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คำนำ 

 
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข (ฉบับที่ 1) จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 22  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ประกอบกับ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19) ที่ยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน โดยได้แสดงรายละเอียดแผนงาน/ โครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับ
นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร 

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

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ 
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร 
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ส่วนที่  1 

หลักการและเหตุผล 
ในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ. 2566 – 2570)  (ฉบับที่ 1) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ  

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

เหตุผลความจำเป็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง แก้ไข (ฉบับที่ 1) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

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

เหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มเติม 
1. ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร จะทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเตรียมข้อมูลใน

การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จึงได้ดำเนินการแจ้งให้หมู่บ้านทำการ
ทบทวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น โดยวิธีการจัดส่งเอกสารให้หมู่บ้านประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและส่งข้อเสนอทางเอกสาร/ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์/การใช้แบบสอบถาม-ตอบ
รับ ข้อเสนอการพัฒนาท้องถิ่นในระบบเอกสาร ผ่านกระบวนการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน ในการจัดส่ง
เอกสาร 

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

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

“ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

1.) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม
พร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

2.) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม 
สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ด้วย 
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เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” 

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

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในปัจจุบัน  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร จึงได้ดำเนินการให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 
1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ข้อ 1 การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ข้อ 1.2 ใช้หรือส่งข้อเสนอทางเอกสาร/ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์/
การใช้แบบสอบถาม-ตอบรับ ข้อเสนอการพัฒนาท้องถิ่นในระบบเอกสารฯ ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 – 2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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ส่วนที่  3 

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
******************************** 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
หน่วยงาน 
สนับสนุน 

1 การพัฒนาด้าน
สังคม 

1. ด้านบริการชุมชน
และสังคม 
2. ด้านเศรษฐกิจ 
3. ด้านการดำเนนิงาน
อ่ืน 

1. แผนงานสาธารณสุข 
 

1. สำนักงานปลัด 
 

อบต. 
บ้านเพชร 

2 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

1. ด้านบริการชุมชน
และสังคม 
2. ด้านเศรษฐกิจ 

1. แผนงานเคหะและชุมชน 
2. แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

1. กองช่าง  

รวม 2 ยุทธศาสตร์ 3 ด้าน 3 แผนงาน 1 สำนัก/ 1 กอง 
1 

หน่วยงาน 
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ผ 01 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง แก้ไข (ฉบับที่ 1) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข (ฉบับที่ 1) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

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

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม 
  2.4 แผนงานสาธารณสุข 

 
 

1 

 
 

50,000 

 
 

1 

 
 

50,000 

 
 

1 

 
 

50,000 

 
 

1 

 
 

50,000 

 
 

1 

 
 
50,000 

 
 

5 

 
 

250,000 
รวม 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 5 250,000 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
  4.1 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
  4.2 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

 
 

5 
 

4 

 
 

2,3000,000 
 

1,590,000 

 
 
- 
 
- 

 
 

- 
 

- 

 
 
- 
 
- 

 
 

- 
 

- 

 
 
- 
 
- 

 
 

- 
 

- 

 
 
- 
 
- 

 
 

- 
 

- 

 
 

5 
 

4 

 
 

2,300,000 
 

1,590,000 

รวม 9 3,890,000 - - - - - - - - 9 3,890,000 
รวมทั้งสิ้น 10 3,940,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 14 4,140,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 01 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีใ่ช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข (ฉบับที่ 1) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 
 

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

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสรา้ง
พื้นฐาน 
  4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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3,850,000 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

9 

 
 

3,850,000 
รวม 9 3,850,000 - - - - - - - - 9 3,850,000 

รวมทั้งสิ้น 9 3,850,000 - - - - - - - - 9 3,850,000 
 

               
 2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

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

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 7 172,000 - - - - - - - - 7 172,000 
2. แผนงานการศึกษา 2 16,800 - - - - - - - - 2 16,800 
3. แผนงานเคหะและชุมชน  3 40,000 - - - - - - - - 3 40,000 

รวมทั้งสิ้น 12 228,800 - - - - - - - - 12 228,800 

แบบ ผ. 01 

แบบ ผ. 01 
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ผ 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง แก้ไข (ฉบับที่ 1) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร 
 
 
 
 
 



 

8 
 

 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570  
เพิม่เติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข (ฉบับที่ 1) 

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

  2.4  แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ศูนย์พักคอย (Community 
Isolation:CI) องค์การ
บริหารส่วนตำบลบา้นเพชร 

1. เพื่อเฝ้าระวัง ปอ้งกันควบคุมการ
แพร่ระบาดและติดเชื้อโควิด-19 ใน
ชุมชนได้อย่างเป็นระบบ 
2. เพื่อให้ประชาชนผู้ติดเชื้อได้รับการ
คัดแยกอาการและรักษาดแูลตาม
แนวทางปฏบิัติด้านสาธารณสุขในการ
ป้องกันการแพร่ระบาดและติดเชื้อโค
วิด-19  
3. เพื่อให้ประชาชนผู้ติดเช้ือได้มีที่พัก
อาศัยในการรักษาลดความเส่ียงต่อการ
แพร่ระบาดและติดเชื้อโควิด-19 ใน
ชุมชน 

ประชาชนในพื้นที่ตำบลบา้น
เพชร ครอบคลุม 23 
หมู่บ้าน 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ศูนย์พักคอย (CI) 
องค์การบริหารส่วน

ตำบลบ้านเพชร จำนวน 
1 แห่ง  

1 .เป็ น ก าร เฝ้ าระ วั ง
ป้องกัน  ควบคุมการ
แพร่ระบาดและติดเชื้อ
โควิด-19 ในชุมชนได้
อย่างเป็นระบบ 
2.ประชาชนผู้ติดเชื้อ
ได้รับการคัดแยกอาการ
และรั ก ษ าดู แ ลตาม
แนวทางปฏิ บั ติ ด้ าน
ส าธ าร ณ สุ ข ใน ก า ร
ป้องกันการแพร่ระบาด
และติดเชื้อโควิด-19 
3.ประชาชนผู้ติดเชื้อได้
มี ที่ พั ก อ าศั ย ใน ก าร
รักษาลดความเสี่ยงต่อ
การแพร่ระบาดและติด
เชื้อโควิด-19 ในชุมชน 
 

