
 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ 

(พ.ศ. 2561 - 2565) 

เปลีย่นแปลง (ฉบบัที ่3/2563) 
 

 
 

 

องค์การบรหิารสว่นต าบลจรเขใ้หญ ่

ต าบลจรเขใ้หญ ่อ าเภอบางปลามา้  

จงัหวดัสพุรรณบรุี 



ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัท ี4. การยกระดบัคณุภาพชวีติของประชาชน
ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิในเขตจงัหวดัท ี6.2.2 สง่เสรมิการทํางานรว่มกนัในทกุภาคฝ่ายทงัภาคราชการและภาคเอกชน
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รบรหิารสว่นตําบลจรเขใ้หญท่ ี1. การพฒันาดา้นสงัคม
          1. แผนงานบรหิารงานทวัไป

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

1 คา่เชา่ทดีนิ เพอืจา่ยเป็นคา่เชา่
ทดีนิใหก้บัวดั
จระเขใ้หญ่

เพอืเป็น
คา่ใชจ้า่ย
ตามขอ้
ผกูพันตา่งๆ
ของ
องคก์าร
บรหิารสว่น
ตําบลจรเข ้
ใหญ่

30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   1 ครงั องคก์าร
บรหิารสว่น
ตําบลจรเข ้
ใหญใ่ชเ้ป็น
ททํีาการ 
เพอืไวใ้ช ้
ประสานงาน
กบั
หน่วยงาน

กอง
การศกึ

ษา

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

ไมเ่ปลยีนแปลง เปลยีนแปลง
1 คา่เชา่ทดีนิ เพอืจา่ยเป็นคา่เชา่

ทดีนิใหก้บัวดัสงูสุ
มารมหนัตาราม

เพอืเป็น
คา่ใชจ้า่ย
ตามขอ้
ผกูพันตา่งๆ
ของ
องคก์าร
บรหิารสว่น
ตําบลจรเข ้
ใหญ่

30,000   30,000   30,000   30,000   30,000   1 ครงั องคก์าร
บรหิารสว่น
ตําบลจรเข ้
ใหญใ่ชเ้ป็น
ททํีาการ 
เพอืไวใ้ช ้
ประสานงาน
กบั
หน่วยงาน

กอง
การศกึ

ษา

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถนิ (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลยีนแปลง (ฉบบัท ี3/2563)

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลจรเขใ้หญ ่ อําเภอบางปลามา้ จงัหวดัสพุรรณบรุ ี

ท ี โครงการ วตัถปุระสงค์
เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณ ตวัชวี ั
ด 

(KPI)
ผลทคีาดวา่จะไดร้บั

ไมเ่ปลยีนแปลง

ตวัชวี ั
ด 

(KPI)
ผลทคีาดวา่จะไดร้บั

หนว่ย
งาน
รบัผดิ

โครงการเดมิ

โครงการทเีปลยีนแปลง

ที โครงการ วตัถปุระสงค์
เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณ

หนว่ย
งาน
รบัผดิ

แบบ 

 1



ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัท ี4. การยกระดบัคณุภาพชวีติของประชาชน
ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิในเขตจงัหวดัท ี3.2.2 เสรมิสรา้งความปลอดภนัในชวีติและทรพัยส์นิ การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รบรหิารสว่นตําบลจรเขใ้หญท่ ี1. การพฒันาดา้นสงัคม
          2. แผนงานรกัษาความสงบภายใน

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

1 โครงการฝึกอบรมชดุ
ปฏบิัตกิาร
จติอาสาภัยพบิัตปิระจํา
องคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถนิ

เพอืเสรมิสรา้ง
ศกัยภาพและความ
เขม้แข็งใหแ้กอ่บต. 
ใหม้บีคุลากรที
สามารถปฏบิัติ
หนา้ที
ชว่ยเหลอืเจา้
พนักงาน

