.ฉ.1) 

เพื่อแกไขปญหาการจราจรให

สะดวกและปลอดภัย พรอมทัง้

แกปญหาการระบายน้ํา และ

แกปญหาน้ําทวมที่เกดิขึ้นเปน

ประจําทัง้ป 

วางทอ คสล. ชัน้ 3 ศก. 1 เมตร 

ระยะความยาวรวม 169 เมตร 

จํานวน 152 ทอน พรอมบอพัก

และฝาปด จํานวน 17 บอ

(รายละเอียดตามแบบ อบต.บาน

เพชร กําหนด) 

- 275,000 

 

- - - 1 แหง ประชาชนที่สัญจรถนน

เสนนี้ ไดรับความ

สะดวกปลอดภัย ทั้งยัง

เปนการแกไขปญหาน้ํา

ทวมขัง 

กองชาง 

50 ขยายผิวจราจรถนน คสล. 

และวางทอระบายน้ํา พรอม

บอพัก คสล. ศาลา

ประชาธิปไตย (ชวงที่ 2) หมูที่ 

20  

เพื่อแกไขปญหาการจราจรให

สะดวกและปลอดภัย พรอมทัง้

แกปญหาการระบายน้ํา และ

แกปญหาน้ําทวมที่เกดิขึ้นเปน

ประจําทัง้ป 

วางทอระบายน้ํา คสล.ชั้น 3 ศก. 

1 เมตร  จํานวน 53  ทอน พรอม

บอพัก ระยะความยาวรวม  63 

เมตร (รายละเอียดตามแบบ 

อบต.บานเพชรกําหนด) 

- - 378,000 - - 1 แหง ประชาชนที่สัญจรถนน

เสนนี้ ไดรับความ

สะดวกปลอดภัย ทัง้ยัง

เปนการแกไขปญหาน้ํา

ทวมขัง 

กองชาง 

51 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหลก็สายคลองนาตาด ีหมูที่ 

21 

เพื่อใหการสัญจรภายในหมูบาน

เกดิความสะดวกและมีความ

ปลอดภัย 

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 82เมตร 

หนา 0.15 เมตร พรอมลงลูกรัง

ไหลทาง (รายละเอียดตามแบบ 

อบต. บานเพชรกําหนด) 

- 240,000 - - - 1 แหง ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองชาง 

52 กอสรางถนน คสล. สายคลอง

นาตาด ีชวงสิ้นสุดถนน

คอนกรีตถงึสะพาน หมูที่ 21 

(พต.ฉ.6) 

เพื่อใหการสัญจรภายในหมูบาน

เกดิความสะดวกและมีความ

ปลอดภัย 

ผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 98 

เมตร หนา 0.15 เมตร  พรอมลง

ลูก รังไหลทางตามสภาพพื้นที ่

(รายละเอียดตามแบบ อบต.บาน

เพชรกําหนด) 

- - 215,600 

 

- - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองชาง 

53 กอสรางถนน คสล.จาก

สะพานถงึคอกแพะ หมูที่ 21 

เพื่อใหการสัญจรภายในหมูบาน

เกดิความสะดวกและมีความ

ปลอดภัย 

ผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 100 

เมตา หนา 0.15 เมตร พรอมลง

ลูกรังไหลทางขางละ 0.50 เมตร  

(รายละเอียดตามแบบ อบต.บาน

เพชรกําหนด) 

 

- - - 220,000 

 

- 1 เสนทาง ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองชาง 

73 

 



4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ถนน คสล.) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

54 กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหลก็ สายคลองนาตาด ีหมูที่ 

21  (พต.ฉ.2) 

เพื่อใหการคมนาคมในหมูบานมี

ความสะดวก 

ขนาดผิวจราจร กวาง 4 เมตร  

ยาว 82 เมตร หนา 0.15 เมตร  

(รายละเอียดตามแบบ อบต.บาน

เพชร กําหนด) 

- 250,000 

 

- - - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองชาง 

55 กอสรางถนน คสล. ซอยสุข

สมบูรณ (ชวงที่ 1) หมูที่ 22 

เพื่อใหการคมนาคมในหมูบานมี

ความสะดวก 

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 80 เมตร 

หนา 0.15 เมตร พรอมลงลูกรัง

ไหลทาง (รายละเอียดตามแบบ 

อบต.บานเพชรกําหนด) 

169,000 - - - - 1 แหง ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองชาง 

56 กอสรางถนน คสล.ซอยสุข

สมบูรณ (ชวงที่ 2) หมูที่ 22 

เพื่อใหการคมนาคมในหมูบานมี

ความสะดวก 

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 70 เมตร 

หนา 0.15 เมตร พรอมลงลูกรัง

ไหลทาง (รายละเอียดตามแบบ 

อบต.บานเพชรกําหนด) 

- 159,000 - - - 1 แหง ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองชาง 

57 ซอมแซมผิวถนน คสล.สาย

หลัก บานสวางศรีพัฒนา หมู

ที่ 22 

เพื่อใหการคมนาคมในหมูบานมี

ความสะดวก 

เสริมผิวจราจรแอสฟลสตกิคอน 

กรีต กวาง 5 เมตร ยาว 1,214 

เมตร หนา 0.04 เมตร 

(รายละเอียดตามแบบ อบต.บาน

เพชรกําหนด) 

- - - - 2,000,000 1 แหง ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองชาง 

58 กอสรางถนน คสล. ซอยคุม

สวัสดิด์ ี หมูที่ 23 

เพื่อใหการคมนาคมในหมูบานมี

ความสะดวก 

กอสรางถนน คสล.ผิวจราจรกวาง 

3 เมตร  ยาว 90 เมตร หนา 0.15 

เมตร ลูกรังไหลทางตามสภาพ

พื้นที่ (รายละเอียดตามแบบ อบต.

บานเพชรกําหนด) 

- - 160,000 - - 1 แหง ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองชาง 

59 กอสรางถนน คสล.สายคุมวัง

ทอง  หมูที่  23 

เพื่อใหการคมนาคมในหมูบานมี

ความสะดวก 

ขนาดผิวจราจร กวาง 3 เมตร ยาว 

150 เมตร  

(รายละเอียดตามแบบ อบต.บาน

เพชรกําหนด) 

- - - 247,500 - 1 แหง ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองชาง 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ถนน คสล.) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

60 กอสรางถนน คสล.สายหนอง

เฒารุง (ระยะที่ 2) หมูที่ 23  

เพื่อใหการคมนาคมในหมูบานมี

ความสะดวก 

ผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 100 

เมตา หนา 0.15 เมตร พรอมลง

ลูกรังไหลทางตามสภาพพื้นที่  

(รายละเอียดตามแบบ อบต.บาน

เพชรกําหนด) 

- - - - 250,000 1 แหง ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัยใน

การสัญจร 

กองชาง 

รวม 60  โครงการ - - 1,771,300 2,473,200 2,464,000 2,549,200 3,695,000 - - - 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (ถนนดิน/ ถนนลูกรัง/ ถนนหินคลุก)  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 ซอมแซมถนนลงหนิคลุก

สายหนองอีนุน  หมูที่ 1 

เพื่อซอมแซมถนนที่ใหมี

สภาพสามารถใชงานไดดี

และมีความปลอดภัย 

เสริมหนิคลกุผิวจราจร กวาง 4 

เมตร  ยาว 690 เมตร  หนา

เฉลี่ย 0.10 เมตร  

(รายละเอียดตามแบบ อบต.

บานเพชรกําหนด) 

- - 232,000 - - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใช

เสนทาง 

กองชาง 

2 ซอมแซมถนนในพื้นที่

ตําบลบานเพชรที่ไดรับ

ความเสยีหายจาก

อุทกภัยสายหนองโพ หมู

ที่ 1 (พต.ฉ.4)  (ปป.ฉ5.) 

เพื่อซอมแซมถนนที่ไดรับ

ความเสยีหายจากอุทกภัยให

มีสภาพสามารถใชงานไดดี

และมีความปลอดภัย 

เกรดปรับผิวทางเดมิกวาง 4 

เมตร ยาว 600 เมตร เสริมผิว

จราจรหนิคลุกกวาง 4 เมตร 

ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.10 เมตร (รายละเอียดตาม

แบบ อบต.บานเพชรกําหนด) 

- 210,000 - - - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใช

เสนทาง 

กองชาง 

3 ซอมแซมถนนหนิคลุกสาย

ทุงพมิาน  หมูที่ 1 

เพื่อซอมแซมถนนที่ใหมี

สภาพสามารถใชงานไดดี

และมีความปลอดภัย 

เสริมผิวจราจรหนิคลุกเปนชวงๆ 

ขนาดกวาง 3 เมตร ยาวรวม 

400 เมตร หนา 0.10 เมตร ปรับ

เกรดตลอดสายทาง ขนาดกวาง 

3 เมตร ยาว 800 เมตร 

(รายละเอียดตามแบบ อบต.

บานเพชรกําหนด) 

- 159,000 - - - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใช

เสนทาง 

กองชาง 

4 ซอมแซมถนนในพ้ืนที่

ตําบลบานเพชรที่ไดรับ

ความเสยีหายจากอุทกภัย

สายธรรมวัฒนะ เชื่อม

โรงเรียนชุมชนบานเพชร 

(วันครู 2500) 

หมูที่ 2 (พต.ฉ.4) 

เพื่อซอมแซมถนนที่ไดรับ

ความเสยีหายจากอุทกภัยให

มีสภาพสามารถใชงานไดดี

และมีความปลอดภัย 

เกรดปรับผิวทางเดมิกวาง 4 

เมตร ยาว 250 เมตร เสริมผิว

จราจรหนิคลุกกวาง 4 เมตร 

ยาว 250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 

เมตร (รายละเอียดตามแบบ 

อบต.บานเพชรกําหนด) 

- 66,000 - - - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใช

เสนทาง 

กองชาง 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (ถนนดิน/ ถนนลูกรัง/ ถนนหินคลุก)  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

5 ซอมแซมเสริมผิวจราจร

จากปากถนนลกูรังจาก

บานนางใจ -กระทอม

ตาออ หมูที่ 4 

เพื่อซอมแซมถนนที่ใหมี

สภาพสามารถใชงานไดดี

และมีความปลอดภัย 

ระยะทางประมาณ 2,500 

เมตร (รายละเอียดตามแบบ 

อบต.บานเพชรกําหนด) 

- - 800,000 - - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใช

เสนทาง 

กองชาง 

6 ซอมแซมถนนในพื้นที่

ตําบลบานเพชรที่ไดรับ

ความเสยีหายจาก

อุทกภัยสายชนะชัย หมู

ที่ 3  (พต.ฉ.4) 

เพื่อซอมแซมถนนที่ไดรับ

ความเสยีหายจากอุทกภัยให

มีสภาพสามารถใชงานไดดี

และมีความปลอดภัย 

เกรดปรับผิวทางเดมิกวาง 4 

เมตร ยาว 160 เมตร เสริมผิว

จราจรหนิคลุกกวาง  3 เมตร 

ยาว 160 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 

เมตร  (รายละเอียดตามแบบ 

อบต.บานเพชรกําหนด) 

- 42,000 - - - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใช

เสนทาง 

กองชาง 

7 ซอมแซมถนนในพื้นที่

ตําบลบานเพชรที่ไดรับ

ความเสยีหายจาก

อุทกภัยสายกุดปลาคาว  

หมูที ่4  (พต.ฉ.4) 

เพื่อซอมแซมถนนที่ไดรับ

ความเสยีหายจากอุทกภัยให

มีสภาพสามารถใชงานไดดี

และมีความปลอดภัย 

เกรดปรับผิวทางเดิมกวาง 4 

เมตร ยาว 2,000 เมตร ดินถม

คันทางกวาง 3 เมตร ยาว 6 

เมตร ลึก 1.50 เมตร เสริมผิว

จราจรหินคลุกกวาง 4 เมตร 

ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 

เมตร  (รายละเอียดตามแบบ 

อบต.บานเพชรกําหนด) 

- 159,000 - - - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใช

เสนทาง 

กองชาง 

8 ซอมแซมถนนในพื้นที่

ตําบลบานเพชรที่ไดรับ

ความเสยีหายจาก

อุทกภัยสายนอกบาน

โคกสวาง  หมูที่ 4 

(พต.ฉ.4) 

เพื่อซอมแซมถนนที่ไดรับ

ความเสยีหายจากอุทกภัยให

มีสภาพสามารถใชงานไดดี

และมีความปลอดภัย 

เกรดปรับผิวทางเดมิกวาง 4 

เมตร ยาว 880 เมตร เสริมผิว

จราจรหนิคลุกกวาง 4 เมตร 

ยาว 880 เมตร  หนาเฉลี่ย  

0.10 เมตร  (รายละเอียดตาม

แบบ อบต.บานเพชรกําหนด) 

- 399,000 - - - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใช

เสนทาง 

กองชาง 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (ถนนดิน/ ถนนลูกรัง/ ถนนหินคลุก)  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

9 เสริมผิวจราจรจากศาล

เจา-นาตาแอว  หมูที่ 5 

เพื่อซอมแซมถนนที่ใหมี

สภาพสามารถใชงานไดดี

และมีความปลอดภัย 

ลงลูกรังขนาดผิวจราจร 

กวาง 5 เมตร  ยาว 1,000 

เมตร  หนาเฉลี่ย   0.10 เมตร 

(รายละเอียดตามแบบ อบต.

บานเพชรกําหนด) 

- 100,000 - - - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใช

เสนทาง 

กองชาง 

10 เสริมผิวจราจรถนน

ลูกรังจากทางรถไฟ - 

นาตาตอง หมูที่ 5 

เพื่อซอมแซมถนนที่ใหมี

สภาพสามารถใชงานไดดี

และมีความปลอดภัย 

เกรดผิวทางเดมิเสริมผิวจราจร

หนิคลุก กวาง 6 เมตร ยาว 

1,000 เมตร หนา 0.10 เมตร 

(รายละเอียดตามแบบ อบต.

บานเพชรกําหนด) 

- - 300,000 - - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใช

เสนทาง 

กองชาง 

11 ซอมแซมถนนในพื้นที่

ตําบลบานเพชรที่ไดรับ

ความเสยีหายจาก

อุทกภัยสายเลยีบคลอง

กราด  หมูที่ 5  (พต.ฉ.

2) 

เพื่อซอมแซมถนนที่ไดรับ

ความเสยีหายจากอุทกภัยให

มีสภาพสามารถใชงานไดดี

และมีความปลอดภัย 

ถมคันคลองกวาง 10 เมตร 

ยาว 12 เมตร ลกึ 3 เมตร 

เสริมผิวจราจรหนิคลกุกวาง 8 

เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.10 

เมตร พรอมวางทอ คสล.ชัน้.3 

ศก.0.40 เมตร จํานวน 11 ทอน 

พรอมกําแพงปากทอ 

(รายละเอียดตามแบบ อบต.

บานเพชรกําหนด) 

79,600 - - - - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใช

เสนทาง 

กองชาง 

12 ซอมแซมถนนลูกรังถนน

สายนาลุงชัย- ลําหวย

ทองคําพิง    หมูที่ 6  

(ปป.ฉ.5) 

เพื่อซอมแซมถนนที่ใหมี

สภาพสามารถใชงานไดดี

และมีความปลอดภัย 

เสริมผิวจราจรหนิคลุก ขนาด

กวาง 3 เมตร ยาว 400 เมตร 

หนา 0.10เมตร (รายละเอียด

ตามแบบ อบต.บานเพชร

กําหนด) 

- 201,000 - - - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใช

เสนทาง 

กองชาง 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (ถนนดิน/ ถนนลูกรัง/ ถนนหินคลุก)  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

13 กอสรางถนนลกูรังบาน

คําพงิพัฒนา หมูที่ 6   

เชื่อมตอกับบานหนอง

แวงรุงอรุณห หมูที่ 23 

เพื่อซอมแซมถนนที่ใหมี

สภาพสามารถใชงานไดดี

และมีความปลอดภัย 

ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว   

2,000 เมตร (รายละเอียดตาม

แบบ อบต.บานเพชรกําหนด) 

- - 750,000 - - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใช

เสนทาง 

กองชาง 

14 ซอมแซมถนนลูกรังสาย

บานนายหม่ัน -ลําหวย

คําปง  หมูที่  6 

เพื่อซอมแซมถนนที่ใหมี

สภาพสามารถใชงานไดดี

และมีความปลอดภัย 

ระยะทางยาว 1.6  กม. 

(รายละเอียดตามแบบ อบต.

บานเพชรกําหนด) 

50,000 - - - - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใช

เสนทาง 

กองชาง 

15 ซอมแซมถนนในพื้นที่

ตําบลบานเพชรที่ไดรับ

ความเสยีหายจาก

อุทกภัยสายเลยีบคลอง

คําพงิจากแยกถนนสาย

คําปงหนองกกถงึมณฑป

วัดทองคําพงิ หมูที่ 6 

(พต.ฉ.4)  (ปป.ฉ.5) 

เพื่อซอมแซมถนนที่ไดรับ

ความเสยีหายจากอุทกภัยให

มีสภาพสามารถใชงานไดดี

และมีความปลอดภัย 

เกรดปรับผิวทางเดมิ  กวาง 4 

เมตร ยาว 1,400 เมตร เสริม

ผิวจราจรหนิคลุก กวาง 4 

เมตร ยาวรวม 1,400 เมตร 

หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร 

(รายละเอียดตามแบบ อบต.

บานเพชรกําหนด)  

- 344,000 - - - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใช

เสนทาง 

กองชาง 

16 ซอมแซมถนนในพื้นที่

ตําบลบานเพชรที่ไดรับ

ความเสยีหายจาก

อุทกภัยสายเลยีบหวย

ทองคําพงิ-หนองตาหนิ 

หมูที่ 6  (พต.ฉ.4) 

เพื่อซอมแซมถนนที่ไดรับ

ความเสยีหายจากอุทกภัยให

มีสภาพสามารถใชงานไดดี

และมีความปลอดภัย 

เกรดปรับผิวทางเดมิกวาง 4 

เมตร ยาว 500 เมตร เสริมผิว

จราจรหนิคลุกกวาง 3 เมตร 

ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.10 เมตร  (รายละเอียดตาม

แบบ อบต.บานเพชรกําหนด) 

- 132,000 - - - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใช

เสนทาง 

กองชาง 

 

 

 

79 

 



4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (ถนนดิน/ ถนนลูกรัง/ ถนนหินคลุก)  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

17 ซอมแซมถนนในพื้นที่

ตําบลบานเพชรที่ไดรับ

ความเสยีหายจาก

อุทกภัยสายสระใหมถงึ

หนองอายเค หมูที ่8  

(พต.ฉ.4) 

เพื่อซอมแซมถนนที่ไดรับ

ความเสยีหายจากอุทกภัยให

มีสภาพสามารถใชงานไดดี

และมีความปลอดภัย 

เกรดปรับผิวทางเดมิกวาง 4 

เมตร ยาว 2,620 เมตร เสริมผิว

จราจรหนิคลุกกวาง 4 เมตร 

ยาวรวม 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย  

0.10 เมตร พรอมวางทอ คสล.

ชัน้.3 ศก. 0.60 เมตร  จํานวน 

11 ทอน (รายละเอียดตามแบบ 

อบต.บานเพชรกําหนด) 

- 448,000 - - - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใช

เสนทาง 

กองชาง 

18 ซอมแซมถนนในพื้นที่

ตําบลบานเพชรที่ไดรับ

ความเสยีหายจาก

อุทกภัยสายนานาย

สวัสดิถ์งึนานายเลน  

หมูที ่8 (พต.ฉ.4) 

เพื่อซอมแซมถนนที่ไดรับ

ความเสยีหายจากอุทกภัยให

มีสภาพสามารถใชงานไดดี

และมีความปลอดภัย 

เกรดปรับผิวทางเดมิกวาง 4 

เมตร ยาว 680 เมตร เสริมผิว

จราจรหนิคลุกกวาง 3 เมตร 

ยาว 680 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.10 เมตร  (รายละเอียดตาม

แบบ อบต.บานเพชรกําหนด) 

- 181,000 - - - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใช

เสนทาง 

กองชาง 

19 ซอมผิวจราจรถนนลูกรัง

สายนาเหนอื หมูที่ 8 

เพื่อซอมแซมถนนที่ใหมี

สภาพสามารถใชงานไดดี

และมีความปลอดภัย 

เสริมลูกรังผิวจราจร ขนาดกวาง 

3 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 

0.10 เมตร ปรับเกรดผิวจราจร

ตลอดสายทางขนาดกวาง 3 

เมตร ยาว 700 เมตร 

(รายละเอียดตามแบบ อบต.

บานเพชรกําหนด) 

- 174,000 - - - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใช

เสนทาง 

กองชาง 

20 กอสรางถนนดนิสาย

หนองเหล็ก บานหนอง

กก  หมูที่  8 

เพื่อซอมแซมถนนที่ใหมี

สภาพสามารถใชงานไดดี

และมีความปลอดภัย 

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 1,500 

เมตร หนา 0.10 เมตร พรอม

ปรับเกลี่ยคันดนิและบดอัด

แนน (รายละเอียดตามแบบ 

อบต.บานเพชรกําหนด) 

54,000 - - - - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใช

เสนทาง 

กองชาง 

80 

 



4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (ถนนดิน/ ถนนลูกรัง/ ถนนหินคลุก)  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

21 ซอมแซมถนนในพื้นที่

ตําบลบานเพชรที่ไดรับ

ความเสยีหายจาก

อุทกภัยสายหนองกก - 

กระซัด หมูที่ 8 (พต.ฉ.4) 

เพื่อซอมแซมถนนที่ไดรับ

ความเสยีหายจากอุทกภัยให

มีสภาพสามารถใชงานไดดี

และมีความปลอดภัย 

เกรดปรับผิวทางเดมิ กวาง 4 

เมตร ยาว 1,700 เมตร เสริม

ผิวจราจรหนิคลุกเปนชวงๆ 

กวาง 4 เมตร  ยาวรวม 500 

เมตร หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร  

(รายละเอียดตามแบบ อบต.

บานเพชรกําหนด) 

- 239,000 - - - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใช

เสนทาง 

กองชาง 

22 ซอมแซมถนนในพื้นที่

ตําบลบานเพชรที่ไดรับ

ความเสยีหายจาก

อุทกภัยสายแยกเหมือง

กระทุมลายถงึหนองกก 

หมูที่ 8 (พต.ฉ.4) 

เพื่อซอมแซมถนนที่ไดรับ

ความเสยีหายจากอุทกภัยให

มีสภาพสามารถใชงานไดดี

และมีความปลอดภัย 

เกรดปรับเกลี่ยถนนกวาง 3 

เมตร  ยาว 1,800 เมตร  เสริม

ผิวจราจรหนิคลุกกวาง 3 เมตร 

ยาว 1,800 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.10 เมตร  (รายละเอียดตาม

แบบ อบต.บานเพชรกําหนด) 

- 467,000 - - - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใช

เสนทาง 

กองชาง 

23 ลงหนิคลุกสายหนองหอย

กาบ หมูที่ 8 

เพื่อซอมแซมถนนที่ใหมี

สภาพสามารถใชงานไดดี

และมีความปลอดภัย 

ผิวจราจรกวาง 3 เมตร 

ระยะทางยาวรวม 800 เมตร  

(รายละเอียดตามแบบ อบต.

บานเพชรกําหนด) 

- - - - 150,000 1 เสนทาง ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใช

เสนทาง 

กองชาง 

24 ซอมแซมปรับปรุงถนน

ลูกรังถนนสายบานดอน

ทะยิง- อบต.บานเพชร  

หมูที่ 9 

เพื่อซอมแซมถนนที่ใหมี

สภาพสามารถใชงานไดดี

และมีความปลอดภัย 

เสริมผิวจราจร หนิคลุกเปน

ชวงๆ ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว

รวม 1,380 เมตร หนา 0.10 

เมตร (รายละเอียดตามแบบ 

อบต.บานเพชรกําหนด) 

- 600,000 - - - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใช

เสนทาง 

กองชาง 

25 กอสรางถนนลกูรังซอย

พลองพัฒนา ดอนทะยิง 

-หนองขนาก หมูที่ 9 

เพื่อซอมแซมถนนที่ใหมี

สภาพสามารถใชงานไดดี

และมีความปลอดภัย 

กวาง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร 

สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร  

(รายละเอียดตามแบบ อบต.

บานเพชรกําหนด) 

50,000 - - - - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใช

เสนทาง 

กองชาง 

81 

 



4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (ถนนดิน/ ถนนลูกรัง/ ถนนหินคลุก)  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

26 ซอมแซมปรับปรุงถนน

ลูกรังสายพลองพัฒนา

ดอนทะยิง-หนองขนาก 

หมูที่ 9 

เพื่อซอมแซมถนนที่ใหมี

สภาพสามารถใชงานไดดี

และมีความปลอดภัย 

เส ริม ผิวจราจรลงหิ นคลุ ก

พรอมบดอัด กวาง 5 เมตร  

ยาว 1,200 เมตร หนา 0.10 

เมตร  (รายละเอียดตามแบบ 

อบต.บานเพชรกําหนด) 

- - 430,000 - - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใช

เสนทาง 

กองชาง 

27 ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลูกรังสายหลังโรงเรียน

ดอนทะยิง - อบต.บาน

เพชร หมูที่  9 

เพื่อซอมแซมถนนที่ใหมี

สภาพสามารถใชงานไดดี

และมีความปลอดภัย 

ลงหนิคลุกบดอัด กวาง 5เมตร 

ยาว 1,000 เมตร หนา 0.10

เมตร (รายละเอียดตามแบบ 

อบต.บานเพชรกําหนด) 

- - - 360,000 - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใช

เสนทาง 

กองชาง 

28 ซอมแซมถนนลูกรังซอย

หลังขนสงรอบนอก หมูที่  

10 

เพื่อซอมแซมถนนที่ใหมี

สภาพสามารถใชงานไดดี

และมีความปลอดภัย 

ลงลูกรังขนาดผิวจราจรกวาง 

4 เมตร  ยาว 900 เมตร  หนา

เฉลี่ย 0.10 เมตร 

(รายละเอียดตามแบบ อบต.

บานเพชรกําหนด) 

95,000 - - - - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใช

เสนทาง 

กองชาง 

29 เสริมผิวจราจรถนนลกูรัง

ซอยหลงัขนสง  หมูที่ 10 

เพื่อซอมแซมถนนที่ใหมี

สภาพสามารถใชงานไดดี

และมีความปลอดภัย 

ลงลูกรังขนาดผิวจราจรกวาง 

4 เมตร ยาว 900 เมตร  หนา

เฉลี่ย 0.10 เมตร 

(รายละเอียดตามแบบ อบต.

บานเพชรกําหนด) 

- - - 330,000 - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใช

เสนทาง 

กองชาง 

30 ซอมแซมถนนในพื้นที่

ตําบลบานเพชรที่ไดรับ

ความเสยีหายจาก

อุทกภัยสายเลยีบหวย

ทองคําพงิ หมูที ่10  

(พต.ฉ.4) 

เพื่อซอมแซมถนนที่ไดรับ

ความเสยีหายจากอุทกภัยให

มีสภาพสามารถใชงานไดดี

และมีความปลอดภัย 

เกรดปรับผิวทางเดมิกวาง 4 

เมตร ยาว 1,300 เมตร เสริม

ผิวจราจรหนิคลุกกวาง 3 เมตร 

ยาว 1,300 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.10 เมตร  (รายละเอียดตาม

แบบ อบต.บานเพชรกําหนด) 

- 361,000 - - - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใช

เสนทาง 

กองชาง 

 

82 

 



4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (ถนนดิน/ ถนนลูกรัง/ ถนนหินคลุก)  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

31 ซอมแซมถนนในพื้นที่

ตําบลบานเพชรที่ไดรับ

ความเสยีหายจาก

อุทกภัยสายหลังขนสง 

หมูที ่10 (พต.ฉ.4) 

เพื่อซอมแซมถนนที่ไดรับ

ความเสยีหายจากอุทกภัยให

มีสภาพสามารถใชงานไดดี

และมีความปลอดภัย 

เกรดปรับผิวทางเดมิกวาง 4 

เมตร ยาว 740 เมตร เสริมผิว

จราจรหนิคลุกกวาง  3 เมตร 

ยาว 740 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 

เมตร  (รายละเอียดตามแบบ 

อบต.บานเพชรกําหนด) 

- 149,000 - - - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใช

เสนทาง 

กองชาง 

32 ยกรองพูนดินสายดอน

ชะแง - ทาวัด   หมูที่ 11 

เพื่อซอมแซมถนนที่ใหมี

สภาพสามารถใชงานไดดี

และมีความปลอดภัย 

ขนาดผิวจราจร 6 เมตร ยาว   

1,500 เมตร (รายละเอียดตาม

แบบ อบต.บานเพชรกําหนด) 

250,000 - - - - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใช

เสนทาง 

กองชาง 

33 ซอมแซมถนนในพื้นที่

ตําบลบานเพชรที่ไดรับ

ความเสยีหายจาก

อุทกภัยสายทาตาเผือก

ถงึสามแยก  หมูที่ 11  

(พต.ฉ.2) 

เพื่อซอมแซมถนนที่ไดรับ

ความเสยีหายจากอุทกภัยให

มีสภาพสามารถใชงานไดดี

และมีความปลอดภัย 

เกรดปรับเกลี่ยถนนกวาง 4 

เมตร ยาว 870 เมตร ดนิถม

คันทางกวาง 4 เมตร ยาว 80 

เมตร ลกึ 0.50 เมตร เสริมผิว

จราจรหนิคลุกกวาง 4 เมตร 

ยาว 200 เมตร หนา 0.10เมตร 

(รายละเอียดตามแบบ อบต.

บานเพชรกําหนด) 

73,000 - - - - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใช

เสนทาง 

กองชาง 

34 ซอมแซมถนนในพื้นที่

ตําบลบานเพชรที่ไดรับ

ความเสยีหายจาก

อุทกภัยสายทาตาเผือก 

หมูที ่11 (พต.ฉ.4) 

เพื่อซอมแซมถนนที่ไดรับ

ความเสยีหายจากอุทกภัยให

มีสภาพสามารถใชงานไดดี

และมีความปลอดภัย 

เกรดปรับผิวทางเดิมกวาง 4 

เมตร ยาว1,200 เมตร เสริมผิว

จราจรหินคลุกกวาง 4 เมตร 

ยาว 1,200 เมตร  หนาเฉลี่ย  

0.10 เมตร  (รายละเอียดตาม

แบบ อบต.บานเพชรกําหนด) 

- 317,000 - - - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใช

เสนทาง 

กองชาง 

 

 

83 

 



4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (ถนนดิน/ ถนนลูกรัง/ ถนนหินคลุก)  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

35 ซอมแซมถนนในพื้นที่

ตําบล บานเพชรที่ไดรับ

ความเสยีหายจาก

อุทกภัยสายทาตาเผือก

ถงึสามแยก หมูที ่11  

(พต.ฉ.4) 

เพื่อซอมแซมถนนที่ไดรับ

ความเสยีหายจากอุทกภัยให

มีสภาพสามารถใชงานไดดี

และมีความปลอดภัย 

เกรดปรับผิวทางเดิมกวาง 4 

เมตร ยาว 870 เมตร ถมดนิคัน

ทางกว าง 4 เม ตร ยาว  80 

เมตร   เสริมผิวจราจรหินคลุก

กวาง 4 เมตร ยาว 250 เมตร 

หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร 

(รายละเอียดตามแบบ อบต.