งาน
สาธารณสุข 
สำนักปลัด 

รวม 1 โครงการ   50,000 50,000 50,000 50,000 50,000    

 

แบบ ผ. 02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข (ฉบับที่ 1) 

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

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานประปา/งานไฟฟ้า) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ขยายเขตประปาสว่นภูมภิาค 
จากร้าน เจ.พี.พลาซ่า - รา้น
เยาวลักษณ์ หมู่ที่ 14 

เพื่อประชาชนมีความสะดวก
ด้านสาธารณูปโภคอยา่งทั่วถึง 

ความยาวประมาณ 420 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
ประปาส่วนภูมิภาคกำหนด) 

420,000     ความยาว 420 
เมตร 

ประชาชนได้ใช้น้ำประปา
ส่วนภูมิภาคอยา่งทั่วถึง 

กองช่าง 

2 ขยายเขตประปาสว่นภูมภิาค จาก
ร้านยางศิริศักดิ์ - อู่ทวีผล หมู่ที่ 
14 

เพื่อประชาชนมีความสะดวก
ด้านสาธารณูปโภคอยา่งทั่วถึง 

ความยาวประมาณ 490 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
ประปาส่วนภูมิภาคกำหนด) 

490,000     ความยาว 490 
เมตร 

ประชาชนได้ใช้น้ำประปา
ส่วนภูมิภาคอยา่งทั่วถึง 

กองช่าง 

3 ขยายเขตประปาสว่นภูมภิาค
สายหนองอีนุน จากบ้านหนอง
ผักแว่นถึงบ้านนางจันทิมา คำ
พิทักษ์ หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใชอ้ย่าง
ทั่วถึง 

ระยะทางยาวรวม 300 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
ประปาส่วนภูมิภาคกำหนด) 

300,000     ระยะทางยาว
รวม 300 

เมตร 

ประชาชนได้ใช้น้ำประปา
ส่วนภูมิภาคอยา่งทั่วถึง 

กองช่าง 

4 ขยายเขตประปาจากรา้น
ก๋วยเต๋ียวยายทวน ถึงบา้นนาย
หลอด หมู่ที่ 18 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใชอ้ย่าง
ทั่วถึง 

ระยะทางยาวรวม 300 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
ประปาส่วนภูมิภาคกำหนด) 

300,000     ระยะทางยาว
รวม 300 

เมตร 

ประชาชนได้ใช้น้ำประปา
ส่วนภูมิภาคอยา่งทั่วถึง 

กองชา่ง 

5 ขยายเขตไฟฟ้าส่องสวา่งถนน 
สุรนารายณ์ถึงสามแยกวัดเพชรวิ
ศยาราม  หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ผู้ใชม้ีแสงสว่างเพียงพอ 
ปลอดภัย 

ขยายเขตไฟฟ้าแสงสวา่ง ความยาว 
1,400 เมตร (รายละเอยีดตาม
แบบมาตรฐานการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคกำหนด) 

790,000     ความยาว 
1,400 เมตร 

มีแสงสว่างในหมู่บ้าน กองช่าง 

รวม 5  โครงการ   2,300,000        

 

แบบ ผ. 02 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานถนน) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ขยายเขตถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายรอบนอก (ถนนใหม่)
ด้านทิศตะวันออกหมู่บา้น(ระยะ
ที่ 2) หมู่ที ่12 

เพื่อให้การสัญจรภายในหมู่บ้านเกิด
ความสะดวกและมีความปลอดภยั 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวา้ง 3 เมตร ยาว 500 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้าน
เพชร กำหนด) 

950,000     ถนน 
ยาว 500 เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

2 ซ่อมแซมถนนสายธรรมวัฒนะ 
หมู่ที่ 2 

เพื่อซ่อมแซมถนนให้การสัญจร
ภายในหมูบ่้านเกิดความสะดวก
และมีความปลอดภัย 

ถนนกว้าง 5 เมตร ยา 30 เมตร 
หนา 0.15  เมตร พร้อมวางท่อ
ระบายนำ้ คสล.ขนาด ศก. 0.80 
เมตร จำนวน 10 ท่อน พร้อม
กำแพงปากท่อ (รายละเอียดตาม
แบบ อบต.บ้านเพชร กำหนด) 

140,000     ถนน 
ยาว 30 เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

รวม 2  โครงการ   1,090,000        
 
 
 

4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานรางระบายน้ำ) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก
เส้นกลางหมู่บ้าน ( ช่วงที่ 1)  
หมู่ที่ 7 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำทว่มขัง สร้าง
เส้นทางระบายน้ำ และอำนวย
ความสะดวกในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

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

250,000     รางระบายน้ำยาว 
100 เมตร 

การระบายน้ำเสีย
ออกจากหมูบ่้าน
เป็นระบบมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

2 วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักจาก 
ซอยบ้านนายนิยม ถึงบ้านนาย
สาคร ประทุมวงศ์ หมู่ที่ 15 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำทว่มขัง สร้าง
เส้นทางระบายน้ำ และอำนวย
ความสะดวกในการใช้เส้นทาง
สัญจร 

รางระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และวาง
ท่อระบายนำ้ขนาด 0.50 เมตร 
ยาว 85 เมตร (รายละเอยีดตาม
แบบ อบต.บ้านเพชร กำหนด) 

250,000     รางระบายน้ำยาว 
70 เมตร 

การระบายน้ำเสีย
ออกจากหมูบ่้าน
เป็นระบบมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

รวม 2  โครงการ   500,000        
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข (ฉบับที่ 1) 

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

4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานแหล่งน้ำ) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการเดิม 
วางท่อลงลำห้วยทองคำพิงจุดนา
นางนุ้ย หมู่ที ่6 

 
เพื่อช่วยระบายนำ้ป้องกันนำ้
ท่วมขัง 

 
วางท่อระบายน้ำขนาด 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.10 เมตร
จำนวน 10 ท่อน พร้อมกำแพงปาก
ท่อ (รายละเอียดตามแบบ อบต.
บ้านเพชร กำหนด) 