ผูเ้ขา้รับการ
ฝึกอบรมจติ
อาสาภัย
พบิัต ิจํานวน 
50 คน

- - 286,200 - - จํานวน
  
1  รุน่

ผูเ้ขา้รับการ
อบรม
สามารถ
ปฏบิัตหินา้ที
ชว่ยเหลอื
เจา้พนักงาน
ในการ
ป้องกนัและ

สํานักปลดั

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

1 โครงการฝึกอบรมชดุ
ปฏบิัตกิาร
จติอาสาภัยพบิัตปิระจํา
องคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถนิ

เพอืเสรมิสรา้ง
ศกัยภาพและความ
เขม้แข็งใหแ้กอ่บต. 
ใหม้บีคุลากรที
สามารถปฏบิัติ
หนา้ที
ชว่ยเหลอืเจา้
พนักงาน

ผูเ้ขา้รับการ
ฝึกอบรมจติ
อาสาภัย
พบิัต ิจํานวน 
50 คน

- - - 286,200 - จํานวน
  
1  รุน่

ผูเ้ขา้รับการ
อบรม
สามารถ
ปฏบิัตหินา้ที
ชว่ยเหลอื
เจา้พนักงาน
ในการ
ป้องกนัและ

สํานักปลดั

หนว่ย
งาน
รบัผดิ

ไมเ่ปลยีนแปลงไมเ่ปลยีนแปลง เปลยีนแปลง

ผลทคีาดวา่จะไดร้บั
หนว่ย
งาน
รบัผดิ

โครงการทเีปลยีนแปลง

ที โครงการ วตัถปุระสงค์
เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณ ตวัชวี ั
ด 

(KPI)
ผลทคีาดวา่จะไดร้บั

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถนิ (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลยีนแปลง (ฉบบัท ี3/2563)

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลจรเขใ้หญ ่ อําเภอบางปลามา้ จงัหวดัสพุรรณบรุ ี

โครงการเดมิ

ที โครงการ วตัถปุระสงค์
เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณ ตวัชวี ั
ด 

(KPI)

แบบ 

 2



ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัท ี2. พฒันาการทอ่งเทยีวและการกฬีา เพอืสรา้งมลูคา่เพมิทางเศรษฐกจิ
ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของอคก์ารปกครองสว่นทอ้งถนิในเขตจงัหวดัท ี7.1.1 กอ่สรา้งและปรบัปรงุโครงสรา้งพนืฐานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์ารบรหิารสว่นตําบลจรเขใ้หญท่ ี3. การพฒันาดา้นโครงสรา้งพนืฐาน
          8. แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

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

1 สรา้งเสรมิถนนดนิ
พรอ้มลงหนิคลกุ
จากถนนลาดยาง
สายโคกคราม -  
พรมแดน 
ถงึบา้นนายประสงค ์

เพอืให ้
ประชาชน
ไดร้ับ
ความสะดวก
ในการ
คมนาคม

ผวิจราจร
กวา้ง 
3.00 เมตร 
ฐาน 9.00 
เมตร 
สงู 1.50 

- - - 430,000 - 1 
โครงก
าร

ประชาชนมี
ทาง
สญัจรที
สะดวก
รวดเร็วขนึ

กองชา่ง

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

เปลยีนแปลง ไม่
เปลยีนแปลง1 สรา้งเสรมิถนนดนิ

พรอ้มลงลกูรัง
จากถนนลาดยาง
สายโคกคราม -  
พรมแดน 
ถงึบา้นนายประสงค ์
วงษ์อบุล  

เพอืให ้
ประชาชน
ไดร้ับ
ความสะดวก
ในการ
คมนาคม

ผวิจราจรดนิ
กวา้ง 3.38 
เมตร ฐาน
กวา้ง 6.00 
เมตร
สงู 1.20 
เมตร  
ยาว 30.00 
เมตร
ลกูรังผวิ
จราจร 