บานเพชรกําหนด) 

- 87,000 - - - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใช

เสนทาง 

กองชาง 

36 ซอมแซมถนนในพื้นที่

ตําบลบานเพชรที่ไดรับ

ความเสยีหายจาก

อุทกภัยสายนาลุงไร-

ฝายทุงจาน หมูที่ 11 

(พต.ฉ.4) 

เพื่อซอมแซมถนนที่ไดรับ

ความเสยีหายจากอุทกภัยให

มีสภาพสามารถใชงานไดดี

และมีความปลอดภัย 

เกรดปรับผิวทางเดิม กวาง 4 

เมตร ยาว 450 เมตร ถมดิน

เสริมคันทางกวาง 4 เมตร ยาว

รวม  200 เมตร หนา เฉลี่ ย 

0.80 เมตร เสริมผิวจราจรหิน

คลุกกวาง 4 เมตร ยาว 450 

เมตร หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร 

(รายละเอียดตามแบบ อบต.

บานเพชรกําหนด) 

- 279,000 - - - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใช

เสนทาง 

กองชาง 

37 ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลงลูกรัง ถนนสายนา

นายพงษ -  ฝายดอน

หมอแกง หมูที่ 11 

เพื่อซอมแซมถนนที่ใหมี

สภาพสามารถใชงานไดดี

และมีความปลอดภัย 

ล งลู ก รัง ผิ วจราจรกว าง 3 

เมตร  ระยะความยาว 850 

เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

(รายละเอียดตามแบบ อบต.

บานเพชรกําหนด) 

- - - 100,000 - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใช

เสนทาง 

กองชาง 

38 เสริมหนิคลกุผิวจราจร

สายบานโคกแฝก  รวม

ทางรถไฟ  หมูที่  12 

เพื่อซอมแซมถนนที่ใหมี

สภาพสามารถใชงานไดดี

และมีความปลอดภัย 

ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร 

ยาว 2,700  เมตร หนา 0.10 

เมตร (รายละเอียดตามแบบ 

อบต.บานเพชรกําหนด) 

972,000 - - - - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใช

เสนทาง 

กองชาง 

84 

 



4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (ถนนดิน/ ถนนลูกรัง/ ถนนหินคลุก) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

39 เสริมหนิคลกุฝงคลอง

ทดหนองมนถงึถนน

เพชรสําโรง หมูที่  12 

เพื่อซอมแซมถนนที่ใหมี

สภาพสามารถใชงานไดดี

และมีความปลอดภัย 

ขนาดผิวจราจร กวาง 4 เมตร 

ยาว 1,700 เมตร หนา 0.10 

เมตร (รายละเอียดตามแบบ 

อบต.บานเพชรกําหนด) 

- - 612,000 - - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใช

เสนทาง 

กองชาง 

40 เสริมหนิคลกุถนนสายศาล

ตาปู (สระนอย) ถงึปาชา 

หมูที่  12 

เพื่อซอมแซมถนนที่ใหมี

สภาพสามารถใชงานไดดี

และมีความปลอดภัย 

ขนาดผิวจราจรกวาง 4 เมตร 

ยาว 1,200  เมตร หนา เฉลี่ย 

0.10 เมตร (รายละเอียดตาม

แบบ อบต.บานเพชรกําหนด) 

- - - - 200,000 1 เสนทาง ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใช

เสนทาง 

กองชาง 

41 ยกรองพูนดนิถนนสาย

บานโคกแฝกรวมทาง

รถไฟแยกไปหนองโสน 

หมูที่  12 

เพื่อซอมแซมถนนที่ใหมี

สภาพสามารถใชงานไดดี

และมีความปลอดภัย 

ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร 

ยาว 600 เมตรสูงเฉลี่ย 0.50 

เมตร (รายละเอียดตามแบบ 

อบต.บานเพชรกําหนด) 

- 100,000 - - - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใช

เสนทาง 

กองชาง 

42 ซอมแซมถนนในพื้นที่

ตําบลบานเพชรที่ไดรับ

ความเสยีหายจาก

อุทกภัยสายบานโคก

แฝก  หมูที่ 12 เชื่อม

สถานรีถไฟ (พต.ฉ.4) 

เพื่อซอมแซมถนนที่ไดรับ

ความเสยีหายจากอุทกภัยให

มีสภาพสามารถใชงานไดดี

และมีความปลอดภัย 

เกรดปรับผิวทางเดิมกวาง 4 

เมตร ยาว 2,700 เมตร เสริม

ผิวจราจรหิ นคลุ กกว าง  3 

เมตร  ยาว 1,500 เมตร หนา

เฉลี่ย 0.10 เมตร  (รายละเอียด

ต าม แ บ บ  อบ ต .บ าน เพ ช ร

กําหนด) 

- 416,000 - - - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใช

เสนทาง 

กองชาง 

43 ขยายเขตถนนสาย รอบ

นอก(ถนนใหม) ดานทศิ

ตะวันออกของหมูบาน 

หมูที่  12 

เพื่อซอมแซมถนนที่ใหมี

สภาพสามารถใชงานไดดี

และมีความปลอดภัย 

เสริมผิวจรจรหนิคลุก กวาง 6 

เมตร ยาว 300 เมตร 

(รายละเอียดตามแบบ อบต.

บานเพชรกําหนด) 

- - 125,000 - - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใช

เสนทาง 

กองชาง 

 

 

85 

 



4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (ถนนดิน/ ถนนลูกรัง/ ถนนหินคลุก) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

44 ซอมแซมถนนในพื้นที่

ตําบลบานเพชรที่ไดรับ

ความเสยีหายจาก

อุทกภัยสายหลังตาปู 

หมูที ่12 (พต.ฉ.4) 

เพื่อซอมแซมถนนที่ไดรับ

ความเสยีหายจากอุทกภัยให

มีสภาพสามารถใชงานไดดี

และมีความปลอดภัย 

เกรดปรับผิวทางเดิมกวาง 3 

เมตร ยาว 300 เมตร เสริมผิว

จราจรหินคลุกกวาง 3 เมตร 

ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 

เมตร  (รายละเอียดตามแบบ 

อบต.บานเพชรกําหนด) 

- 58,000 - - - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัย

จากการใชเสนทาง 

กองชาง 

45 ซอมแซมถนนในพื้นที่

ตําบลบานเพชรที่ไดรับ

ความเสยีหายจาก

อุทกภัยสายทางขามลํา

คันฉูพรอมวางทอและ

กําแพงปากทอ หมูที ่13 

(พต.ฉ.4) 

เพื่อซอมแซมถนนที่ไดรับ

ความเสยีหายจากอุทกภัยให

มีสภาพสามารถใชงานไดดี

และมีความปลอดภัย 

ลงหนิคลุกผิวจราจรกวาง  5 

เมตร ยาว 20 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.10 เมตร เกรดปรับผิวทาง

เดมิกวาง 4 เมตร  ยาว 500 

เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  

(รายละเอียดตามแบบ อบต.

บานเพชรกําหนด)  

- 222,000 - - - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัย

จากการใชเสนทาง 

กองชาง 

46 ซอมแซมลงรังสาย

ตะวันออกหมูบาน  หมูที ่ 

13 

เพื่อซอมแซมถนนที่ใหมี

สภาพสามารถใชงานไดดี

และมีความปลอดภัย 

ลงลูกรังเสริม กวาง 4 เมตร 

ยาว 1500  เมตร หนาเฉลี่ย 

0.10 เมตร  

(รายละเอียดตามแบบ อบต.

บานเพชรกําหนด) 

- - - 350,000 - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัย

จากการใชเสนทาง 

กองชาง 

47 ปรับปรุงถนนเสริมหนิ

คลุกผิวจราจรลูกรังสาย

บานนางศรีไพร คําชมพู 

ถงึฟารมวัวเตชสทิธ์ิ  คุม

ขุนทด หมูที่  14 

เพื่อซอมแซมถนนที่ใหมี

สภาพสามารถใชงานไดดี

และมีความปลอดภัย 

ระยะทางยาว 100 เมตร กวาง 

4 เมตร หนา 0.10 เมตร  

(รายละเอียดตามแบบ อบต.

บานเพชรกําหนด) 

- 36,000 - - - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัย

จากการใชเสนทาง 

กองชาง 

 

 

86 

 



4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (ถนนดิน/ ถนนลูกรัง/ ถนนหินคลุก) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

48 ปรับปรุงถนนเสริมผิว

จราจรลูกรังนานายผาน 

พงษกลา ถงึนาพอด ี อาบ

สุวรรณ  หมูที่  14 

เพื่อซอมแซมถนนที่ใหมี

สภาพสามารถใชงานได

ดแีละมีความปลอดภัย 

ระยะทางยาว 500 เมตร กวาง 

4 เมตร หนา 0.10 เมตร 

(รายละเอียดตามแบบ อบต.

บานเพชรกําหนด) 

- - 180,000 - - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใช

เสนทาง 

กองชาง 

49 ปรับปรุงถนนเสริมผิว

จราจรลูกรังสายนานาย

แอด อาบสุวรรณ ถงึคลอง

สงน้ําสายทุมลาย หมูที่ 14 

เพื่อซอมแซมถนนที่ใหมี

สภาพสามารถใชงานได

ดแีละมีความปลอดภัย 

ขนาดความยาว  1,000  เมตร 

กวาง 4  เมตร หนา0.10  เมตร

(รายละเอียดตามแบบ อบต.

บานเพชรกําหนด) 

- - - 360,000 - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใช

เสนทาง 

กองชาง 

50 ซอมแซมถนนในพื้นที่

ตําบลบานเพชรที่ไดรับ

ความเสยีหายจากอุทกภัย

สายพอคํามี หมูที ่14  

(พต.ฉ.4) 

เพื่อซอมแซมถนนที่

ไดรับความเสยีหายจาก

อุทกภัยใหมีสภาพ

สามารถใชงานไดดแีละ

มีความปลอดภัย 

เกรดปรับผิวทางเดมิกวาง 3 

เมตร ยาว 500 เมตร เสริมผิว

จราจรหนิคลุกกวาง 3 เมตร 

ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.10 เมตร  (รายละเอียดตาม

แบบ อบต.บานเพชรกําหนด) 

- 99,000 - - - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใช

เสนทาง 

กองชาง 

51 ซอมแซมถนนในพื้นที่ตําบล 

บานเพชรที่ไดรับความ

เสยีหายจากอุทกภัยสาย

หนองตาใจ จากถนน

คอนกรีต – หนองบัวชะโลง 

หมูที่ 14 (พต.ฉ.4) 

เพื่อซอมแซมถนนที่

ไดรับความเสยีหายจาก

อุทกภัยใหมีสภาพ

สามารถใชงานไดดแีละ

มีความปลอดภัย 

เกรดปรับผิวทางเดมิกวาง 4 

เมตร ยาว 3,600 เมตร เสริม

ผิวจราจรหนิคลุกกวาง 4 เมตร 

ยาว1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.10 เมตร  (รายละเอียดตาม

แบบ อบต.บานเพชรกําหนด) 

- 423,000 - - - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใช

เสนทาง 

กองชาง 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (ถนนดิน/ ถนนลูกรัง/ ถนนหินคลุก) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

52 ซอมแซมถนนในพื้นที่

ตําบลบานเพชรที่ไดรับ

ความเสยีหายจาก

อุทกภัยสายทุงจาน หมูที ่

14  (พต.ฉ.4) (ปป.ฉ.5) 

เพื่อซอมแซมถนนที่ไดรับ

ความเสยีหายจากอุทกภัย

ใหมีสภาพสามารถใชงาน

ไดดแีละมีความปลอดภัย 

เกรดปรับผิวทางเดมิกวาง 4 เมตร ยาว 

790 เมตร ดนิถมคันทางกวาง 6 เมตร  

ยาว 120 เมตร ลกึ 1.50 เมตร เสริมผิว

จราจรหนิคลุกกวาง 4 เมตร  ยาว 790 

เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พรอมวาง

ทอ คสล.ชัน้.3 ศก.0.80 เมตร จํานวน 

7 ทอน ทอ คสล.ชัน้ . 3 ศก.0.60 เมตร 

จํานวน 6 ทอน ทอ คสล.ชัน้ . 3 ศก.

0.40 เมตร จํานวน 8 ทอน  

(รายละเอียดตามแบบ อบต.บานเพชร

กําหนด) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 370,000 - - - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัย

จากการใชเสนทาง 

กองชาง 

 

 

 

 

 

88 

 



4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (ถนนดิน/ ถนนลูกรัง/ ถนนหินคลุก) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

53 ซอมแซมถนนในพื้นที่

ตําบลบานเพชรที่ไดรับ

ความเสยีหายจาก

อุทกภัยสายหนองสังข 

หมูที่ 14  (พต.ฉ.4) 

(ปป.ฉ.5) 

เพื่อซอมแซมถนนที่ไดรับ

ความเสยีหายจากอุทกภัยให

มีสภาพสามารถใชงานไดดี

และมีความปลอดภัย 

เกรดปรับผิวทางเดมิกวาง 4 

เมตร ยาว 1,800 เมตร เสริม

ผิวจราจรหนิคลุกกวาง 4 

เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 

0.10 เมตร  (รายละเอียด

ตามแบบ อบต.บานเพชร

กําหนด) 

- 476,000 - - - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัย

จากการใชเสนทาง 

กองชาง 

54 ซอมแซมถนนในพื้นที่

ตําบลบานเพชรที่ไดรับ

ความเสยีหายจาก

อุทกภัยสายหนองปลา

กระดี ่หมูที่ 14   

(พต.ฉ.2) 

เพื่อซอมแซมถนนที่ไดรับ

ความเสยีหายจากอุทกภัยให

มีสภาพสามารถใชงานไดดี

และมีความปลอดภัย 

เกรดปรับเกลี่ยถนนกวาง 3 

เมตร ยาว 350 เมตร ดินถม

คันทางกวาง 6 เมตร ยาว 6 

เมตร ลึก 1.50 เมตร เสริม

ผิวจราจรหินคลุกกวาง 3 

เมตร ยาว 350 เมตร หนา 

0 .10  เมตร พรอมวางท อ 

คสล.ชั้น.3 ศก.0.60 เมตร 

จํานวน 6 ทอน (รายละเอียด

ตามแบบ อบต.บ าน เพชร

กําหนด) 

 

 

 

 

 

 

 

106,000 - - - - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัย

จากการใชเสนทาง 

กองชาง 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (ถนนดิน/ ถนนลูกรัง/ ถนนหินคลุก) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

55 ซอมแซมถนนลงหนิคลุก

สายหนองแหวจากไร

นายเพิ่ม-ไรนายเขยีด 

หมูที่ 15 

 

เพื่อซอมแซมถนนที่ใหมี

สภาพสามารถใชงานไดดี

และมีความปลอดภัย 

เส ริม ผิวจราจรเป น ช ว งๆ

ขนาดกวาง 3 เมตร ยาวรวม 

1,000 เมตร หนา 0.10 เมตร 

ปรับเกรดผิวจราจรตลอด

สายทาง ขนาดกวาง 3 เมตร

ยาว 2,030 

 เมตร (รายละเอียดตามแบบ 

อบต.บานเพชรกําหนด) 

- 170,000 - - - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัย

จากการใชเสนทาง 

กองชาง 

56 ซอมแซมถนนลงหนิคลุก

ถนนจากปาชา - เหมือง

นาโคก  หมูที่  15 

เพื่อซอมแซมถนนที่ใหมี

สภาพสามารถใชงานไดดี

และมีความปลอดภัย 

เสริมหนิคลุกผิวจราจร กวาง 

4 เมตร  ยาว 1,730 เมตร

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

(รายละเอียดตามแบบ อบต.

บานเพชรกําหนด) 

- - 415,200 - - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัย

จากการใชเสนทาง 

กองชาง 

57 ซอมแซมถนนลงหนิคลุก

สายหนองอีแกว - สาย

หนองศรีรักษา – โคก

กระดูกอ่ึง หมูที่  15 

เพื่อซอมแซมถนนที่ใหมี

สภาพสามารถใชงานไดดี

และมีความปลอดภัย 

กวาง 4 เมตร ยาว 1,500  

เมตร หนา เฉลี่ย 0.10 เมตร  

(รายละเอียดตามแบบ อบต.

บานเพชรกําหนด) 

540,000 - - - - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัย

จากการใชเสนทาง 

กองชาง 

58 ซอมแซมถนนลูกรัง สาย

บานนายสาคร ถงึ มาบ

ประดู หมูที่ 15 

เพื่อซอมแซมถนนที่ใหมี

สภาพสามารถใชงานไดดี

และมีความปลอดภัย 

ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร  

ยาว 250 เมตร  หนาเฉลี่ย 

0.50 เมตร วางทอระบายน้ํา 

(รายละเอียดตามแบบ อบต.

บานเพชรกําหนด) 

- - - 93,000 - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัย

จากการใชเสนทาง 

กองชาง 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (ถนนดิน/ ถนนลูกรัง/ ถนนหินคลุก) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

59 ซอมแซมถนนในพื้นที่

ตําบลบานเพชรที่ไดรับ

ความเสยีหายจาก

อุทกภัยสายคําพงิพัฒนา 

หมูที่ 15 ถงึวัดหนองแวง 

หมูที่ 23 (พต.ฉ.4) 

เพื่อซอมแซมถนนที่

ไดรับความเสยีหาย

จากอุทกภัยใหมีสภาพ

สามารถใชงานไดดแีละ

มีความปลอดภัย 

เกรดปรับผิวทางเดมิกวาง 4 เมตร 

ยาว 1,700 เมตร เสริมผิวจราจรหนิ

คลุกกวาง 3 เมตร  ยาว 1,700  

เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร  

(รายละเอียดตามแบบ อบต.บาน

เพชรกําหนด) 

- 450,000 - - - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัย

จากการใชเสนทาง 

กองชาง 

60 ซอมแซมถนนในพื้นที่

ตําบลบานเพชรที่ไดรับ

ความเสยีหายจาก

อุทกภัยสายบานนายดกึ 

หมูที่ 15 (พต.ฉ.4) 

เพื่อซอมแซมถนนที่

ไดรับความเสยีหาย

จากอุทกภัยใหมีสภาพ

สามารถใชงานไดดแีละ

มีความปลอดภัย 

เกรดปรับผิวทางเดมิกวาง 4 เมตร 

ยาว 600 เมตร เสริมผิวจราจรหนิ

คลุกกวาง4 เมตร ยาว 600 เมตร  

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  (รายละเอียด

ตามแบบ อบต.บานเพชรกําหนด) 

- 158,000 - - - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัย

จากการใชเสนทาง 

กองชาง 

61 ซอมแซมถนนในพื้นที่

ตําบลบานเพชรที่ไดรับ

ความเสยีหายจาก

อุทกภัยสายเลยีบเหมือง 

หมูที่ 15 จากแยก

โรงไฟฟาถงึแนวเขต 

อบต. หัวทะเล (พต.ฉ.4) 

เพื่อซอมแซมถนนที่

ไดรับความเสยีหาย

จากอุทกภัยใหมีสภาพ

สามารถใชงานไดดแีละ

มีความปลอดภัย 

เกรดปรับผิวทางเดมิกวาง 4 เมตร 

ยาว 1,550 เมตร เสริมผิวจราจรหนิ

คลุกกวาง 4 เมตร ยาว 1,550 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  (รายละเอียด

ตามแบบ อบต.บานเพชรกําหนด) 

- 410,000 - - - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัย

จากการใชเสนทาง 

กองชาง 

62 ซอมแซมถนนในพื้นที่

ตําบลบานเพชรที่ไดรับ

ความเสยีหายจากอุทกภัย

สายหนองสรัีกษา  หมูที่ 

15 (พต.ฉ.4) 

เพื่อซอมแซมถนนที่

ไดรับความเสยีหาย

จากอุทกภัยใหมีสภาพ

สามารถใชงานไดดแีละ

มีความปลอดภัย 

เกรดปรับผิวทางเดมิ กวาง 4 เมตร 

ยาว 1,800 เมตร เสริมผิวจราจรหนิ

คลุกเปนชวงๆ กวาง 4 เมตร  ยาว

รวม 500 เมตร หนาเฉลี่ย  0.10 

เมตร  (รายละเอียดตามแบบ อบต.

บานเพชรกําหนด) 

- 240,000 - - - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัย

จากการใชเสนทาง 

กองชาง 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (ถนนดิน/ ถนนลูกรัง/ ถนนหินคลุก) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

63 ซอมแซมถนนในพื้นที่

ตําบลบานเพชรที่ไดรับ

ความเสยีหายจาก

อุทกภัยสายหนองแหน-

ทาวัด  หมูที ่16 

(พต.ฉ.2) 

เพื่อซอมแซมถนนที่

ไดรับความเสยีหาย

จากอุทกภัยใหมีสภาพ

สามารถใชงานไดดแีละ

มีความปลอดภัย 

เกรดปรับเกลี่ยถนนกวาง 4 เมตร 

ยาว 2 ,700 เมตร ดินถมคันทาง

กวาง 4 เมตร ยาว 200 เมตร ลึก 1 

เมตร เสริมผิวจราจรหนิคลุกกวาง 3 

เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.10 

เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.

บานเพชรกําหนด) 

176,000 - - - - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัย

จากการใชเสนทาง 

กองชาง 

64 ปรับผิวลําคันฉูจากทา

วัดถงึกระทอมนานางตุย

พรอมลงลูกรัง (ชวงที่ 

2 ) หมูที่  16 

 

 

 

 

 

 

เพื่อซอมแซมถนนที่ให

มีสภาพสามารถใชงาน

ไดดแีละมีความ

ปลอดภัย 

ถมดนิคันทางยาวรวม 100 เมตร 

คันทางกวาง 6 เมตร สูงเฉลี่ย1 

เมตร ผิวจราจรกวาง 3 เมตร ลง

ลูกรังผิวจราจรระยะทางยาวรวม 

800 เมตร กวาง 3 เมตร เมตร หนา 

0.10 เมตร พรอมวางทอ คสล. ชัน้ 

3 ศก.0.60 จํานวน 16 ทอนและ

ดาดคอนกรีตปากทอราย 

(รายละเอียดตามแบบ อบต.บาน

เพชรกําหนด) 

158,000 - - - - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัย

จากการใชเสนทาง 

กองชาง 

65 เสริมลูกรังถนนจากทา

วัดถงึ ตะกอแยก  หมูที่  

16 

เพื่อซอมแซมถนนที่ให

มีสภาพสามารถใชงาน

ไดดแีละมีความ

ปลอดภัย 

1 แหง 

(รายละเอียดตามแบบ อบต.บาน

เพชรกําหนด) 

- 50,000 - - - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัย

จากการใชเสนทาง 

กองชาง 

66 เสริมผิวจราจรถนนลกูรัง

สายทาวดั-สายคุงโบสถ  

หมูที่  16 (ปป.ฉ.6) 

เพื่อซอมแซมถนนที่ให

มีสภาพสามารถใชงาน

ไดดแีละมีความ

ปลอดภัย 

เสริมลูกรังผิวจราจร กวาง 4 เมตร  

ยาว 2,500 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 

เมตร(รายละเอียดตามแบบ อบต.

บานเพชรกําหนด) 

 

- - 200,000 - - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัย

จากการใชเสนทาง 

กองชาง 

92 

 



4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (ถนนดิน/ ถนนลูกรัง/ ถนนหินคลุก) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

67 เส ริม ผิ วจ รา จ รถ น น

ลูกรังสายหนองแหน – 

สายตะกอแยก หมูที่ 16  

เพื่อซอมแซมถนนที่ใหมีสภาพ

สามารถใชงานไดดแีละมีความ

ปลอดภัย 

เสริมลูก รังผิวจราจร กวาง 3 

เมตร  ยาว 50 เมตร  หนาเฉลี่ย 

0.10 เมตร(รายละเอียดตามแบบ 

อบต.บานเพชรกําหนด) 

- - - 30,000 - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัย

จากการใชเสนทาง 

กองชาง 

68 กอสรางถนนลงหนิคลกุ

จากสายทาวดั-นานาง

ตุย ประทุมวงศ หมูที่ 16 

เพื่อซอมแซมถนนที่ใหมีสภาพ

สามารถใชงานไดดแีละมีความ

ปลอดภัย 

ลงหนิคลุกเสริมผิวจราจรกวาง 3 

เมตร ยาว 900 เมตร หนาเฉลี่ย 

0.10 เมตร (รายละเอียดตาม

แบบ อบต.บานเพชรกําหนด) 

- - - - 250,000 1 เสนทาง ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัย

จากการใชเสนทาง 

กองชาง 

69 ปรับปรุงซอม แซมถนน

ลงหนิคลุกหลังสถานี

รถไฟ หมูที่  17 

เพื่อซอมแซมถนนที่ใหมีสภาพ

สามารถใชงานไดดแีละมีความ

ปลอดภัย 

กวาง 4 เมตร ยาว 500  หนา

เฉลี่ย 0.10 เมตร (รายละเอียด

ตามแบบ อบต.บานเพชรกําหนด) 

180,000 - - - - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัย

จากการใชเสนทาง 

กองชาง 

70 ปรับปรุงซอม แซมถนน

ลงหนิคลุกสายคลองบัว 

หมูที่  17 

เพื่อซอมแซมถนนที่ใหมีสภาพ

สามารถใชงานไดดแีละมีความ

ปลอดภัย 

กวาง 4 เมตร ยาว 500  หนา

เฉลี่ย 0.10 เมตร (รายละเอียด

ตามแบบ อบต.บานเพชรกําหนด) 

- 180,000 - - - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัย

จากการใชเสนทาง 

กองชาง 

71 ปรับปรุงซอม แซมถนน

ลูกรัง สายสระใหม - 

อีสานเขยีว หมูที่  17 

เพื่อซอมแซมถนนที่ใหมีสภาพ

สามารถใชงานไดดแีละมีความ

ปลอดภัย 

กวาง 4 เมตร ยาว 900  หนา

เฉลี่ย 0.10 เมตร (รายละเอียด

ตามแบบ อบต.บานเพชรกําหนด) 

- - 300,000 - - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัย

จากการใชเสนทาง 

กองชาง 

72 ปรับปรุงซอมแซมถนน

ลงหนิคลุกในหมูบาน

ซอยสนทิชน  หมูที่  17 

เพื่อซอมแซมถนนที่ใหมีสภาพ

สามารถใชงานไดดแีละมีความ

ปลอดภัย 

กวาง 4 เมตร ยาว 250  หนา

เฉลี่ย 0.10 เมตร (รายละเอียด

ตามแบบ อบต.บานเพชรกําหนด) 

- - - 180,000 - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัย

จากการใชเสนทาง 

กองชาง 

73 ซอมแซมถนนในพื้นที่

ตําบลบานเพชรที่ไดรับ

ความเสยีหายจาก

อุทกภัยสายตะวันออก

ทุง หมูที ่18 (พต.ฉ.4) 

เพื่อซอมแซมถนนที่ไดรับความ

เสยีหายจากอุทกภัยใหมีสภาพ

สามารถใชงานไดดแีละมีความ

ปลอดภัย 

เกรดปรับผิวทางเดมิกวาง 4 

เมตร ยาว 730 เมตร เสริมผิว

จราจรหนิคลุกกวาง 3 เมตร  

ยาว 730 เมตร  หนาเฉลี่ย    

0.10 เมตร  (รายละเอียดตาม

แบบ อบต.บานเพชรกําหนด) 

- 147,000 - - - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัย

จากการใชเสนทาง 

กองชาง 

93 

 



4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (ถนนดิน/ ถนนลูกรัง/ ถนนหินคลุก) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

74 ซอมแซมลงลูกรังทาง

สายกลางทุง  หมูที่ 18 

เพื่อซอมแซมถนนที่ใหมีสภาพ

สามารถใชงานไดดแีละมีความ

ปลอดภัย 

ขนาด กวาง 5 เมตร ยาว 750

เ ม ต ร ห น า  0 . 1 0   เ ม ต ร 

(รายละเอียดตามแบบ อบต.บาน

เพชรกําหนด) 

- 270,000 - - - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัย

จากการใชเสนทาง 

กองชาง 

75 ซอมแซมลงลูกรังสาย

นานางอูดถงึคลองสอย

ดาว  หมูที่ 18 

เพื่อซอมแซมถนนที่ใหมีสภาพ

สามารถใชงานไดดแีละมีความ

ปลอดภัย 

ขนาด กวาง 5 เมตร ยาว 2,400 

เมตร หนา 0.10  เมตร 

(รายละเอียดตามแบบ อบต.บาน

เพชรกําหนด)) 

- - 540,000 - - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัย

จากการใชเสนทาง 

กองชาง 

76 ซอมแซมถนนในพื้นที่

ตําบลบานเพชรที่ไดรับ

ความเสยีหายจากอุทกภัย

สายหนองบัวชะโลงสาย

ลาง หมูที ่19 (พต.ฉ.4) 

เพื่อซอมแซมถนนที่ไดรับ

ความเสยีหายจากอุทกภัยใหมี

สภาพสามารถใชงานไดดแีละ

มีความปลอดภัย 

เกรดปรับผิวทางเดมิกวาง 4 

เมตร ยาว 2,900 เมตร เสริมผิว

จราจรหนิคลุกกวาง    4 เมตร 

ยาว 1,800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 

เมตร  (รายละเอียดตามแบบ 

อบต.บานเพชรกําหนด) 

- 494,000 - - - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัย

จากการใชเสนทาง 

กองชาง 

77 ซอมแซมถนนในพื้นที่

ตําบลบานเพชรที่ไดรับ

ความเสยีหายจากอุทกภัย

สายหนองบัวชะโลงสาย

บน หมูที ่19 (พต.ฉ.4) 

เพื่อซอมแซมถนนที่ไดรับ

ความเสยีหายจากอุทกภัยใหมี

สภาพสามารถใชงานไดดแีละ

มีความปลอดภัย 

เกรดปรับผิวทางเดมิถนนกวาง 4 

เมตร ยาว 2,000 เมตร เสริมผิว

จราจรหนิคลุกกวาง  4 เมตร 

ยาวรวม 1,800  เมตร  หนาเฉลี่ย 

0.10 เมตร  (รายละเอียดตาม

แบบ อบต.บานเพชรกําหนด) 

- 479,000 - - - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัย

จากการใชเสนทาง 

กองชาง 

78 ซอมแซมถนนในพื้นที่

ตําบลบานเพชรที่ไดรับ

ความเสยีหายจากอุทกภัย

สายเลยีบเหมืองสงน้ํา

กระทุมลาย  หมูที่ 19 

(พต.ฉ.4) 

เพื่อซอมแซมถนนที่ไดรับ

ความเสยีหายจากอุทกภัยใหมี

สภาพสามารถใชงานไดดแีละ

มีความปลอดภัย 

เกรดปรับผิวทางเดมิกวาง 4 

เมตร ยาว 1,500 เมตร เสริมผิว

จราจรหนิคลุกกวาง 4 เมตร ยาว 

1,500 เมตร  หนา 0.10 ม  

(รายละเอียดตามแบบ อบต.บาน

เพชรกําหนด) 

- 397,000 - - - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัย

จากการใชเสนทาง 

กองชาง 

94 

 



4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (ถนนดิน/ ถนนลูกรัง/ ถนนหินคลุก) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

79 ซอมแซมถนนในพื้นที่

ตําบลบานเพชรที่ไดรับ

ความเสยีหายจาก

อุทกภัยสายคลองเสอื

บอง หมูที ่21  (พต.ฉ.4) 

เพื่อซอมแซมถนนที่ไดรับ

ความเสยีหายจากอุทกภัยให

มีสภาพสามารถใชงานไดดี

และมีความปลอดภัย 

เกรดปรับผิวทางเดมิถนนกวาง 4 

เมตร ยาว 1,500 เมตร เสริมผิว

จราจรหนิคลุกกวาง 4 เมตร ยาว 

300 เมตร หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร  

(รายละเอียดตามแบบ อบต.บาน

เพชรกําหนด) 

- 169,000 - - - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัย

จากการใชเสนทาง 

กองชาง 

80 ซอมแซมถนนในพื้นที่

ตําบลบานเพชรที่ไดรับ

ความเสยีหายจาก

อุทกภัยสายสวางศรี

พัฒนาเชื่อมบานตาล  

หมูที่ 22  (พต.ฉ.4) 

เพื่อซอมแซมถนนที่ไดรับ

ความเสยีหายจากอุทกภัยให

มีสภาพสามารถใชงานไดดี

และมีความปลอดภัย 

เกรดปรับผิวทางเดมิกวาง 4 เมตร 

ยาว 1,500 เมตร เสริมผิวจราจร

หนิคลุกกวาง 4 เมตร  ยาว1,500 

เมตร  หนาเฉลี่ย    0.10 เมตร  

(รายละเอียดตามแบบ อบต.บาน

เพชรกําหนด) 

- 397,000 - - - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัย

จากการใชเสนทาง 

กองชาง 

81 ซอมแซมถนนและลงหนิ

คลุก ซอยสุขสําราญ หมู

ที่  22 

เพื่อซอมแซมถนนที่ใหมี

สภาพสามารถใชงานไดดี

และมีความปลอดภัย 

ระยะความยาว 200 เมตร กวาง 4 

เมตร  (รายละเอียดตามแบบ อบต.