 
150,000 

     
จำนวนท่อ
ระบายนำ้ 
10 ท่อน 

 
ช่วยให้น้ำไหลเร็วขึ้น 

 
กองช่าง 

 โครงการที่ขอแก้ไข 
วางท่อลงลำห้วยทองคำพิงจุดนา
นางนุ้ย หมู่ที ่6 

 
เพื่อช่วยระบายนำ้ป้องกันนำ้
ท่วมขัง 

 
วางท่อระบายน้ำขนาด 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร 
จำนวน 2 แถวๆ ละ 10 ท่อน รวม
เป็นท่อจำนวน 20 ทอ่น พร้อม
กำแพงปากท่อ (รายละเอียดตาม
แบบ อบต.บ้านเพชร กำหนด) 

 
200,000 

     
จำนวนท่อ
ระบายนำ้ 
20 ท่อน 

 
ช่วยให้น้ำไหลเร็วขึ้น 

 
*ขอแก้ไขปริมาณงาน
ขนาดท่อระบายน้ำ 
จำนวนท่อและจำนวน
งบประมาณ 

  

 
 

แบบ ผ. 02 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข (ฉบับที่ 1) 

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

4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานรางระบายน้ำ/ แหล่งน้ำ) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการเดิม           
 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ช่วงนา

นายหารหมู่ที่  17 
เพื่อให้น้ำระบายได้ดียิ่งขึ้นและ
เป็นทางสัญจรไปมาของ
ประชาชน 

ขนาดกวา้ง 12 เมตร ยาว 5 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้าน
เพชร กำหนด) 

    600,000 ความยาว 
5 เมตร 

น้ำระบายได้ดียิ่งขึ้นและ
เป็นทางสัญจรไปมาของ
ประชาชน 

กองช่าง 

 โครงการที่ขอเปลี่ยนแปลง           
 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ช่วงนา

นายหารหมู่ที่  17 
เพื่อให้น้ำระบายได้ดียิ่งขึ้นและ
เป็นทางสัญจรไปมาของ
ประชาชน 

ขนาดกวา้ง 12 เมตร ยาว 5 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้าน
เพชร กำหนด) 

600,000     ความยาว 
5 เมตร 

น้ำระบายได้ดียิ่งขึ้นและ
เป็นทางสัญจรไปมาของ
ประชาชน 

*ขอแก่ไขชื่อโครงการ
และเปลี่ยนแปลงปี 
2570 มาดำเนินการปี 
2566 

2 โครงการเดิม           
 ก่อสร้างระบายน้ำรูปตัววีสาย

กลางหมู่บ้านจากบา้นนางคูณ 
บุญมาถึงบ้านนางบังอร ผา่นอ้น 
หมู่ที่ 22 

เพื่อช่วยในการระบายน้ำใน
หมู่บ้านไม่ให้เกิดน้ำท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายนำ้รูปตัววียาว 
200 เมตร  (รายละเอียดตามแบบ 
อบต.บ้านเพชร กำหนด) 

  500,000   ความยาว 
200 
เมตร 

การระบายน้ำในหมู่บา้น
ไม่ให้เกิดน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

 โครงการที่ขอเปลี่ยนแปลง           
 ก่อสรา้งระบายน้ำรูปตัววีสาย

กลางหมู่บ้านจากบา้นนางคูณ 
บุญมาถึงบ้านนางบังอร ผา่นอ้น 
หมู่ที่ 22 

เพื่อช่วยในการระบายน้ำใน
หมู่บ้านไม่ให้เกิดน้ำท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายนำ้รูปตัววียาว 
200 เมตร  (รายละเอียดตามแบบ 
อบต.บ้านเพชร กำหนด) 

500,000     ความยาว 
200 
เมตร 

การระบายน้ำในหมู่บา้น
ไม่ให้เกิดน้ำท่วมขัง 

*ขอเปลี่ยนแปลง
โครงการปี 2568 มา
ดำเนินการปี 2566 

แบบ ผ. 02 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานรางระบายน้ำ/ แหล่งน้ำ) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการเดิม           
 วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กจาก

บ้านนางชิตถึงบ้านนางสาวศรีสนุัน 
หมู่ที่  23 

เพื่อช่วยในการระบายน้ำ
ในหมู่บ้านไม่ให้เกิดน้ำท่วม
ขัง 

วางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 
200 ท่อนพร้อมบ่อพกั คสล.  

   1,000,000  ความยาว
รวม 200 

เมตร 

การระบายน้ำในหมู่บา้น
ไม่ให้เกิดน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

 โครงการที่ขอเปลี่ยนแปลง           
 วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กจาก

บ้านนางชิตถึงบ้านนางสาวศรีสุนัน 
หมู่ที่  23 

เพื่อช่วยในการระบายน้ำ
ในหมู่บ้านไม่ให้เกิดน้ำท่วม
ขัง 

วางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 
200 ท่อนพร้อมบ่อพกั คสล.  

500,000     ความยาว
รวม 200 

เมตร 

การระบายน้ำในหมู่บา้น
ไม่ให้เกิดน้ำท่วมขัง 

*ขอเปลี่ยนแปลง 
ลำดับที่ 2 ป ี2569 
มาดำเนินการป ี2566
และปรับลดจำนวน
งบประมาณ 
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ผ 02/1 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 

(พ.ศ. 2566-2570) 
เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง แก้ไข (ฉบับที่ 1) 

องคก์ารบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ทีน่ำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 

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

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

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 ขยายเขตประปาสว่นภูมภิาค
สายหนองอีนุน จากบ้าน
หนองผักแว่นถึงบา้นนาง
จันทิมา คำพิทกัษ์ หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
ใชอ้ย่างทั่วถึง 

ระยะทางยาวรวม 300 
เมตร (รายละเอียดตาม
แบบมาตรฐานประปาส่วน
ภมูิภาคกำหนด) 

300,000     ระยะทาง
ยาวรวม 

300 เมตร 

ประชาชนได้ใช้
น้ำประปาสว่น
ภูมิภาคอย่างทั่วถึง 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
1 หน้า 16 

กองช่าง 

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้าจาก
ถนนสุรนารายณ์ ถึงสามแยก
ทิศตะวันออกวัดเพชรวิ
ศยาราม หมู่ที ่2 

เพื่อให้ผู้ใช้มีแสงสว่าง
เพียงพอ ปลอดภัย 

ระยะทางยาวรวม 150 
เมตร โคม 15 จุด  
(รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานการไฟฟ้าสว่น
ภูมิภาคกำหนด) 