- - 35,000   - - 1 
โครงก
าร

ประชาชนมี
ทาง
สญัจรที
สะดวก
รวดเร็วขนึ

กองชา่ง

หนว่ย
งาน
รบัผดิ

ไมเ่ปลยีนแปลง

ผลทคีาดวา่จะไดร้บั
หนว่ย
งาน
รบัผดิ

โครงการทเีปลยีนแปลง

ที โครงการ วตัถปุระสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณ ตวัชวี ั
ด 

(KPI)
ผลทคีาดวา่จะไดร้บั

เปลยีนแปลง

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถนิ (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลยีนแปลง (ฉบบัท ี3/2563)

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลจรเขใ้หญ ่ อําเภอบางปลามา้ จงัหวดัสพุรรณบรุ ี

โครงการเดมิ

ที โครงการ วตัถปุระสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณ ตวัชวี ั
ด 

(KPI)

แบบ ผ.02 

3



ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัท ี2. พฒันาการทอ่งเทยีวและการกฬีา เพอืสรา้งมลูคา่เพมิทางเศรษฐกจิ
ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของอคก์ารปกครองสว่นทอ้งถนิในเขตจงัหวดัท ี7.1.1 กอ่สรา้งและปรบัปรงุโครงสรา้งพนืฐานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์ารบรหิารสว่นตําบลจรเขใ้หญท่ ี3. การพฒันาดา้นโครงสรา้งพนืฐาน
          8. แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

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

2 สรา้งเสรมิถนนดนิ
พรอ้มลงหนิคลกุจาก
ถนนคอนกรตีใน
หมูบ่า้นถงึบรเิวณบา้น
นางเซยีมเกยีง 
เซยีวประเสรฐิ

เพอืให ้
ประชาชน
ไดร้ับ
ความสะดวก
ในการ
คมนาคม

ผวิจราจรดนิ
กวา้ง 3.45 
เมตร 
ฐานกวา้ง 
6.00 เมตร
สงู 0.85 เมตร
ยาว 61.00 
เมตร
หนิคลกุผวิ
จราจรกวา้ง 
3.00 เมตร
ยาว 81.00 

- - 62,000   - - 1 
โครงก
าร

ประชาชนมี
ทางสญัจรที
สะดวก
รวดเร็วขนึ

กองชา่ง

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

เปลยีนแปลง ไม่
เปลยีนแปลง

หนว่ย
งาน
รบัผดิ

เปลยีนแปลง ไมเ่ปลยีนแปลง

ผลทคีาดวา่จะไดร้บั
หนว่ย
งาน
รบัผดิ

โครงการทเีปลยีนแปลง

ที โครงการ วตัถปุระสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณ ตวัชวี ั
ด 

(KPI)
ผลทคีาดวา่จะไดร้บั

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถนิ (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลยีนแปลง (ฉบบัท ี3/2563)

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลจรเขใ้หญ ่ อําเภอบางปลามา้ จงัหวดัสพุรรณบรุ ี

โครงการเดมิ

ที โครงการ วตัถปุระสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณ ตวัชวี ั
ด 

(KPI)

แบบ ผ.02 
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2 โครงการสรา้งเสรมิ
ถนนดนิพรอ้มลงลกูรัง
 จากถนนคอนกรตีใน
หมูบ่า้นถงึบรเิวณบา้น
นางเซยีมเกยีง เซยีว
ประเสรฐิ  

เพอืให ้
ประชาชน
ไดร้ับ
ความสะดวก
ในการ
คมนาคม

ผวิจราจรดนิ
กวา้ง 3.45 
เมตร
ฐานกวา้ง 
6.00 เมตร
สงู 0.85 เมตร
ยาว 61.00 
เมตร 
ลกูรังผวิ
จราจร 
กวา้ง 3.00 
เมตร 
ยาว 81.00 
เมตร 
หนาเฉลยี 