บานเพชรกําหนด) 

- 180,000 - - - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัย

จากการใชเสนทาง 

กองชาง 

82 ซอมแซมถนนในพื้นที่

ตําบลบานเพชรที่ไดรับ

ความเสยีหายจาก

อุทกภัยสายถนน คสล. 

หมูที่ 22  (พต.ฉ.4) 

เพื่อซอมแซมถนนที่ไดรับ

ความเสยีหายจากอุทกภัยให

มีสภาพสามารถใชงานไดดี

และมีความปลอดภัย 

ซอมถนนคอนกรีต กวาง 5 เมตร 

ยาว 4 เมตร  หนา 0.15 เมตร  

(รายละเอียดตามแบบ อบต.บาน

เพชรกําหนด) 

- 30,000 - - - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัย

จากการใชเสนทาง 

กองชาง 

83 เสริมแนวกัน้บงึฝงทศิ

ตะวันตก หมูที่  22 

เพื่อซอมแซมถนนที่ใหมี

สภาพสามารถใชงานไดดี

และมีความปลอดภัย 

ลงลูกรังขนาดผิวจราจรกวาง 4 

เมตร ยาว 30 เมตร หนาเฉลี่ย   

0.50 เมตร (รายละเอียดตามแบบ 

อบต.บานเพชรกําหนด) 

- - 200,000 - - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัย

จากการใชเสนทาง 

กองชาง 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (ถนนดิน/ ถนนลูกรัง/ ถนนหินคลุก) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

84 ซอมแซมถนนและลงหิน

คลุก  ซอยสุขสมบูรณ 

หมูที่ 22 (ปป.ฉ.6) 

เพื่อซอมแซมถนนที่ใหมี

สภาพสามารถใชงานไดดี

และมีความปลอดภัย 

เสริมผิวจราจรลงหนิคลุกพรอมบด

อัด กวาง 4 เมตร ยาว 430 เมตร 

หนา 0.10 เมตร (รายละเอียดตาม

แบบ อบต.บานเพชรกําหนด) 

- - 110,000 - - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใช

เสนทาง 

กองชาง 

85 ซอมแซมถนนและลงหนิ

คลุกเลยีบคลองสอย

ดาว หมูที่ 22 

เพื่อซอมแซมถนนที่ใหมี

สภาพสามารถใชงานไดดี

และมีความปลอดภัย 

ลงหนิคลุกเสริมผิวจราจร ยาว 600 

เมตร กวาง 3 เมตร หนา 0.10 เมตร 

(รายละเอียดตามแบบ อบต.บาน

เพชรกําหนด) 

- - - 155,000 - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใช

เสนทาง 

กองชาง 

86 ซอมแซมถนนในพื้นที่

ตําบลบานเพชรที่ไดรับ

ความเสยีหายจาก

อุทกภัยสายหลังตาปู-

แยกเหมืองกระทุมลาย 

หมูที่ 23  (พต.ฉ.4) 

เพื่อซอมแซมถนนที่ไดรับ

ความเสยีหายจากอุทกภัยให

มีสภาพสามารถใชงานไดดี

และมีความปลอดภัย 

เกรดปรับผิวทางเดมิกวาง 4 เมตร 

ยาว 3,190 เมตร เสริมผิวจราจรหนิ

คลุกกวาง 4 เมตร  ยาว 1,800 เมตร  

หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร  (รายละเอียด

ตามแบบ อบต.บานเพชรกําหนด) 

- 499,000 - - - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใช

เสนทาง 

กองชาง 

87 ซอมแซมถนนในพื้นที่

ตําบลบานเพชรที่ไดรับ

ความเสยีหายจาก

อุทกภัยสายเหมือง

กระทุมลาย  หมูที่ 23 

(พต.ฉ.4) 

เพื่อซอมแซมถนนที่ไดรับ

ความเสยีหายจากอุทกภัยให

มีสภาพสามารถใชงานไดดี

และมีความปลอดภัย 

เกรดปรับผิวทางเดมิกวาง 4 เมตร 

ยาว 2,370 เมตร เสริมผิวจราจรหนิ

คลุกกวาง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พรอมวางทอ 

คสล. ชัน้.3 ศก. 0.40 เมตร จํานวน 

8 ทอน  (รายละเอียดตามแบบ อบต.

บานเพชรกําหนด) 

- 479,000 - - - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใช

เสนทาง 

กองชาง 

88 ซอมแซมถนนในพื้นที ่

ตําบลบานเพชรที่ไดรบั 

ความเสยีหายจากอุทกภัย 

สายหนองเฒารุง หมูที ่23 

(พต.ฉ.4) (ปป.ฉ.5) 

เพื่อซอมแซมถนนที่ไดรับ

ความเสยีหายจากอุทกภัยให

มีสภาพสามารถใชงานไดดี

และมีความปลอดภัย 

เกรดปรับผิวทางเดมิกวาง 4 เมตร 

ยาว 450 เมตร เสริมผิวจราจรหนิ

คลุกกวาง 4 เมตร ยาว 450 เมตร  

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (รายละเอียด

ตามแบบ อบต.บานเพชรกําหนด) 

- 119,000 - - - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใช

เสนทาง 

กองชาง 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (ถนนดิน/ ถนนลูกรัง/ ถนนหินคลุก) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

89 ซอมแซมถนนในพื้นที่

ตําบลบานเพชรที่ไดรับ

ความเสยีหายจาก

อุทกภัยสายหนองโจด

สายนอก  หมูที่ 23 

(พต.ฉ.4) 

เพื่อซอมแซมถนนที่ไดรับ

ความเสยีหายจากอุทกภัยให

มีสภาพสามารถใชงานไดดี

และมีความปลอดภัย 

เกรดปรับผิวทางเดมิกวาง 4 เมตร 

ยาว 300 เมตร เสริมผิวจราจรหนิ

คลุกกวาง 4 เมตร ยาว 300 เมตร  

หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร  

(รายละเอียดตามแบบ อบต.บาน

เพชรกําหนด) 

- 136,000 - - - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใช

เสนทาง 

กองชาง 

90 ซอมแซมถนนในพื้นที่

ตําบล บานเพชรที่ไดรับ

ความเสยีหายจาก

อุทกภัยสายเลยีบเหมือง

หนองปลาไหล  หมูที่ 23 

(พต.ฉ.4) 

เพื่อซอมแซมถนนที่ไดรับ

ความเสยีหายจากอุทกภัยให

มีสภาพสามารถใชงานไดดี

และมีความปลอดภัย 

เกรดปรับเกลี่ยถนนกวาง 4 เมตร  

ยาว 500 เมตร  เสริมผิวจราจรหนิ

คลุกกวาง 4 เมตร ยาว 500 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  

(รายละเอียดตามแบบ อบต.บาน

เพชรกําหนด) 

- 132,000 - - - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใช

เสนทาง 

กองชาง 

91 ซอมแซมถนนลูกรัง สาย

นาพอแดง หมูที่  23   

เพื่อซอมแซมถนนที่ใหมี

สภาพสามารถใชงานไดดี

และมีความปลอดภัย 

ยกรองพูนดินขนาดผิวจราจรกวาง 

5เมตร ยาว400 เมตร หนาเฉลี่ย  

0.10  เมตร (รายละเอียดตามแบบ 

อบต.บานเพชรกําหนด) 

-  144,000 - - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยจากการใช

เสนทาง 

กองชาง 

รวม 91  โครงการ - - 2,783,600 12,900,000 
5,3386,20

0 
1,958,000 600,000 - - - 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (รางระบายนํ้า)  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 วางทอระบายน้ําพรอม

บอพัก คสล. พอสมศรี 

–พอหยาด หมูที่ 3 

เพื่อใหมีทอสําหรับระบายน้ํา 

 

วางทอระบายน้ํา คสล. ศก. 

0.60 เมตร จํานวน 400 ทอน 

บอพัก คสล. ขนาด 1 * 1 เมตร 

ความลกึตามลาดเอียง จํานวน 

100 บอ (รายละเอียดตามแบบ 

อบต.บานเพชรกําหนด) 

215,400 - - - - 1 แหง มีรางระบายน้ํา

ปองกันน้ําทวมขัง 

กองชาง 

2 วางทอระบายน้ํารูปตัวว ี 

จากบานแมสําเรียง-ถนน

บานพอทมิ  ดานขุนทด  

หมูที่  3 

เพื่อใหมีทอสําหรับระบายน้ํา 

 

วางทอระบายน้ํา คสล.ชัน้ 3 

ศก. 0.40 เมตร จํานวน 159 

ทอน บอพักขนาด .60 x 0.60 

เมตร ลกึเฉลี่ย 0.80 เมตร

จํานวน 16 บอ รางคอนกรีตรูป

ตัว ว ีระยะความยาวรวมบอ

พัก 169 เมตรหนา 0.15 

เมตร (รายละเอียดตามแบบ 

อบต.บานเพชรกําหนด) 

- 431,000 - - - 1 แหง มีรางระบายน้ํา

ปองกันน้ําทวมขัง 

กองชาง 

3 กอสรางตะแกรงเหล็กฝา

รางระบายน้ํา โครงการ

ประชารัฐ หมูที่  3 

เพือ่ใหมีทอสําหรับระบายน้ํา 

 

1 แหง 

(รายละเอียดตามแบบ อบต.

บานเพชรกําหนด) 

30,000 - - - - 1 แหง มีรางระบายน้ํา

ปองกันน้ําทวมขัง 

กองชาง 

 

  

4 ปรับปรุงซอมแซมราง

ระบายน้ําจากบานแมนอย 

- บานพอวรีะ หมูที่  3 

เพื่อใหมีทอสําหรับระบายน้ํา 

 

1 แหง 

(รายละเอียดตามแบบ อบต.

บานเพชรกําหนด) 

- 30,000 - - - 1 แหง มีรางระบายน้ํา

ปองกันน้ําทวมขัง 

กองชาง 

5 กอสรางรางระบายน้ํา

ภายในหมูบาน ซอยศาล

เจา  หมูที่  5 

เพื่อใหมีทอสําหรับระบายน้ํา 

 

รางระบายน้ํา คสล. รปูตัวยู 

พรอมฝาปด คสล.ขนาดกวาง 

0.50 เมตร ลกึ 0.50 เมตร ความ

ยาว 400 เมตร (รายละเอียดตาม

แบบ อบต.บานเพชรกําหนด) 

- - - 220,000 - 1 แหง มีรางระบายน้ํา

ปองกันน้ําทวมขัง 

กองชาง 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (รางระบายนํ้า)  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

6 

 

วางทอระบายน้ําพรอม

บอพักจากซุมประตู

ทางเขาหมูบานเลยีบ

ถนนคําปง-ดานขนุทด 

หมูที่  7 

เพื่อใหมีทอสําหรับระบายน้ํา 

 

วางทอระบายน้ํา คสล. ชัน้ 3

ศก.1 เมตร จํานวน 44 ทอน  

พรอมบอพัก จํานวน 6 บอ 

(รายละเอียดตามแบบ อบต.

บานเพชรกําหนด) 

282,800 - - - - 1 แหง มีรางระบายน้ํา

ปองกันน้ําทวมขัง 

กองชาง 

7 วางทอระบายน้ําถนน

สายกลางบานสองขาง

ทาง หมูที่ 7 

เพื่อใหมีทอสําหรับระบายน้ํา 

 

วางทอ  คสล. ศก. 0.30 เมตร  

ชัน้ 3 จํานวน 65 ทอน พรอม

บอพัก (รายละเอียดตามแบบ 

อบต.บานเพชรกําหนด) 

- 150,000 - - - 1 แหง มีรางระบายน้ํา

ปองกันน้ําทวมขัง 

กองชาง 

8 วางทอระบายน้ํา คสล. 

พรอมบอพักดานทศิ

เหนอื (ชวงที่ 2)  หมูที่ 7 

เพื่อใหมีรางสําหรับระบาย

น้ํา 

 

ระยะทางยาวรวม 60 เมตร 

วางทอ คสล. ชัน้ 3 ศก. 1 

เมตร จํานวน  56  ทอนพรอม

บอพัก (รายละเอียดตามแบบ 

อบต.บานเพชรกําหนด) 

- - 245,000 - - 1 แหง มีรางระบายน้ํา

ปองกันน้ําทวมขัง 

กองชาง 

9 วางทอระบายน้ํา คสล. 

พรอมบอพักดานทศิ

เหนอื (ชวงที่ 3)  หมูที่ 7 

เพื่อใหมีรางสําหรับระบาย

น้ํา 

 

ระยะทางยาวรวม 60 เมตร 

วางทอ คสล. ชั้น 3 ศก. 1 

เมตร จํานวน  56  ทอนพรอม

บอพัก (รายละเอียดตามแบบ 

อบต.บานเพชรกําหนด) 

- - - 245,000 - 1 แหง มีรางระบายน้ํา

ปองกันน้ําทวมขัง 

 

กองชาง 

10 วางทอระบายน้ํา คสล. 

พรอมบอพักดานทศิ

เหนอื (ชวงที่ 4)  หมูที่ 7 

เพื่อใหมีรางสําหรับระบาย

น้ํา 

 

ระยะทางยาวรวม 60 เมตร 

วางทอ คสล. ชัน้ 3 ศก. 1 

เมตร จํานวน  56  ทอนพรอม

บอพัก (รายละเอียดตามแบบ 

อบต.บานเพชรกําหนด) 

- - - - 245,000 1 แหง มีรางระบายน้ํา

ปองกันน้ําทวมขัง 

 

กองชาง 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (รางระบายนํ้า)  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

11 วางทอระบายน้ําพรอม

บอพัก คสล. ถนน

ภายในหมูบาน  หมูที่ 9 

เพื่อใหมีรางสําหรับระบาย

น้ํา 

 

ระยะทางยาว 100 เมตร วาง

ทอระบายน้ํา คสล. ศก. 0.60 

เมตร  จํานวน 320 ทอน  บอ

พัก คสล. ขนาด 1x1 เมตร 

ความลกึตามลาดเอียง จํานวน 

80 บอ (รายละเอียดตามแบบ 

อบต.บานเพชรกําหนด) 

- 100,000 - - - 1 แหง มีรางระบายน้ํา

ปองกันน้ําทวมขัง 

กองชาง 

12 วางทอระบายน้ําพรอม

บอพักจากบานนายอ้ัน 

ทานประสทิธ์ิถงึบานนาย 

มาก ปูนขุนทด หมูที่ 9 

เพื่อใหมีรางสําหรับระบาย

น้ํา 

 

วางทอระบายน้ํา คสล. มอก.

ชัน้ 3 ศก. 0.60 เมตร ระยะ

ความยาวรวมบอพัก 68 เมตร  

(รายละเอียดตามแบบ อบต.

บานเพชรกําหนด) 

- - - - 300,000 1 แหง มีรางระบายน้ํา

ปองกันน้ําทวมขัง 

กองชาง 

13 กอสรางรางระบายน้ํา

จากบานนางจางถงึบาน

นายสมภาส (ซอย

สามัคคี) หมูที่ 12 

เพื่อใหมีรางสําหรับระบาย

น้ํา 

 

กอสรางรางระบายน้ํา คสล. 

ความยาว  300  เมตร 

(รายละเอียดตามแบบ อบต.

บานเพชรกําหนด) 

- 690,000 - - - 1 แหง มีรางระบายน้ํา

ปองกันน้ําทวมขัง 

กองชาง 

14 กอสรางรางระบายน้ํา

จากบานนางประทวนถงึ

บานนางรอง หมูที่ 12 

เพื่อใหมีรางสําหรับระบาย

น้ํา 

 

วางทอระบายน้ํา คสล.ชั้น 3 

ศก. 0.40 เมตร จํานวน 86 

ทอน พรอมบอพักขนาด 

1.30x0.87 เมตร  จํานวน 12 

บอ ระยะความยาวรวม 98 

เมตร  (รายละเอียดตามแบบ

มาตรฐาน ท.2) 

- - 250,000 - - 1 แหง มีรางระบายน้ํา

ปองกันน้ําทวมขัง 

กองชาง 

15 ซอมแซมทอระบายน้ํา

ขางถนนลาดยาง(หนา 

รานคา)  หมูที่ 13 

เพื่อใหมีรางสําหรับระบาย

น้ํา 

 

ระยะทางยาว60 เมตร 

(รายละเอียดตามแบบ อบต.

บานเพชรกําหนด) 

100,000 - - - - 1 แหง มีรางระบายน้ํา

ปองกันน้ําทวมขัง 

กองชาง 

100 

 



4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (รางระบายนํ้า)  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

16 ซอมแซมรางระบายน้ํา

กลางหมูบาน หมูที่  13 

เพื่อใหมีรางสําหรับระบาย

น้ํา 

 

ระยะทางยาว 40 เมตร 

(รายละเอียดตามแบบ อบต.

บานเพชรกําหนด) 

- 20,000 - - - 1 แหง มีรางระบายน้ํา

ปองกันน้ําทวมขัง 

กองชาง 

17 กอสรางรางสงน้ํา

คอนกรีต จากบานนาง

สําล ีเหมนตะคุ ถงึหนา

บานนายเจยีม คุมคง  

หมูที่ 14 

เพือ่ใหมีรางสําหรับระบาย

น้ํา 

 

วางทอ คสล.มอก.ชัน้ 3 ศก.

1 เมตร จํานวน 46 ทอน พรอม

บอพัก จํานวน 5 บอ  ความ

ยาวรวม 59 เมตร 

(รายละเอียดตามแบบ อบต.

บานเพชรกําหนด) 

309,000 - - - - 1 แหง มีรางระบายน้ํา

ปองกันน้ําทวมขัง 

กองชาง 

18 วางทอระบายน้ํา พรอม

บอพัก คสล. ศาลา

ประชาธิปไตย ถงึหนาบาน

นางสําล ี เหมนตะคุ หมูที่ 

14 (ปป.ฉ.5) 

 

เพื่อใหมีทางสําหรับระบาย

น้ํา 

 

ขนาดความยาวรวม 250 เมตร 

ทอ คสล. ชัน้ 3 ศก. 1 เมตร 

(รายละเอียดตามแบบ อบต.

บานเพชรกําหนด) 

- 475,000 - - - 1 แหง มีรางระบายน้ํา

ปองกันน้ําทวมขัง 

กองชาง 

19 วางทอลอกเหมืองสายนา

นายบาง จากลําหวย    

คําปง หมูที่ 15 (พต.ฉ.2) 

เพื่อลดการตื้นเขนิของแหลง

น้ําใหสามารถกกัเก็บน้ําได 

ระยะขุดลอกยาว 67 เมตร 

ปากเหมืองกวาง 3 เมตร ทอง

กวาง 1 เมตร ลกึเฉลี่ย 1 เมตร 

พรอมวางทอ คสล.ชัน้.3 ศก.

0.60 เมตร จํานวน 13 ทอน 

และกําแพงปากทอพรอม

ประตูน้ําแบบพวงมาลัยหมุน 

(รายละเอียดตามแบบ อบต.

บานเพชรกําหนด) 

100,000 - - - - 1 แหง ประชาชนมีน้ําเพื่อ

ทําการเกษตรและ

อุปโภค บริโภค

อยางเพยีงพอ 

กองชาง 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (รางระบายนํ้า)  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

20 วางทอระบายน้ําสาย

หวยคําปงพรอม 

ประตูปด-เปด หมูที่ 15 

เพื่อลดการตื้นเขนิของแหลง

น้ําใหสามารถกกัเก็บน้ําได 

วางทอระบายน้ําขนาด คสล. ศก. 

1 เมตร จํานวน 15 ทอนพรอม

ประตูปด-เปด (รายละเอียดตาม

แบบ อบต.บานเพชรกําหนด) 

- - 100,000 - - 1 แหง ประชาชนมีน้ําเพื่อ

ทําการเกษตรและ

อุปโภค บริโภค

อยางเพยีงพอ 

กองชาง 

21 ขุดลอกทางระบายน้ํา

พรอมวางทอเลยีบถนน

รุงเรืองศรี จากปมน้ํามัน

นางตุย - คลองลําคันฉู 

หมูที่ 17 

เพื่อใหมีทางสําหรับระบาย

น้ํา 

 

เหมืองดินเปดกวาง 2 เมตร   

ลกึตามสภาพน้ําไหล  พรอม

วางทอ  คสล.มอก.ชัน้ 3 ศก.

1 เมตร จํานวน 68 ทอน ความ

ยาวรวม 323 เมตร   

(รายละเอียดตามแบบ อบต.

บานเพชรกําหนด) 

250,000 - - - - 1 แหง มีรางระบายน้ํา

ปองกันน้ําทวมขัง 

กองชาง 

22 กอสรางรางระบายน้ํา 

คสล. รูปตัวยู พรอมฝา

ปด คสล. จากสี่แยกบาน

ตาบายถงึเหมืองพระ  

หมูที่ 18 

เพื่อใหมีทางสําหรับระบาย

น้ํา 

 

ทอระบายน้ํา คสล. มอก.ชัน้ 3 

ศก. 0.80 เมตร ระยะความ

ยาวรวมบอพัก 105 เมตร   

(รายละเอียดตามแบบ อบต.

บานเพชรกําหนด) 

- - - 300,000 - 1 แหง มีรางระบายน้ํา

ปองกันน้ําทวมขัง 

กองชาง 

23 ซอมแซมฝาปดรางระบาย

น้ํา คสล. จากบานนาง

ประทวน ถงึโรงสขีาว หมู

ที ่ 18 

เพื่อใหมีทางสําหรับระบาย

น้ํา 

 

ฝากวาง 50 เซนตเิมตร ยาว 

170  เมตร (รายละเอียดตาม

แบบ อบต.บานเพชรกําหนด) 

- - - 150,000 - 1 แหง มีรางระบายน้ํา

ปองกันน้ําทวมขัง 

กองชาง 

24 กอสรางวางทอระบายน้ํา

พรอมบอพักถนนกลาง 

บาน จากบานแมกาไหว

ถงึบานพอจรัญ หมูที่ 19  

(พต.ฉ.3) 

เพื่อเปนการแกไขปญหาน้ํา

ขังตลอดเสนทางและอํานวย

ความสะดวกในการใช

เสนทางสัญจรไปมา 

ดําเนนิการกอสรางวางทอ

ระบายน้ํา คสล. พรอมบอพักมี

ฝาปด ความยาวรวม 250 

เมตร (รายละเอียดตามแบบ 

อบต.บานเพชรกําหนด) 

- 488,000 - - - 1 เสนทาง การระบายน้ําเสยี

ออกจากหมูบาน

เปนระบบมากย่ิงขึ้น 

กองชาง 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (รางระบายนํ้า)  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

25 กอสรางรางระบายน้ํา 

คสล. ขางศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กถงึปายทางเขาหมูบาน

ดานทศิใต หมูที ่19 

เพื่อใหมีรางสําหรับระบาย

น้ํา 

 

กอสรางรางระบายน้ํา คสล.รูป

ตั ววี  ค ว าม ยาว  134  เม ต ร 

กวาง  1.10 เมตร วางทอ คสล.

ชั้น 3 ศก.0.60 เมตร จํานวน

118 ทอน พรอม บอพัก คสล. 

และฝาปด   (รายละเอียดตาม

แบบ อบต.บานเพชรกําหนด) 

268,000 - - - - 1 แหง มีรางระบายน้ํา

ปองกันน้ําทวมขัง 

กองชาง 

26 วางทอระบายน้ําพรอมบอ

พักซอยกลางบาน จาก

บานนายอัมรินทร ถงึบาน

แมกาไว  หมูที่  19 

เพื่อใหมีรางสําหรับระบาย

น้ํา 

 

คสล.พรอมฝาปด ความยาว 

200 เมตร 

(รายละเอียดตามแบบ อบต.

บานเพชรกําหนด) 

- 460,000 - - - 1 แหง มีรางระบายน้ํา

ปองกันน้ําทวมขัง 

กองชาง 

27 ซอมแซมปรับปรุงราง

ระบายน้ําจากบานแม

สังเวยีนถงึหนาบานพอ

ฉลอง หมูที่  19 

เพื่อใหมีรางสําหรับระบาย

น้ํา 

 

ป รั บ ป รุ งร ะ ย ะ ค ว า ม ย า ว

รวม 269 เมตร วางทอ คสล.

ชั้น 3 ศก.0.40 เมตร จํานวน 

253 ทอน บอพักขนาด 0.80 x 

0.80 x 1 เมตร จํานวน 28 บอ 

(รายละเอียดตามแบบ อบต.

บานเพชรกําหนด) 

526,000 - - - - 1 แหง มีรางระบายน้ํา

ปองกันน้ําทวมขัง 

กองชาง 

28 กอสรางรางระบายน้ํา 

ซอยสาวโสดถงึบานแม

ปอง หมูที่ 19 

เพื่อใหมีรางสําหรับระบาย

น้ํา 

 

กอสรางรางระบายน้ํา  คสล.

รูปตัวยูพรอมฝาปด  ความยาว 

150 เมตร (รายละเอียดตาม

แบบ อบต.บานเพชรกําหนด) 

- - 435,000 - - 1 แหง มีรางระบายน้ํา

ปองกันน้ําทวมขัง 

กองชาง 

29 กอสรางรางระบายน้ํา

จากซุมประตูวัดศาลา

ทรง ถงึศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก หมูที่ 19 

เพื่อใหมีรางสําหรับระบาย

น้ํา 

 

กอสรางรางระบายน้ํา  คสล.

รูปตัวยูพรอมฝาปด  ความยาว 

150 เมตร (รายละเอียดตาม

แบบ อบต.บานเพชรกําหนด) 

- - - 435,000 - 1 แหง มีรางระบายน้ํา

ปองกันน้ําทวมขัง 

กองชาง 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (รางระบายนํ้า)  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

30 กอสรางรางระบายน้ํา

พรอมวางทอและบอพัก

จากซุมประตูวัดศาลา

ทรง-ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

หมูทึ่ 19 

เพื่อใหมีรางสําหรับระบาย

น้ํา 

 

กอสรางรางระบายน้ําพรอม

วางทอและบอพกัพื้นคอนกรีต

รางหลังทอกวาง 1 เมตร ระยะ

ความยาวรวม 112 เมตร  

(รายละเอียดตามแบบ อบต.

บานเพชรกําหนด) 

- - - - 290,000 1 แหง มีรางระบายน้ํา

ปองกันน้ําทวมขัง 

กองชาง 

31 ซอมแซมปรับปรุงราง

ระบายน้ําซอยหนาวัด

ศาลาทรงฝงบานแม

แหวน ถงึบานพอจรัญ  

หมูที่ 19 

เพื่อใหมีรางสําหรับระบาย

น้ํา 

 

กวาง 0.50 เมตร ยาว200 

เมตร  หนา 0.15  เมตร 

(รายละเอียดตามแบบ อบต.

บานเพชรกําหนด) 

- - - 55,000 - 1 แหง มีรางระบายน้ํา

ปองกันน้ําทวมขัง 

กองชาง 

32 วางทอระบายน้ํา ถนน

สายบานนางหนูนติย หนิ

สูงเนนิถงึบานนายสายันต  

ศรีประเทศ  หมูที่  20 

เพื่อใหมีรางสําหรับระบาย

น้ํา 

 

วางทอระบายน้ํา ถนนสายบาน 

วางทอระบายน้ําทัง้สองขาง

กวาง 0.50 เมตร ยาว 270 

เมตรรวมทัง้สองดานยาว 540 

เมตร วางทอ คสล. ชัน้ 3 

ขนาด 0.40 เมตร จํานวน 520 

ทอน พรอมบอพัก คสล. และ

ฝาปด (รายละเอียดตามแบบ 

อบต.บานเพชรกําหนด) 

- - 100,000 - - 1 แหง มีรางระบายน้ํา

ปองกันน้ําทวมขัง 

กองชาง 

33 กอสรางรางระบายน้ํา 

ถนนสายโรงเรียนชุมชน

บานหนองแวงถงึหนาวัด 

ศาลาทรง  หมูที่ 20 

เพื่อใหมีรางสําหรับระบาย

น้ํา 

 

วางทอ คสล.ชัน้ 3 กวาง 0.50 

เมตร ยาว 800  เมตร ขนาด 

0.40 เมตร จํานวน 780 ทอน 

พรอมบอพัก คสล. และฝาปด 

(รายละเอียดตามแบบ อบต.

บานเพชรกําหนด) 

- 2,000,000 - - - 1 แหง มีรางระบายน้ํา

ปองกันน้ําทวมขัง 

กองชาง 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (รางระบายนํ้า)  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

34 วางทอระบายน้ําเสน

กลางหมูบาน ซอย

จอมทองทัง้สองดาน  

หมูที่ 20 

เพื่อใหมีรางสําหรับระบาย

น้ํา 

 

ระยะความยาว 520 เมตร 

กวาง 0.50 เมตร วางทอ คศล.