350,000     ระยะทาง
ยาวรวม 
150 เมตร 

1. ประชาชนได้รบั
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
2. ประชาชนมี
ไฟฟ้าส่องสว่างทาง
สาธารณะอย่าง
ทั่วถึง 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
2  หนา้ 14 

กองช่าง 

3 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างโซล่าเซลหน้าบ้านนาย
ชาญ  รักงามถึงคลองสอย
ดาว หมู่ที ่ 2 

เพื่อให้ผู้ใช้มีแสงสว่าง
เพียงพอ ปลอดภัย 

ระยะทาง 350  เมตร 
จำนวน 7 จุด 

175,000     จำนวน 7 
จุด 

1. ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
2. ประชาชนมี
ไฟฟ้าส่องสว่างทาง
สาธารณะอย่าง
ทั่วถึง 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
2 หน้า 14 

อบจ. 
ชัยภูมิ/
จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม
ส่งเสริม 

 
 
 
 

แบบ ผ.0๒/1 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

4 โครงการวางท่อระบายน้ำ
แบบมีฝาปิดเส้นกลาง
หมู่บ้าน (ชว่งที่  1) หมู่  7 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขัง สร้างเส้นทาง
ระบายนำ้ และอำนวย
ความสะดวกในการใช้
เส้นทางสัญจร 

วางท่อระบายน้ำ ความ
ยาวรวม 100 เมตร ท่อ
ระบายนำ้ขนาด 0.40 
เมตร พร้อมบ่อพัก 

250,000     ความยาว
รวม 100 
เมตร 

การระบายน้ำเสีย
ออกจากหมูบ่้าน
เป็นระบบมาก
ยิ่งขึ้น 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
7 หน้า 14 

กองช่าง 

5 โครงการวางท่อระบายน้ำ
แบบมีฝาปิดเส้นกลาง
หมู่บ้าน (ชว่งที่  2) หมู่  7 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขัง สร้างเส้นทาง
ระบายนำ้ และอำนวย
ความสะดวกในการใช้
เส้นทางสัญจร 
 
 

วางท่อระบายน้ำ ความ
ยาวรวม 100 เมตร ท่อ
ระบายนำ้ขนาด 0.40 
เมตร พร้อมบ่อพัก 

 250,000    ความยาว
รวม 100 
เมตร 

การระบายน้ำเสีย
ออกจากหมูบ่้าน
เป็นระบบมาก
ยิ่งขึ้น 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
7 หน้า14 

กองช่าง 

6 โครงการวางท่อระบายน้ำ
แบบมีฝาปิดเส้นกลาง
หมู่บ้าน (ชว่งที่  3) หมู่  7 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขัง สร้างเส้นทาง
ระบายนำ้ และอำนวย
ความสะดวกในการใช้
เส้นทางสัญจร 

วางท่อระบายน้ำ ความ
ยาวรวม 100 เมตร ท่อ
ระบายนำ้ขนาด 0.40 
เมตร พร้อมบ่อพัก 

  250,000   ความยาว
รวม 100 
เมตร 

การระบายน้ำเสีย
ออกจากหมูบ่้าน
เป็นระบบมาก
ยิ่งขึ้น 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
7 หน้า 14 

กองช่าง 

7 โครงการวางท่อระบายน้ำ
แบบมีฝาปิดเส้นกลาง
หมู่บ้าน (ชว่งที่  4) หมู่  7 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขัง สร้างเส้นทาง
ระบายนำ้ และอำนวย
ความสะดวกในการใช้
เส้นทางสัญจร 

วางท่อระบายน้ำ ความ
ยาวรวม 100 เมตร ท่อ
ระบายนำ้ขนาด 0.40 
เมตร พรอ้มบ่อพัก 

   250,000  ความยาว
รวม 100 
เมตร 

การระบายน้ำเสีย
ออกจากหมูบ่้าน
เป็นระบบมาก
ยิ่งขึ้น 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
7 หน้า 14 

กองช่าง 

8 โครงการวางท่อระบายน้ำ
แบบมีฝาปิดเส้นกลาง
หมู่บ้าน (ชว่งที่  5) หมู่  7 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขัง สร้างเส้นทาง
ระบายนำ้ และอำนวย
ความสะดวกในการใช้
เส้นทางสัญจร 

วางท่อระบายน้ำ ความ
ยาวรวม 100 เมตร ท่อ
ระบายนำ้ขนาด 0.40 
เมตร พร้อมบ่อพัก 

    250,000 ความยาว
รวม 100 
เมตร 

การระบายน้ำเสีย
ออกจากหมูบ่้าน
เปน็ระบบมาก
ยิ่งขึ้น 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
7 หน้า 14 

กองช่าง 
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4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

9 ขยายเขตถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายรอบนอก (ถนน
ใหม่)ด้านทิศตะวันออก
หมู่บ้าน(ระยะที่ 2) หมู่ที่ 
12 

เพื่อให้การสัญจร
ภายในหมูบ่้านเกิด
ความสะดวกและมี
ความปลอดภยั 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กขนาดกว้าง 3 
เมตร ยาว 500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต.บ้านเพชร กำหนด) 

950,000     ถนน 
ยาว 500 

เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
12 หน้า 13 

กองช่าง 

10 โครงการติดตั้งเสาโซล่าเซล 
ถนนบ้านนายประวิทย์ จตุ
ปริสกุล ถึงถนนสาย 205 
หมู่ที่  14  

เพื่อให้ผู้ใช้มีแสงสว่าง
เพียงพอ ปลอดภัย 

ระยะทางยาวประมาณ  2  
กิโลเมตร 

1,000,000     
 

จำนวน 20 
จุด 

1. ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
2. ประชาชนมี
ไฟฟ้าส่องสว่างทาง
สาธารณะอย่าง
ทั่วถึง 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
14 หน้า 14 

อบจ. 
ชัยภูมิ/
จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม
ส่งเสริม 

11 โครงการติดตั้งเสาโซล่าเซล 
ถนนบ้านนายประวิทย์ จตุ
ปริสกุล ถึงบ้านนายอนันต์  
มิตรขุนทด  หมู่ที่  14 

เพื่อให้ผู้ใช้มีแสงสว่าง
เพียงพอ ปลอดภัย 

ระยะทางยาวประมาณ  1  
กิโลเมตร จำนวน 20 จุด 

500,000     จำนวน 20 
จุด 

1. ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
2. ประชาชนมี
ไฟฟ้าส่องสว่างทาง
สาธารณะอย่าง
ทั่วถึง 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
14 หน้า 14 