- - 56,800   - - 1 
โครงก
าร

ประชาชนมี
ทางสญัจรที
สะดวก
รวดเร็วขนึ

กองชา่ง

5



ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัท ี4. การยกระดบัคณุภาพชวีติของประชาชน
ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์ารปกครองสว่นทอ้งถนิในเขตจงัหวดัท ี3.3.2 เสรมิสรา้งความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ การป้องกนับรรเทาสาธารณภยั
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์ารบรหิารสว่นตําบลจรเขใ้หญท่ ี3. การพฒันาดา้นโครงสรา้งพนืฐาน
         8. แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

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

1 ตดิตงัไฟฟ้าสาธารณะ
ระบบ
โซลา่เซลล ์(พลงังาน
แสงอาทติย)์ 
หมู ่๗

เพอืให ้
ประชาชนมี
ไฟฟ้า
สาธารณะไวใ้ช ้
ประโยชน์
อยา่งทัวถงึ

ตดิตงัชดุโคมไฟฟ้า
สาธารณะระบบโซ
ลา่เซลล์
-แผงโซลา่ขนาด 40
 w. 
Mono Crystalline 
Silicon  
-โคมไฟฟ้าสอ่งสวา่ง 
รปูทรงแบบหลอด
ไฟฟ้า
ฟลอูอเรสเซนต ์
ขนาด 18 วตัต ์
พรอ้มขากงิยดึเสา 
ภายในโคมมหีลอด 
LED 
Ultra Bright  ส ี 
Warm
White ไมน่อ้ยกวา่ 
400 LED
-ชดุควบคมุเกบ็ในตู ้
เหล็กกนันํา

- - - 358,000   - 1 โครงการประชาชนมี
ไฟฟ้า
สาธารณะไวใ้ช ้
ประโยชนอ์ยา่ง
ทัวถงึ

กองชา่ง

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถนิ (พ.ศ. 2561 - 2565) เพมิเตมิ (ฉบบัท ี3/2563)

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลจรเขใ้หญ ่ อําเภอบางปลามา้ จงัหวดัสพุรรณบรุ ี

ท ี โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตวัชวี ั
ด 

(KPI)
ผลทคีาดวา่จะไดร้บั

โครงการเดมิ
หนว่ย
งาน
รบัผดิ

แบบ ผ.02 

 6



โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ หนว่ย

งานผลทคีาดวา่จะไดร้บั

โครงการทเีปลยีนแปลง

ที
ตวัชวี ั
ด 

1. บรเิวณบา้นนาง
พยับ 
ศรจีันทรอ์นิทร์
2. บรเิวณบา้นนาย
สมชาย 
ศรจีันทรอ์นิทร์
3. บรเิวณบา้นนายชู
ชาต ิ
ศรจีันทรอ์นิทร์
4. บรเิวณบา้นนาย
สรุนิทร ์
เชอืเล็ก
5. บรเิวณบา้นนาย
ทองคํา 
แกว้หอมคํา
6. บรเิวณบา้นนาย
สทิธชิยั
สภาพรปู
7. บรเิวณคอสะพาน
บา้น
นายหาญ ถรีะแกว้
8. บรเิวณบา้นนาง
สามเชย 
ศรจีันทรอ์นิทร์
9. บรเิวณบา้นนาง
กญัญา 
บญุญังกรู
10. บรเิวณบา้นนาย
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2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ตดิตงัไฟฟ้าสาธารณะ
ระบบ
โซลา่เซลล์
(พลงังานแสงอาทติย)์  
หมู ่7

เพอืให ้
ประชาชนมี
ไฟฟ้า
สาธารณะไวใ้ช ้
ประโยชน์
อยา่งทัวถงึ

ตดิตงัไฟฟ้า
สาธารณะระบบ
โซลา่เซลล ์
(พลงังาน
แสงอาทติย)์ หมู ่7 
 ตดิตงัชดุโคม
ไฟฟ้าสอ่งสวา่ง
พลงังานแสงอาทติย์
 – ชดุโคมแบบ
อลมูเินยีมอลัลอย ์
ขนาดกําลงั 40 วตัต์
 ความสวา่ง 150 
ลเูมน/วตัต ์–ไฟ 
LED แบบ PHILIPS
 3030 จํานวน 38 
ดวง -การกนันํา 
ตามมาตรฐานIP65
 –แบบเตอรร์ ีขนาด
 3.2
v/60AH สํารองไฟ
ไดไ้ม่

