
แผนพฒันาทอ้งถิน่

(พ.ศ. 2561 - 2565)

เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่1/2562)

องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลจรเขใ้หญ่

องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลจรเขใ้หญ่

ตำาบลจรเขใ้หญ ่อำาเภอบางปลามา้ 

จงัหวดัสพุรรณบรุี
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่านตำาบลจรเข้ใหญ่ อำาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์
 ปี ๒๕๖๕ 

1      88,000 1      88,000 1      88,000 1      88,000 1        88,000 5      440,000 

รวม 1      88,000 1      88,000 1      88,000 1      88,000 1        88,000 5      440,000 

รวมทั้งสิ้น 1      88,000 1      88,000 1      88,000 1      88,000 1        88,000 5      440,000 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1/2562)

 ปี ๒๕๖1  ปี ๒๕๖2  ปี ๒๕๖3  ปี ๒๕๖4 รวม 5 ปีจำานว
น

โครง
การ

งบประมาณ
(บาท)

จำานว
น

โครง
การ

งบประมาณ
(บาท)

จำานว
น

โครง
การ

งบประมาณ
(บาท)

จำานว
น

โครง
การ

งบประมาณ
(บาท)

จำานว
น

โครง
การ

งบประมาณ
(บาท)

จำานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

4. แผนงานสาธารณสุข
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

สำาหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำาบลจรเข้ใหญ่  อำาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ2561 2562 2563 2564 2565

1   88,000   88,000   88,000   88,000   88,000 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1/2562)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4. การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3.2.5 ส่งเสริมพัฒนาระบบข้อมูลพ้ืนฐานเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำาบลจรเข้ใหญ่ที่ 1. การพัฒนาด้านสังคม
          4. แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 
(KPI)

หน่วย
งานรับ
ผิดชอบ

หลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพตำาบลจร
เข้ใหญ่

เพื่อดูแล
สาธารณสุขขั้น
พื้นฐานให้กับ
ประชาชน

ประชาชนตำาบลจรเข้
ใหญ่
ทั้ง 9 หมู่

อุดหนุ
น 1
ครั้ง

ประชาชนได้
รับการดูแล
ด้านสุขภาพ
อย่างท่ัวถึง

กอง
สาธาร
ณสุข

แบบ 
ผ.02
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บัญชีครุภัณฑ์

องค์การบริหารส่วนตำาบลจรเข้ใหญ่ อำาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ2561 2562 2563 2564 2565

1  - ###  -  -  - 

2 -  17,000 - - -

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1/2562)

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 
(KPI)(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รถบรรทุก (ดีเซล) แบบ
บรรทุกนำ้าอเนกประสงค์

เพื่อใช้ในงาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
ปริมาตรกระบอกสูบ 
ไม่ตำ่ากว่า 6,000 
ซีซี หรือกำาลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่
ตำ่ากว่า 170 กิโล
วัตต์
แบบบรรทุกนำ้า
1) จุนำ้าได้ไม่น้อย
กว่า 
6,000 ลิตร
2) นำ้าหนักของรถ
รวมนำ้าหนักบรรทุก
ไม่ตำ่ากว่า 
12,000 กิโลกรัม
3) เป็นราคาพร้อม
ปั๊มและอุปกรณ์

จำานวน 
1
คัน

สามารถ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
ไฟไหม้และ
ปัญหาภัยแล้ง
ในพื้นท่ี

จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์
สำานักงาน (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า     19 
น้ิว)

เพื่อให้มีอุปกรณ์
ในการทำางานที่มี
ประสิทธิภาพ
และรวดเร็ว

จัดซ้ือเครื่อง
คอมพิวเตอร์
สำานักงาน (จอแสดง
ภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 
19 น้ิว) 
เกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะ พื้น
ฐาน
ครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือนมีนาคม 
2562