ชัน้ 3 ศก.0.40 จํานวน 500 

ทอน พรอมบอพัก คสล. และ

ฝาปด (รายละเอียดตามแบบ 

อบต.บานเพชรกําหนด) 

1,3000,000 - - - - 1 แหง มีรางระบายน้ํา

ปองกันน้ําทวมขัง 

กองชาง 

35 โครงการวางทอระบาย

น้ําซอยบานพอตุถงึบาน

ชางหนุม หมูที่ 20 

เพื่อใหมีรางสําหรับระบาย

น้ํา 

 

วางทอระบายน้ํา คสล. จํานวน 

220 ทอนพรอมบอพัก คสล.  

จํานวน 20 บอ ความยาว

ทัง้หมดรวม 100 เมตร   

(รายละเอียดตามแบบ อบต.

บานเพชรกําหนด) 

- - 300,000 - - 1 แหง มีรางระบายน้ํา

ปองกันน้ําทวมขัง 

กองชาง 

36 ซอมแซมรางระบายน้ํา

ถนนสายจอมทอง ชวงที่ 

1 ตัง้แตบานพอสงา 

หม่ันมา ถงึบานแมจันทร

หอม พชืขุนทด หมูที่ 20 

เพื่อใหมีรางสําหรับระบาย

น้ํา 

 

1 แหง 

(รายละเอียดตามแบบ อบต.

บานเพชรกําหนด) 

- 50,000 - - - 1 แหง มีรางระบายน้ํา

ปองกันน้ําทวมขัง 

กองชาง 

37 กอสรางรางระบายน้ํา 

คสล.พรอมวางทอและ

บอพักมีฝาปด ซอย

อโศกฝงขวา จากบาน

นายมงคล จะชาลถีงึ

บานนางบนิ อาบสุวรรณ 

หมูที่ 20 

เพื่อใหมีรางสําหรับระบาย

น้ํา 

 

กอสรางรางระบายน้ําพรอม

วางทอและบอพกั พื้นคอนกรีต

รางหลังทอกวาง 1 เมตร ระยะ

ความยาวรวม 171 เมตร  

(รายละเอียดตามแบบ อบต.

บานเพชรกําหนด) 

- - - - 444,444 1 แหง มีรางระบายน้ํา

ปองกันน้ําทวมขัง 

กองชาง 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (รางระบายนํ้า)  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

38 วางทอระบายน้ําพรอม

บอพักเลยีบถนนสุร

นารายณ ระหวางราน

จาชาต ิถงึคลองคําปง 

หมูที่ 21 

เพื่อใหมีรางสําหรับระบาย

น้ํา 

 

วางทอ คสล.มอก.ชัน้ 3 ศก. 1 

เมตร จํานวน  302 ทอนบอพกั

ขนาด 1.20*1.20 ลกึไมนอย

กวา  2 เมตร จํานวน25 บอ 

ระยะความยาวรวมบอพัก

1,000 เมตร (รายละเอียดตาม

แบบ อบต.บานเพชรกําหนด) 

- - 4,500,000 - - 1 แหง มีรางระบายน้ํา

ปองกันน้ําทวมขัง 

กองชาง 

39 กอสรางรางระบายน้ํา

ซอยเตาปูนลงบงึประมง 

หมูที่ 22 

เพื่อใหมีรางสําหรับระบาย

น้ํา 

 

วางทอระบายน้ํา คสล.จํานวน 

200 ทอน พรอมบอพัก คสล. 

จํานวน 20 บอ ความยาว

ทัง้หมด 220 เมตร  

(รายละเอียดตามแบบ อบต.

บานเพชรกําหนด) 

- - - 506,000 - 1 แหง มีรางระบายน้ํา

ปองกันน้ําทวมขัง 

กองชาง 

40 กอสรางรางระบายน้ํารูป

ตัวว ีซอยหนาบานผูใหญ  

หมูที่ 23 

เพื่อใหมีรางสําหรับระบาย

น้ํา 

 

วางทอระบายน้ํา คสล.ชัน้ 3   

ศก 0.40 เมตร จํานวน 80 ทอน 

บอพัก ขนาด 0.60x0.60 เมตร 

ลกึเฉลี่ย0.80 เมตร จํานวน 7 

บอ รางคอนกรีตรูปตัว ว ีระยะ

ความยาวรวมบอพัก 86 เมตร 

หนา 0.15 เมตร (รายละเอียด

ตามแบบ อบต.บานเพชร

กําหนด) 

- 196,500 - - - 1 แหง มีรางระบายน้ํา

ปองกันน้ําทวมขัง 

กองชาง 

41 กอสรางรางระบายน้ํารูป

ตัวว ี ซอยนางนอย  

หมูที่ 23 (ปป.ฉ.1) 

เพื่อใหมีรางสําหรับระบาย

น้ํา 

 

กวาง 0.50 เมตร ลกึเฉลี่ย 

0.10 เมตร ทัง้ 2 ฝง ยาวรวม 

344 เมตร (รายละเอียดตาม

แบบ อบต.บานเพชรกําหนด) 

200,000 - - - - 1 แหง มีรางระบายน้ํา

ปองกันน้ําทวมขัง 

กองชาง 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (รางระบายนํ้า)  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

42 ซอมแซมรางระบายน้ํา 

ซอยหนองเฒารุง หมูที ่ 

23 

เพื่อใหมีรางสําหรับระบาย

น้ํา 

 

รางระบายน้ํา  คสล.พรอมฝา

ปด  ความยาว  400 เมตร 

(รายละเอียดตามแบบ อบต.

บานเพชรกําหนด) 

- 100,000 - - - 1 แหง มีรางระบายน้ํา

ปองกันน้ําทวมขัง 

กองชาง 

43 ซอมแซมรางระบายน้ํา  

ซอยพออิน  หมูที่ 23 

เพื่อใหมีรางสําหรับระบาย

น้ํา 

 

รางระบายน้ํา  ความยาว  20  

เมตร (รายละเอียดตามแบบ 

อบต.บานเพชรกําหนด) 

100,000 - - - - 1 แหง มีรางระบายน้ํา

ปองกันน้ําทวมขัง 

กองชาง 

รวม 43  โครงการ - - 15,381,200 5,190,500 5,930,000 1,911,000 1,279,444 - - - 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (แหลงนํ้า/ เหมอืงสงนํ้า/ บล็อคคอนเวริส/ ทอลอดเหล่ียม/ ฝายทดนํ้า/ ก้ันขอบสระ ฯลฯ)  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 กัน้ขอบสระหนองยาง 

ฝงซาย หมูที่ 1 

เพื่อปองกันขอบสระหนองยาง    

ฝงซาย ไมใหพังทะลาย 

กําแพงกันน้ําเซาะยาว 56 เมตร 

สูง 3.50 เมตร 

- - - 457,000 - 1 แหง ขอบสระหนองยาง ฝง

ซายไดรับการปองกัน 

ไมใหพังทะลาย 

กองชาง 

2 กัน้ขอบสระหนองยาง 

ฝงขวา  หมูที่ 1 

เพื่อปองกันขอบสระหนองยาง    

ฝงขวา ไมใหพังทะลาย 

กําแพงกันน้ําเซาะยาว 80 เมตร 

สูง 4 เมตร 

- - - - 600,000 1 แหง ขอบสระหนองยาง ฝง

ขวาไดรับการปองกัน 

ไมใหพังทะลาย 

กองชาง 

3 ล งลู ก รั ง เส ริม บ ล็ อ ก

คอนเวริสท คลองสอย

ดาว ระหวางหมู 2 เชื่อม 

หมู 9 หมูที ่2 

เพื่อปองกันบล็อกคอนเวริสท

ไมใหพังทะลายจากน้ํากัดเซาะ  

ลงลูกรังเสริมบล็อกคอนเวริสท 

คลองสอยดาวพรอมเทคานดิน

ไหลลงคลอง ยาว 200 เมตร 

กวาง 6 เมตร สูง 1 เมตร 

(รายละเอียดตามแบบ อบต.บาน

เพชรกําหนด) 

- - - 265,200 - 1 แหง บล็อกคอนเวริสท 

ไดรับการปองกัน 

ไมใหพังทะลาย 

กองชาง 

4 โครงการขุดลอกเหมือง

จากปากอาวถงึน้ําออม 

(บานเจกจอย) หมูที่ 5 

เพื่อใหระบายน้ําไดด ี ขุดลอกเหมืองดนิขนาดปากกวาง

2 เม ต ร  ย า ว  760 เ ม ต ร ลึ ก

เฉลี่ย 1 เมตรทองเหมือง กวาง 

0.80 เมตร (รายละเอียดตาม

แบบ อบต.บานเพชรกําหนด) 

- 109,000 - - - 1 แหง ประชาชนมีน้ําเพื่อ

การเกษตรและอุปโภค

เพยีงพอ 

กองชาง 

5 โครงการกอสรางบล็อค

คอนเวริสทํานบ

ตนมะขามเทศ หมูที่ 5 

(พต.ฉ.6) 

เพื่อใหการกกัเก็บน้ําและการ

ระบายน้ํามีประสทิธิภาพไม

กระทบการสัญจร 

กอสรางบล็อคคอนเวริสขนาด 

2.10x2.10 เมตร  ยาว 6 เมตร  

จํานวน 2 ชอง พรอมกาํแพงหนิ 

พื้นที่ไมนอยกวา 20 ตารางเมตร   

(รายละเอียดตามแบบ อบต.บาน

เพชรกําหนด) 

- - 300,000 - - 1 แหง ประชาชนมีน้ําเพื่อ

การเกษตรและอุปโภค

เพยีงพอ 

กองชาง 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (แหลงนํ้า/ เหมอืงสงนํ้า/ บล็อคคอนเวริส/ ทอลอดเหล่ียม/ ฝายทดนํ้า/ ก้ันขอบสระ ฯลฯ)  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

6 โครงการกอสรางฝายน้ํา

ลนคลองคําปง หมูที่ 6 

(ปป.ฉ.1) 

 

เพื่อใหมีฝายกักเกบ็น้ําไวใชใน

หนาแลง 

กอสรางสันฝาย กวาง 6 เมตร  

ยาว 34 เมตร  

(รายละเอียดตามแบบ อบต.บาน

เพชรกําหนด) 

485,000 - - - - 1 แหง ประชาชนมีน้ําเพื่อ

การเกษตรและอุปโภค

เพยีงพอ 

กองชาง 

7 โครงการกอสรางดาด

คอนกรีตหนาฝายลํา

หวยทองคําพงิ หมูที่ 6 

เพื่อใหการกกัเก็บน้ําและการ

ระบายน้ํามีประสทิธิภาพไม

กระทบการสัญจร 

กวาง 30 เมตร ยาว 200  เมตร 

(รายละเอียดตามแบบ อบต.บาน

เพชรกําหนด) 

- 3,500,000 - - - 1 แหง ประชาชนมีน้ําเพื่อ

การเกษตรและอุปโภค

เพยีงพอ 

กองชาง 

8 โครงการกอสรางเหมือง

สงน้ําสระบนุาใหมเชื่อม

เขตปาสงวนโคกแสว  

หมูที่ 8 

 

เพื่อใหการกกัเก็บน้ําและการ

ระบายน้ํามีประสทิธิภาพไม

กระทบการสัญจร 

ขนาดปากเหมืองกวาง 2 เมตร  

กนคลองกวาง 1 เมตร  ลึกเฉลี่ย 

1.5 0  เม ต ร ยาว  60 0  เม ต ร  

พรอมวางทอระบายน้ํา คสล.ศก. 

0 .80  เมตร จํ านวน  10  ท อน  

และถมดนิทําทางเขาเหมือง  

(รายละเอียดตามแบบ อบต.บาน

เพชรกําหนด) 

- 100,000 - - - 1 แหง ประชาชนมีน้ําเพื่อ

การเกษตรและอุปโภค

เพยีงพอ 

กองชาง 

9 โครงการกอสรางเหมือง

ดาดคอนกรีตจากประตู

ปด-เปดเหมืองคลอง

สอยดาว-โคกแฝก  

หมูที่ 9 

เพื่อใหการกกัเก็บน้ําและการ

ระบายน้ํามีประสทิธิภาพไม

กระทบการสัญจร 

ปากคลองดานซาย, ด านขวา  

ยาว 500 เมตร กวาง 3 เมตร 

(รายละเอียดตามแบบ อบต.บาน

เพชรกําหนด) 

- - - 1,250,000 - 1 แหง ประชาชนมีน้ําเพื่อ

การเกษตรและอุปโภค

เพยีงพอ 

กองชาง 

10 โครงการกอสรางเหมือง

ดาดคอนกรีต สายวังกุม  

หมูที่ 11 

เพื่อใหการกกัเก็บน้ําและการ

ระบายน้ํามีประสทิธิภาพไม

กระทบการสัญจร 

เหมืองคอนกรีต  ปากกวาง 2.50  

เมตร ยาว 1,300 เมตร 

(รายละเอียดตามแบบ อบต.บาน

เพชรกําหนด) 

- - 3,250,000 - - 1 แหง ประชาชนมีน้ําเพื่อทํา

การเกษตรและอุปโภค 

บริโภค อยางเพยีงพอ 

กองชาง 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (แหลงนํ้า/ เหมอืงสงนํ้า/ บล็อคคอนเวริส/ ทอลอดเหล่ียม/ ฝายทดนํ้า/ ก้ันขอบสระ ฯลฯ)  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

11 โครงการกอสรางดาด

คอนกรีตคลองเสอืบอง  

หมูที่ 11 

เพื่อใหการกกัเก็บน้ําและการ

ระบายน้ํามีประสทิธิภาพไม

กระทบการสัญจร 

 

(รายละเอียดตามแบบ อบต.บาน

เพชรกําหนด) 

- - - 300,000 - 1 แหง ประชาชนมีน้ําเพื่อทํา

การเกษตรและอุปโภค 

บริโภค อยางเพยีงพอ 

กองชาง 

12 
โครงการขุดลอกคลอง

จากสะพานสอง-อีสาน

เขยีว หมูที่ 16 

เพื่อใหการกกัเก็บน้ําและการ

ระบายน้ํามีประสทิธิภาพไม

กระทบการสัญจร 

ถางปาขุดตอขนาดหนัก 2,100 

ตารางเมตร และขุดลอกคลอง  

ยาว 300 เมตร(รายละเอียดตาม

แบบ อบต.บานเพชรกําหนด) 

- - 200,000 - - 1 แหง ประชาชนมีน้ําเพื่อทํา

การเกษตรและอุปโภค 

บริโภค อยางเพยีงพอ 

กองชาง 

13 โครงการกอสรางฝาย

ทดน้ํา คสล.ขนาดเลก็ 

สายวังตูม-อีสานเขยีว 

หมูที่ 16 

เพื่อใหการกกัเก็บน้ําและการ

ระบายน้ํามีประสทิธิภาพไม

กระทบการสัญจร 

ขนาดกวาง 12  เมตร สูง 1 เมตร  

ยาว  13 เมตร 

(รายละเอียดตามแบบ อบต.บาน

เพชรกําหนด) 

- 250,000 - - - 1 แหง ประชาชนมีน้ําเพื่อทํา

การเกษตรและอุปโภค 

บริโภค อยางเพยีงพอ 

กองชาง 

14 โครงการขุดลอกคลอง

ลําคันฉู  หมูที ่16 

เพื่อประชาชนมีน้ําเพื่อทํา

การเกษตรและอุปโภค บริโภค 

อยางเพยีงพอ 

กวาง 20  เมตร  ยาว 1,000 

เมตร  ลกึจากระดับเดมิ 2 เมตร  

พรอมลงทอระบายน้ํา คสล. 

0.80 เมตร  จํานวน  24  ทอน

(รายละเอียดตามแบบ อบต.บาน

เพชรกําหนด) 

- - - 500,000 - 1 แหง ประชาชนมีน้ําเพื่อทํา

การเกษตรและอุปโภค 

บริโภค อยางเพยีงพอ 

กองชาง 

15 กอสรางทอลอดเหลี่ยม

สายทดทาทะยม หมูที่ 

17 

เพื่อใหกักเกบ็น้ําไวไดอยางมี

ประสทิธิภาพ มีปริมาณน้ําใช

เพยีงพอในฤดูแลง 

ทอลอดเหลีย่มขนาด 2.70x2.40 

เมตร ยาว 5 เมตร จํานวน 3 

ชอง (รายละเอียดตามแบบ อบต.

บานเพชรกําหนด) 

- - - - 550,000 1 แหง ประชาชนมีน้ําเพื่อทํา

การเกษตรและอุปโภค 

บริโภค อยางเพยีงพอ 

กองชาง 

16 โครงการกอสรางทอ

ลอดเหลี่ยม (ทาทะลดู) 

หมูที่ 18  (พต.ฉ.2) 

เพื่อใหกักเกบ็น้ําไวไดอยางมี

ประสทิธิภาพ มีปริมาณน้ําใช

เพยีงพอในฤดูแลง 

กอสรางทอลอดเหลี่ยม (ทา

ทะลูด) ขนาด 2-1.80X1.80X5 

เมตร (รายละเอียดตามแบบ 

อบต.บานเพชรกําหนด) 

- 291,000 - - - 1 แหง ประชาชนมีน้ําเพื่อทํา

การเกษตรและอุปโภค 

บริโภค อยางเพยีงพอ 

กองชาง 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (แหลงนํ้า/ เหมอืงสงนํ้า/ บล็อคคอนเวริส/ ทอลอดเหล่ียม/ ฝายทดนํ้า/ ก้ันขอบสระ ฯลฯ)  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

17 โครงการขุดลอกหนอง

บัวชะโลง  หมูที่ 19 

 

เพื่อใหกักเกบ็น้ําไวไดอยางมี

ประสทิธิภาพ มีปริมาณน้ําใช

เพยีงพอในฤดูแลง 

โครงการขุดลอกหนองบัวชะโลง 

หมู  19 บานหนองแวงรุงเรือง 

ตําบลบานเพชรขดุลอกหนองบวั

ชะโลงพื้นที ่หมู 3 หมู 7หมู  8 

หมู  14 หมู  19 หมู  20  หมู  23 

รวมถงึบานโคกแสวตาํบลหวั

ทะเลและตําบลหนองกราด 

อําเภอดานขุนทด จังหวัด

นครราชสมีา พื้นที่รับ

ผลประโยชนจากแหลงน้าํ

ประมาณ 12,500  ไร 

(รายละเอียดตามแบบ อบต.บาน

เพชรกําหนด) 

2,005,000 - - - - 1 แหง ประชาชนมีน้ําเพื่อทํา

การเกษตรและอุปโภค 

บริโภค อยางเพยีงพอ 

กองชาง 

รวม 17  โครงการ - - 2,490,000 4,250,000 3,750,000 2,772,200 1,150,000 - - - 
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2. บัญชโีครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 

องคการบริหารสวนตําบลบานเพชร  อําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูมิ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมแบบมสีวนรวมอยางยั่งยนื 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 7  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมแบบมสีวนรวมและยั่งยนื 

     5.  ยุทธศาสตรการพฒันาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

  5.1  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 รณรงคและสงเสริมการลด

ปริมาณขยะ (คัดแยกขยะ) 

เพื่อจดักจิกรรมรณรงคการคัด

แยกขยะในเขตตําบลบานเพชร 

ครอบคลุม 23 หมูบาน 30,000 - - 30,000 - 23 หมูบาน ปริมาณขยะในตําบล

บานเพชรลดลง 

สํานักงาน 

ปลัด 

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

 

  5.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 หนาบานนามอง 

(big Cleaning Day) 

เพื่อสงเสริมใหประชาชนไดมีสวน

รวมในการดูแลหนาบ านของ

ตนเองและรักษาความสะอาด

ของถนนภายในหมูบานและชุมชน  

พื้นที่ตําบลบานเพชร 

ครอบคลุม 23 หมูบาน 

15,000 15,000 60,000 60,000 60,000 1 คร้ัง หนาบานและชุมชนมี

สภาพแวดลอมที่

สะอาดและสวยงาม 

กองชาง 

2 ฝายมีชวีติ เพื่อจัดทําฝายชะลอน้ําในเขต

พื้นที่ตามนโยบายและหนังสอื  

สั่งการเร่ืองฝายมีชวีติ 

พื้นที่ตําบลบานเพชร 

ครอบคลุม 23 หมูบาน 

- - 20,000 20,000 20,000 จํานวนฝาย 

ที่ดําเนนิการ 

เกดิฝายสําหรับชะลอ

น้ําในพื้นที ่

กองชาง 

รวม 2 โครงการ - - 15,000 15,000 80,000 80,000 80,000 - - - 

แบบ ผ. 02 
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  5.3  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 รักน้ํา รักปา รักษาแผนดนิ เพื่อจายเปนคาดําเนนิการตาม

โครงการรักน้ํา รักปา รักษา

แผนดนิ เฉลมิพระเกยีรตฯิ  

จัดกจิกรรมเฉลมิพระเกยีรตฯิ 

เนื่องในโอกาสตางๆ 

ในพื้นที่ตําบลบานเพชร 

20,000 - - - - จํานวนกจิกรรมที่

จัด 

ทรัพยากรธรรมชาติ

ไดรับการดูแลรักษา 

สํานักงาน 

ปลัด 

2 โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริของพระบาท 

สมเด็จพระเจาอยูหวัภูมิพลอ

ดุลยเดช สมเด็จพระนางเจา

พระบรม ราชนินีาถ และสมเด็จ

พระเจาอยูหัวมหาวชริาลง

กรณบดนิทรเทพยวรางกูร 

เพื่อจายเปนคาดําเนินการหรือ

สนับสนุนโครงการอันเนื่องมา 

จากพระราชดาํริฯ ฯลฯ 

พื้นที่ตําบลบานเพชร 

ครอบคลุม 23 หมูบาน 

15,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง โครงการอันเนื่องมา จาก

พระราชดําริไดรับการสบื

สาน 

สํานักงาน 

ปลัด 

3 สงเสริมการอนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม  

(พต.ฉ.6) 

เพื่อปลูกจติสํานกึใหประชาชนมี

สวนรวมในการอนุรักษ

สิ่งแวดลอมชุมชนและฟนฟูรักษา

สภาพแวดลอมที่เสื่อมโทรม 

ดําเนนิการดูแล ปรับปรุง 

บํารุงรักษาทรัพยากร 

ธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมใน

พื้นที่ตําบลบานเพชร 

- - 20,000 20,000 20,000 พื้นที ่

ตําบลบานเพชร 

ปลอยพันธุปลาคนืสู

ธรรมชาตแิละเปนการ

อนุรักษสิ่งแวดลอม เพิ่ม

จํานวนสตัวน้ําในแหลง

น้ําธรรมชาตใิหกลับคนื

ความสมดุลยสมบูรณ

ขึ้น 

สํานักงาน 

ปลัด 

4 ปลูกตนไมเฉลมิพระเกยีรติฯ เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

ดําเนนิโครงการปลูกตนไมเฉลมิ

พระเกยีรตฯิ 

พื้นที่ตําบลบานเพชร 

ครอบคลุม 23 หมูบาน 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 พื้นที ่

ตําบลบานเพชร 

พื้นที่สเีขยีวในตําบลบาน

เพชรเพิ่มขึ้น 

สํานักงาน 

ปลัด 

5 เฉลมิพระเกยีรตเินื่องใน

โอกาสมหามงคลพระราชพธีิ

บรมราชาภิเษก 

เพื่อดําเนนิกจิกรรมตางๆ ตาม

หนังสอืสั่งการ ในการเฉลมิพระ

เกยีรตเินื่องในโอกาสมหามงคล

พระราชพธีิบรมราชาภิเษก 

พื้นที่ตําบลบานเพชร 

ครอบคลุม 23 หมูบาน 

- - 20,000 20,000 20,000 พื้นที ่

ตําบลบานเพชร 

ประชาชนในตําบลบาน

เพชร ไดรวมกจิกรรม

เฉลมิพระเกยีรตเินื่องใน

โอกาสมหามงคลพระราช

พธีิบรมราชา ภิเษกดวย

ความปต ิ

สํานักงาน

ปลัด/ 

กองชาง 
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  5.3  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

6 ในน้ํามีปลา ชาวประชามีสุข 

(พต.ฉ.5) 

เพื่อสงเสริมใหประชาชนทุกภาค

สวนไดรวมรักษาสมดุลระบบ

นเิวศนของแหลงน้ําธรรมชาตใิน

พื้นที ่

จัดหาพันธุปลา 

ปลอยกลับคนืสูธรรมชาต ิ 

ตามแหลงน้ําสาธารณะ 

ในตําบลบานเพชร 

- 20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

20,000 

 

1 คร้ัง ปลอยพันธุปลาใหกลับคนื

สูธรรมชาตแิละเปนการ

อนุรักษสิ่งแวดลอม เพิ่ม

จํานวนสตัวน้ําในแหลงน้ํา

ธรรมชาตใิหกลับคนืความ

สมดุลยสมบูรณขึ้น 

สํานักงาน

ปลัด 

7 กําจัดวัชพชืในแหลงน้ํา  เพื่อกําจัดวัชพชื ปรับปรุง พัฒนา 

แหลงน้ํา ใหมีความสะอาด อุดม

สมบูรณดวยแหลงอาหารตาม

ธรรมชาติ 

แหลงน้ําในตําบลบานเพชร 

ครอบคลุม 23 หมูบาน 

- - 10,000 10,000 10,000 1 คร้ัง แหลงน้ํามีความสะอาด 

เปนแหลงอาหารตาม

ธรรมชาตทิี่สมบูรณ 

กองชาง 

8 คลองสวยน้ําใส เพื่อกําจัดวัชพชืในคลอง ดูแลรักษาแหลงน้ํากําจัด

วัชพชืในคลองครอบคลมุใน

เขตพื้นที่ ตําบลบานเพชร 

- - 20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง แหลงน้ํามีความสะอาด 

เปนแหลงอาหารตาม

ธรรมชาตทิี่สมบูรณ

 กองชาง 

 

รวม 7  โครงการ - - 35,000 60,000 130,000 130,000 130,000 - - - 
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ผ 02/1 
รายละเอยีดโครงการเกนิศักยภาพ 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

องคการบรหิารสวนตําบลบานเพชร 
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2. บัญชโีครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 

องคการบริหารสวนตําบลบานเพชร  อําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูมิ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชวีติใหม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มคุีณภาพ และ 2 การพัฒนาคุณภาพชวีติและความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็งและยั่งยนื 

     2. ยุทธศาสตรที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 

2.1  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 กอสรางศูนยพัฒนาเดก็

เล็ก อบต.บานเพชร 

เพื่อใหเดก็นักเรียนมีอาคารที่

สะดวกเหมาะแกการเรียนรู 

กอสรางอาคารศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก จํานวน 1 หลัง 

2,200,000 - - - - จํานวน ศพด. 

ที่กอสราง 

เด็กนกัเรียนมี

อาคารทีส่ะดวก

เหมาะสม 

กับจํานวน

นักเรียนทีเ่พิ่มขึ้น 

กรมสงเสริมฯ 

รวม 1 โครงการ - - 2,200,000     - - - 
 

2.2  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 ตดิตัง้กลองวงจรปด 

CCTV 

เพื่อเฝาระวังจุดเสี่ยงในพื้นที่

ตําบลบานเพชร 

ตดิตัง้กลอง CCTV  ตามจุด

เสี่ยงตางๆ  จํานวน 12 จุด 

842,800 842,800 842,800 842,800 842,800 จํานวนจุดใน 

การตดิตัง้ 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยเฝาระวัง 

มิจฉาชพีและ

อุบัตเิหตุใน

รูปแบบตางๆ 

กรมสงเสริมฯ 

รวม 1 โครงการ - - 842,800 842,800 842,800 842,800 842,800 - - - 

แบบ ผ. 02/1 
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2.3  แผนงานสังคมสงเคราะห 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 อบรมใหความรูเร่ือง

สทิธิคนพกิาร (พต.ฉ.2) 

 

เพื่อใหคนพกิารไดรับรูถงึสทิธิ

ของตัวเอง 

 

คนพกิาร ตําบลบานเพชร 

จํานวน 100 คน 

35,000 

 

35,000 

 

35,000 

 

35,000 

 

- จํานวนผูเขารวม

โครงการ 

ผูพกิารที่เขารวม

โครงการรูสทิธิ 

ประโยชนตัวเองมาก

ขึ้น 

พมจ.ชัยภูมิ 

2 อบรมและใหความรู

ผูดูแลคนพกิาร 

(พต.ฉ.2) 

เพื่อใหผูดูแลคนพกิาร ไดรู

เกี่ยวกับการดูแลและปฏิบัตติวั

ใหเขากับคนพกิาร 

ผูดูแลคนพกิาร ต.บานเพชร 

จํานวน 100 คน 

35,000 

 

35,000 

 

35,000 

 

35,000 

 

- จํานวนผูเขารวม

โครงการ 

ผูดูแลคนพกิาร

ไดรับดูเกี่ยวกับ

การดูแลคนพกิาร

มากขึ้น 

พมจ.ชัยภูมิ 

3 ซอมแซมบานผูพกิาร

และผูดอยโอกาส

(พต.ฉ.2) 

 

เพื่อใหผูพกิารและผูดอยโอกาส

ไดมีที่อยูอาศัย ที่ด ี

ซอมแซมบานผูพกิารและ

ผูดอยโอกาส 

ปละ 4 หลัง 

70,000 

 

70,000 

 

70,000 

 

70,000 

 

- ซอมแซมบา 

น 

ผูพกิารมีที่อยู

อาศัยที่เหมาะสม

กับประเภท 

ความพกิาร 

พมจ.ชัยภูมิ 

4 เด็กและเยาวชนรุนใหม

ใสใจประชารัฐ  

(พต.ฉ.2) 

 

เพื่อใหเดก็และเยาวชนรุนใหม

ไดรับรูเกี่ยวกับนโยบายของรัฐ 

เด็กและเยาวชน 

จํานวน 50 คน 

35,000 

 

35,000 

 

35,000 

 

35,000 

 

- จํานวนผูเขารวม

โครงการ 

เด็กและเยาวชนที่

เขารวมโครงการ

ไดรับรูเกี่ยวกับ

นโยบายของ

ประชารัฐมากขึ้น 

พมจ.ชัยภูมิ 

5 โรงเรียนผูสูงอายุ 

(พต.ฉ.2) 

 

เพื่อใหผูสูงอายุไดมีกจิกรรม

รวมกัน 

ผูสูงอายุจํานวน 100 คน 35,000 

 

35,000 

 

35,000 

 

35,000 

 

- จํานวนผูเขารวม

โครงการ 

ผูสูงอายุไดพบปะ 

แลกเปลี่ยน ทํา

กจิกรรมรวมกัน 

พมจ.ชัยภูมิ 

6 อบรมใหความรูเกี่ยวกับ

สถาบันครอบครัว

(พต.ฉ.2) 

เพื่อใหผูเขาอบรมไดรับรูถงึ 

พรบ. ความรุนแรง 

ครอบครัว ต.บานเพชร 

จํานวน 50 ครอบครัว 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

- จํานวนผูเขารวม

โครงการ 

ครอบครัวที่เขา

รวมโครงการรับรู

เกี่ยว กับการ

กระทําความ

รุนแรง 

พมจ.ชัยภูมิ 
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2.3  แผนงานสังคมสงเคราะห 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

7 โรงเรียนครอบครัว

(พต.ฉ.2) 

 

เพื่อใหเกดิความสัมพันธอันดี

ระหวางสมาชกิในครอบครัว 

ชุมชน และสังคม 

ครอบครัว ต.บานเพชร 

จํานวน 100 ครอบครัว 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

- จํานวนผูเขารวม

โครงการ 

ครอบครัวที่เขา

รวมอบรมมีความ 

สัมพันธอันดตีอกัน 

กลาพูด คุย เปดใจ

กันมากขึ้น 

พมจ.ชัยภูมิ 

8 พัฒนาศักยภาพ อพม. 