- - - 282,000 - 1 โครงการประชาชนมี
ไฟฟ้า
สาธารณะไวใ้ช ้
ประโยชนอ์ยา่ง
ทัวถงึ

กองชา่ง
ไมเ่ปลยีนแปลง

โครงการ วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ)

ไมเ่ปลยีนแปลง เปลยีนแปลง

งาน
รบัผดิ
ชอบ

ผลทคีาดวา่จะไดร้บัที ด 
(KPI)
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1. บรเิวณรา้นคา้
นางพยับ
ศรจีันทรอ์นิทร ์
จํานวน 1 ชดุ
2. บรเิวณเชงิ
สะพานบา้น
นายสวุรรณ ประ
พันธุพ์ัฒน์
จํานวน 1 ชดุ
3. บรเิวณบา้นนาง
สามเชย
ศรจีันทรอ์นิทร ์
จํานวน 1 ชดุ
4. บรเิวณรา้นคา้ 
นางสาว ประนอม
ทรัพยส์นิ จํานวน 1 
ชดุ
5. บรเิวณศาลา
อเนกประสงค์
จํานวน 1 ชดุ
6. บรเิวณบา้นนาย
สมบัต ิ
ผอ่งญาต ิจํานวน 1 
ชดุ

 9



ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัท ี2. พฒันาการทอ่งเทยีวและการกฬีา เพอืสรา้งมลูคา่เพมิทางเศรษฐกจิ
ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของอคก์ารปกครองสว่นทอ้งถนิในเขตจงัหวดัท ี7.1.1 กอ่สรา้งและปรบัปรงุโครงสรา้งพนืฐานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์ารบรหิารสว่นตําบลจรเขใ้หญท่ ี3. การพฒันาดา้นโครงสรา้งพนืฐาน
          8. แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

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

1 ซอ่มแซมถนน คสล. 
บรเิวณคอสะพาน 
คสล. 
ถงึบรเิวณบอ่กุง้นาย
ปรดีา หมูท่ ี8

เพอืให ้
ประชาชน
ไดร้ับ
ความสะดวก
ในการ
คมนาคม

ผวิจราจร
กวา้ง 3.00 
เมตร 
ความยาว 
1,300.00
เมตร

- - - - ###### จํานวน
1 สาย

ประชาชนมี
ทาง
สญัจรที
สะดวก
รวดเร็วขนึ

กองชา่ง

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

1 โครงการซอ่มแซม
ถนน คสล. บรเิวณคอ
สะพาน คสล. ถงึ
บรเิวณ
บอ่กุง้นายปรดีา หมูท่ี
 8

เพอืให ้
ประชาชน
ไดร้ับ
ความสะดวก
ในการ
คมนาคม

ผวิจราจร
กวา้ง 3.00
เมตร ความ
ยาว 
1,175.00 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
หรอืมพีนืที
ผวิจราจร
คอนกรตีเสรมิ

- - ###### ####### - จํานวน
1 สาย

ประชาชนมี
ทาง
สญัจรที
สะดวก
รวดเร็วขนึ

กองชา่ง

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถนิ (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลยีนแปลง (ฉบบัท ี3/2563)

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลจรเขใ้หญ ่ อําเภอบางปลามา้ จงัหวดัสพุรรณบรุ ี

โครงการเดมิ

ที โครงการ วตัถปุระสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณ ตวัชวี ั
ด 

(KPI)

หนว่ย
งาน
รบัผดิ

ไมเ่ปลยีนแปลงไมเ่ปลยีนแปลง เปลยีนแปลง

ผลทคีาดวา่จะไดร้บั
หนว่ย
งาน
รบัผดิ

โครงการทเีปลยีนแปลง

ที โครงการ วตัถปุระสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณ ตวัชวี ั
ด 