จำานวน 
1เครื่อ
ง

สำานักปลัดมี
เครื่อง
คอมพิวเตอร์
ซึ่ง
ผลิตเอกสาร
ต่างๆ
ได้ดีขึ้นและ
สภาพ
พร้อมใช้งาน

แบบ 
ผ.03
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ2561 2562 2563 2564 2565เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 
(KPI)(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 จัดซ้ือเครื่องสำารองไฟฟ้า -    2,500 - - -

4  -    4,300    8,600    4,300  - 

เพื่อใช้กับ
คอมพิวเตอร์
ต้ังโต๊ะ

จัดซ้ือเครื่องสำารอง
ไฟฟ้า ขนาด800 VA - 
มีกำาลังไฟฟ้าด้าน
นอกไม่น้อยกว่า 
800 VA 
(480 Watts)      
- สามารถสำารอง
ไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 
15 นาที  เกณฑ์
ราคากลาง และ
คุณลักษณะ  พื้นฐาน
ครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์ฉบับ
เดือนมีนาคม 2562

จำานวน 
1เครื่อ
ง

มีเครื่อง
สำารองไฟฟ้า
ที่มี
ประสิทธิภาพ
ใช้กับเครื่อง
คอมพิวเตอร์
ได้ดี

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink 
Tank Printer)

เพื่อให้มีอุปกรณ์ใน
การผลิตผลงานใน
การดำาเนินงานท่ีมี
ประสิทธิภาพและ
รวดเร็วขึ้น

เป็นเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง
ถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank 
Printer) 
จากโรงงานผู้ผลิต
มีความระเอียดใน
การพิมพ์
ไม่น้อยกว่า 1,200x
1,200 dpi
มีความเร็วในการ
พิมพ์ร่าง
ขาวดำาสำาหรับ
กระดาษขนาด 
A4 ไม่น้อยกว่า 20 
หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 8.8 ภาพต่อ
นาที (ipm) มี
ความเร็วในการพิมพ์
ร่างสีสำาหรับกระดาษ
ขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 10 หน้าต่อนาที 
(ppm)  หรือ 
5 ภาพ ต่อนาที 
(ipm)

จำานวน 
2เครื่อ
ง

มีอุปกรณ์ใน
การผลิต
เอกสารต่างๆ 
ดีขึ้นพร้อมใช้
งาน
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ2561 2562 2563 2564 2565เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 
(KPI)(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5  -  -    2,600    2,600  - 

มีช่องเชื่อมต่อ 
(Interface) 
แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า จำานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
มีถาดใส่กระดาษไม่
น้อยกว่า 
50 แผ่น สามารถ
ใช้ได้กับ A4,
Letter ,Legal และ 
Custom
เกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพ้ืน
ฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนมีนาคม
2562 ประกาศ ณ 
วันท่ี 
15 มีนาคม 2562

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดำา 

เพื่อให้มีอุปกรณ์ใน
การผลิตผลงานใน
การดำาเนินงานท่ีมี
ประสิทธิภาพและ
รวดเร็วขึ้น

มีความระเอียดใน
การพิมพ์
ไม่น้อยกว่า 
600x600 dpi
มีความเร็วในการ
พิมพ์สำาหรับกระดาษ 
A4 ไม่น้อยกว่า 
18หน้าต่อนาที 
(ppm)
มีหน่อยความจำา 
(Memory) ขนาด
ไม่น้อยกว่า 8 MB
มีช่องเชื่อมต่อ 
(Interface) 
แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า จำานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
มีถาดใส่กระดาษไม่
น้อยกว่า 150 แผ่น 
สามารถใช้ได้กับ
A4, Letter ,Legal 
และ Customเกณฑ์
ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
ฉบับเดือนมีนาคม
2562 ประกาศ ณ 
วันท่ี 
15 มีนาคม 2562

จำานวน 
1เครื่อ
ง

มีอุปกรณ์ใน
การผลิต
เอกสารต่างๆ 
ดีขึ้นพร้อมใช้
งาน
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ2561 2562 2563 2564 2565เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 
(KPI)(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6  -    4,500  -  -  - 

7  -  16,500  -  -  - 

โต๊ะทำางาน ระดับปฏิบัติ
การ - ชำานาญการ

เพื่อจัดซ้ือโต๊ะ
ทำางานสำาหรับ
พนักงาน

โต๊ะทำางานขนาด 
150 x 80 x 75 
ซม.