(พต.ฉ.2) 

 

เพือ่สงเสริมทักษะความรู 

ความเขาใจบทบาทหนาที่

ของ อพม. 

อพเมตรตําบลบานเพชร 

จํานวน 70 คน 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

- จํานวนผูเขารวม

โครงการ 

อพเมตรตําบลบาน

เพชร รูหนาที่ และ

บทบาทของตนเอง 

พมจ.ชัยภูมิ 

9 อบรมใหความรูเร่ือง

การคามนุษย  การคา

ประเวณี (พต.ฉ.2) 

เพื่อปองกันและแกไขการคา

มนุษยและคาประเวณี 

สตรี จํานวน 70 คน 30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

- จํานวนผูเขารวม

โครงการ 

ผูเขารวมโครงการ

มีความรูเร่ืองการ 

คามนุษยและการ

คาประเวณีมากขึ้น 

พมจ.ชัยภูมิ 

10 สมทบสวสัดกิารชุมชน

ตําบลบานเพชร    

(พต.ฉ.2) 

 

เพื่อสมทบสวสัดกิารชุมชน

ตําบลบานเพชร 

สมาชกิ 1,662 คน 566,620 

 

566,620 

 

566,620 

 

566,620 

 

- สมทบสวัสดกิาร กองทุนสวัสดกิาร

ชุมชนบาทเพชรเข็ม

แข็ง ควบคุมสทิธิ

ของสมาชกิ 

พมจ.ชัยภูมิ 

รวม 10 โครงการ - - 936,620 936,620 936,620 936,620 - - - - 

2.4  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผดิชอบหลัก 
2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 กอสรางลานกฬีา

อเนกประสงค  หมูที ่8 

เพื่อสงเสริมการออกกําลังกาย 

และใชประโยชนในดานอ่ืนๆ 

กอสรางลานกฬีาอเนก 

ประสงค หมู 8 จํานวน 1 

แหง 

1,731,500 1,731,500 - - - จํานวนสนามกฬีา 

ที่กอสราง 

เด็กและเยาวชนมี

สุขภาพที่ดแีละ

หางไกลยาเสพตดิ 

อบจ. ชัยภูมิ/

จังหวัดชัยภูมิ/

กรมสงเสริม 

รวม 1 โครงการ - - 1,731,500 1,731,500 - - - - - - 

118 

 



2. บัญชโีครงการพัฒนาทองถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 

องคการบริหารสวนตําบลบานเพชร  อําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูมิ 

ก. ยุทธศาสตรจงัหวัดที่ 1  พัฒนาขดีความสามารถในการผลิต การจัดการสินคาและบริการ สรางมูลคาเพิ่มอยางมปีระสิทธิภาพและยั่งยืน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 6  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชือ่มโยงสูประเทศในประชาคมอาเซยีน 

     4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานประปา) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 ขยายเขตทอเมนประปาสวน

ภูมิภาคซอยแมพากลางถงึซอย

รวมพี่รวมนอง (ระยะที่ 2)  

หมูที่ 2 

เพื่อประชาชนมีความ

สะดวกดานสาธารณูปโภค

อยางทั่วถงึ 

ระยะความยาว 270 เมตร 

- ซอยฟาคุม  

- บานนายดอน  

- นายทองคูณ 

(รายละเอียดตามแบบมาตรฐานประปา

สวนภูมิภาคกําหนด) 

250,000 - - - - พื้นที่ขยายเขต

ประปา 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกดานสาธารณู 

ปโภคอยางทั่วถงึ 

อบต.บาน

เพชร/การ

ประปาสวน

ภูมิภาค 

2 ขยายเขตประปาสวนภูมิภาค 

ซอยคอกหมู หมูที่ 6 (พต.ฉ.6) 

เพื่อสงเสริมใหประชาชน

ไดรับความสะดวกดาน

สาธารณูปโภคอยางทั่วถงึ 

ขยายทอเมนตระยะความยาวรวม 430 

เมตร  (รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน

ประปาสวนภูมิภาคกําหนด) 

- - 223,600 - - 1 แหง ประชาชนไดรับความ

สะดวกดานสาธารณู 

ปโภคอยางทั่วถงึ 

อบต.บาน

เพชร/การ

ประปาสวน

ภูมิภาค 

3 โครงการขยายเขตประปาสวน

ภูมิภาค  ซอยหลังขนสง  

หมูที่ 10 

เพื่อประชาชนมีความ

สะดวกดานสาธารณูปโภค

อยางทั่วถงึ 

ระยะความยาว 280 เมตร (รายละเอียด

ตามแบบมาตรฐานประปาสวนภูมิภาค

กําหนด) 

100,000 - - - - พื้นที่ขยายเขต

ประปา 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกดานสาธารณู 

ปโภคอยางทั่วถงึ 

อบต.บาน

เพชร/การ

ประปาสวน

ภูมิภาค 

 

 

แบบ ผ. 02/1 
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4.1  แผนงานเคหะและชุมชน (งานประปา) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

4 ขยายเขตประปาสวนภูมิภาค

จากบานนายหาญ ภูขนุทด - 

บานนายนครชัย หงษขุนทด  หมู

ที่ 17 

เพื่อประชาชนมีความ

สะดวกดานสาธารณูปโภค

อยางทั่วถงึ 

ขยายเขตประปาสวนภูมิภาค ความยาว  

1,250  เมตร 

(รายละเอียดตามแบบมาตรฐานประปา

สวนภูมิภาคกําหนด) 

- - 100,000 - - พื้นที่ขยายเขต

ประปา 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกดานสาธารณู 

ปโภคอยางทั่วถงึ 

อบต.บาน

เพชร/การ

ประปาสวน

ภูมิภาค 

5 ขยายเขตประปาภูมิภาคจาก

ถนนสุรนารายณถงึคลองตาด ี

(ชวงที่ 2) หมูที่ 21 

เพื่อประชาชนมีความ

สะดวกดานสาธารณูปโภค

อยางทั่วถงึ 

ขยายเขตประปาภูมิภาคระยะความยาว 

400 เมตร (รายละเอียดตามแบบ

มาตรฐานประปาสวนภูมิภาคกําหนด) 

150,000 - - - - พื้นที่ขยายเขต

ประปา 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกดานสาธารณู 

ปโภคอยางทั่วถงึ 

อบต.บาน

เพชร/การ

ประปาสวน

ภูมิภาค 

6 ขยายเขตประปาซอยเจริญผล-

ถนนสุรนารายณ หมูที่ 4 

เพื่อประชาชนมีความ

สะดวกดานสาธารณูปโภค

อยางทั่วถงึ 

ระยะความยาว 600 เมตร  

(รายละเอียดตามแบบ อบต.บานเพชร

กําหนด) 

- - - 250,000 - พื้นที่ขยายเขต

ประปา 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกดานสาธารณู 

ปโภคอยางทั่วถงึ 

อบต.บาน

เพชร/การ

ประปาสวน

ภูมิภาค 

7 ขยายเขตประปาสวนภูมิภาค 

ซอยคอกหมู หมูที่ 6 (พต.ฉ.6) 

เพื่อประชาชนมีความ

สะดวกดานสาธารณูปโภค

อยางทั่วถงึ 

ขยายทอเมนตระยะความยาวรวม 430 

เมตร  (รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน

ประปาสวนภูมิภาคกําหนด) 

- - 223,600 - - พื้นที่ขยายเขต

ประปา 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกดานสาธารณู 

ปโภคอยางทั่วถงึ 

อบต.บาน

เพชร/การ

ประปาสวน

ภูมิภาค 

8 ขยายเขตประปาจากบานนายผัน

ถงึบานนางหวาด หมูที่ 21 

เพื่อประชาชนมีความ

สะดวกดานสาธารณูปโภค

อยางทั่วถงึ 

ระยะความยาว 450 เมตร  

(รายละเอียดตามแบบมาตรฐานประปา

สวนภูมิภาคกําหนด) 

- - - - 120,000 พื้นที่ขยายเขต

ประปา 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกดานสาธารณู 

ปโภคอยางทั่วถงึ 

อบต.บาน

เพชร/การ

ประปาสวน

ภูมิภาค 

รวม 8  โครงการ - - 500,000 - 547,000 250,000 120,000 - - - 
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4.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟา) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผดิชอบ 

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะพรอม

ไฟฟาสองสวาง ถนนสายรอบ

นอกจากบานนางฤทธ์ิ – ถนนสุร

นารายณ หมู  4 

เพื่อประชาชนมีความ

สะดวกดานสาธารณูปโภค

อยางทั่วถงึ 

ขยายเขตไฟฟาสาธารณะพรอมไฟฟาสอง

สวาง ระยะทาง 1,500 เมตร 

(รายละเอียดตามแบบมาตรฐานการไฟฟา

สวนภูมิภาคกําหนด) 

200,000 - - - - พื้นที่ขยายเขต

ไฟฟา 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกดานสาธารณู 

ปโภคอยางทั่วถงึ 

กองชาง

อบต.บาน

เพชร/การ

ไฟฟาสวน

ภูมภิาค 

2 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะพรอม

ไฟฟาสองสวาง ถนนสายรอบ

นอกจากถนนสุรนารายณ - 

บานนางสนอง หมู 4 (ปป.ฉ.6) 

เพื่อประชาชนมีความ

สะดวกดานสาธารณูปโภค

อยางทั่วถงึ 

ระยะความยาวรวม 550 เมตร 

(รายละเอียดตามแบบมาตรฐานการไฟฟา

สวนภูมิภาคกําหนด) 

- - 353,000 - - พื้นที่ขยายเขต

ไฟฟา 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกดานสาธารณู 

ปโภคอยางทั่วถงึ 

กองชาง

อบต.บาน

เพชร/การ

ไฟฟาสวน

ภูมิภาค 

3 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะพรอม

ไฟสวางถนนรอบนอกจากพรอม

ไฟสวางถนนรอบนอก จากศาล

เจาไปบานยายอรุณ หมู  5 

เพือ่ประชาชนมีความ

สะดวกดานสาธารณูปโภค

อยางทั่วถงึ 

ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ ภายในหมูบาน 

(รายละเอียดตามแบบมาตรฐานการไฟฟา

สวนภูมิภาคกําหนด) 

250,000 - - - - พื้นที่ขยายเขต

ไฟฟา 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกดานสาธารณู 

ปโภคอยางทั่วถงึ 

กองชาง

อบต.บาน

เพชร/การ

ไฟฟาสวน

ภูมิภาค 

4 ซอมแซมไฟฟาสองสวางภายใน

หมูบาน หมูที่ 6 

เพื่อใหมีแสงสวางในการ

สัญจร ไป-มา และมีความ

ปลอดภัย 

ซอมแซมไฟฟาแสงสวาง ภายในหมูบาน 

หมูที่ 6 (รายละเอียดตามแบบ อบต.บาน

เพชรกําหนด) 

- - - 50,000 - พื้นที่ขยายเขต

ไฟฟาดาน 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกดานสาธารณูป 

โภคอยางทั่วถงึ 

กองชาง

อบต.บาน

เพชร/การ

ไฟฟาสวน

ภูมิภาค 

5 ตดิตัง้ไฟฟาสองสวางภายใน

หมูบานตามซอยสายดับพรอม

หลอด หมูที่ 8 บานหนองกก   

เพื่อประชาชนมีความ

สะดวกดานสาธารณูปโภค

อยางทั่วถงึ 

ตดิตัง้ไฟฟาสองสวาง และขยายสายดับ   

1. ซอยคมขํา ระยะทางยาว 100 เมตร 

2. ซอยศาลตาปู ระยะทางยาว 350 เมตร 

3. ขยายสายดับถงึทางแยกเขาประตูวัด 

ระยะทางยาว 190 เมตร  

(รายละเอียดตามแบบมาตรฐานการไฟฟา

สวนภูมิภาคกําหนด) 

260,000 - - - - พื้นที่ขยายเขต

ไฟฟา 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกดานสาธารณู 

ปโภคอยางทั่วถงึ 

กองชาง

อบต.บาน

เพชร/การ

ไฟฟาสวน

ภูมิภาค 
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4.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟา) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

6 ตดิตัง้ไฟฟาสองสวางทุกซอย

ภายในหมูบานหนองกก 

หมูที่ 8 

เพื่อใหมีแสงสวางในการ

สัญจร ไป-มา และมีความ

ปลอดภัย 

ตดิตัง้ไฟฟาสองสวาง ทุกซอยภายในหมูบาน

หนองกก หมูที่ 8  

(รายละเอียดตามแบบมาตรฐานการไฟฟา

สวนภูมิภาคกําหนด) 

- - - 30,000 - พื้นที่ขยาย

เขตไฟฟาดาน 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกดานสาธารณูป 

โภคอยางทั่วถงึ 

กองชาง

อบต.บาน

เพชร/การ

ไฟฟาสวน

ภูมิภาค 

7 ตดิตัง้ไฟฟาสองสวางซอย

หลังขนสงรอบนอก หมู 10 

เพื่อใหมีแสงสวางในการ

สัญจร ไป-มา และมีความ

ปลอดภัย 

ตดิตัง้ไฟฟาสองสวาง  ระยะความยาวรวม 

800 เมตร 

(รายละเอียดตามแบบมาตรฐานการไฟฟา

สวนภูมิภาคกําหนด) 

- - 360,000 - - พื้นที่ขยาย

เขตไฟฟาดาน 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกดานสาธารณู 

ปโภคอยางทั่วถงึ 

กองชาง

อบต.บาน

เพชร/การ

ไฟฟาสวน

ภูมิภาค 

8 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ

ภายในหมูบานซอยนายชาตรี 

ศรีเมฆ หมู 13 

เพื่อประชาชนมีความสะดวก

ดานสาธารณูปโภคอยาง

ทั่วถงึ 

ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ ภายในหมูบาน 

(รายละเอียดตามแบบมาตรฐานการไฟฟา

สวนภูมิภาคกําหนด) 

100,000 - - - - พื้นที่ขยาย

เขตไฟฟา 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกดานสาธารณู 

ปโภคอยางทั่วถงึ 

กองชาง

อบต.บาน

เพชร/การ

ไฟฟาสวน

ภูมิภาค 

9 ขยายเขตไฟฟาสองสวางถนน  

หมูที ่14 

เพื่อประชาชนมีความสะดวก

ดานสาธารณูปโภคอยาง

ทั่วถงึ 

(1) ซอยบานพอคํามีถึงบานพอไผ  ระยะ

ความยาว 1,000 เมตร  

(2) ซอยบานพอดํา เทียกโฮม ระยะความ

ยาว 100 เมตร              

(3) สายศาลาธิปไตยถึงธิติชัยฟารม ระยะ

ความยาว 700 เมตร  

(รายละเอียดตามแบบมาตรฐานการไฟฟา

สวนภูมิภาคกําหนด) 

 

- - 360,000 - - พื้นที่ขยาย

เขตไฟฟา 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกดานสาธารณู 

ปโภคอยางทั่วถงึ 

กองชาง

อบต.บาน

เพชร/การ

ไฟฟาสวน

ภูมิภาค 
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4.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟา) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

10 ขยายเขตไฟฟาสองสวาง

ภายในหมูบานหนองแวง

พัฒนา หมูที่ 14 

 

เพื่อประชาชนมีความสะดวก

ดานสาธารณูปโภคอยาง

ทั่วถงึ 

จุดที่ 1 สายหนาบานนายสยาม ไทยประสงค

ถงึบานนางสาวติรี ชุบขุนทด  

จุดที่ 2 สายบานนางศรีไพร คําชมพูถงึบาน

นางศรีรักษ อยูภักด ี  

จุดที่ 3 สายบานนายณรงค ทูลแรงถงึบาน

นายดํารง เทยีกโฮม 

(รายละเอียดตามแบบมาตรฐานการไฟฟา

สวนภูมิภาคกําหนด) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - - 100,000 พื้นที่ขยาย

เขตไฟฟา 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกดานสาธารณู 

ปโภคอยางทั่วถงึ 

กองชาง

อบต.บาน

เพชร/การ

ไฟฟาสวน

ภูมิภาค 
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4.1  แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟา) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

11 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําจาก

บานนายหนู ธนูศร-บางนาง

ทวน ทัพวงศ หมูที่ 17 

เพื่อประชาชนมีความสะดวก

ดานสาธารณูปโภคอยาง

ทั่วถงึ 

ระยะทางยาวรวม 400 เมตร  

(รายละเอียดตามแบบ อบต.บานเพชร

กําหนด) 

- - - - 550,000 พื้นที่ขยาย

เขตไฟฟา 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกดานสาธารณู 

ปโภคอยางทั่วถงึ 

กองชาง

อบต.บาน

เพชร/การ

ไฟฟาสวน

ภูมิภาค 

12 ตดิตัง้ไฟฟาสองสวางจาก

รานสาม พ. ถงึปม ปตท. หมู

ที่ 21 

 

เพื่อใหมีแสงสวางในการ

สัญจร ไป-มา และมีความ

ปลอดภัย 

ระยะทางยาว 700 เมตร (รายละเอียดตาม

แบบมาตรฐานการไฟฟาสวนภูมิภาค

กําหนด) 

- 280,000 - - - จํานวนไฟฟา 

สองสวางที่

ตดิตัง้ 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกดานสาธารณูป 

โภคอยางทั่วถงึ 

กองชาง

อบต.บาน

เพชร/การ

ไฟฟาสวน

ภูมิภาค 

13 ซอมแซมไฟฟาสองสวาง

ตามถนนรอบหมูบานบาน

หนองแวงรุงอรุณ หมูที่ 23 

เพื่อใหมีแสงสวางในการ

สัญจร ไป-มา และมีความ

ปลอดภัย 

ความยาวรวม  1,420 เมตร  จํานวน 20 จุด 

(รายละเอียดตามแบบ อบต.บานเพชร

กําหนด) 

- - - 100,000 - จํานวนไฟฟา 

สองสวางที่

ตดิตัง้ 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกดานสาธารณูป 

โภคอยางทั่วถงึ 

กองชาง

อบต.บาน

เพชร/การ

ไฟฟาสวน

ภูมิภาค 

รวม 13  โครงการ - - 810,000 280,000 1,073,000 180,000 650,000 - - - 

 

 

 

 

 

 

 
 

124 

 



4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานถนนดนิ/ ลูกรัง/ หนิคลุก) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 ยก รอ งพู น ดิ นพ รอ ม

เสริมผิวจราจรถนนสาย

นาพอแดง  หมูที่ 23   

เพื่อกอสรางถนนดินเสริมผิว

จราจรลูกรังซ่ึงเปนเสนทางใน

การสัญจรเขาพื้นที่การเกษตร

ที่สําคัญสายหนึ่ งของตําบล

บานเพชร  

ชวงที่ 1 เสริมผิวจราจรลูกรัง กวาง 

4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร บด

อัด 95% 

ชวงที่ 2 ยกรองพูนดินคันทาง กวาง  

6 เมตร ยาว 420 เมตร สูงเฉลี่ย 

0.50 เมตร เสริมผิวจราจรลูกรัง

กวาง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

บดอัด 95% 

(กอสรางตามแบบบํารุงรักษาทาง 1 

(มฐ.บร. 1/2546)) 

N=15.391220°  - E=101.681257° 

N=15.393255° - E=101.685487° 

- - 218,000 - - 1 เสนทาง การสัญจรและการ

และขนสงสนิคา

ทางการเกษตรสู

แหลงผลติและ

ตลาดมีความ

สะดวกปลอดภัย 

กองทุน

พัฒนาไฟฟา

จังหวัดชัยภูม ิ

1  

2 ซอมเสริมผิวจราจรสาย

ห น อ งศ รี รั ก ษ า โค ก

กระดู ก อ่ึ งถึ งเห มือ ง

กระทุมลาย หมูที่ 15   

เพื่ อซอมแซมถนนลู ก รัง ที่

ปจจุบันมีสภาพเปนหลุมเปน

บอ และเสื่อมโทรมเปนอยาง

มาก และเปนถนนขนสินคา

เกษตรสูแหลงผลิตและตลาด

ไดอยางสะดวก 

เสริมผิวจราจรลูกรังเปนชวงๆ กวาง 

4  เมตร ยาวรวม 1,500 เมตร หนา

เฉลี่ย  0.10 เมตร บดอัดแนน 95%  

(กอสรางตามแบบบํารุงรักษาทาง 1 

(มฐ.บร. 1/2546)) 

N=15.407544°  - E=101.710767°  

N=15.418950°  - E=101.718584° 

- - 273,000 - - 1 เสนทาง การสัญจรและการ

และขนสงสนิคา

ทางการเกษตรสู

แหลงผลติและ

ตลาดมีความ

สะดวกปลอดภัย 

กองทุน

พัฒนาไฟฟา

จังหวัดชัยภูม ิ

1  

รวม 2  โครงการ - - - - 491,000 - - - - - 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งาน คสล.) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 ก อส ร างถน น  ค สล . 

สายบานดอนชะแง หมู 

11 ต.บานเพชร เชื่อม

คุมเสิงสาง ต.โคกเพชร

พัฒนา 

เพื่อกอสรางถนน คสล.ซ่ึงเปน

ทางสายหลักที่สําคัญสายหนึ่ง

ของตําบลบานเพชร ที่ปจจุบัน

มีสภาพเปนหลุมเปนบอ และ

เสื่อมโทรมเปนอยางมาก และ

เป นถนนขนสินค า เกษตรสู

แหลงผลิตและตลาดไดอยาง

สะดวก 

ขนาด ผิวจราจรกว าง 6 เมตร ยาว 

2,250 เมตร หนา 0.15 เมตร เสริมไหล

ทางขางละ 1 เมตร หรือตามสภาพพื้นผิว

จราจรรวมไมนอยกวา 13,500 ตาราง

เมตร  (รายละเอียดกอสรางตามแบบ 

อบต.บานเพชรกําหนด) 

 

6,961,000 - - - - 1 เสนทาง การสัญจรและการ

และขนสงสนิคา

ทางการเกษตรสู

ตลาดมีความ 

สะดวกปลอดภัย

และเปนถนนเชื่อม 

ตอระหวางตําบล 

อบจ. 

ชัยภูมิ/

จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม

สงเสริม 

2 กอสรางถนน คสล.สาย

ท าตา เผือก  ห มู ที่  11 

เชื่อมคุมเสิงสาง (ชวงที่ 

2) ต.โคกเพชรพัฒนา 

เพื่อกอสรางถนน คสล.ซ่ึงเปน

ทางสายหลักที่สําคัญสายหนึ่ง

ของตําบลบานเพชร ที่ปจจุบัน

มีสภาพเปนหลุมเปนบอ และ

เสื่อมโทรมเปนอยางมาก และ

เป นถนนขนสินค า เกษตรสู

แหลงผลิตและตลาดไดอยาง

สะดวก 

ขนาดผิวจราจร กวาง 6  เมตร ยาว 500 

เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทาง 0.50 

เมตร  (รายละเอียดกอสรางตามแบบ 

อบต.บานเพชรกําหนด) 

- 1,650,000 - - - 1 เสนทาง การสัญจรและการ

และขนสงสนิคา

ทางการเกษตรสู

ตลาดมีความ 

สะดวกปลอดภัย

และเปนถนนเชื่อม 

ตอระหวางตําบล 

อบจ. 

ชัยภูมิ/

จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม

สงเสริม 

3 กอสราง ถนน  คสล . 

สายบานดอนชะแง หมู 

11 ต.บานเพชร เชื่อม

คุมเสิงสาง ต.โคกเพชร

พัฒนา หมูที่ 11 (พต.ฉ.

6) 

เพื่อกอสรางถนน คสล.ซ่ึงเปน

ทางสายหลักที่สําคัญสายหนึ่ง

ของตําบลบานเพชร ที่ปจจุบัน

มีสภาพเปนหลุมเปนบอ และ

เสื่อมโทรมเปนอยางมาก และ

เป นถนนขนสินค า เกษตรสู

แหลงผลิตและตลาดไดอยาง

สะดวก 

กอสรางถนน คสล.ผิวจราจร คสล.กวาง 

5 เมตร ยาว  1,200 เมตร หนา 0.15

เมตร พรอมลงลูก รังไหลทางขางละ 

0.50 เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.

บานเพชรกําหนด) 

- - 3,300,000 - - 1 เสนทาง การสัญจรและการ

และขนสงสนิคา

ทางการเกษตรสู

ตลาดมีความ 

สะดวกปลอดภัย

และเปนถนนเชื่อม 

ตอระหวางตําบล 

อบจ. 

ชัยภูมิ/

จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม

สงเสริม 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งาน คสล.) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

4 กอสรางถนน คสล. 

สายบานสวางศรีพัฒนา  

หมูที่ 22 ตําบลบาน

เพชรเชื่อมบานโคก

เพชร ตําบลบานตาล 

อําเภอบําเหน็จณรงค 

(ชวงที่ 2) 

เพื่อแกไขปญหาการจราจร ให

ประชาชนไดรับความสะดวก

และปลอดภัย 

ขนาดผิวจราจร  กวาง 4 เมตร  ยาว 

1,700 เมตร  หนา 0.15 เมตร  พรอมลง

ลูกรังไหลทางขางละ 0.50 เมตร  หรือ

ตามสภาพพื้นที่รวมไมนอยกวา 6,800  

ตารางเมตรระบายน้ํา  (รายละเอียด

กอสรางตามแบบ มฐ. ท.1  อบต. บาน

เพชรกําหนด) 

3,559,400 

 

- - - - 1 เสนทาง การสัญจรและการ

และขนสงสนิคา

ทางการเกษตรสู

ตลาดมีความ 

สะดวกปลอดภัย

และเปนถนนเชื่อม 

ตอระหวางตําบล 

อบจ. 

ชัยภูมิ/

จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม

สงเสริม 

5 กอสรางถนน คสล. 

สายธนะชัย ชวงศาลา

ประชาธิปไตย หมูที่ 20 

ถงึ แยกสายถนนสาย

กลางบาน หมูที ่14 

(พต.ฉ.6) 

เพื่อแกไขปญหาและอํานวย

ความสะดวกแกประชาชนใน

การใชเสนทางสัญจร 

ถมลูกรังเสริมคันทางกวาง 8 เมตร  สูง

เฉลี่ย 0.50 เมตร  ผิวจราจร ค.ส.ล.กวาง 

6 เมตร ยาว 536 เมตร หนา 0.15 เมตร  

พรอมลงลูกรังไหลทางขางละ 0.50 เมตร 

(รายละเอียดตามแบบ อบต.บานเพชร

กําหนด) 

- - 2,500,000 

 

- - 1 เสนทาง ประชาชนที่สัญจร

ถนนเสนนี้ ไดรับ

ความสะดวกมี

ความปลอดภัย

ย่ิงขึ้น 

อบจ. 

ชัยภูมิ/

จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม

สงเสริม 

6 ซอมแซมปรับปรุงผิว

จราจรถนนสายบาน

เพชร หมูที่ 1 ถงึคลอง

ตาด ี(พต.ฉ.1) 

เพื่อแกไขปญหาการจราจรให

สะดวกและปลอดภัย พรอมทัง้

แกปญหาการระบายน้ํา และ

แกปญหาน้ําทวมที่เกดิขึ้นเปน

ประจําทัง้ป 

เสริมผิวจราจรหนิคลกุ ขนาดกวาง 4 

เมตร ยาวรวม 750 เมตร หนา 0.10 

เมตร  (รายละเอียดตามแบบ อบต.บาน

เพชร กําหนด) 

N=15.447477° - E=101.681511°   

N=15.441396° - E=101.681274° 

500,000 

 

- - - - 1 เสนทาง ประชาชนที่สัญจร

ถนนเสนนี้ ไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัย ทัง้ยัง

เปนการแกไข

ปญหาน้ําทวมขัง

ไดอยางย่ังยืน 

อบจ. 

ชัยภูมิ/

จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม

สงเสริม 

7 ซอมแซมปรับปรุงผิว

จราจรถนนสายบาน

โคกสวางหมูที่ 4 (ชวงที่ 

1) ถงึบานดอนทะยิง 

หมูที่ 9 (พต.ฉ.1) 

เพื่อแกไขปญหาการจราจร ให

ประชาชนไดรับความสะดวก

และปลอดภัย 

เสริมผิวจราจรหนิคลกุ ขนาดกวาง 

3 เมตร ยาวรวม 1,000 เมตร หนา 0.10 

เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.บาน

เพชร กําหนด) 

N=15.462667° - E=101.695395°   

N=15.455336° - E=101.699594° 

500,000 

 

- - - - 1 เสนทาง ประชาชนที่สัญจร

ถนนเสนนี้ ไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยย่ิงขึ้น 

อบจ. 

ชัยภูมิ/

จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม

สงเสริม 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งาน คสล.) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

8 ซอมแซมปรับปรุงผิว

จราจรถนนซอยบานตา

ผล บานโคกสวาง หมูที่ 

4 (พต.ฉ.1) 

เพื่อแกไขปญหาการจราจร  ให

ประชาชนไดรับความสะดวก

และปลอดภัย 

เสริมผิวจราจรหนิคลกุ ขนาดกวาง 4 

เมตร ยาวรวม 750 เมตร หนา 0.10 

เมตร  (รายละเอียดตามแบบ อบต.บาน

เพชร กําหนด) 

N=15.451452° - E=101.708388°   

N=15.454790° - E=101.711588° 

500,000 

 

- - - - 1 เสนทาง ประชาชนที่สัญจร

ถนนเสนนี้ ไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยย่ิงขึ้น 

อบจ. 

ชัยภูมิ/

จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม

สงเสริม 

9 ซอมแซมปรับปรุงผิว

จราจรถนนสายบาน

หนองกก หมูที่ 8 ไป

หนองกราด (ชวงที ่1)  

(พต.ฉ.1) 

เพื่อแกไขปญหาการจราจร ให

ประชาชนไดรับความสะดวก

และปลอดภัย 

เสริมผิวจราจรหนิคลุก ขนาดกวาง 4 

เมตร ยาวรวม 750 เมตร หนา 0.10 

เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.บาน

เพชร กําหนด) 

N=15.395192° - E=101.710532°     

N=15.389344° - E=101.707744° 

500,000 

 

- - - - 1 เสนทาง การสัญจรและการ

และขนสงสนิคา

ทางการเกษตรสู

ตลาดมีความ 

สะดวกปลอดภัย

และเปนถนนเชื่อม 

ตอระหวางตําบล 

อบจ. 