(KPI)
ผลทคีาดวา่จะไดร้บั

แบบ 

10



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

1 แผนงาน
เคหะและ
ชมุชน

คา่ครภุัณฑ์ ครภุัณฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร่

ตดิตงักลอ้งวงจรปิด
 หมู ่3
เพอืความปลอดภัยแก่
ประชาชนในหมูบ่า้น

ตดิตงักลอ้งวงจรปิด
หมู ่3 จํานวน 4 จดุ
1. วดัลําบัว 
2. สะพานปนูขา้มฝัง 
3. หนา้บา้นททํีา
การผูใ้หญบ่า้น
4. หนา้โรงเรยีนวดั

- - - 188,000  - กองชา่ง

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

เปลยีนแปลง
1 แผนงาน

บรหิารงาน
ทัวไป

คา่ครภุัณฑ์ ครภุัณฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร่

ตดิตงักลอ้งโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) 
พรอ้มเครอืงบันทกึ  
หมู ่3
เพอืความปลอดภัยแก่
ประชาชนในหมูบ่า้น

ตดิตงั
กลอ้งโทรทัศนว์งจร
ปิด (CCTV) พรอ้ม
เครอืงบันทกึ หมูท่ ี3
 บา้นลําบัว 
จํานวน 2 จดุ
จดุท ี1 หนา้วดัลําบัว 
จํานวน 2 ตวั
จดุท ี2 แยกหนา้
บา้นนายอภริักษ์ 
พวงพกิลุ  
จํานวน 2 ตวั

- - - 280,000  - สํานักปลดั
ไมเ่ปลยีนแปลง เปลยีนแปลง

แผนงาน หมวด ประเภท

ที แผนงาน หมวด ประเภท

บญัชคีรภุณัฑ์
แผนพฒันาทอ้งถนิ (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลยีนแปลงฉบบัท ี3/2563

งบประมาณ หนว่ยงา
นรบั
ผดิ
ชอบ

ที

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลจรเขใ้หญ ่ อําเภอบางปลามา้ จงัหวดัสพุรรณบรุ ี

โครงการทเีปลยีนแปลง

โครงการเดมิ

วตัถปุระสงค์

วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของครภุณัฑ)์

งบประมาณ หนว่ยงา
นรบั
ผดิ
ชอบ

เป้าหมาย 
(ผลผลติของครภุณัฑ)์

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

แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ หนว่ยงา

นรบั
ผดิ
ชอบ

ที วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของครภุณัฑ)์

สว่นทเีป็นอปุกรณ์
คอมพวิเตอร ์
-กลอ้งโทรทัศน์
วงจรปิดชนดิ
เครอืขา่ยแบบ
มมุมองคงทสํีาหรับ
ตดิตงัภายนอกอาคาร
สําหรับใชใ้นงาน
รักษาความ
ปลอดภัยทัวไป
-อปุกรณ์บันทกึภาพ
ผา่นเครอืขา่ย 
(Network Video 
Recorder) แบบ 8 
ชอ่ง
-เครอืงสํารองไฟ
 ขนาด 800 VA
-เครอืงสํารองไฟ 
ขนาด 1 KVA
-ตูสํ้าหรับจัดเกบ็
อปุกรณ์  
(ขนาด 15U)
-อปุกรณ์กระจาย
สญัญาณ
แบบ PoE (PoE L2
 Switch)
ขนาด 8 ชอ่ง
สว่นทเีป็นอปุกรณ์
อนืๆ
-โทรทัศน ์แอล อ ีด ี
(LED TV)ขนาด 32
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2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ หนว่ยงา

นรบั
ผดิ
ชอบ

ที วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของครภุณัฑ)์

อปุกรณ์รับสง่
สญัญาณ
ใยแกว้นําแสง 
(Media Converter) 
-มเิตอรไ์ฟขนาด 5 
แอมป์ 
-ตูเ้หล็กกนันํา
สําหรับเกบ็
อปุกรณ์ CCTV 
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2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 แผนงาน
เคหะและ
ชมุชน