จำานวน 
1
ตัว

มีโต๊ะทำางาน
สำาหรับ
พนักงานเพิ่ม
ขึ้น

เก้าอี้ทำางานสำาหรับผู้
บริหาร

เพื่อจัดซ้ือเก้าอี้น่ัง
ทำางานสำาหรับผู้
บริหารแทนตัวเก่า
ท่ีชำารุด

เก้าอ้ีนั่งทำางาน 
ขนาดไม่น้อยกว่า 
70 x 65 x 110 
เซนติเมตร (กว้าง x 
ลึก x สูง)ท่ีน่ังและ
พนักพิงอัดเบาะนุ่ม 
สามารถปรับเอน
นอน
และล๊อคตำาแหน่ง
การเอนได้ระบบโยก
เฉพาะพนักพิงโยก
เอนรองรับกับแผ่น
หลัง ปรับระดับสูง – 
ตำ่า ด้วยระบบไฮโดร
ลิค ท่ีท้าวแขนบุ
ฟองนำ้า
หุ้มทับท่ีรองแขนด้วย
วัสดุ
เดียวกันกับท่ีหุ้มเบาะ
น่ังและพนักพิง ขา
เก้าอ้ี มีล้อไม่น้อย
กว่า 5 ล้อ สามารถ
เคลื่อนย้ายได้สะดวก

จำานวน 
3
ตัว

มีเก้าอี้น่ัง
ทำางาน
ที่ดีขึ้น
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ2561 2562 2563 2564 2565เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 
(KPI)(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8  - ###  -  -  - เก้าอี้สำานักงาน (บุนวม มี
ท้าวแขน และล้อเลื่อน)

เพื่อจัดซ้ือเก้าอี้
สำานักงานสำาหรับ
เจ้าหน้าท่ี
และสมาชิกสภา 
อบต.

เก้าอ้ีสำานักงาน (บุ
นวม 
มีท้าวแขน และล้อ
เลื่อน) 
ขนาดไม่น้อยกว่า 
62 x 60 x 93
เซนติเมตร (กว้าง x 
ลึก x สูง )
ท่ีน่ัง และพนักพิงอัด
เบาะนุ่มสามารถปรับ
ระดับสูงตำ่าและล๊อค
ตำาแหน่ง มีท่ีท้าวแขน
ยึดติดตายกับเบาะน่ัง
และพนักพิง ขาเก้าอี้ 
มีล้อไม่น้อยกว่า 5 
ล้อสามารถ
เคลื่อนย้ายได้สะดวก

จำานวน 
50 ตัว

เจ้าหน้าที่และ
สมาชิก
สภา อบต. มี
เก้าอี้ใช้ใน
สำานักงานท่ีดี
ขึ้นแทนตัว
เก่าท่ีชำารุด
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ2561 2562 2563 2564 2565เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 
(KPI)(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 - 358,000 165,600 - -ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
ระบบ
โซล่าเซลล์(พลังงานแสง
อาทิตย์)
หมู่ท่ี 3 บ้านลำาบัว

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าสาธารณะไว้
ใช้ประโยชน์อย่าง
ท่ัวถึง

ติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะระบบ
โซล่าเซลล์(พลังงาน
แสงอาทิตย์)หมู่ท่ี 3
บ้านลำาบัว 12 จุด 
1)บริเวณบ้านนาย
บุญปลูก ทรัพย์นุช 
จำานวน 1 จุด      
2)บริเวณบ้านนาย
ชัยยุทธ 
อภิเดช จำานวน 1 จุด 
3)บริเวณบ้านนายดี
เหล็ก 
ทองชาวกรุง จำานวน 
2 จุด
4)บริเวณบ้าน
นางสาวกฤติกา 
ทองชาวกรุง จำานวน 
1 จุด   
5)บริเวณสะพานไม้
ข้ามคลองลำาบัว ท้ัง 
2 ฝ่ัง 
จำานวน 2 จุด 
6)บริเวณบ้านนาย
ไพศาล เขียวณรงค์ 
จำานวน 1 จุด    
7)บริเวณบ้านผู้ใหญ่
บ้านหมู่ที่ 3
บ้านลำาบัว จำานวน 1 
จุด    
8)บริเวณบ้านนาง
ทับทิม 
คงนิมิตร จำานวน 1 
จุด 
9)บริเวณบ้านนาง
ไฉน จันทกิจ 
จำานวน 1 จุด 
10)บริเวณบ้านนาย
ปัญญา เดชทองคำา 
จำานวน 1 จุด

1 
โครงก
าร

ประชาชนมี
ไฟฟ้า
สาธารณะไว้
ใช้อย่างท่ัวถึง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ2561 2562 2563 2564 2565เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 
(KPI)(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 - 358,000 165,600 - -ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
ระบบ
โซล่าเซลล์(พลังงานแสง
อาทิตย์)  หมู่ท่ี 8 บ้าน
ศาลาท่าทราย     

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าสาธารณะไว้
ใช้ประโยชน์อย่าง
ท่ัวถึง

ติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะระบบ
โซล่าเซลล์ 
(พลังงาน
แสงอาทิตย์) หมู่ท่ี 8 
บ้านศาลาท่าทราย
จำานวน 12 จุด
1)บริเวณทางเข้า
บ้านนาย
สาม เกตุพิมาย 
จำานวน 1 
จุด2)บริเวณทางเขา
บ้านนาง
จารุศรีแสน จำานวน 
2 จุด
3)บริเวณทางเข้า
บ้าน
นางปราณี จันทร์รูป
งาม 
จำานวน 1 จุด   
4)บริเวณสี่แยกทาง
เข้าวัด
ศาลาท่าทราย 
จำานวน 1 จุด
5)บริเวณทางเข้าวัด
ศาลาท่าทราย 
จำานวน 2 จุด
6)บริเวณหน้าโบสถ์
วัด
ศาลาท่าทราย 
จำานวน 1 จุด
7)บริเวณทางเข้า
บ้าน
นายชูชาติ สวัสดิ์ศรี 
จำานวน 1 จุด       
8)บริเวณป้าย
ท่ีทำาการผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ท่ี 8 
จำานวน 1 จุด
9)บริเวณทางเข้า
บ้าน
นายสมัยพิมพ์ใจใส 
จำานวน 1 จุด 
10)บริเวณหน้าบ้าน
นายมานิตย์ จันทร์
รูปงาม จำานวน   1 
จุด  

1 
โครงก
าร

ประชาชนมี
ไฟฟ้า
สาธารณะไว้
ใช้อย่างท่ัวถึง
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บัญชีครุภัณฑ์

องค์การบริหารส่วนตำาบลจรเข้ใหญ่ อำาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1/2562)

หน่วย
งานรับ
ผิดชอบ

หลักสำานัก
ปลัด

กอง
สาธาร
ณสุข

แบบ 
ผ.03
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หน่วย
งานรับ
ผิดชอบ

หลักกอง
สาธาร
ณสุข

สำานัก
ปลัด
กอง

สาธาร
ณสุข
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หน่วย
งานรับ
ผิดชอบ

หลัก

สำานัก
ปลัด
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หน่วย
งานรับ
ผิดชอบ

หลักกอง
สาธาร
ณสุข

สำานัก
ปลัด
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หน่วย
งานรับ
ผิดชอบ

หลักสำานัก
ปลัด
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หน่วย
งานรับ
ผิดชอบ

หลักกอง
ช่าง
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หน่วย
งานรับ
ผิดชอบ

หลักกอง
ช่าง
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