ชัยภูมิ/

จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม

สงเสริม 

10 ซอมแซมปรับปรุงผิว

จราจรถนนสายบาน

หนองกก หมูที่ 8 ถงึกะ

ซัด (ชวงที่ 1) (พต.ฉ.1) 

เพื่อแกไขปญหาการจราจร ให

ประชาชนไดรับความสะดวก

และปลอดภัย 

เสริมผิวจราจรหนิคลกุ ขนาดกวาง 4 

เมตร ยาวรวม 750 เมตร หนา 0.10 เมต 

(รายละเอียดตามแบบ อบต.บานเพชร 

กําหนด) 

N=15.395220° - E=101.709260°    

N=15.399762° - E=101.700458° 

500,000 

 

- - - - 1 เสนทาง ประชาชนที่สัญจร

ถนนเสนนี้ ไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยย่ิงขึ้น 

อบจ. 

ชัยภูมิ/

จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม

สงเสริม 

11 ซอมแซมปรับปรุงผิว

จราจรถนนสายบาน

ดอนชะแง หมูที่ 11 ไป

ตําบลโคกเพชร (ชวงที่ 

1) (พต.ฉ.1) 

เพื่อแกไขปญหาการจราจร ให

ประชาชนไดรับความสะดวก

และปลอดภัย 

 

 

 

เสริมผิวจราจรหนิคลกุ ขนาดกวาง 4 

เมตร ยาวรวม 750 เมตร หนา 0.10 

เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.บาน

เพชร กําหนด) 

N=15.445960° - E=101.649793°    

N=15.443908° - E=101.655005° 

500,000 

 

- - - - 1 เสนทาง ประชาชนที่สัญจร

ถนนเสนนี้ ไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยย่ิงขึ้น 

อบจ. 

ชัยภูมิ/

จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม

สงเสริม 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งาน คสล.) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

12 ซอมแซมปรับปรุงผิว

จราจรถนนสายบาน

โคกแฝกถงึสถานีรถไฟ

ชวงที่ 1 หมูที่ 12  

(พต.ฉ.1) 

เพื่อแกไขปญหาการจราจร ให

ประชาชนไดรับความสะดวก

และปลอดภัย 

เสริมผิวจราจรหนิคลกุ ขนาดกวาง 4 

เมตร ยาวรวม 750 เมตร หนา 0.10 

เมตร  รายละเอียดตามแบบ อบต.บาน

เพชร กําหนด) 

N=15.472750° - E=101.702757°    

N=15.468919° - E=101.708001° 

500,000 

 

- - - - 1 เสนทาง ประชาชนที่สัญจร

ถนนเสนนี้ ไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยย่ิงขึ้น 

อบจ. 

ชัยภูมิ/

จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม

สงเสริม 

13 ซอมแซมปรับปรุงผิว

จราจรถนนหนองตาใจ 

(ชวงที่ 1) หมูที่ 14  

(พต.ฉ.1) 

เพื่อแกไขปญหาการจราจร ให

ประชาชนไดรับความสะดวก

และปลอดภัย 

เสริมผิวจราจรหนิคลกุ ขนาดกวาง 4 

เมตร ยาวรวม 750 เมตร หนา 0.10 

เมตร(รายละเอียดตามแบบ อบต.บาน

เพชร กําหนด) 

N=15.420392° - E=101.676079°   

N=15.415583° - E=101.671328° 

500,000 

 

- - - - 1 เสนทาง ประชาชนที่สัญจร

ถนนเสนนี้ ไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยย่ิงขึ้น 

อบจ. 

ชัยภูมิ/

จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม

สงเสริม 

14 ซอมแซมปรับปรุงผิว

จราจรถนนสายบานคํา

พงิพัฒนาถงึบานหนอง

แวงรุงอรุณ (ชวงที ่1) 

หมูที่ 15  (พต.ฉ.1) 

เพื่อแกไขปญหาการจราจร ให

ประชาชนไดรับความสะดวก

และปลอดภัย 

เสริมผิวจราจรหนิคลกุ ขนาดกวาง 4 

เมตร ยาวรวม 750 เมตร หนา 0.10 

เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.บาน

เพชร กําหนด) 

N=15.431770° - E=101.705462°   

N=15.430775° - E=101.698743° 

500,000 

 

- - - - 1 เสนทาง ประชาชนที่สัญจร

ถนนเสนนี้ ไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยย่ิงขึ้น 

อบจ. 

ชัยภูมิ/

จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม

สงเสริม 

15 ซอมแซมปรับ ปรุงผิว

จราจรถนนสายบานคําพงิ

พัฒนา หมูที่ 15 ไปหนอง

กระโดน  (พต.ฉ.1) 

เพื่อแกไขปญหาการจราจร ให

ประชาชนไดรับความสะดวก

และปลอดภัย 

เสริมผิวจราจรหนิคลกุ ขนาดกวาง 4 

เมตร ยาวรวม 750 เมตร หนา 0.10 

เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.บาน

เพชร กําหนด) 

N=15.428679° - E=101.704323°    

N=15.427117° - E=101.707486° 

500,000 

 

- - - - 1 เสนทาง ประชาชนที่สัญจร

ถนนเสนนี้ ไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยย่ิงขึ้น 

อบจ. 

ชัยภูมิ/

จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม

สงเสริม 

 

 

129 

 



4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งาน คสล.) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

16 ซอมแซมปรับปรุงผิว

จราจรถนนสายหนอง

บัวชโลงสายบน หมูที่ 

19  (พต.ฉ.1) 

เพื่อแกไขปญหาการจราจร ให

ประชาชนไดรับความสะดวก

และปลอดภัย 

เสริมผิวจราจรหนิคลกุ ขนาดกวาง 3 

เมตร ยาวรวม 1,000 เมตร หนา 0.10 

เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.บาน

เพชร กําหนด) 

N=15.398657° - E=101.680896°   

N=15.391682° - E=101.675305° 

500,000 

 

- - - - 1 เสนทาง ประชาชนที่สัญจร

ถนนเสนนี้ ไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยย่ิงขึ้น 

อบจ. 

ชัยภูมิ/

จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม

สงเสริม 

17 ซอมแซมปรับปรุงผิว

จราจรถนนสายหนอง

บัวชโลงสายลาง หมูที่ 

19  (พต.ฉ.1) 

เพื่อแกไขปญหาการจราจร ให

ประชาชนไดรับความสะดวก

และปลอดภัย 

เสริมผิวจราจรหนิคลกุ ขนาดกวาง 3 

เมตร ยาวรวม 1,000 เมตร หนา 0.10 

เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.บาน

เพชร กําหนด) 

N=15.411047° - E=101.682302°    

N=15.405254° - E=101.675963° 

500,000 

 

- - - - 1 เสนทาง ประชาชนที่สัญจร

ถนนเสนนี้ ไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยย่ิงขึ้น 

อบจ. 

ชัยภูมิ/

จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม

สงเสริม 

18 ซอมแซมปรับปรุงผิว

จราจรถนนสายบาน

สวางศรีพัฒนา หมูที่ 

22 ไปบานโคกเพชร 

ตําบลบานตาล (พต.ฉ.

1)   

เพื่อแกไขปญหาการจราจร ให

ประชาชนไดรับความสะดวก

และปลอดภัย 

เสริมผิวจราจรหนิคลกุ ขนาดกวาง 4 

เมตร ยาวรวม 750 เมตร หนา 0.10 

เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.บาน

เพชร กําหนด) 

N=15.468578° - E=101.720173°   

N=15.473521° - E=101.724411° 

500,000 

 

- - - - 1 เสนทาง การสัญจรและการ

และขนสงสนิคา

ทางการเกษตรสู

ตลาดมีความ 

สะดวกปลอดภัย

และเปนถนนเชื่อม 

ตอระหวางตําบล 

อบจ. 

ชัยภูมิ/

จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม

สงเสริม 

19 กอสราง ถนน คสล. 

บานสวางศรีพัฒนา หมู

22  เชื่อมบานโคกเพชร  

ตําบลบานตาล (ปป.ฉ.

6) 

เพื่อแกไขปญหาการจราจร ให

ประชาชนไดรับความสะดวก

และปลอดภัย 

กอสรางถนน คสล.ผิวจราจร คสล.กวาง 

4 เมตร  ยาว 972 เมตร หนา 0.15 เมตร  

พรอมลงลูกรังไหลทางขางละ 0.50 

เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.บาน

เพชรกําหนด) 

- - 2,200,000 - - 1 เสนทาง การสัญจรและการ

และขนสงสนิคา

ทางการเกษตรสู

ตลาดมีความ 

สะดวกปลอดภัย

และเปนถนนเชื่อม 

ตอระหวางตําบล 

อบจ. 

ชัยภูมิ/

จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม

สงเสริม 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งาน คสล.) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

20 ซอมแซมปรับปรุงผิว

จราจรถนนสายบาน

หนองแวงรุงอรุณถงึ

บานคําพงิพัฒนา (ชวง

ที่ 1) หมูที่ 23  (พต.ฉ.1) 

เพื่อแกไขปญหาการจราจร ให

ประชาชนไดรับความสะดวก

และปลอดภัย 

เสริมผิวจราจรหนิคลกุ ขนาดวาง 4 

เมตร ยาวรวม 750 เมตร หนา 0.10 

เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.บาน

เพชร กําหนด) 

N=15.426693° - E=101.690011°   

N=15.431056° - E=101.695001° 

500,000 

 

- - - - 1 เสนทาง ประชาชนที่สัญจร

ถนนเสนนี้ ไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยย่ิงขึ้น 

อบจ. 

ชัยภูมิ/

จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม

สงเสริม 

21 ซอมแซมปรับปรุงผิว

จราจรถนนสายตาปู 

หมูที่ 23 ถงึกะซัด (ชวง

ที่ 1)  (พต.ฉ.1) 

เพื่อแกไขปญหาการจราจร ให

ประชาชนไดรับความสะดวก

และปลอดภัย 

เสริมผิวจราจรหนิคลกุ ขนาดกวาง 4 

เมตร ยาวรวม 750 เมตร หนา 0.10 

เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.บาน

เพชร กําหนด) 

N=15.423622° - E=101.685431°   

N=15.418026° - E=101.689106° 

500,000 

 

- - - - 1 เสนทาง ประชาชนที่สัญจร

ถนนเสนนี้ ไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยย่ิงขึ้น 

อบจ. 

ชัยภูมิ/

จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม

สงเสริม 

22 โครงการวางทอระบาย

น้ํา คสล. พรอมบอพัก

ดานทิศเหนือ(ชวงที่ 2)  

หมูที่ 7 (ปป.ฉ.6) 

เพื่อแกไขปญหาการระบาย

ออกของน้ําเสยีภายในหมูบาน 

วางทอระบายน้ํา คสล.ชั้น 3 ศก.1.20 

เมตร  จํานวน267ทอน  พรอมบอพัก

ขนาด1.30 x 1.80 เมตร จํานวน 28 บอ 

ร ะ ย ะ ค ว า ม ย า ว ร ว ม  295 เ ม ต ร

(รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ท.2) 

- - 2,085,000 - - 1 แหง น้ําทิ้งในหมูบานมี

การระบายที่ดไีม

ตกคาง  

อบจ. 

ชัยภูมิ/

จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม

สงเสริม 

23 ขยาย ถ น น แล ะป รับ

พื้นผิวจราจรจากถนน

สุรนารายณ ถึ งศาลา

ประชาธิปไตย หมูที่ 20 

เพื่อแกไขปญหาการจราจร ให

ประชาชนไดรับความสะดวก

และปลอดภัย 

เสริมผิวจราจรหนิคลกุ ขนาดกวาง 4 

เมตร ยาวรวม 750 เมตร หนา 0.10 

เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.บาน

เพชร กําหนด) 

N=15.423622° - E=101.685431°   

N=15.418026° - E=101.689106° 

- - 250,000 - - 1 เสนทาง ประชาชนที่สัญจร

ถนนเสนนี้ ไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยย่ิงขึ้น 

อบจ. 

ชัยภูมิ/

จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม

สงเสริม 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งาน คสล.) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

24 ปรับปรุงผิวจราจรถนน

คอนกรีตเสริมผิวทาง

แอสฟทลตกิคอนกรีต 

สายสุรนารายณ - 

หนองกก ตอนที่ 2 (ชวง

ที่ 1) หมูที่ 8   

เพื่อแกไขปญหาการจราจร ให

ประชาชนไดรับความสะดวก

และปลอดภัย 

ผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว  5,062 

เมตร ไหลทางกวางเฉลี่ยขางละ 0.50 

เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.บาน

เพชร กําหนด) 

N=15.434304° - E=101.706056°   

N=15.431919° - E=101.705770° 

- - 1,143,000 - - 1 เสนทาง ประชาชนที่สัญจร

ถนนเสนนี้ ไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยย่ิงขึ้น 

กองทุน

พัฒนาไฟฟา

ชัยภูม ิ1 

25 เสริมไหลทางทางเขา

หมูบานถนนสุรนารายณ

วัดศาลาทรง หมูที่ 3   

เพื่อแกไขปญหาการจราจร ให

ประชาชนไดรับความสะดวก

และปลอดภัย 

พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา  600 ตาราง

เมตร (กอสรางตามแบบ อบต.บานเพชร

กําหนด) 

N=15.434255° - E=101.683029°   

N=15.434433° - E=101.683286° 

- - 250,000 - - 1 เสนทาง ประชาชนที่สัญจร

ถนนเสนนี้ ไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยย่ิงขึ้น 

กองทุน

พัฒนาไฟฟา

ชัยภูม ิ1 

26 กอสรางถนน คสล. 

สายดอนชะแง หมูที่ 11 

ตําบลบานเพชร เชื่อม

ตําบลโคกเพชรพัฒนา 

เพื่อแกไขปญหาการจราจร ให

ประชาชนไดรับความสะดวก

และปลอดภัย 

ผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 1,200 เมตร 

หนา 0.15 เมตร เสริมดนิไหลทางขางละ 

1 เมตร ลูกรังไหลทางกวาง 0.50 เมตร 

หรือตามสภาพพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 

7,200 บาท (รายละเอียดตามแบบ อบต.

บานเพชร กําหนด) 

N=15.442625° - E=101.657740°   

N=15.445831° - E=101.649338° 

- - 3,914,000 - - 1 เสนทาง ประชาชนที่สัญจร

ถนนเสนนี้ ไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยย่ิงขึ้น 

อบจ. 

ชัยภูมิ/

จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม

สงเสริม 

27 กอสรางถนน คสล. 

สายบานสวางศรีพัฒนา 

หมูที่ 22 เชื่อมตําบล

บานตาล 

เพื่อแกไขปญหาการจราจร ให

ประชาชนไดรับความสะดวก

และปลอดภัย 

ผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 800 เมตร 

หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหลทางขางละ 

0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ผิวจราจร

ไมนอยกวา 4,800 บาท (รายละเอียด

ตามแบบ อบต.บานเพชร กําหนด) 

N=15.468583° - E=101.720197°   

N=15.473913° - E=101.724931° 

- - - 2,609,000 - 1 เสนทาง ประชาชนที่สัญจร

ถนนเสนนี้ ไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยย่ิงขึ้น 

อบจ. 

ชัยภูมิ/

จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม

สงเสริม 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งาน คสล.) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

28 กอสรางถนน คสล. 

สายบานหนองกก หมูที่ 

8 ตําบลบานเพชร อ.

บําเหน็จณรงค จ.ชัยภูมิ 

เชื่อมตําบลบานหนอง

กราด อ.ดานขนุทด    

จ.นครราชสมีา 

เพื่อแกไขปญหาการจราจร 

ใหประชาชนไดรับความ

สะดวกและปลอดภัย 

ผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 650 เมตร 

หนา 0.15 เมตร ลกูรังไหลทางกวาง 0.50 

เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ผิวจราจรไม

นอยกวา 3,900 บาท (รายละเอียดตาม

แบบ อบต.บานเพชร กําหนด) 

N=15.395129° - E=101.710518°   

N=15.390213° - E=101.707900° 

- - - - 2,119,000 1 เสนทาง ประชาชนที่สัญจร

ถนนเสนนี้ ไดรับ

ความสะดวก

ปลอดภัยย่ิงขึ้น 

อบจ. 

ชัยภูมิ/

จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม

สงเสริม 

รวม 28  โครงการ - - 18,020,400 1,650,000 15,642,000 2,609,000 2,119,000 - - - 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานลาดยาง) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 ซอมสรางผิวจราจร

แอสฟสตกิคอนกรีต 

สายแยกสุรนารายณ 

หมู 3 ถงึวัดศาลาทรง 

หมู 19  (พต.ฉ.6) 

 

เพื่อแกไขปญหาและอํานวย

ความสะดวกแกประชาชนใน

การใชเสนทางสัญจร 

ปรับปรุงถนน คสล.เสริมผิวจราจรแอส

ฟลสตกิคอนกรีต 

ชวงที่  1 กวาง 6 เมตร ยาว 700 เมตร 

หนา 0.40 เมตร 

ชวงที่ 2 กวาง 5 เมตร  ยาว 362 เมตร 

หนา 0.04 เมตร 

(รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทาง 

กรมทางหลวงชนบท) 

- - 4,000,000 

 

- - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ 

มีความปลอดภัย

จากการใชเสนทาง

ในการสัญจร 

อบจ. 

ชัยภูมิ/

จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม

สงเสริม 

2 ซอมแซมถนนลาดยาง 

หมุ 6 ,8 และหมู  15 

เพื่อแกไขปญหาการจราจร ให

ประชาชนไดรับความสะดวก

และปลอดภัย 

ขนาดกวาง 6 เมตร  ยาว  3,500 เมตร 

(รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทาง 

กรมทางหลวงชนบท) 

- - 5,500,000 

 

- - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ 

มีความปลอดภัย

จากการใชเสนทาง

ในการสัญจร 

อบจ. 

ชัยภูมิ/

จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม

สงเสริม 

3 ซอมแซมถนนลาดยาง

ทางเขาหมูบานทองคํา

พงิ-หนองกก หมู 8 

เพื่อแกไขปญหาการจราจร ให

ประชาชนไดรับความสะดวก

และปลอดภัย 

ซอมแซมถนนลาดยาง ระยะทาง 5 

กโิลเมตร  

(รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทาง 

กรมทางหลวงชนบท) 

- - 5,000,000 

 

- - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ 

มีความปลอดภัย

จากการใชเสนทาง

ในการสัญจร 

อบจ. 

ชัยภูมิ/

จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม

สงเสริม 

4 ซอมบํารุงถนนลาดยาง

สายคําปงหนองกก - 

โคกแสว ตําบล หวัทะเล 

อําเภอบําเหน็จณรงค   

จ.ชัยภูมิ หมู 8 

เพื่อแกไขปญหาการจราจร ให

ประชาชนไดรับความสะดวก

และปลอดภัย 

ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 1,900 

เมตร หนา 0.04 เมตร ไหลทางกวางขาง

ละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไมนอยกวา 

15,200 ตารางเมตร 

(รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทาง 

กรมทางหลวงชนบท) 

- - 5,681,000 - - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ 

มีความปลอดภัย

จากการใชเสนทาง

ในการสัญจร 

อบจ. 

ชัยภูมิ/

จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม

สงเสริม 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานลาดยาง) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

5 ซอมสรางถนนลาดยาง

สายบานทองคําพงิ-

หนองกก (ตอน 1)หมู 8   

(พต.ฉ.2) 

เพื่อซอมสรางถนนลาดยางใหมี

มาตรฐานประชาชนไดรับความ

สะดวก ปลอดภัยในการใช

เสนทางในการคมนาคม 

ผิว Asphaltic Concrete ผิวจราจรกวาง 6 

เมตร ยาว 1,900 เมตร หนา 0.04 เมตร 

ไหลทางขางละ 1 เมตร  

(รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทาง 

กรมทางหลวงชนบท) 

- 3,354,000 

 

- - - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ 

มีความปลอดภัย

จากการใชเสนทาง

ในการสัญจร 

อบจ. 

ชัยภูมิ/

จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม

สงเสริม 

6 ซอมสรางถนนลาดยาง

สายบานทองคําพงิ-

หนองกก (ตอน 2) หมู  

8 (พต.ฉ.2) 

เพื่อซอมสรางถนนลาดยางใหมี

มาตรฐานประชาชนไดรับความ

สะดวก ปลอดภัยในการใช

เสนทางในการคมนาคม 

ผิว Asphaltic Concrete ผิวจราจรกวาง 6 

เมตร ยาว 1,160 เมตร หนา 0.04 เมตร 

ไหลทางขางละ 1 เมตร 

(รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทาง 

กรมทางหลวงชนบท) 

- 3,047,000 

 

- - - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ 

มีความปลอดภัย

จากการใชเสนทาง

ในการสัญจร 

อบจ. 

ชัยภูมิ/

จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม

สงเสริม 

7 กอสรางถนนลาดยาง 

สายบานหนองกก หมู 8 

เพื่อแกไขปญหาการจราจร ให

ประชาชนไดรับความสะดวก

และปลอดภัย 

ขนาดกวาง 6 เมตร  ยาว  3,500 เมตร 

(รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทาง 

กรมทางหลวงชนบท) 

- 5,500,000 5,500,000 - - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ 

มีความปลอดภัย

จากการใชเสนทาง

ในการสัญจร 

อบจ. 

ชัยภูมิ/

จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม

สงเสริม 

8 ซอมสรางถนนลาดยาง

สายบานเพชรสําโรงถงึ

บานโนนทองหลาง หมู

ที่  13 

 

 

เพื่อแกไขปญหาการจราจร ให

ประชาชนไดรับความสะดวก

และปลอดภัย 

ซอมแซมถนนลาดยาง (ผิวจราจร 

Asphalt concrete) ขนาดผิวจราจรกวาง 

6 เมตร ยาว 4,400 เมตร ไหลทางขางละ 

1 เมตร พื้นที่รวมไมนอยกวา 35,520 

ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ

มาตรฐานงานทาง กรมทางหลวงชนบท) 

4,790,000 3,000,000 4,117,272 - - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ 

มีความปลอดภัย

จากการใชเสนทาง

ในการสัญจร 

อบจ. 

ชัยภูมิ/

จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม

สงเสริม 

9 ซอมสรางถนนลาดยาง

สายบานเพชรสําโรง-

บานโนนทองหลาง 

(ตอนที่ 4)  หมู 13 

(พต.ฉ.2) 

เพื่อซอมสรางถนนลาดยางใหมี

มาตรฐานประชาชนไดรับความ

สะดวก ปลอดภัยในการใช

เสนทางในการคมนาคม 

ผิว Asphaltic Concrete ผิวจราจรกวาง 6 

เมตร ยาว 4,351 เมตร หนา 0.04 เมตร 

ไหลทางขางละ 1 เมตร  

(รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทาง 

กรมทางหลวงชนบท) 

- 7,680,000 

 

- - - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ 

มีความปลอดภัย

จากการใชเสนทาง

ในการสัญจร 

อบจ. 

ชัยภูมิ/

จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม

สงเสริม 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานลาดยาง) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

10 ซอมบํารุงถนนลาดยาง

บานหนองแวงพัฒนา 

หมู 14 -บานกดุตาลาด 

ตําบลโคกเริงรมย 

(เชื่อมถนนสุรนารายณ) 

เพื่อซอมสรางถนนลาดยางใหมี

มาตรฐานประชาชนไดรับความ

สะดวก ปลอดภัยในการใช

เสนทางในการคมนาคม 

ขนาดผิวจราจรกวาง  6  เมตร ยาว 

1,900 เมตร ไหลทางขางละ  0.50  เมตร   

หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม นอย

กวา  13,300 ตารางเมตร  

(รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทาง 

กรมทางหลวงชนบท) 

- - 4,972,500 - - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ 

มีความปลอดภัย

จากการใชเสนทาง

ในการสัญจร 

อบจ. 

ชัยภูมิ/

จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม

สงเสริม 

11 ซอมแซมถนนลาดยาง

สายสุรุนารายณ –บาน

หนองกก หมู  15 

เพื่อซอมสรางถนนลาดยางใหมี

มาตรฐานประชาชนไดรับความ

สะดวก ปลอดภัยในการใช

เสนทางในการคมนาคม 

ผิวจราจร Asphaltic Concrete กวาง 6 

เมตร ยาว 2,933 เมตร ไหลทางขางละ 1 

เมตร หนา 0.04 เมตร ปรับพื้นที่ไมนอย

กวา 23,464 ตร.เมตร   

(รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทาง 

กรมทางหลวงชนบท) 

3,300,000 2,000,000 2,000,000 - - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ 

มีความปลอดภัย

จากการใชเสนทาง

ในการสัญจร 

อบจ. 

ชัยภูมิ/

จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม

สงเสริม 

12 ปรับพื้นผิวจราจรสาย

เตาปูน หมูที่ 22 ตําบล

บานเพชร เชื่อมกับถนน

บานตาล หมูที่ 4 ตําบล

บานตาล 

เพื่อซอมสรางถนนลาดยางใหมี

มาตรฐานประชาชนไดรับความ

สะดวก ปลอดภัยในการใช

เสนทางในการคมนาคม 

ปรับพื้นผิวจราจรสายเตาปูน 1 เสนทาง  

(รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทาง 

กรมทางหลวงชนบท) 

- 100,000 100,000 - - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ 

มีความปลอดภัย

จากการใชเสนทาง

ในการสัญจร 

อบจ. 

ชัยภูมิ/

จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม

สงเสริม 

13 กอสรางถนนลาดยาง

บานสวางศรีพัฒนา

เชื่อมตําบลบานตาล 

หมูที่ 22 

เพื่อซอมสรางถนนลาดยางใหมี

มาตรฐานประชาชนไดรับความ

สะดวก ปลอดภัยในการใช

เสนทางในการคมนาคม 

ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 1,600   

เมตร   

(รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทาง 

กรมทางหลวงชนบท) 

- - 4,800,000 - - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ 

มีความปลอดภัย

จากการใชเสนทาง

ในการสัญจร 

อบจ. 

ชัยภูมิ/

จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม

สงเสริม 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานลาดยาง) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรบั 

หนวยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

14 กอสรางถนนลาดยาง

สายบานคําพงิพัฒนา 

หมูที่ 15 - บานหนอง

แวง หมูที่ 23 

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว 

ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร  ไหลทาง

ขางละ 1 เมตร ยาว 2,000 เมตร  ผิว

จราจรแบบ CAPE SEAL   

(รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทาง 

กรมทางหลวงชนบท) 

- 6,000,000 - - - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ 

มีความปลอดภัย

จากการใชเสนทาง

ในการสัญจร 

อบจ. 

ชัยภูมิ/

จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม

สงเสริม 

รวม 14  โครงการ - - 8,090,000 30,681,000 41,670,772 - - - - - 

 

4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานรางระบายนํ้า/ สะพาน) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 วางทอระบายน้ํา คสล. 

พรอมบอพักดานทศิ

เหนอื(ชวงที่ 2)  หมูที่ 7 

(ปป.ฉ.6) 

เพื่อระบายน้ําออกจากหมูบาน

แกไขปญหาน้าํทวงขัง 

 

วางทอระบายน้ํา คสล.ชั้น 3 ศก.1.20 

เมตร  จํานวน267ทอน  พรอมบอพัก

ขนาด1.30 x1.80 เมตร จํานวน 28 บอ 

ระยะความยาวรวม 295 เมตร

(รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ท.2) 

- - 2,085,000 - - 1 แหง มีรางระบายน้ํา

ปองกันน้ําทวมขัง 

อบจ. 

ชัยภูมิ/

จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม

สงเสริม 

2 กอสรางสะพานขามลํา

ห ว ย คํ า พิ ง  ช ว งท อ

ระบายน้ํากุดปลาเคา 

บานทองคําพิง  หมู 6 

(พต.ฉ.6) 

เพื่อแกไขปญหาในการสัญจร

ขามลําหวย ใหเกดิความ

ปลอดภัยตอชวีติและทรัพยสนิ

ของประชาชน 

สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร

กวาง 4 เมตร (แบบไมมีทางเดิน) ระยะ

ความ 50 เมตร(รายละเอียดตามแบบ 

มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท) 

- - 3,250,000 - - 1 แหง ประชาชนไดรับ

ความสะดวกและ

ปลอดภัยในการ

สัญจรขามลําหวย 

อบจ. 

ชัยภูมิ/

จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม

สงเสริม 

รวม 2  โครงการ - - - - 5,335,000 - - - - - 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานแหลงนํ้า) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงาน 

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

1 ขุดขยายสระเก็บน้ําบาน

หนองกก หมูที่ 8  

(พต.ฉ.2) 

เพื่อเพิ่มพื้นทีก่ารกกัเกบ็น้ํา 

แกปญหาภัยแลงอยางย่ังยืน 

ประชาชนมีน้ําอุปโภคบริโภค

น้ําใชในการเกษตรและเลี้ยง

สัตว ตลอดป  

พื้นที่ดนิชดุ 4,680 ตารางเมตร ลกึ 4 

เมตร หรือมีปริมาณดนิขุดไมนอยกวา 

18,720 ลูกบาตรเมตร  

- 613,000 

 

- - - 1 แหง ประชาชนไมนอย

กวา 150 

ครัวเรือนในบาน

หนองกก ไดใช

ประโยชนจากสระ

น้ําที่ไดรับการขุด

ขยาย 

อบจ. 

ชัยภูมิ/

จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม

สงเสริม 

2 ขุดลอกหนองบัวชะโลง  

หมูที่  19 

เพื่ อ ให ร าษ ฎ ร มี น้ํ า เพื่ อ ใช

อุ ป โภ ค  บ ริ โภ ค  ใน ก า ร

ประกอบอาชีพทางการเกษตร

และเลี้ยงสัตวในชวงฤดูแลง 

ขุดลอกหนองบวัชะโลงในพื้นที่ หมู 3  

หมู 7 หมู 8 หมู 14 หมู 19 หมู 20 หมู 23 

รวมถงึบานโคกแสว ตําบลหัวทะเลและ

ตําบลหนองกราด อําเภอดานขุนทด 

จังหวัดนครราชสมีา พื้นที่รับผลประโยชน

จากแหลงน้ําประมาณ 12,500  ไร 

2,005,000 - - - - จํานวนพื้นที่ 

ใน ก า ร ขุ ด

ลอกห นอง

บัวชะโลง 

ราษฎรในเขตพื้นที่

ได ใช ป ระ โย ช น

จากแหลงน้ํา มีน้ํา

ใชในการอุปโภค 

บริโภค และเพื่ อ

ทํ า ก า ร เก ษ ต ร 

พรอมทั้ งมีน้ํ าใช

เพื่ อ เลี้ ย ง สั ต ว

สงผลใหราษฎรมี

รายไดเพิ่มมาขึ้น 

อบจ. 

ชัยภูมิ/

จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม

สงเสริม 

3 กอสรางสะพานขามลาํ

หวยคําพงิ ชวงทอระบาย

น้ํากุดปลาเคา บาน

ทองคําพงิ  หมูที่ 6  

(พต.ฉ.6) 

เพื่อแกไขปญหาและอํานวย

ความสะดวกแกประชาชนใน

การใชเสนทางสัญจร 

สะพานคอนกรีตเสริมเหลก็ ผิวจราจร

กวาง 4 เมตร (แบบไมมีทางเดนิ) ระยะ

ความ 50 เมตร(รายละเอียดตามแบบ 

มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท) 

- - 3,250,000 

 

- - 1 เสนทาง ประชาชนไดรับความ

สะดวกและมีความ

ปลอดภัยจากการใช

เสนทางในการสัญจ  

อบจ. 