อบจ. 
ชัยภูมิ/
จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม
ส่งเสริม 

12 โครงการติดตั้งเสาโซล่าเซล
รอบสระหนองแวง หมู่ที่  
14 

1. เพื่อให้มีไฟฟ้าส่อง
สว่างทางสาธารณะ 
2. เพื่อ ให้ เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ท รั พ ย์ สิ น ข อ ง
ประชาชน 

ระยะทางยาวประมาณ  1  
กิโลเมตร จำนวน 20 จุด 

500,000     จำนวน 20 
จุด 

1. ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
2. ประชาชนมี
ไฟฟ้าส่องสว่างทาง
สาธารณะอย่าง
ทั่วถึง 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
14 หน้า 14 

อบจ. 
ชัยภูมิ/
จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม
ส่งเสริม 
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4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

13 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด
รอบหมู่บ้าน หมู่ที่  15 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

จำนวน 4 จุด   50,000   จำนวน  4  
จุด 

1. ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
2. ประชาชนมี
ไฟฟ้าส่องสว่างทาง
สาธารณะอย่าง
ทั่วถึง 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
15 หน้า 12 

อบต.บ้าน
เพชร 

14 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างทุกซอยจากบา้นนาย
สำรวม หมู่ที ่ 15 

1. เพื่อให้มีไฟฟ้าส่อง
สว่างทางสาธารณะ 
2. เพื่อ ให้ เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ท รั พ ย์ สิ น ข อ ง
ประชาชน 

ความยาวประมาณ  200  
เมตร  จำนวน 10 จุด 

 150,000    จำนวน 10 
จุด 

1. ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
2. ประชาชนมี
ไฟฟ้าส่องสว่างทาง
สาธารณะอย่าง
ทั่วถึง 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
15 หน้า 12 

อบจ. 
ชัยภูมิ/
จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม
ส่งเสริม 

15 โครงการติดตั้งไฟฟ้าพลังงาน
ปั่นน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่  
15 

1. เพื่อให้มีไฟฟ้าส่อง
สว่างทางสาธารณะ 
2. เพื่อ ให้ เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ท รั พ ย์ สิ น ข อ ง
ประชาชน 

ความยาว 450 เมตร  
หม้อแปลง 50 kva 
มิเตอร์ 3 เฟส จำนวน 1 
ชุด 

 2,600,000    ความยาว 
450 เมตร  
 

1. ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
2. ประชาชนมี
ไฟฟ้าส่องสว่างทาง
สาธารณะอย่าง
ทั่วถึง 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
15 หน้า 12 

อบจ. 
ชัยภูมิ/
จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม
ส่งเสริม 

16 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้าน
นางเจริญ กามขุนทด หมู่ที่  
15 

เพื่อให้การสัญจร
ภายในหมูบ่้านเกิด
ความสะดวกและมี
ความปลอดภยั 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 60 เมตร หนา 
0.15 เมตร (รายละเอยีด
ตามแบบ อบต.บ้านเพชร 
กำหนด) 

    150,000 ความยาว 
60 เมตร  
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
15 หน้า 13 

กองช่าง 
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4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

17 โครงการลงลูกรังบดอัดลง
หินคลุกซอยไร่นายเหมือนถึง
นานายจ้อน หมู่ที่  15 

เพื่อให้การสัญจร
ภายในหมูบ่้านเกิด
ความสะดวกและมี
ความปลอดภยั 

ลงหินคลุกบดอัดถนน
ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 
250 เมตร หนา 0.10 
เมตร (รายละเอียดตาม
แบบ อบต.บ้านเพชร 
กำหนด) 

   85,000  ความยาว 
250 เมตร  
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
15 หน้า 13 

กองช่าง 

18 โครงการลงหินคลุกถนน
หนองอุโรกถึงไร่นายวิวัฒน์  
หมู่ที่  15 

เพื่อให้การสัญจร
ภายในหมูบ่้านเกิด
ความสะดวกและมี
ความปลอดภยั 

ลงหินคลุกบดอัดถนน
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 
60 เมตร หนา 0.10 
เมตร (รายละเอียดตาม
แบบ อบต.บ้านเพชร 
กำหนด) 

    80,000 ความยาว 
60 เมตร  
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
15 หน้า13 

กองช่าง 

19 โครงการบดอัดถนนพร้อมลง
หินคลุกสายนาหม่อง หมู่ที ่ 
15 

เพื่อให้การสัญจร
ภายในหมูบ่้านเกิด
ความสะดวกและมี
ความปลอดภยั 

ลงหินคลุกบดอัดถนน
ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 
300 เมตร หนา 0.40 
เมตร (รายละเอียดตาม
แบบ อบต.บ้านเพชร 
กำหนด) 

 390,000    ความยาว 
300 เมตร  
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
15 หน้า 12 

กองช่าง 

20 โครงการลงลูกรังบดอัดลง
หินคลุกซอยไร่นายทองดีถึง
โคกกระดูกอึ่ง จากไร่นาง
ติ๋มหมู่ที่ 15 

เพื่อให้การสัญจร
ภายในหมูบ่้านเกิด
ความสะดวกและมี
ความปลอดภยั 

ลงหินคลุกบดอัดถนน
ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 
700 เมตร หนา 0.40 
เมตร (รายละเอียดตาม
แบบ อบต.บ้านเพชร 
กำหนด) 

   250,000  ความยาว 
700 เมตร  
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
15 หน้า 12 

กองช่าง 

21 โครงการวางท่อระบายน้ำ
จากซอยบ้านนายนิยมถึง
บ้านนายสาคร ประทุมวงศ์
หมู่ที่  15 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขัง สร้างเส้นทาง
ระบายนำ้ และอำนวย
ความสะดวกในการใช้
เส้นทางสัญจร 

วางท่อระบายน้ำ ความ
ยาวรวม 85 เมตร ท่อ
ระบายนำ้ขนาด 0.40 
เมตร พร้อมบ่อพัก 

250,0000     ความยาว 
85 เมตร  
 

การระบายน้ำเสีย
ออกจากหมูบ่้าน
เป็นระบบมาก
ยิ่งขึ้น 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
7 หน้า 12 