คา่ครภุัณฑ์ ครภุัณฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร่

ตดิตงักลอ้งวงจรปิด
 หมู ่5
เพอืความปลอดภัยแก่
ประชาชนในหมูบ่า้น

ตดิตงักลอ้งวงจรปิด
 หมู ่5 จํานวน 4 จดุ 
1. ศาลา
เอนกประสงค ์
2. บา้นนางสมปอง
สะอาดเอยีม 
3. หนา้บา้นนาย
คํารน 
สะอาดเอยีม 
4. หลงับา้นนาง

- - 188,000  188,000  188,000  กองชา่ง

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

เปลยีนแปลง
2 แผนงาน

บรหิารงาน
ทัวไป

คา่ครภุัณฑ์ ครภุัณฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร่

ตดิตงักลอ้งโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) 
พรอ้มเครอืงบันทกึ  
หมู ่5
เพอืความปลอดภัยแก่
ประชาชนในหมูบ่า้น

 ตดิตงั
กลอ้งโทรทัศนว์งจร
ปิด (CCTV) พรอ้ม
เครอืงบันทกึ 
หมูท่ ี5 บา้นจระเข ้
นอ้ย
จํานวน 4 จดุ
จดุท ี1 หนา้บา้น
นางสาวอรอมุา
สทัธาธรรม จํานวน 1
 ตวั 
จดุท ี2 หนา้รา้นคา้

- - - 280,000  - สํานักปลดั
ไมเ่ปลยีนแปลง เปลยีนแปลง

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลจรเขใ้หญ ่ อําเภอบางปลามา้ จงัหวดัสพุรรณบรุ ี
โครงการเดมิ

ประเภท วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของครภุณัฑ)์แผนงาน หมวด

บญัชคีรภุณัฑ์
แผนพฒันาทอ้งถนิ (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลยีนแปลงฉบบัท ี3/2563

หนว่ยงา
นรบั
ผดิ
ชอบ

งบประมาณ หนว่ยงา
นรบั
ผดิ
ชอบ

โครงการทเีปลยีนแปลง

ที แผนงาน หมวด ประเภท วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของครภุณัฑ)์

งบประมาณ

ที

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

ประเภท วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของครภุณัฑ)์แผนงาน หมวด

งบประมาณ หนว่ยงา
นรบั
ผดิ
ชอบ

ที

สว่นทเีป็นอปุกรณ์
คอมพวิเตอร ์
-กลอ้งโทรทัศน์
วงจรปิดชนดิ
เครอืขา่ยแบบ
มมุมองคงทสํีาหรับ
ตดิตงัภายนอกอาคาร
สําหรับใชใ้นงาน
รักษาความ
ปลอดภัยทัวไป
-อปุกรณ์บันทกึภาพ
ผา่นเครอืขา่ย 
(Network Video 
Recorder) แบบ 8 
ชอ่ง
-เครอืงสํารองไฟ
 ขนาด 800 VA
-เครอืงสํารองไฟ 
ขนาด 1 KVA
-ตูสํ้าหรับจัดเกบ็
อปุกรณ์  
(ขนาด 15U)
-อปุกรณ์กระจาย
สญัญาณ
แบบ PoE (PoE L2
 Switch)
ขนาด 8 ชอ่ง
สว่นทเีป็นอปุกรณ์
อนืๆ
-โทรทัศน ์แอล อ ีด ี
(LED TV)ขนาด 32
 นวิ(ตามบัญชี
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2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ประเภท วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของครภุณัฑ)์แผนงาน หมวด

งบประมาณ หนว่ยงา
นรบั
ผดิ
ชอบ

ที

อปุกรณ์รับสง่
สญัญาณ
ใยแกว้นําแสง 
(Media Converter) 
-มเิตอรไ์ฟขนาด 5 
แอมป์ 
-ตูเ้หล็กกนันํา
สําหรับเกบ็
อปุกรณ์ CCTV 
พรอ้มอปุกรณ์ 
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2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 แผนงาน
เคหะและ
ชมุชน