ชัยภูมิ/

จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม

สงเสริม 

รวม 3  โครงการ - - 2,005,000 613,000 3,250,000 - - - - - 

 

 

138 

 



 

ผ 03 
บัญชคีรุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

องคการบรหิารสวนตําบลบานเพชร 
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บัญชคีรุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

องคการบริหารสวนตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย(ผลผลติของครุภัณฑ) 

งบประมาณ หนวยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561 

(บาท) 

2562

(บาท) 

2563

(บาท) 

2564

(บาท) 

2565

(บาท) 

1 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน 

จัดซ้ือเกาอ้ีพลาสตกิเกรดเอ  มีพนักพงิหลัง จํานวน 500 ตัวๆ ละ 200 บาท 100,000 - - - - สํานักงาน

ปลัด 

2 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน 

จัดซ้ือเคร่ืองดูดฝุนพรอมอุปกรณ ขนาด 15 ลติร จํานวน 1 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 

13,000 บาท สามารถดูดฝุนและน้ําเปนราคาพรอมอุปกรณ 

13,000 - - - - สํานักงาน

ปลัด 

3 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน 

จัดซ้ือตูเหล็กเก็บแบบฟอรม จํานวน  2ตู ราคาตูละ 4,300  

บาท คุณลักษณะพื้นฐาน  

1. ขนาด 15 ลิ้นชัก   

2. ขนาดไมนอยกวา 31x45x131 ซม.(กวางxลกึxสูง) 

8,600 - - - - สํานักงาน

ปลัด 

4 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน 

จัดซ้ือเต็นทพรอมโครงเหล็ก ขนาด 1 หองจํานวน 3 หลัง ราคาหลังละ 12,000

บาท มีขนาดไมนอยกวา 2.80 เมตร x 3.80 เมตร 

36,000 - - - - สํานักงาน

ปลัด 

5 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน 

จัดซ้ือเต็นทพรอมโครงเหล็ก ขนาด 2 หองจํานวน 2 หลัง ราคาหลังละ 25,000

บาท มีขนาดไมนอยกวา 4.80 เมตร x 7.80 เมตร 

50,000 - - - - สํานักงาน

ปลัด 

6 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน 

จัดซ้ือเต็นทพรอมโครงเหล็ก ขนาด 3 หอง จํานวน 1 หลัง ราคาหลังละ 35,000

บาท มีขนาดไมนอยกวา 4.80 เมตร x 11.50 เมตร 

35,000 - - - - สํานักงาน

ปลัด 

7 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน 

จัดซ้ือโตะคอมพวิเตอร จํานวน 3 ตัว  รายละเอียดดังนี้ 

- ขนาดโตะคอมพวิเตอรไมนอยกวา 80x60x75 ซม.(กวางXยาวXสูง) จํานวน 1 ตัว

ตัวละ 5,800  บาท 

- ขนาดโตะคอมพวิเตอรไมนอยกวา 120x60x75 ซม.(กวางXยาวXสูง) จํานวน 2 

ตัวตัวละ 7,600 บาท เปนเงิน 15,200 บาท 

21,000 - - - - สํานักงาน

ปลัด 

8 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน 

เพื่อจัดซ้ือโตะพับอเนกประสงค  เคลอืบดวยลามิเนท โครงขาเหล็กทําจากแปบ

เหลี่ยมชุบโครเม่ียม สามารถพับเก็บได ขนาดไมนอยกวา 45X180X70 ซม. (กวางX

ยาวXสูง) จํานวน 40 ตัวๆ ละ 1,575 บาท 

63,000 - - - - สํานักงาน

ปลัด 
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บัญชคีรุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

องคการบริหารสวนตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย(ผลผลติของครุภัณฑ) 

งบประมาณ หนวยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561  

(บาท) 

2562

(บาท) 

2563

(บาท) 

2564

(บาท) 

2565

(บาท) 

9 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน 

จัดซ้ือตูรางเลื่อน แบบมือผลัก แบบ 6 ตู ประกอบดวย 2 ตูเดี่ยวและ 2 ตูคู ชอง

ทางเดนิ 64 มิลลเิมตร ใสแฟมเอกสารไดประมาณ 336 แฟม จํานวน 1 ตู 

57,800 - - - - กองคลัง 

10 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน 

จัดซ้ือเคร่ืองขยายเสยีงแบบเคลือ่นที่ จํานวน1 ชุด    (จัดหาตามราคาทองถิ่น

เนื่องจากไมมีกําหนดไวในบัญชมีาตรฐานครุภัณฑของสํานกังบประมาณ) 

- 10,000 - - - สํานักงาน

ปลัด 
11 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน 

จัดซ้ือตูกระจกบานเลื่อน ขนาด 5 ฟุต จํานวน 4 ตู     (กําหนดราคาตามราคา

มาตร- ฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณ 2561) 

- 28,000 - - - สํานักงาน

ปลัด 
12 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน 

จัดซ้ือตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน  1  ตู  

(กําหนดราคาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ 2561) 

- 5,500 - - - สํานักงาน

ปลัด 
13 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน 

จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ชนดิตดิผนัง ขนาด 12,000 บทียูี (มีระบบฟอกอากาศ)

จํานวน 1 เคร่ือง  (กําหนดตามราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณมกราคม

2561) 

- 17,000 - - - สํานักงาน

ปลัด 

14 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน 

จัดซ้ืออุปกรณอานบัตรแบบเอนกประสงค (Smart Card Reader) จํานวน 1 เคร่ืองๆ 

ละ 700 บาท (กําหนดราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณ 2561)  

- 700 

 

- - - สํานักงาน

ปลัด 

15 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน 

จัดซ้ือตูกระจกบานเลื่อน ขนาด 5 ฟุต จํานวน 1 ตู (กําหนดราคาตามทองตลาด) - - 7,000 - - สํานักงาน

ปลัด 

16 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน 

จัดซ้ือตูเหล็กแบบ 4 ลิ้นชกั จํานวน  4 ตู                                             

(กําหนดราคาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ 2561) 

- 31,600 

 

- - - กองคลัง 

17 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน 

จัดซ้ือเคร่ืองพมิพเช็ค  จํานวน  1  เคร่ือง (กําหนดราคาตามทองตลาด) - - 30,000 

 

- - กองคลัง 

18 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน 

จัดซ้ือตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 4 ตู (กําหนดราคามาตรฐานครุภัณฑสํานัก

งบประมาณ 2561) 

- - 22,000 

 

- - กองคลงั 
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งบประมาณ หนวยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561  

(บาท) 

2562

(บาท) 

2563

(บาท) 

2564

(บาท) 

2565

(บาท) 

19 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ

คอมพวิเตอร 

เคร่ืองคอมพวิเตอร สําหรับงานสํานักงาน  จํานวน 2 เคร่ืองๆ ละ 16,000 บาท  

(จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)   

32,000 - - - - สํานักงาน

ปลัด/และ 

กองคลัง 

20 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ

คอมพวิเตอร 

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร สําหรับงานประมวล จํานวน 3 เคร่ืองๆ ละ 22,000 บาท

(จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)  

 

44,000 22,000 - - - สํานักงาน

ปลัดและ 

กองคลัง 

21 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ

คอมพวิเตอร 

จัดซ้ือเคร่ืองพมิพแบบฉดีหมึกพรอมตดิตัง้ถังหมึกพมิพ (Inkjet Tank printer)  

จํานวน 4 เคร่ืองๆ ละ 4,300 บาท 

(ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑคอมพวิเตอร ประจําป พ.ศ. 2560) 

- 17,200 

 

- - - สํานักงาน

ปลัด 

22 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ

คอมพวิเตอร 

จัดซ้ือเคร่ืองสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 6 เคร่ืองๆ ละ  2,800 บาท 

(ราคากลางและคุณลกัษณะครุภัณฑคอมพวิเตอร ประจําป พ.ศ. 2560) 

- 16,800 

 

- - - สํานักงาน

ปลัด 

23 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑงาน

บานงานครัว 

จัดซ้ือเคร่ืองทําน้ําเย็น ขนาด 1 กอก จํานวน 1 ชุด 

(ราคาตามทองตลาดจัดทํา) 

- 5,000 

 

- - - สํานักงาน

ปลัด 

24 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ

ยานพาหนะและ

ขนสง 

จัดซ้ือรถจักรยานยนต ขนาด 125   ซีซี จํานวน 1 คัน 

(ราคามาตรฐานครุภัณฑ มี.ค. 2560) 

- 51,000 

 

- - - สํานักงาน

ปลัด 

25 การรักษาความ

สงบภายใน 

ครุภัณฑ ครุภัณฑ

ยานพาหนะและ

ขนสง 

จัดซ้ือพรอมตดิตัง้สัญญาณไฟไซเรน ไฟฉุกเฉนิแบบหมุน

หลอด LED เสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 4 นิ้ว มีสัญญาณไฟไซเรนเปนสแีดง 

5,000 - - - - สํานักงาน

ปลัด 

26 การรักษาความ

สงบภายใน 

ครุภัณฑ ครุภัณฑ

ยานพาหนะและ

ขนสง 

จัดซ้ือพรอมตดิตัง้สัญญาณไฟไซเรน ระบบไฟ LED มีขนาดความยาวไมนอย

กวา 120 ซม. ความกวางไมนอยกวา 25 ซม. มีสัญญาณไฟไซเรนเปนสแีดง และสี

น้ําเงิน  

25,000 - - - - สํานักงาน

ปลัด 
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บัญชคีรุภัณฑ 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย(ผลผลติของครุภัณฑ) 

งบประมาณ หนวยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561  

(บาท) 

2562

(บาท) 

2563

(บาท) 

2564

(บาท) 

2565

(บาท) 

27 การรักษาความ

สงบภายใน 

ครุภัณฑ ครุภัณฑอ่ืน จายเปนคาจัดซ้ือเรือพลาสตกิ (เรือกําปน) พรอมไมพายพลาสตกิ ผลิตจากวัสดุที่

ไดรับมาตรฐาน มีขนาดไมนอยกวา กวาง  0.85 เมตร ยาว 3.20 เมตร ลกึ 30 ซม.

บรรทุกคนไดไมนอยกวา 2-3 คน หรือไมนอยกวา 180 กโิลกรัม จํานวน 2 ลํา 

20,000 - - - - สํานักงาน

ปลัด 

28 การรักษาความ

สงบภายใน 

ครุภัณฑ ครุภัณฑเคร่ือง

ดับเพลงิ 

จัดซ้ือทอดูดน้ําตัวหนอนขนาด 4 นิ้ว ความยาวไมนอยกวา 8 เมตร 

พรอมอุปกรณขอตอหัวทายและหัวกะโหลกดูดน้ําทองเหลอืงหรืออลูมิเนยีม (จัดหา

ตามราคาทองถิ่นเนื่องจากไมมีกําหนดไวในบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑของสาํนัก

งบประมาณ) 

- 20,000 - - - สํานักงาน

ปลัด 

29 การรักษาความ

สงบภายใน 

ครุภัณฑ ครุภัณฑเคร่ือง

ดับเพลงิ 

จัดซ้ือสายสงน้ําดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห 3ชั้น จํานวน 2 เสน (จัดหาตามราคา

ทองถิ่น เนื่องจากไม มีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานัก

งบประมาณ) 

- 30,000 - - - สํานักงาน

ปลัด 

30 รักษาความสงบ

ภายใน 

ครุภัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน 

จัดซ้ืออุปกรณอานบัตรแบบเอนกประสงค (Smart Card Redder) จํานวน 1 เคร่ืองๆ 

ละ 700 บาท (กําหนดราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณ 2561)  

- 700 - - - สํานักงาน

ปลัด 
31 รักษาความสงบ

ภายใน 

ครุภัณฑ ครุภัณฑงาน

บานงานครัว 

จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญาแบบขอแขง็ จํานวน  2  เคร่ือง (กําหนดราคามาตรฐาน

ครุภัณฑสํานักงบประมาณ 2561) 

- 19,000 

 

- - - สํานักงาน

ปลัด 
32 รักษาความสงบ

ภายใน 

ครุภัณฑ ครุภัณฑงาน

บานงานครัว 

จัดซ้ือรถตัดหญาแบบลอจักรยาน จํานวน  1  คัน (กําหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ

สํานักงบประมาณ 2561) 

- 12,000 

. 

- - - สํานักงาน

ปลัด 
33 รักษาความสงบ

ภายใน 

ครุภัณฑ ครุภัณฑ 

เคร่ืองดับเพลงิ 

จัดซ้ือหัวฉดีน้ําดับเพลงิ (หัวพอกซ) จํานวน  1  ดาม 

(กําหนดราคาตามทองตลาด) 

- - 29,000 

 

- - สํานักงาน

ปลัด 
34 รักษาความสงบ

ภายใน 

ครุภัณฑ ครุภัณฑ 

เคร่ืองดับเพลงิ 

จัดซ้ือสายสงน้ําดับเพลงิ ขนาด 1.5 นิ้ว  จํานวน 1 เสน  

(กําหนดราคาตามทองตลาด) 

- - 10,500 

 

- - สํานักงาน

ปลัด 

35 รักษาความสงบ

ภายใน 

ครุภัณฑ ครุภัณฑงาน

ชาง 

จัดซ้ือปมลม  จํานวน  1  ถัง  

(กําหนดราคาตามทองตลาด) 

- - 30,000 

 

- - สํานักงาน

ปลัด 
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บัญชคีรุภัณฑ 
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รับผดิชอบ

หลัก 

2561  

(บาท) 

2562

(บาท) 

2563

(บาท) 

2564

(บาท) 

2565

(บาท) 

36 รักษาความสงบ

ภายใน 

ครุภัณฑ ครุภัณฑงาน

ปองกัน 

จัดซ้ือเลื่อยยนต จํานวน  2 เคร่ือง (กําหนดราคาตามทองตลาด) - - 22,000 

 

- - สํานักงาน

ปลัด 

37 การศกึษา ครุภัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน 

จัดซ้ือตูเหล็กเก็บแบบฟอรมจํานวน 2 ตูราคาตูละ 4,300 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน 

1.  ขนาด 15 ลิ้นชกั 

2.  ขนาดไมนอยกวา 31x45x131 ซม.(กวางxลกึxสูง) 

8,600 - - - - กอง

การศกึษาฯ 

38 การศกึษา ครุภัณฑ ครุภัณฑ

คอมพวิเตอร 

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองพิมพแบบฉีดหมึก(Ink Tank Printer) จํานวน 1 เคร่ืองๆ ละ 4,300 

บาท  คุณลักษณะพื้นฐาน 

-  เปนเคร่ืองพิมพแบบฉีดหมึกพรอมตั้งถังพิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงาน

ผูผลติ 

 - มีความละเอียดในการพมิพไมนอยกวา  1,200x1,200 dpi 

 - มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําไมนอยกวา 20 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8   

ภาพตอนาท ี(ipm) 

 - มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอยกวา 10 หนาตอนาที  (ppm) หรือ 4.5 ภาพ

ตอนาท ี(ipm) 

4,300 - - - - กอง

การศกึษาฯ 

39 การศกึษา ครุภัณฑ ครุภัณฑ

คอมพวิเตอร 

เคร่ืองคอมพวิเตอร สําหรับงานสํานกังาน 

จํานวน 1 เคร่ืองๆ ละ 16,000 บาท (จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)  คุณลักษณะ

พื้นฐาน 

16,000 - - - - กอง

การศกึษาฯ 

40 การศกึษา ครุภัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน 

ตูลิ้นชกั ขนาด 4 ลิ้นชกั (มอก.) มีหูลิ้นชกัและคุณสมบัตติามมาตรฐานผลติภัณฑ 

อุตสาหกรรม จํานวน 4 ตู (กําหนดราคาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานัก

งบประมาณ 2561) 

- 31,600 - - - กอง

การศกึษาฯ 
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บัญชคีรุภัณฑ 
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2561  

(บาท) 

2562

(บาท) 

2563

(บาท) 

2564

(บาท) 

2565

(บาท) 

41 การศกึษา ครุภัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน 

ชั้ น วางเก็ บกระเป าและสั มภ าระ ศู นยพั ฒ นาเด็ ก เล็ ก  อบต .บ าน เพ ชร

ขนาด 30X120X80 ซม.  จํานวน 10 ตัว (จัดหาตามราคาทองถิ่นเนื่องจากไมมี

กําหนดไวในบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ) 

- 10,000 - - - กอง

การศกึษาฯ 

42 การศกึษา ครุภัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน 

ตูเก็บของเปนตูเปดแบบ 2 บาน ( มีที่แขวน) จํานวน 2 ตู (จัดหาตามราคาทองถิ่น

เนื่องจากไมมีกําหนดไวในบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ) 

- 4,000 - - - กอง

การศกึษาฯ 
43 การศกึษา ครุภัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน 

โตะคอมพวิเตอรขนาด  80x60x75  ซม. จํานวน 1 ตัว  

(จัดหาตามราคาทองถิ่นเนือ่งจากไมมีกําหนดไวในบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑของ

สํานักงบประมาณ) 

- 5,800 - - - กอง

การศกึษาฯ 

44 การศกึษา ครุภัณฑ ครุภัณฑงาน

บานงานครัว 

ถาดหลุมสแตนเลส ขนาด 25 ซม. จํานวน  50 อัน (จัดหาตามราคาทองถิ่น

เนื่องจากไมมีกําหนดไวในบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑของสํานกังบประมาณ) 

- 12,500 - - - กอง

การศกึษาฯ 
45 การศกึษาฯ ครุภัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน 

จัดซ้ืออุปกรณอานบัตรแบบเอนกประสงค (Smart Card Reader) จํานวน 1 เคร่ืองๆ 

ละ 700 บาท (กําหนดราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณ 2561)  

- 700 

 

- - - กอง

การศกึษาฯ 

46 การศกึษาฯ ครุภัณฑ ครุภัณฑงาน

บานงานครัว 

จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญาแบบขอแขง็ จํานวน 1 เคร่ือง (กําหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ

สํานักงบประมาณ 2561) 

- - 9,500 

 

- - กอง

การศกึษาฯ 

47 การศกึษาฯ ครุภัณฑ ครุภัณฑงาน

บานงานครัว 

จัดซ้ือรถตัดหญาแบบลอจักรยาน จํานวน  1  คัน (กําหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ

สํานักงบประมาณ 2561) 

- - 12,000 

 

- - กอง

การศกึษาฯ 

48 การศกึษาฯ ครุภัณฑ ครุภัณฑงาน

บานงานครัว 

จัดซ้ือกลองวงจรปดศูนยพัฒนาเดก็เลก็ อบต. บานเพชร จํานวนตดิตัง้กลอง 16 

จุด ราคารวมพรอมการตดิตัง้ (กําหนดราคาตามทองตลาด) 

- - 51,200 

 

- - กอง

การศกึษาฯ 

49 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑอ่ืน จัดซ้ือที่ทิ้งขยะแยกประเภท จํานวน 15 ชุดราคาชุดละ 5,900 บาท ขนาด

กวาง 0.55เมตร ยาว 1.65 เมตร สูง 2.35 เมตร  

88,500 - - - - สํานักงาน

ปลัด 
50 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑงาน

บานงานครัว 

จัดซ้ือตูเย็นขนาด 9 ควิบิกฟุต จํานวน 1 เคร่ือง (กําหนดราคาตามราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ สํานักงบประมาณ2561) 

- 15,000 - - - สํานักงาน

ปลัด 
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บัญชคีรุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

องคการบริหารสวนตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย(ผลผลติของครุภัณฑ) 

งบประมาณ หนวยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561  

(บาท) 

2562

(บาท) 

2563

(บาท) 

2564

(บาท) 

2565

(บาท) 

51 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑเกษตร จัดซ้ือเคร่ืองชั่ง จํานวน  1  เคร่ือง ขนาด น้ําหนักไมนอยกวา 60 กก. ดูได 2 ดาน ได

มาตรฐานชั่ง –วัด-ตวง (กําหนดราคาตามทองตลาด) 

- - 2,000 

 

- - สํานักงาน

ปลัด 
52 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑเกษตร จัดซ้ือเคร่ืองชั่ง จํานวน  1  เคร่ือง ขนาดไมนอยกวา 30 กก. ดไูด 2 ดาน ได

มาตรฐานชั่ง-วัด-ตวง (กําหนดราคาตามทองตลาด) 

- - 1,500 

 

- - สํานักงาน

ปลัด 
53 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน 

จัดซ้ือตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 1 ตู (กําหนดราคามาตรฐานครุภัณฑสํานัก

งบประมาณ ธันวาคม 2561) 

- - 5,500 

 

- - สํานักงาน

ปลัด 
54 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑอ่ืน จัดซ้ือถังขยะแยกประเภท จํานวน 16 ชุด  ประกอบดวย  

   - ถังขยะแยกประเภท (ถังขยะอันตราย) จํานวน  8 ชุด  

   - ถังขยะแยกประเภท (ถังขยะทั่วไป,ถังขยะรีไซเคลิ,ถังขยะเปยก) จํานวน 8 ชุด 

(ราคาตามทองตลาดจัดทํา) 

- 95,200 

 

- - - สํานักงาน

ปลัด 

55 สังคมสงเคราะห ครุภัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน 

จัดซ้ืออุปกรณอานบัตรแบบเอนกประสงค (Smart Card Reader) จํานวน 1 เคร่ืองๆ 

ละ 700 บาท (กําหนดราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณ 2561)  

- 700 

 

- - - กองสวัสดกิาร

สังคม 

56 สังคมสงเคราะห ครุภัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน 

จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบตดิผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) จํานวน

1 เคร่ืองๆ ละ  17,000 บาท  รายละเอียด ดังนี้ 

- เปนเคร่ืองปรับอากาศแบบตดิผนัง  

 - เปนเคร่ืองปรับอากาศขนาดทีก่ําหนดไมต่ํากวา 12,000 บทียูี  

 - เปนเคร่ืองปรับอากาศที่ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลติภัณฑอุตสาหกรรม

มอก. และฉลากประหยัดไฟเบอร 5 

17,000 - - - - กองสวัสดกิาร

สังคม 

57 สังคมสงเคราะห ครุภัณฑ ครุภัณฑ

คอมพวิเตอร 

เคร่ืองคอมพวิเตอร สําหรับงานสํานักงาน 

(จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เคร่ือง (ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑคอมพวิเตอร ประจําป  2561) 

- 16,000 - - - กองสวัสดกิาร

สังคม 
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บญัชคีรุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

องคการบริหารสวนตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย(ผลผลติของครุภัณฑ) 

งบประมาณ หนวยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561  

(บาท) 

2562

(บาท) 

2563

(บาท) 

2564

(บาท) 

2565

(บาท) 

58 สังคมสงเคราะห ครุภัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน 

จัดซ้ือตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 1 ตู (กําหนดราคามาตรฐานครุภัณฑสํานัก

งบประมาณ 2561) 

- - 5,500 

 

- - กองสวัสดกิาร

สังคม 

59 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน 

เคร่ืองปรับอากาศชนดิตดิผนัง ขนาด 24,000 บทียูี จํานวน 1 เคร่ือง (กําหนดราคา

ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ 2561) 

- 28,000 - - - กองชาง 

60 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑ 

ยานพาหนะและ

ขนสง 

รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 3 ตัน 6 ลอ  (ชวงยาว)ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํา

กวา 3,000  ซีซี พรอมกระบะ จํานวน 1 คัน (กําหนดราคาตามราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ สํานกังบประมาณ 2561) 

- 1,075,000 - - - กองชาง 

61 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑ

ยานพาหนะและ

ขนสง 

รถบรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน

2 ลอ แบบดับเบิ้ลแคบ จํานวน 1 คัน(กําหนดราคาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ 

สํานักงบประมาณ 2561) 

- 814,000 - - - กองชาง 

62 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน 

จัดซ้ืออุปกรณอานบัตรแบบเอนกประสงค (Smart Card Reader) จํานวน 1 เคร่ืองๆ 

ละ 700 บาท (กําหนดราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณ 2561)  

- 700 

 

- - - กองชาง 

63 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑ

คอมพวิเตอร 

จัดซ้ือเคร่ืองพมิพแบบฉดีหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3  จํานวน 1 

เคร่ือง (กําหนดราคาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ ป 2562) 

- - 6,300 

 

- - กองชาง 

64 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟา

และวทิยุ 

จัดซ้ือเคร่ืองกําเนดิไฟฟา  ขนาด 3 กโิลวัตต จํานวน 1 เคร่ือง (กําหนดราคา

มาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณ 2561) 

- - 23,300 

 

- - กองชาง 

65 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑ

คอมพวิเตอร 

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาดไม

นอยกวา 19 นิ้ว) 2 เคร่ืองๆ ละ 22,000 บาท จํานวนเงิน 44,000 บาท (กําหนด

ราคาตามราคามาตรฐานครุภัณฑ ป 2562) 

- - 44,000 

 

- - กองชาง 

66 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑงาน

บานงานครัว 

จัดซ้ือเคร่ืองตดัหญาแบบขอแข็ง  จํานวน  1 เคร่ือง(กําหนดราคามาตรฐาน

ครุภัณฑสํานักงบประมาณ 2561) 

- - 9,500 

 

- - กองชาง 
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บัญชคีรุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

องคการบริหารสวนตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย(ผลผลติของครุภัณฑ) 

งบประมาณ หนวยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561  

(บาท) 

2562

(บาท) 

2563

(บาท) 

2564

(บาท) 

2565

(บาท) 

67 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑ

กอสราง 

นั่งรานเหล็กแบบเหล็ก 

-ขนาด 1.700x1.219x1.829 เมตร  จํานวน 18 ชุดๆละ 1,500 บาท รวมเปนเงิน 

27,000 บาท 

-ขนาด 4.800x3.600x1 เมตร จํานวน 1 ชุดๆละ 46,500 บาท 

-แผนพื้นกวาง 1.20x2.40 เมตร จํานวน 9 แผน (กําหนดราคาตามทองตลาด) 

- - 73,500 

 

- - กองชาง 

68 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน 

จัดซ้ือตูกระจกบานเลื่อน ขนาด 5 ฟุต จํานวน 2 ตู (กําหนดราคาตามทองตลาด) - - 14,000 

 

- - กองชาง 

69 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑ

กอสราง 

จัดซ้ือเคร่ืองสกัดคอนกรีต จัดซ้ือ 1 เคร่ือง  

-กําลังไฟฟาที่ใช 2,000 W  

-มีระบบ AVT ปองกันการสั่นสะเทอืนของเคร่ือง 

-ใชกับถาน CB-204(กําหนดราคาตามทองตลาด) 

- - 40,000 

 

- - กองชาง 

70 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑ

กอสราง 

จัดซ้ือเคร่ืองตดัคอนกรีต จัดซ้ือ 1 เคร่ือง  

-เคร่ืองยนตเบนซิน 

-ใชกับใบตัดเพชร ขนาด 14 นิ้ว 

-พรอมใบตัดเพชร ขนาด 14 นิ้ว 

(กําหนดราคาตามทองตลาด) 

- - 30,000 

 

- - กองชาง 

71 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน 

จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ชนดิตดิผนัง ขนาด 24,000 บทียูี (มีระบบฟอก

อากาศ) จํานวน 6 เคร่ืองเคร่ืองๆ ละ 28,000 บาท  (กําหนดตามราคามาตรฐาน

ครุภัณฑสํานักงบประมาณธันวาคม 2561) 

- - 56,000 112,000 - สํานักงาน

ปลัด 
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บัญชคีรุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

องคการบริหารสวนตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย(ผลผลติของครุภัณฑ) 

งบประมาณ หนวยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561  

(บาท) 

2562

(บาท) 

2563

(บาท) 

2564

(บาท) 

2565

(บาท) 

72 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ

คอมพวิเตอร 

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาดไม

นอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เคร่ือง (กําหนดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพวิเตอร เดอืนมีนาคม 2562) 

- - 22,000 

 

- - สํานักงาน

ปลัด 

73 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ

คอมพวิเตอร 

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาดไม

นอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เคร่ือง (กําหนดตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑคอมพวิเตอร เดอืนมีนาคม 2562) 

- - 22,000 

 

- - กองคลัง 

74 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน 

จัดซ้ือโตะทํางานพรอมถาดรองคยีบอรด ขนาดไมนอยกวา 120x60x75 ซม.(กวางX

ยาวXสูง) จํานวน 1 ตัว (กําหนดราคาตามทองตลาด) 

- - 6,900 - - สํานักงาน

ปลัด 

75 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา

และเผยแพร 

จัดซ้ือเคร่ืองมัลตมีิเดยีโปรเจคเตอร ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens เปน

ระดับความละเอียดของภาพที่ True 

(กําหนดตามบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2561) 

- - 32,700 - - สํานักงาน

ปลัด 

76 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา

และเผยแพร 

จัดซ้ือจอรับภาพโปรเจคเตอร แบบจอขาตัง้ (Tripod Screen)70x70 นิ้ว  

(กําหนดราคาตามทองตลาด) 

- - 5,900 - - สํานักงาน

ปลัด 

77 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน 

จัดซ้ือกลองถายรูป ระบบดจิติอล แบบ DSLR 

-ความละเอียดเซ็นเซอรไมนอยกวา 24 ลานพกิเซล 

-มี WIifi ในตัว   - มี Bluetooth  - มี Touch Screen 

พรอมอุปกรณ 

(กําหนดราคาตามทองตลาด) 

  50,000   สํานักงาน

ปลัด 

78 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน 

จัดซ้ือกลองวงจรปดภายในอาคารสํานักงาน อบต. บานเพชร จํานวนตดิตัง้กลอง 

16 จุด ราคารวมพรอมการตดิตัง้ (กําหนดราคาตามทองตลาด) 

- - 51,200 

 

- - สํานักงาน

ปลัด 
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บัญชคีรุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 

องคการบริหารสวนตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เปาหมาย (ผลผลติของครุภัณฑ) 

งบประมาณ หนวยงาน

รับผดิชอบ

หลัก 

2561  

(บาท) 

2562 

(บาท) 

2563 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

2565 

(บาท) 

79 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ

คอมพวิเตอร 

จัดซ้ือเคร่ืองพมิพแบบฉดีหมึกพรอมตดิตัง้ถังหมึกพมิพ (Inkjet Tank printer)  

จํานวน 1 เคร่ืองๆ ละ 4,300 บาท 

(ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑคอมพวิเตอร ประจําป พ.ศ. 2562) 

- - 

 

4,300 - - สํานักงาน

ปลัด 

80 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ

คอมพวิเตอร 

จัดซ้ือเคร่ืองสํารองไฟ จํานวน 1 เคร่ือง 

(ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑคอมพวิเตอร ประจําป พ.ศ. 2562) 

- - 

 

2,500 - - 

 

สํานักงาน

ปลัด 

81 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน 

จัดซ้ือตูบานเลื่อนสูงแบบกระจก ขนาดไมนอยกวา กวาง 91.4 ยาว 45.7 สูง 182.9 

เซนตเิมตร(กําหนดราคาตามทองตลาด) 

- - 

 

