
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565) 

เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1/2564) 
 

 
 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่ 
ต าบลจรเข้ใหญ่ อ าเภอบางปลาม้า  

จังหวัดสุพรรณบุรี 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 7.1.1 ก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญท่ี่ 5. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
          8. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงอาคารที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่

เพื่อปรับปรุงอาคาร
ที่ท าการ อบต. 
จรเข้ใหญ่
ที่ทรุดโทรมสีไม่
สวยงามใหดู้
เหมาะสมสวยงาม

ปรับปรุงอาคารที่ท า
การองค์การบริหาร
ส่วนต าบลจรเข้ใหญ่
1.งานขูดลอก 
ขัดล้าง ท าความ
สะอาดผิวปนูเก่า 
สีผนังภายนอกเดิม 
จ านวน 804.04 
ตารางเมตร  
2. ทาสีอาคารเก่า
ภายนอก 
สีน้ าอครีลิค 100%
ชนิดทาภายนอก 
(ปนูเก่า) จ านวน 
804.04 ตารางเมตร 
- โปว๊อุดรอย
แตกร้าวด้วย 
วัสดุประเภท 

- - - 115,000     115,000     1 คร้ัง มีสถานที่ท างานที่ดี
ขึน้สวยงามเหมาะสม

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที่ 1/2564)
องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ ่ อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบรุี

โครงการเดิม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีว้ัด 
(KPI)

แบบ ผ.02 
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2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

Acrylic Filler หรือ
Acrylic Sealant  
(หา้มผง ยิบซ่ัมหรือ
ดินสอพอง)
ขัดผิวใหเ้รียบ 
ทาน้ ายารองพื้นปนู
เก่าทาสีรองพื้นปนู 
1 คร้ังและทาสีจริง
ทบัหน้า 2 คร้ัง  

โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่
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2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงอาคารที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่

เพื่อปรับปรุงอาคาร
ที่ท าการ อบต. 
จรเข้ใหญ่
ที่ทรุดโทรมสีไม่
สวยงามใหดู้
เหมาะสมสวยงาม

1.งานขูดลอก 
ขัดล้าง ท าความ
สะอาดผิวปนูเก่า 
สีผนังภายนอกเดิม 
จ านวน 804.04 
ตารางเมตร  
2. ทาสีอาคารเก่า
ภายนอก 
สีน้ าอครีลิค 100%
ชนิดทาภายนอก 
(ปนูเก่า) จ านวน 
804.04 ตารางเมตร 

- โปว๊อุดรอย
แตกร้าวด้วย 
วัสดุประเภท 
Acrylic Filler หรือ
Acrylic Sealant  
(หา้มผง ยิบซ่ัมหรือ
ดินสอพอง)

- - - 147,000     147,000     1 โครงการ มีสถานที่ท างานที่ดี
ขึน้สวยงามเหมาะสม

กองช่าง
ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ
ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

โครงการที่เปลี่ยนแปลง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ)
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2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ขัดผิวใหเ้รียบ 
ทาน้ ายารองพื้นปนู
เก่าทาสีรองพื้นปนู 
1 คร้ังและทาสีจริง
ทบัหน้า 2 คร้ัง  
3 ติดต้ังตาข่ายกัน
นกโดยรอบอาคาร
ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบล
จรเข้ใหญ่  (ชั้นบน) 
ติดต้ังตาข่าย 
สูง 3.50 เมตร 
ยาวโดยรอบอาคาร
98.00 เมตร 
(เผ่ือระยะทบัซ้อน)

ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ
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2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการเดมิ

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

1. โครงการติดต้ังกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) เชื่อมต่อจากหมู่ที่
2. ไปบริเวณส่ีแยกบ้านกลาง 
หมู่ที่ 9  จ านวน 3 จุด 
จุดที่ 1 บริเวณเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์
ตรงข้ามโรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ 1 ตัว
จุดที่ 2 บริเวณเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์
ทางเข้าบ้านนายศิริพงษ์ 
พระนอนข้าม จ านวน 1 ตัว
จุดที่ 3บริเวณส่ีแยกหมู่ 9 
บ้านกลาง จ านวน 2 ตัว
ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
-กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่ายแบบมุมมองคงที่ส าหรับ
ติดต้ังภายนอกอาคาร
ส าหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป
-อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย 
(Network Video Recorder)
แบบ 8 ช่อง
-เคร่ืองส ารองไฟ
 ขนาด 800 VA
-เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 1 KVA
-ตู้ส าหรับจัดเก็บอุปกรณ์  
(ขนาด 15U)

- - 280,000      280,000      - ส านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1/2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่  อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

1 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) เชื่อมต่อจากหมู่ที่ 2 
ไปถึงส่ีแยกบ้านกลางหมู่ที่ 9
เพื่อความปลอดภัยแก่
ประชาชนในหมู่บ้าน

แบบ ผ.03 
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2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
แบบ PoE (PoE L2 Switch)
ขนาด 8 ช่อง
ส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่นๆ
-โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)
ขนาด 32 นิ้ว(ตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ปี 2562) 
-สายสัญญาณใยแก้วน าแสง
ภายนอกอาคาร
ขนาด 6 Core 
-สายสัญญาณภายนอก
อาคารแบบมีสลิง (UTP)
แบบ Cat6 
อุปกรณ์รับส่งสัญญาณ
ใยแก้วน าแสง (Media Converter) 
-มิเตอร์ไฟขนาด 5 แอมป์ 
-ตู้เหล็กกันน้ าส าหรับเก็บ
อุปกรณ์ CCTV พร้อมอุปกรณ์ 
-ค่าติดต้ัง วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
อื่นๆ 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
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2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เปล่ียนแปลง

โครงการที่เปลีย่นแปลง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

ไม่เปล่ียนแปลงไม่เปล่ียนแปลง
1. โครงการติดต้ังกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) เชื่อมต่อจากหมู่ที่
2. ไปบริเวณส่ีแยกบ้านกลาง 
หมู่ที่ 9  จ านวน 3 จุด 
จุดที่ 1 บริเวณเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์
ตรงข้ามโรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ 1 ตัว
จุดที่ 2 บริเวณเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์
ทางเข้าบ้านนายศิริพงษ์ 
พระนอนข้าม จ านวน 1 ตัว
จดุที่ 3 บริเวณส่ีแยกหมู่ 9 
บ้านกลาง จ านวน 2 ตัว
ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
1 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่ายแบบมุมมองคงที่ส าหรับ
ติดต้ังภายนอกอาคารส าหรับใช้ใน
งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป
2 อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน
เครือข่าย (Network Video 
Recorder) แบบ  8 ช่อง
3 เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA
4 อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ 
PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ชอ่ง

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) เชื่อมต่อจากหมู่ที่ 2 
ไปถึงส่ีแยกบ้านกลางหมู่ที่ 9
เพื่อความปลอดภัยแก่
ประชาชนในหมู่บ้าน

ส านักปลัด- - 280,000      280,000      -1 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป
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2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่นๆ
1 สายสัญญาณใยแก้วน าแสง
ภายนอกอาคาร ขนาด 6 Core
2 สายสัญญาณภายนอกอาคาร
แบบมีสลิง (UTP) แบบ Cat6
3 มิเตอร์ไฟขนาด 5 แอมป์
4 ตู้เหล็กกันน้ าส าหรับเก็บอุปกรณ์
CCTV พร้อมอุปกรณ์
5 ค่าติดต้ัง วัสดุและอุปกรณ์แปลง
สัญญาณไฟเบอร์ออฟติกที่
เกี่ยวข้องอื่นๆ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

 8