คา่ครภุัณฑ์ ครภุัณฑโ์ฆษ
นาและเผยแพร่

ตดิตงักลอ้งวงจรปิด
 หมู ่๘
เพอืความปลอดภัยแก่
ประชาชนในหมูบ่า้น

ตดิตงักลอ้งวงจรปิด
 หมู ่8 
จํานวน 2 จดุ    
1. บรเิวณแยก
บา้นนางประเทอืง 
คงทองด ี
2. ทางแยกสะพาน
หนา้

- - - 124,000  - กองชา่ง

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

เปลยีนแปลง
3 แผนงาน

บรหิารงาน
ทัวไป

คา่ครภุัณฑ์ ครภุัณฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร่

ตดิตงักลอ้งโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) 
พรอ้มเครอืงบันทกึ 
หมู ่๘
เพอืความปลอดภัยแก่
ประชาชนในหมูบ่า้น

ตดิตงั
กลอ้งโทรทัศนว์งจร
ปิด (CCTV) พรอ้ม
เครอืงบันทกึ หมูท่ ี8
 บา้นศาลาทา่ทราย
จํานวน 2 จดุ
จดุท ี1 ตรงสะพาน
หนา้
โรงเรยีน จํานวน 2 
ตวั 
จดุท ี2 สแียกหนา้
บา้น

- - - 280,000  - สํานักปลดั
เปลยีนแปลงไมเ่ปลยีนแปลง

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลจรเขใ้หญ ่ อําเภอบางปลามา้ จงัหวดัสพุรรณบรุ ี

โครงการเดมิ

ประเภท วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของครภุณัฑ)์แผนงาน หมวด

บญัชคีรภุณัฑ์
แผนพฒันาทอ้งถนิ (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลยีนแปลงฉบบัท ี3/2563

หนว่ยงา
นรบั
ผดิ
ชอบ

งบประมาณ หนว่ยงา
นรบั
ผดิ
ชอบ

โครงการทเีปลยีนแปลง

ที แผนงาน หมวด ประเภท วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของครภุณัฑ)์

งบประมาณ

ที

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

ประเภท วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของครภุณัฑ)์แผนงาน หมวด

งบประมาณ หนว่ยงา
นรบั
ผดิ
ชอบ

ที

สว่นทเีป็นอปุกรณ์
คอมพวิเตอร ์
-กลอ้งโทรทัศน์
วงจรปิดชนดิ
เครอืขา่ยแบบ
มมุมองคงทสํีาหรับ
ตดิตงัภายนอกอาคาร
สําหรับใชใ้นงาน
รักษาความ
ปลอดภัยทัวไป
-อปุกรณ์บันทกึภาพ
ผา่นเครอืขา่ย 
(Network Video 
Recorder) แบบ 8 
ชอ่ง
-เครอืงสํารองไฟ
 ขนาด 800 VA
-เครอืงสํารองไฟ 
ขนาด 1 KVA
-ตูสํ้าหรับจัดเกบ็
อปุกรณ์  
(ขนาด 15U)
-อปุกรณ์กระจาย
สญัญาณ
แบบ PoE (PoE L2
 Switch)
ขนาด 8 ชอ่ง
สว่นทเีป็นอปุกรณ์
อนืๆ
-โทรทัศน ์แอล อ ีด ี
(LED TV)ขนาด 32
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2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ประเภท วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลติของครภุณัฑ)์แผนงาน หมวด

งบประมาณ หนว่ยงา
นรบั
ผดิ
ชอบ

ที

อปุกรณ์รับสง่
สญัญาณ
ใยแกว้นําแสง 
(Media Converter) 
-มเิตอรไ์ฟขนาด 5 
แอมป์ 
-ตูเ้หล็กกนันํา
สําหรับเกบ็
อปุกรณ์ CCTV 
พรอ้มอปุกรณ์ 
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