10,200 - - สํานักงาน

ปลัด 

82 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน 

จัดซ้ือโตะประชุมจํานวน 2 ตัว ขนาด กวาง 240.00 ยาว 45.7 สูง 182.9 

เซนตเิมตร(กําหนดราคาตามทองตลาด) 

- - 

 

28,000 - - สํานักงาน

ปลัด 

84 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน 

จัดซ้ือเกาอีผูบริหาร  จํานวน 2 ตัว  - - 

 

13,000 - - 

 

สํานักงาน

ปลัด 
85 สาธารณสุข ครุภัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน 

จัดซ้ือตูกระจกบานเลื่อน ขนาด 5 ฟุต จํานวน 1 ตู (กําหนดราคาตามทองตลาด) - - 7,000 - - สํานักงาน

ปลัด 

86 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑ 

สํานักงาน 

เวทขีนาดเล็ก ขนาด กวาง 4 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 0.40 เมตร พรอมแผนพื้น 

จํานวน 1 ชุด  (กําหนดราคาตามทองตลาด) 

- - 100,000 - - กองชาง 

รวม - 644,800 2,395,700 890,000 112,000 -  
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สวนท่ี 4 

การตดิตามและประเมินผล 

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

4.1 การตดิตามและประเมนิผลยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต 

ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ. 2542 ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีอํานาจและหนาที่ในการจัดทําแผนพัฒนา

ทองถิ่นของตนเอง  โดยในการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นน้ัน จะตองดําเนินการตาม

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2548 และ

ที่แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ทัง้น้ี  แผนพัฒนาทองถิ่นจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอาํเภอ  แผนพัฒนาตําบล  

แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังน้ัน  จึงตองมีการ

กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณา

จากประชาคมทองถิ่นระดับจังหวัด รวมกับคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด คณะกรรมการ

ประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัด  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  รวมกันจัดทํา  

ทบทวน  หรือเปล่ียนแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวัด  เพ่ือใหการ

จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยนํายุทธศาสตรการ

พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดไปใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของ

ตนเองไดตอไป และเพ่ือใหสามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด

และตอบสนองความตองการของประชาชนอันจะนําไปสูการจัดทํางบประมาณ ที่มปีระสิทธภิาพในทองถิ่นได

อยางแทจริง  เปนเคร่ืองมอืในการพัฒนาทองถิ่นใหเขมแข็ง เกดิประโยชนสูงสุดตอประชาชนในทองถิ่น   

ดังน้ัน  องคกรปกครองสาวนทองถิ่น จึงตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นใหสอดคลองยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือ

นําไปสูการ บูรณาการรวมกัน ใหเกิดความสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเช่ือมโยงไปสู

แผนพัฒนากลุมจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 แผนยุทธศาสตร

ชาติ 20 ป ไทยแลนด 4.0 และในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) จะตองมีการติดตาม

และติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 

และที่แกไขเพ่ิมเติมถงึ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทองถิ่น 

จะตองดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑที่ กําหนดไว ซึ่งเปนสวนหน่ึงของการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจาย 

รายละเอยีดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 

15  พฤษภาคม  2562  เร่ือง  ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ดังน้ี     
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แนวทางการพิจารณาการตดิตามและประเมนิผลยุทธศาสตร 

เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1.  ขอมลูสภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 20 

2.  การวเิคราะหสภาวการณและศักยภาพ 20 

3.  ยุทธศาสตรประกอบดวย 20 

     3.1  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (10) 

     3.2  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด (10) 

     3.3  ยุทธศาสตรจังหวัด (10) 

     3.4  วสัิยทัศน (5) 

     3.5  กลยุทธ (5) 

     3.6  เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (5) 
     3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร (5) 
     3.8  แผนงาน (5) 
     3.9  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
 

แนวทางเบื้องตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการตดิตามและประเมนิผลยุทธศาสตร 

เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ประเด็นการ

พิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ที่ได 

1. ขอมูลสภาพ

ทั่วไปและขอมูล

พ้ืนฐานของ

องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 

(1) ขอมูลเกี่ยวกับดานกายภาพ เชน ที่ต้ังของหมูบาน/ชุมชน/

ตําบล ลักษณะภูมปิระเทศ ลักษณะภูมอิากาศ ลักษณะของที่ดิน 

ลักษณะของแหลงนํ้า ลักษณะของปาไม ฯลฯ ดานการเมอืง/การ

ปกครอง เชน เขตการปกครองการเลือกต้ัง ฯลฯ 

20 

(3) 

 

(2) ขอมูลเกี่ยวกับดานการเมอืง/การปกครอง เชน เขตการ

ปกครอง การเลือกต้ัง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลเกี่ยวกับจํานวน

ประชากร และชวงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ 

(2)  

(3) ขอมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข 

อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงคเคราะห 

(2)  

(4) ขอมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพ้ืนฐาน เชน การคมนาคมขนสง 

การไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ 

(2)  
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ที่ได 

 

(5) ขอมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกจิ เชน การเกษตร การประมง การ

ประศุสัตว การบริการ การทองเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณชิย/กลุม

อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(2)  

(6) ขอมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณ ีวัฒนธรรม เชน การนับถอืศาสนา

ประเพณ ีและงานประจําป ภูมปิญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น สินคาพ้ืนเมอืง

และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2)  

(7) ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน นํ้า ปาไม ภูเขา คุณภาพ

ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

(8) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นหรือ

การใชขอมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมทองถิ่น รูปแบบ วธิกีาร และการดําเนินการ

ประชุมประชาคมทองถิ่นโดยใชกระบวนการรวมคดิ รวมทํา รวม

ตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวมแกไขปญหา 

ปรึกษาหารือ แลกเปล่ียนเรียนรู เพ่ือแกไขปญหาสําหรับการพัฒนา

ทองถิ่นตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(3)  

2. การ

วเิคราะห

สภาวการณ

และศักยภาพ 

 

 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี 

(1) การวเิคราะหทีค่วบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคลอง

ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

นโยบายของผูบริหารทองถิ่น รวมถงึความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร

ชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ และ Thailand 4.0 

20 

(5) 

 

(2) การวเิคราะหการใชผังเมอืงรวมหรือผังเมอืงเฉพาะและการบังคับ

ใชผลของการบังคับใช สภาพการณที่เกดิขึ้นตอการพัฒนาทองถิ่น 

(3)  

(3) การวเิคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 

ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด  

เทคโนโลยี จารีต ประเพณ ีวฒันธรรม ภูมปิญญาทองถิ่น เปนตน 

 (3)  

(4) การวเิคราะหทางเศรษฐกจิ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การสงเสริม

อาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุมตางๆ 

สภาพทางเศรษฐกจิและความเปนอยูทั่วไป เปนตน 

(3)  
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ที่ได 

 

(5) การวเิคราะหส่ิงแวดลอม พ้ืนที่สีเขยีว ธรรมชาติตางๆ ทาง

ภูมศิาสตร กระบวนการหรือส่ิงที่เกดิขึ้น การประดิษฐที่มผีลตอ

ส่ิงแวดลอมและการพัฒนา 

(3)  

(6) ผลการวเิคราะหศักยภาพเพ่ือประเมนิสถานภาพการพัฒนาใน

ปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถิ่น ดวยเทคนิค 

SWOT Analysis ที่อาจสงผลตอการดําเนินงานไดแก S-Strengit 

(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) และT-

Therat (อุปสรรค) 

(3)  

3. ยุทธศาสตร 

3.1 ยุทธศาสตร

ขององคกร

ปกครองสวน

ทองถิ่น 

3.2 ยุทธศาสตรของ

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในเขตจังหวัด 

 

3.3 ยุทธศาสตร

จังหวัด 

 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ สอดคลองกับสภาพสังคมเศรษฐกจิ 

ส่ิงแวดลอมของทองถิ่น ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการ

พัฒนาที่สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนา

เศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ และ Thailand 4.0  

60 

(10) 

 

สอดคลองและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกจิ ส่ิงแวดลอมของ

ทองถิ่น และยุทธศาสตรจังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผน

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ 

และ Thailand 4.0 

(10)  

สอดคลองกับแผนพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรพัฒนาภาค 

แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการ

แผนดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และนโยบายรัฐบาล หลัก

ประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป และThailand 4.0 

(10)  

3.4 วสัิยทัศน 

 

วสัิยทัศน ซึ่งมลัีกษณะแสดงสถานภาพที่องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นตองการจะเปนหรือบรรลุถงึอนาคตอยางชัดเจน 

สอดคลองกับโอกาสและศักยภาพที่เปนลักษณะเฉพาะองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นและสัมพันธกับโครงการพัฒนา 

(5)  

3.5 กลยุทธ 

 

แสดงใหเห็นชองทาง  วธิกีาร ภารกจิหรือส่ิงที่ตองทําตามอํานาจ

หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะนําไปสูการบรรลุ

วสัิยทัศน หรือแสดงใหเห็นถงึความชัดเจนในส่ิงที่จะดําเนินการให

บรรลุวสัิยทัศนน้ัน 

(5)  
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ที่ได 

3.6 เปาประสงค

ของแตละประเด็น

กลยุทธ 

 

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมคีวามสอดคลองและ

สนับสนุนตอกลยุทธที่จะเกดิขึ้น มุงหมายส่ิงหน่ึงส่ิงใดที่ชัดเจน 

(5) 

 

3.7 จุดยืนทาง

ยุทธศาสตร

(Positioning) 

 

ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น เพ่ือใหบรรลุ

วสัิยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเกดิจากศักยภาพ

ของพ้ืนที่จริง ที่จะนําไปสูผลสําเร็จทางยุทธศาสตร  

(5) 

 

3.8 แผนงาน 

 

แผนงานหรือจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กําหนด

จุดมุงหมายในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือแผนงานที่เกดิจากเปาประสงค 

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทางยุทธศาสตรขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นที่มคีวามชัดเจน นําไปสูการทําโครงการ

พัฒนาทองถิ่นในแผนพัฒนาทองถิ่น โดยระบุแผนงานและความ

เช่ือมโยงดังกลาว 

(5) 

 

3.9 ความเช่ือมโยง

ของยุทธศาสตรใน

ภาพรวม 

ความเช่ือมโยงองครวมที่นําไปสูการพัฒนาทองถิ่นที่เกดิผลผลิต/

โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกจิ

และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/

แผนพัฒนากลุมจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตรการพัฒนา

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(5) 

 

รวมคะแนน 100  
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4.2  การตดิตามและประเมนิผลโครงการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

จะตองมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพ่ือความสอดคลอง

แผนพัฒนาทองถิ่น ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาทองถิ่น จะตองดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดไว ซึ่งเปนสวนหน่ึงของการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณ

รายจาย รายละเอยีดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนทีสุ่ด ที่ มท 0810.3/ว 2931 

ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เร่ือง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ดังน้ี     

แนวทางการพิจารณาการตดิตามและประเมนิผลโครงการ 

เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1.  การสรุปสถานการณการพิจารณา 10 

2.  การประเมนิผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏบิัตใินเชงิปริมาณ 10 

3.  การประเมนิผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏบิัตใินเชงิคุณภาพ 10 

4.  แผนงานและยุทธศาสตรการพิจารณา 10 

5.  โครงการพัฒนา  ประกอบดวย 60 

     5.1  ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5) 

     5.2  กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (5) 

     5.3  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มคีวามชัดเจนนําไปสูการต้ังงบประมาณไดถูกตอง (5) 

     5.4  โครงการมคีวามสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (5) 

     5.5  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มคีวามสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและ 

            สังคมแหงชาติ 

(5) 

     5.6 โครงการมคีวามสอดคลองกับ Thailand ๔.๐  (5) 

     5.7  โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (5) 

     5.8  โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  

            ย่ังยืน ภายใตหลักประชารัฐ 

(5) 

     5.9  งบประมาณ มคีวามสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 

     5.10  มกีารประมาณการราคาถูกตองตามหลักวธิกีารงบประมาณ (5) 

     5.11  มกีารกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลคาดวาที่จะไดรับ (5) 

     5.12  ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวตัถุประสงค (5) 

รวมคะแนน 100 
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แนวทางเบื้องตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการตดิตามและประเมนิผลโครงการ 

เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ที่ได 

1. การสรุปสถานการณ

การพัฒนา 

เปนการวเิคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น (ใชการวเิคราะห SWOT 

Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ 

Trend ปจจัยและสถานการณการเปล่ียนแปลงทีม่ผีลตอการ

พัฒนา อยางนอยตองประกอบดวยการวเิคราะหศักยภาพดาน

เศรษฐกจิ, ดานสังคม, ดานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม) 

10  

2. การประเมนิผลการ

นําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่

ปไปปฏบิัตใินเชงิ

ปริมาณ 

1) การควบคุมที่มตัีวเลขตางๆ เพ่ือนํามาใชวัดผลในเชิงปริมาณ 

เชน การวัดจํานวนโครงการ กจิกรรม งานตางๆ ก็คอืผลผลิต

น่ังเองวาเปนไปตามที่ต้ังเปาหมายเอาไวหรือไมจํานวนที่

ดําเนินการจริงตามที่ไดกําหนดไวเทาไร จํานวนที่ไมสามารถ

ดําเนินการไดมจีํานวนเทาไหร สามารถอธบิายไดตามหลัก

ประสิทธภิาพ (Effciency) ของการพัฒนาทองถิ่นตามอํานาจ

หนาที่ที่ไดกําหนดไว 

2) วเิคราะหผลกระทบ/ส่ิงที่กระทบ (Impact) โครงการที่

ดําเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

10  

3. การประเมนิผลการ

นําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่

ปไปปฏบิัตใินเชงิ

คุณภาพ 

1) การประเมนิประสิทธผิลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคอื

การนําเอาเทคนิคๆ มาใชเพ่ือวัดคาภารกจิ โครงการ กจิกรรม 

งานตางๆ ที่ดําเนินการในพ้ืนที่น้ันๆ ตรงตอความตองการของ

ประชาชนหรือไมและเปนไปตามอํานาจหนาที่หรือไม ประชาชน

พ่ึงพอใจหรือไม ส่ิงของ วัสดุ ครุภัณฑ การดําเนินการตางๆ มี

สภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน ถาวร สามารถใชการไดตาม

วัตถุประสงคหรือไม ซึ่งเปนไปตามหลักประสิทธผิล 

(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวตัถุประสงค  

และเปาหมายของแผนปฏบิติัราชการตามที่ไดรับงบประมาณ

มาดําเนินการ รวมถงึสามารถเทยีบเคยีงกับสวนราชการหรือ

หนวยงาน 

2) วเิคราะหผลกระทบ/ส่ิงที่กระทบ (Impact) โครงการที่

ดําเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

157 

 



 

ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ที่ได 

4. แผนงานและ

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

1) วเิคราะหแผนงาน งาน ที่เกดิจากดานตางๆ มคีวาม

สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน

มติิตางๆ จนนําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนาทองถิ่นโดยใช 

SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 

Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นที่มพ้ิีนที่ติดตอกัน 

2) วเิคราะหแผนงาน งาน ทีเ่กดิจากดานตางๆ ที่สอดคลองกับ

การแกไขปญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

10  

5. โครงการพัฒนา 

   5.1 ความชัดเจนของ

ช่ือโครงการ 

 

 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 

เปนโครงการที่มวีัตถุประสงคสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนา

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและดําเนินการเพ่ือใหการ

พัฒนาบรรลุตามวสัิยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่

กําหนดไว ช่ือโครงการมคีวามชัดเจน มุงไปเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 

อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 

(5) 

 

   5.2 กําหนด

วัตถุประสงคสอดคลอง

กับโครงการ 

 

มวีัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการตองกําหนด

วัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของโครงการ 

สอดคลองกับหลักการและเหตุผล วธิกีารดําเนินงานตอง

สอดคลองกับวัตถุประสงค มคีวามเปนไปไดชัดเจน มี

ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

   5.3 เปาหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) มคีวาม

ชัดเจนนําไปสูการต้ัง

งบประมาณไดถูกตอง 

 

สภาพที่อยากใหเกดิขึ้นในอนาคตเปนทศิทางที่ตองไปใหถงึ

เปาหมายตองชัดเจน สามารถระบุจํานวนเทาไร กลุมเปาหมาย

คอือะไร มีผลผลิตอยางไร กลุมเปาหมาย พ้ืนที่ดําเนินงาน และ

ระยะเวลาดําเนินงานอธบิายใหชัดเจนวาโครงการน้ีจะทําที่ไหน 

เร่ิมตนในชวงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคอืกลุมเปาหมายของ

โครงการ หากกลุมเปาหมายมหีลายกลุม ใหบอกชัดลงไปวา

ใครคอืกลุมเปาหมายหลายหลัก ใครคอืกลุมเปาหมายรอง 

(5)  
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ที่ได 

5.4 โครงการมคีวาม

สอดคลองกับแผน

ยุทธศาสตร ๒๐ ป 

โครงการสอดคลองกับ (1) ความมั่นคง (2) การสรางความ 

สามารถในการแขงขัน (3) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพคน 

(4) การสรางโอกาสความเสนอภาคและเทาเทยีมกันทางสังคม 

(5) การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เปนมติรตอส่ิงแวด 

ลอม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ เพ่ือใหเกดิความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน 

(5)  

5.5 เปาหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) มคีวาม

สอดคลองกับแผนพัฒนา

เศรษฐกจิและสังคม

แหงชาติ 

โครงการมคีวามสอดคลองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

(2) ยึดคนเปนศูนยกลางพัฒนา (3) ยึดวสัิยทัศนภายใต

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (4) ยึดเปาหมายอนาคตประเทศไทย 

๒๕๗๙ (5) ยึดหลักการนําไปสูปฏบิัติใหเกดิผลสัมฤทธิ์อยาง

จริงจังใน 5 ปที่ตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ที่เปนเปาหมายระยะยาว 

ภายใตแนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการ

แขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง (2) 

การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวยัและการปฏิรูประบบเพ่ือ

สรางสังคมสูงวัยอยางมคีุณภาพ (3) การลดความเลื่อมลํ้าทาง

สังคม (4) การรองรับการเช่ือมโยงภูมภิาคและความเปนเมอืง 

(5) การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิและสังคมอยาง

เปนมติรกับส่ิงแวดลอม (6) การบริหารราชการแผนดินที่มี

ประสิทธภิาพ 

 (5)  

5.6 โครงการมคีวาม

สอดคลอง 

โครงการมลัีกษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปล่ียน

โครงสรางเศรษฐกจิไปสู Value-Based Economy หรือ

เศรษฐกจิที่ขับ เคล่ือนดวยนวัตกรรม ทํานอย ไดมาก เชน (๑) 

เปล่ียนจากการผลิตสินคา โภคภัณฑไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม 

(๒) เปล่ียนจากการขับเคล่ือนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม 

ไปสูการขับเคล่ือนดวนเทคโนโลยี ความคดิสรางสรรคและ

นวัตกรรม (๓) เปล่ียนจากการเนนภาคการผลิตสินคาไปสูการ

เนนภาคบริการมากขึ้น รวมถงึโครงการที่เติมเต็มดวย

วทิยาการ ความคดิสรางสรรค นวัตกรรม วทิยาศาสตร 

เทคโนโลยี และการวจิัยและพัฒนาแลวตอยอดความไดเปรียบ 

(5)  
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ที่ได 

 
เชิงเปรียบเทยีบ เชน ดานการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 

วัฒนธรรม ฯลฯ 
  

   5.7โครงการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรจังหวัด 

 

โครงการพัฒนาทองถิ่นมคีวามสอดคลองกับหวงระยะเวลาของ

แผนพัฒนาจังหวัดที่ไดกําเนิดขึ้น เพ่ือขับเคล่ือนการพัฒนาทองถิ่น

เสมอืนหน่ึงการขับเคล่ือนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมสามารถแยก

สวนใดสวนหน่ึงออกจากกันได นอกจากน้ีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ตองเปนโครงการเช่ือมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตร

จังหวัดที่ไดกําหนดขึ้นเปนปจจุบัน 

(5) 5 

   5.8 โครงการ

แกไขปญหาความ

ยากจนหรือการ

เสริมสรางให

ประเทศชาติมั่นคง 

มั่งคั่ง ย่ังยืน ภายใต

หลักประชารัฐ 

เปนโครงการที่ดําเนินการภายใตพ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน

ดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยาย

ได เปนโครงการที่ประชาชนตองการเพ่ือใหเกดิความย่ังยืน ซึ่งมี

ลักษณะที่จะใหทองถิ่นมคีวามมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เปนทองถิ่นที่

พัฒนาแลวดวยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  

 

(5)  

   5.9 งบประมาณ

มคีวามสอดคลอง

กับเปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถงึหลักสําคัญ 5 ประการ

ในการจัดทําโครงการไดแก (1) ความประหยัด (Economy) (2) 

ความมปีระสิทธภิาพ (Effciency) (3) ความมปีระสิทธผิล 

(Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปรงใส 

(Transparency) 

(5)  

   5.10 มกีาร

ประมาณการราคา

ถูกตองตามหลัก

วธิกีารงบประมาณ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการ

ถูกตองตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลาง

ทองถิ่น มีความโปรงใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบในเชิง

ประจักษ 

(5)  

   5.11 มกีาร

กําหนดตัวช้ีวัด 

(KPI) และ

สอดคลองกับ

วัตถุประสงคและ

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

มีการกําหนดตัวช้ีวัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่ 

สามารถวัดได (measurable) ใชบอกประสิทธผิล (effectiveness) ใช

บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได เชน การกําหนดความพึงพอใจ 

การกําหนดรอยละ การกําหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงคที่

เกดิที่ส่ิงที่ไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะไดรับ) 

(5)  
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ที่ได 

   5.12 ผลที่คาดวา

จะไดรับสอดคลอง

กับวัตถุประสงค 

ผลที่ไดรับเปนส่ิงที่เกิดขึ้นไดจริงจากการดําเนินการตามโครงการ

พัฒนาซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ ต้ังไว การไดผลหรือผลที่

เกิดขึ้นจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซึ่ง

การเขยีนวัตถุประสงคควรคํานึงถงึ (1) มคีวามเปนไปไดและมคีวาม

เฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ

ประเมินผลดับของความสําเร็จได (3) ระบุส่ิงที่ตองการดําเนินงาน

อยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได (4) 

เปนเหตุเปนผล สอดคลองกับความเปนจริง (5) สงผลตอการบง

บอกเวลาได 

(5)  

รวมคะแนน 100  

 

4.3  สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม 

ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 –2565)  ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ก็

เพ่ือใชเปนเคร่ืองมือในการพัฒนา เปนแนวทางในการบริหารพัฒนาทองถิ่นใหบรรลุตามวัตถุประสงคและ

เปาหมาย เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับประชาชน กอใหเกิดประโยชนและ

สามารถตอบสนองความตองการพัฒนาของประชาชน โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมและงบประมาณจากเงนิสะสม โดยจะตองมกีารติดตามและประเมนิผล

แผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เปนการสรุปผลในภารวมของทองถิ่น เปนการ

ติดตามผลการนํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น วาเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ

อยางไร  ซึ่งสามารถวดัผลไดทัง้เชิงสถติิตางๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังน้ี 
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(1)  การวัดผลในเชงิปริมาณและเชงิคุณภาพ 

  (1.1)  การวัดผลในเชงิปริมาณ (Quantity)  

          -  โดยเคร่ืองมอืที่ใชในการติดตามและประเมนิผลในเชิงปริมาณ  มดัีงน้ี 

การวางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ไดกําหนดโครงการที่จะดําเนนิการตามแผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ยุทธศาสตร อปท. 

ในเขตจังหวัด 

2561 2562 2563 2564 2565 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

๑. การพัฒนาดาน

เศรษฐกจิ 
        

  

๒. การพัฒนาดาน

สังคม 
        

  

๓.  การพัฒนาดานการ

บริหารจัดการ

บานเมืองที่ดี 

        

  

4. การพัฒนาดาน

โครงสรางพื้นฐาน 
        

  

5.  การพัฒนาดาน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

        

  

รวม           

   
สรุปรายงานผลการดําเนนิการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ................... 

ลําดับที่ รายการ โครงการ งบประมาณ 

โครงการที่สามารถดําเนนิการได 

(.......... โครงการ) 

คดิเปนรอยละของ

แผนพัฒนา

ทองถิ่น 

คดิเปนรอยละ

ของแผนการ

ดําเนนิงาน 

คดิเปนรอยละของ

ขอบัญญัต+ิ 

เงินสะสม 

๑ บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น     

   

๒ ตัง้ในขอบัญญัตงิบประมาณ   

๓ จากเงินสะสม   

๔ จัดทําแผนการดําเนนิงาน 

- ขอบัญญัต ิ= ......... 

+  

- เงินสะสม  = .......... 

  

๕ สามารถดําเนนิการได 

- ขอบัญญัต ิ= ........ 

+ 

- เงินสะสม = .......... 
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      (๑.๒) การวดัผลในเชงิคุณภาพ (Quality) 

  การจัดผลเชิงคุณภาพ ใชการสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย

ภาพรวม โดยไดมีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมนิความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพใน

การดําเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเคร่ืองมอืที่ใชในการประเมนิความพึงพอใจ  มดีังนี้ 

แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

แบบที่  3/4  แบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการในงานบริการขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น (ใหหนวยงานภายนอกดําเนินการ) 
   

4.4  ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

(1)  ผลกระทบนําไปสูอนาคต 

  (1.1)  ปญหาสาธารภัยตางๆ ที่เกิดขึ้นในองคกรปกครองสวนทองถิ่น อันไดแก  ภัย

แลง วาตะภัย นํ้าทวม อคัคีภัย ที่เกดิขึ้นและสงผลกระทบตอประชาชนในพ้ืนที่ เกิดความเสียหายทัง้ชีวติและ

ทรัพยสิน แนวทางการแกไข คอืพิจารณาวางแผนการดําเนินการปองกัน กอนเกิดเหตุ ระหวางเกดิเหตุ หลัง

เกิดเหตุ บรรจุแผนงาน โครงการ กิจกรรม การใหความชวยเหลือตางๆ จัดต้ังศูนยชวยเหลือประชาชนของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือสามารถดําเนินการไดทันทวงท ี  

  (1.2)  ปญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน เกิดจากสัตว ที่สงผลอันตราย หรือคราตอ

ชีวิตประชาชน และสัตวตางๆ ในตําบล ซึ่งไดแก โรคไขหวัดใหญ ไขหวัดนก โรคมือ เทา ปาก ที่เกิดขึ้นกับ

เด็กๆ โรคพิษสุนัขบา แนวทางการแกไขปญหา คือ ฝกอบรม ประชาสัมพันธ รณรงคการปองกัน ลงพ้ืนที่

ระงับการเกดิโรคระบาด การทําลาย การรักษา   

  (1.3)  ปญหาประชาชนมีรายไดนอย การศึกษาตํ่า ประชาชนในตําบลยังมีคนรายได

นอย มีหน้ีสินเยอะ ไมเพียงพอในการดํารงชีวิต คาครองชีพสูง แนวทางการแกไขปญหา ใหความรูเกี่ยวกับ

การประกอบอาชีพ สาธิตการประกอบอาชีพ ชวยเหลือประชาชนซอมแซมบานคนจน ผูมีรายไดนอย 

สงเสริมดานการศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณดานการศึกษา การจัดต้ังศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุน

กจิกรรมตางๆ ใหกับเด็กนักเรียน จางเด็กนักเรียนในชวงปดภาคเรียนเพ่ือมรีายได   

  (1.4)  ปญหายาเสพติดในตําบล ในพ้ืนที่ยังไมพบวามกีารคายาเสพติด และยังไมพบ

รายงานวามีผูติดยาเสพติด แตเพ่ือเปนการปองกัน  มีแนวทางการปองกัน โดยการลงพ้ืนที่คนหา การ

รณรงคปองกัน การใหความรูกับประชาชนไดทราบถงึโทษของยาเสพติด  

  (1.5)  ปญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในตําบล เน่ืองจากในตําบลดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน เสนทางการคมนาคมบางหมูบานยังเปน ถนนดิน ถนนลูกรัง ชวงฤดูฝนถนนล่ืน เปนหลุม

เปนบอ เกิดปญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เส่ียงตอการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมลาชา แนว

ทางการแกไข จัดทําแผนงาน โครงการกอสรางถนนในเสนทางสําคัญ พิจารณาเสนอสนับสนุนจาก

หนวยงานอื่น   
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(2)  ขอสงัเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

   (2.1) ขอสังเกต จากการสํารวจขอมูล การลงพ้ืนที่ในตําบล จะเห็นวาประชาชนยัง

มปีญหาที่จะตองดําเนินการแกไขอยูมาก ดังน้ี ดานการศึกษา สาธารณสุข ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน การศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา สถานที่ผอนหยอนใจ สวัสดิการสังคม  การเกษตร 

เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ เสนทางคมนาคมขนสง/ไฟฟา/นํ้าประปา/แหลงนํ้าเพ่ืออุปโภค – 

บริโภค ดานทรัพยากรและส่ิงแวดลอ  ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกูิล จากปญหาดานตางๆ ประชาชนไมสามารถ

แกไขปญหาเองไดจึงตองเสนอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นแกไข ทําใหมีการเสนอโครงการเขามาเปน

จํานวนมาก  ซึ่งงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นน้ันมจีํากัดไมเพียงพอตอการจัดการได 

   (2.2) ขอเสนอแนะ จากขอสังเกตดังกลาว มีขอเสนอแนะในการแกไขปญหาตางๆ  

ดังน้ี  ปญหาตางๆ ที่ ถูกเสนอมายังองคกรปกครองสวนทองถิ่น น้ัน ควรนํามาพิจารณาจัดลําดับ

ความสําคัญโดยประชาคมทองถิ่น ซึ่งมีหลายภาคสวน ประกอบไปดวย คณะกรรมการพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น ผูนําหมูบาน ตัวแทนสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานที่

เกี่ยวของ ประชาชนทั่วไป รวมกันพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการ และพิจารณาบรรจุเขา

แผนพัฒนาทองถิ่นตอไป กรณีโครงการที่เกินศักยภาพก็ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเสนอขอรับการ

สนับสนุนจากหนวยงานอื่น 

   (2.3) ผลจากการพัฒนา จากการพัฒนาที่ผานมาพบวาองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นไดแกไขปญหาใหกับประชาชนไดในหลายเร่ือง และครอบคลุมทุกดาน มผีลการประเมนิอยูในเกณฑ

ที่ดี ประชาชนมีความพึงพอใจ แตก็ยังมีปญหาที่จะตองแกไขตอไป ไมวาจะเปนดานส่ิงแวดลอมที่ยังมีการ

เผาหญา ออย ตอขาวในชวงเวลาเก็บเกี่ยว การเล้ียงสัตว วัว หมู ทีส่งกล่ินเหม็นรําคาญ เสนทางคมนาคมยัง

ไมครบ  
     

************************************ 
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องคการบรหิารสวนตําบลบานเพชร 

333 หมูท่ี 4  ตําบลบานเพชร  อําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูมิ  ๓6160 

โทรศัพท/โทรสาร  ๐๔๔-100941 
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