กองช่าง 
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4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

22 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำซอยบ้านนางยุภา ถึงศาล
ตาปู่  หมู่ที่  15 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขัง สร้างเส้นทาง
ระบายนำ้ และอำนวย
ความสะดวกในการใช้
เส้นทางสัญจร 

ก่อสร้างระบายน้ำ ความ
ยาวรวม 85 เมตร ท่อ
ระบายนำ้ขนาด 0.40 
เมตร พร้อมบ่อพัก 

250,000     ความยาว 
85 เมตร  
 

การระบายน้ำเสีย
ออกจากหมูบ่้าน
เป็นระบบมาก
ยิ่งขึ้น 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
7 หน้า12 

กองช่าง 

23 โครงการวางท่อระบายน้ำ
ถนนสายหนองปือถึงนาน้อย
หมู่ที่  15 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขัง สร้างเส้นทาง
ระบายนำ้ และอำนวย
ความสะดวกในการใช้
เส้นทางสัญจร 

วางท่อระบายน้ำ ความ
ยาวรวม 100 เมตร ท่อ
ระบายนำ้ขนาด 0.60 
เมตร พร้อมบ่อพัก 

  450,000   ความยาว 
100 เมตร  
 

การระบายน้ำเสีย
ออกจากหมูบ่้าน
เป็นระบบมาก
ยิ่งขึ้น 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
7 หน้า 12 

กองช่าง 

24 โครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำ
สายสระอีสานเขยีวถึงเขตนา 
มาบประดู่ หมู่ที ่ 15 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขัง สร้างเส้นทาง
ระบายนำ้ และอำนวย
ความสะดวกในการใช้
เส้นทางสัญจร 

ขุดลอกเหมืองส่งน้ำขนาด
กว้าง 3 เมตร ยาว 
1,500 เมตร ลึก 1 เมตร
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต.บ้านเพชร กำหนด) 

180,000     ความยาว 
1,500 
เมตร  
 

การระบายน้ำเสีย
ออกจากหมูบ่้าน
เป็นระบบมาก
ยิ่งขึ้น 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
7 หน้า 13 

กองช่าง 

25 ขยายเขตประปาจากรา้น
ก๋วยเต๋ียวยายทวน ถึงบา้น
นายหลอด หมู่ที่ 18 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้อย่างทั่วถึง 

ระยะทางยาวรวม 300 
เมตร (รายละเอียดตาม
แบบมาตรฐานประปาส่วน
ภูมิภาคกำหนด) 

300,000     ระยะทาง
ยาวรวม 

300 เมตร 

ประชาชนได้ใช้
น้ำประปาสว่น
ภูมิภาคอย่างทั่วถึง 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
18 หน้า 16 

กองช่าง 

26 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่า
เซล จากหมู่ 12 บา้นผู้ใหญ่
พล เหล็กมาถึงบา้นโคกสวา่ง
ศรีพัฒนา ถนนสายริมทุ่ง  
หมู่ที่ 18 

1. เพื่อให้มีไฟฟ้าส่อง
สว่างทางสาธารณะ 
2. เพื่อ ให้ เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ท รั พ ย์ สิ น ข อ ง
ประชาชน 

ระยะทางความยาวรวม 
200  เมตร จำนวน 4 จุด 

150,000     จำนวน 4 
จุด 

1. ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
2. ป ร ะ ช า ช น มี
ไฟฟ้าส่องสว่างทาง
สา ธารณ ะอ ย่ า ง
ทั่วถึง 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
18 หน้า 16 

อบจ. 
ชัยภูมิ/
จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม
ส่งเสริม 
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4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

27 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านตา
ยอง – ซอยตัน หมู่ที ่18 

เพื่อให้การสัญจร
ภายในหมูบ่้านเกิด
ความสะดวกและมี
ความปลอดภยั 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กขนาดกว้าง 3 
เมตร ยาว 150 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต.บ้านเพชร กำหนด) 

270,000     ระยะทาง
ยาวรวม 

150 เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
18 หน้า 16 

กองช่าง 

28 ก่อสร้างถนนลาดยางจาก
บ้านนายนนท ์– ถนนสุร
นารายณ์ หมู่ที ่18 

เพื่อให้การสัญจร
ภายในหมูบ่้านเกิด
ความสะดวกและมี
ความปลอดภยั 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 
1,000 (รายละเอยีดตาม
แบบ อบต.บ้านเพชร 
กำหนด) 

3,000,000     ระยะทาง
ยาวรวม 
1,000 
เมตร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
18 หน้า 16 

ทางหลวง
ชนบท 

29 รางระบายน้ำตวัย ู(เหมือง
พระ) จากบ้านนายสมสวย 
ถึงบ้านนวล  หมู่ที่ 18 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขัง สร้างเส้นทาง
ระบายนำ้ และอำนวย
ความสะดวกในการใช้
เส้นทางสัญจร 

ก่อสร้างรางระบายนำ้รูป
ตัวยู ยาว 2,000 เมตร 

6,600,000     ระยะทาง
ยาวรวม 
2,000 
เมตร 

การระบายน้ำเสีย
ออกจากหมูบ่้าน
เป็นระบบมาก
ยิ่งขึ้น 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
7 หน้า 16 

กองช่าง 

30 โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซ
ล่าเซล จากถนนสุรนารายณ์ 
ถึงหน้าวัดศาลาทรง หมู่ที ่ 
20 

1. เพื่อให้มีไฟฟ้าส่อง
สว่างทางสาธารณะ 
2. เพื่อ ให้ เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ท รั พ ย์ สิ น ข อ ง
ประชาชน 

ระยะทางยาวประมาณ  1  
กิโลเมตร จำนวน 20 จุด 

5,000,000 
 

    จำนวน 20 
จุด 

1. ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
2. ประชาชนมี
ไฟฟ้าส่องสว่างทาง
สาธารณะอย่าง
ทั่วถึง 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
20 หน้า 30 

อบจ. 
ชัยภูมิ/
จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม
ส่งเสรมิ 

31 โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซ
ล่าเซล รอบสระหนองแหว ่
หมู่ที่  20 

1. เพื่อให้มีไฟฟ้าส่อง
สว่างทางสาธารณะ 
2. เพื่อ ให้ เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ท รั พ ย์ สิ น ข อ ง
ประชาชน 

ระยะทางยาวประมาณ  1  
กิโลเมตร จำนวน 20 จุด 

5,000,000 
 

    จำนวน 20 
จุด 

1. ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
2. ประชาชนมี
ไฟฟ้าส่องสว่างทาง
สาธารณะอย่าง
ทั่วถึง 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
20 หน้า 30 

อบจ. 
ชัยภูมิ/
จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม
ส่งเสริม 
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4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

32 โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซ
ล่าเซลรอบสระใหม่ (ศาลา
ประชาธิปไตย) หมู่ที่  20 

1. เพื่อให้มีไฟฟ้าส่อง
สว่างทางสาธารณะ 
2. เพื่อ ให้ เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ท รั พ ย์ สิ น ข อ ง
ประชาชน 

ระยะทางยาวประมาณ  
800  เมตร จำนวน 16 
จุด 

5,000,000 
 

    จำนวน 16 
จุด 

1. ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
2. ประชาชนมี
ไฟฟ้าส่องสว่างทาง
สาธารณะอย่าง
ทั่วถึง 

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน หมู่ที่  
20 หน้า 30 

อบจ. 
ชัยภูมิ/
จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม
ส่งเสริม 

รวม 32 โครงการ   32,275,000 3,390,000 750,000 585,000 480,000     
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ผ 02/2 

รายละเอียดโครงการเกินศักยภาพ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง แก้ไข (ฉบับที่ 1) 

องค์การบริหารสว่นตำบลบ้านเพชร 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข (ฉบับที่ 1) 

โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

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

4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานไฟฟ้า) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ติดต้ังเสาโซล่าเซล ถนนบ้าน
นายประวิทย ์จตุปริสกุล ถึง
ถนนสาย 205  หมู่ที่  14 

1. เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่างทาง
สาธารณะ 
2. เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
ใน ชี วิ ต แ ละท รัพ ย์ สิ น ขอ ง
ประชาชน 

ระยะทางยาวประมาณ  2  
กิโลเมตร จำนวน 40 จุด 

1,000,000     จำนวน 40 
จุด 

1. ป ระ ช า ช น ได้ รั บ ค ว า ม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2. ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่าง
ทางสาธารณะอย่างทั่วถึง 

อบจ. 
ชัยภูมิ/
จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม
ส่งเสริม 

2 ติดต้ังเสาโซล่าเซล ถนนบ้าน
นายประวิทย ์จตุปริสกุล ถึง
บ้านนายอนันต์  มิตรขุนทด  
หมู่ที่  14 

1. เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่างทาง
สาธารณะ 
2. เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
ใน ชี วิ ต แ ละท รัพ ย์ สิ น ขอ ง
ประชาชน 

ระยะทางยาวประมาณ  1  
กิโลเมตร จำนวน 20 จุด 

500,000     จำนวน 20 
จุด 

1. ป ระ ช า ช น ได้ รั บ ค ว า ม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2. ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่าง
ทางสาธารณะอย่างทั่วถึง 

อบจ. 
ชัยภูมิ/
จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม
ส่งเสรมิ 

3 ติดต้ังเสาโซล่าเซลรอบสระ
หนองแวง หมู่ที ่ 14 

1. เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่างทาง
สาธารณะ 
2. เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
ใน ชี วิ ต แ ละท รัพ ย์ สิ น ขอ ง
ประชาชน 

ระยะทางยาวประมาณ  1  
กิโลเมตร จำนวน 20 จุด 

500,000     จำนวน 20 
จุด 

1. ป ระ ช า ช น ได้ รั บ ค ว า ม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2. ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่าง
ทางสาธารณะอย่างทั่วถึง 

อบจ. 
ชัยภูมิ/
จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม
ส่งเสริม 

4 ติดต้ังระบบไฟฟ้าโซล่าเซล 
จากถนนสุรนารายณ์ ถึงวัด
ศาลาทรง หมู่ที่  20 

1. เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่างทาง
สาธารณะ 
2. เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
ใน ชี วิ ต แ ละท รัพ ย์ สิ น ขอ ง
ประชาชน 

ระยะทางยาวประมาณ  1  
กิโลเมตร จำนวน 20 จุด 

500,000     จำนวน 20 
จุด 

1. ป ระ ช า ช น ได้ รั บ ค ว า ม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2. ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่าง
ทางสาธารณะอย่างทั่วถึง 

อบจ. 
ชัยภูมิ/
จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม
ส่งเสรมิ 

แบบ ผ.0๒/2 
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4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานไฟฟ้า) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 ติดต้ังระบบไฟฟ้าโวล่าเซล 
รอบสระหนองแหว่  หมู่ที่  
20 

1. เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่างทาง
สาธารณะ 
2. เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
ใน ชี วิ ต แ ละท รัพ ย์ สิ น ขอ ง
ประชาชน 

ระยะทางยาวประมาณ  1  
กิโลเมตร จำนวน 20 จุด 

500,000     จำนวน 20 
จุด 

1. ป ระ ช า ช น ได้ รั บ ค ว า ม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2. ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่าง
ทางสาธารณะอย่างทั่วถึง 

อบจ. 
ชัยภูมิ/
จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม
ส่งเสริม 

6 ติดต้ังระบบไฟฟ้าโซล่าเซล 
รอบสระใหม่ (ศาลา
ประชาธิปไตย) หมู่ที่  20 

1. เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่างทาง
สาธารณะ 
2. เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
ใน ชี วิ ต แ ละท รัพ ย์ สิ น ขอ ง
ประชาชน 

ระยะทางยาวประมาณ  
800  เมตร จำนวน 16 
จุด 

400,000     จำนวน 16 จุด 1. ป ระ ช า ช น ได้ รั บ ค ว า ม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2. ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่าง
ทางสาธารณะอย่างทั่วถึง 

อบจ. 
ชัยภูมิ/
จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม
ส่งเสริม 

7 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซล 
จากบา้นนายสำรวมถึงบา้น
นางสิริธาร ระว ีหมู่ที่  15 

1. เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่างทาง
สาธารณะ 
2. เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
ใน ชี วิ ต แ ละท รัพ ย์ สิ น ขอ ง
ประชาชน 

จำนวน 5 จุด 125,000     จำนวน 1  
แห่ง 

1. ป ระ ช า ช น ได้ รั บ ค ว า ม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2. ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่าง
ทางสาธารณะอย่างทั่วถึง 

อบจ. 
ชัยภูมิ/
จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม
ส่งเสริม 

8 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างโซล่า
เซลหน้าบ้านนายชาญ รัก
งามถึงคลองสอยดาว หมู่ที ่ 
2 

1. เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่างทาง
สาธารณะ 
2. เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
ใน ชี วิ ต แ ละท รัพ ย์ สิ น ขอ ง
ประชาชน 

ระยะทาง 350  เมตร 
จำนวน 7 จุด 

175,000     จำนวน 7 
จุด 

1. ป ระ ช า ช น ได้ รั บ ค ว า ม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2. ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่าง
ทางสาธารณะอย่างทั่วถึง 

อบจ. 
ชัยภูมิ/
จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม
ส่งเสริม 

9 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างโซล่า
เซล จากหมู่ 12 บา้นผู้ใหญ่
พล เหล็กมาถึงบา้นโคก
สว่างศรีพัฒนา ถนนสายริม
ทุ่ง  หมู่ที่ 18 

1. เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสว่างทาง
สาธารณะ 
2. เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
ใน ชี วิ ต แ ละท รัพ ย์ สิ น ขอ ง
ประชาชน 

ระยะทาง 200  เมตร 
จำนวน 4 จุด 

150,000     จำนวน 4 
จุด 

1. ป ระ ช า ช น ได้ รั บ ค ว า ม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2. ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่าง
ทางสาธารณะอย่างทั่วถึง 

อบจ. 
ชัยภูมิ/
จังหวัด

ชัยภูมิ/กรม
ส่งเสริม 

รวม 9 โครงการ   3,850,000        
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ผ 03 

บัญชคีรุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง แก้ไข (ฉบับที่ 1) 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566  
(บาท) 

2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

1 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทยีู จำนวน 1 
เครื่องๆ ละ 37,900 บาท (กำหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ 
ธันวาคม 2564) 

37,900 - 
 

- - - สำนักปลัด 
(กิจการสภาฯ) 

2 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

โต๊ะทำงาน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 60x120x75 เซนติเมตร (กว้างxยาวxสูง)  
จำนวน 2 ตัวๆ ละ 5,500 บาท (จัดหาตามราคาท้องถิ่นเนือ่งจากไม่มีกำหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ) 

11,000 - - - - สำนักปลัด 
(กิจการสภาฯ) 

3 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

จัดซื้อเก้าอี้สำนกังานพนักพิงสูง จำนวน 2 ตัวๆ ละ 3,500 บาท (รายละเอียดตาม
แบบ อบต.บ้านเพชร กำหนด) (จัดหาตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ) 

7,000 - - - - สำนักปลัด 
(กิจการสภาฯ) 

4 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

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

14,000 - - - 
 

- สำนักปลัด 
(กิจการสภาฯ) 

5 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทย ุ

จัดซื้อชุดเครื่องเสียงห้องประชุม จำนวน 1 ระบบ ประกอบด้วย ชุดไมค์ 18 ตวั 
เครื่องควบคุม เครื่องขยายเสียง ลำโพง ฯลฯ ราคารวมพร้อมการติดตั้ง (รายละเอียด
ตามแบบ อบต.บ้านเพชร กำหนด) (จัดหาตามราคาทอ้งถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนกังบประมาณ) 

71,200 - - - - สำนักปลัด 
(กิจการสภาฯ) 

6 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร ่

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens 
จำนวน 1 เครื่อง (กำหนดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ 
ธันวาคม 2564) 

26,900 - - - - สำนักปลัด 
(กิจการสภาฯ) 

7 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร ่

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

4,000 - - - - สำนักปลัด 
(หน.ฝ่ายฯ) 

8 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครภุัณฑ์
สำนักงาน 

โต๊ะทำงาน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 60x120x75 เซนตเิมตร (กว้างxยาวxสูง)  
จำนวน 2 ตัวๆ ละ 5,500 บาท (จัดหาตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ) 

11,000 - 
 

- - - กองช่าง 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2566  
(บาท) 

2567
(บาท) 

2568
(บาท) 

2569
(บาท) 

2570
(บาท) 

9 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

จัดซื้อเก้าอี้สำนกังานพนักพิงสูง จำนวน 2 ตัวๆ ละ 3,500 บาท (รายละเอียดตาม
แบบ อบต.บ้านเพชร กำหนด) (จัดหาตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ) 

7,000 - - -  กองช่าง 

10 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครภุัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิว้) จำนวน 1 เครื่อง (กำหนดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เดือนพฤษภาคม 2563) 

22,000 - 
 

- - - กองช่าง 

11 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

โต๊ะทำงาน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 60x120x75 เซนติเมตร (กว้างxยาวxสูง)  
จำนวน 2 ตัวๆ ละ 5,500 บาท (จัดหาตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ) 

11,000 - 
 

- - - กอง 
การศึกษาฯ 

12 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 80x60x75 เซนติเมตร (กว้างxยาวxสูง) 
จำนวน 1 ตัวๆ ละ 5,800 บาท (จัดหาตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ) 

5,800 - 
 

- - - กอง 
การศึกษาฯ 

รวม - 
228,800 - - - 

-  

 
 
หมายเหตุ 
 1. แผนงาน ให้ลงแผนงานตามรูปแบบและรายการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น แผนงานการศึกษา แผนงานสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น 
 2. หมวด ให้ลงหมวดครุภัณฑ์ตามช่ือท่ีปรากฏตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ท่ี มท.0808.2/ว1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2559 เช่น ครุภัณฑ์ เป็นต้น 
 3. ประเภท ให้ลงประเภทครุภัณฑ์ตามช่ือท่ีปรากฏตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ท่ี มท.0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เช่น ครุภัณฑ์สำนักงาน เป็นต้น 
 4. เป้าหมาย (ผลผลิตของ ครุภัณฑ์) ให้แสดงถึงรายละเอียด จำนวน สถานที่ตั้ง ขนาด ปริมาณ หรือคุณลักษณะที่จำเป็น และให้ระบุถึงที่มาของราคาของครุภัณฑ์ เช่น ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ 
หรือ ราคาตามท้องตลาด เป็นต้น 

 
 


