
แผนพฒันาทอ้งถิน่

(พ.ศ. 2561 - 2565)

เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่1/2563)

องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลจรเขใ้หญ่

องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลจรเขใ้หญ่

ตำาบลจรเขใ้หญ ่อำาเภอบางปลามา้ 

จงัหวดัสพุรรณบรุี
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่านตำาบลจรเข้ใหญ่ อำาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์

- - - - 1 286,200   -   
- - - - 4      18,000 4
- - - - 3 52,000   -   
- - - - 1    200,000   -   

รวม - - - - 9  556,200 4

- - - - 2 ###   -   

รวม - - - - 2 ###   -   

รวมทั้งสิ้น - - - - ### ###   4 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1/2563)

 ปี ๒๕๖1  ปี ๒๕๖2  ปี ๒๕๖3  ปี ๒๕๖4 จำานว
น

โครง
การ

งบประมาณ
(บาท)

จำานว
น

โครง
การ

งบประมาณ
(บาท)

จำานว
น

โครง
การ

งบประมาณ
(บาท)

จำานว
น

โครง
การ๑. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
3. แผนงานการศึกษา
6. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
8. แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

8.แผนงานอุสาหกรรมและโยธา



57

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่านตำาบลจรเข้ใหญ่ อำาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

 ปี ๒๕๖๕ 

             -     -                 -   1    286,200 

     18,000 4        18,000 12      54,000 

             -     -                 -   3      52,000 

             -     -                 -   1    200,000 

   18,000 4      18,000 17   592,200 

             -     -                 -          2 ###
             -     -                 -         2 ###

  18,000   4    18,000    19 ###

. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1/2563)

 ปี ๒๕๖4 รวม 5 ปี
งบประมาณ

(บาท)

จำานว
น

โครง
การ

งบประมาณ
(บาท)

จำานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)



 2

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำาบลจรเข้ใหญ่  อำาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

2561 2562 2563

1 - - 286,200

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. การยกระดับคุณภาพส่ิงแวดล้อม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3.2.2 เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำาบลจรเข้ใหญ่ท่ี 1. การพัฒนาด้านสังคม
         2. แผนงานรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติประจำา
องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถ่ิน

เพ่ือเสริมสร้าง
ศักยภาพและ
ความเข้มแข็ง
ให้แก่อบต. ให้
มีบุคลากรท่ี
สามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีช่วยเหลือ
เจ้าพนักงานใน
การป้องกันและ
บรรเทา
สาธารณภัย

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
จิตอาสาภัยพิบัติ 
จำานวน 50 คน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำาบลจรเข้ใหญ่  อำาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ2564 2565

- - สำานักปลัด

. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1/2563)

การยกระดับคุณภาพส่ิงแวดล้อม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3.2.2 เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

ตัวช้ี
วัด 

(KPI)

หน่วย
งานรับ
ผิดชอบ

หลัก
(บาท) (บาท)

จำานวน 
 
1  รุ่น

ผู้เข้ารับการ
อบรมสามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ี
ช่วยเหลือเจ้า
พนักงานใน
การป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

แบบ 
ผ.02
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำาบลจรเข้ใหญ่  อำาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

            และพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

2561 2562 2563 2564

1 หนูน้อยแก้มใส ใส่ใจสุข - - 5000 5000

2 เด็กปฐมวัยร่วมใจอนุรักษ์ส - -    5,000    5,000 

3 - -    5,000    5,000 

4 - -    3,000    3,000 

 18,000  18,000 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) (ฉบับท่ี 1/2563)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5. การส่งเสริมการศึกษา การกีฬามุ่งความเป็นเลิศในระดับสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสถาบันการศึกษาทุกระดับ สนับสนุนการจัดต้ังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับตำาบล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำาบลจรเข้ใหญ่ที่ 1. การพัฒนาด้านสังคม
          3. แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เพื่อขอรับการ
สนับสนุนงบ
ประมาณในการ
ดำาเนินโครงการ
จาก สปสช. 
อบต. จรเข้ใหญ่

เด็กปฐมวัย
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
บ้านจรเข้
ใหญ่เพื่งส่งเสริมให้เด็ก

ปฐมวัยมีจิตสำานึกท่ี
ดีในการช่วยกัน
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

เด็กปฐมวัย
ในศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็ก
บ้านจรเข้
ใหญ่ฝึกวินัยจราจร คาด

เข็มขัดนิรภัย 
ใส่หมวกกันน็อค

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
ปฐมวัยรู้จัก
ระมัดระวังตน และ
ป้องกันตนเองจาก
อุบัติเหตุ

เด็กปฐมวัย
ในศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็ก
บ้านจรเข้
ใหญ่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
คุณภาพดี มีมาตรฐาน 
เด็กพัฒนาการสมวัย

เพื่อพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้
เป็นไปตาม
มาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
จรเข้ใหญ่
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำาบลจรเข้ใหญ่  อำาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ2565

5000

   5,000 

   5,000 

   3,000 

 18,000 

. 2561 - 2565) (ฉบับท่ี 1/2563)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสถาบันการศึกษาทุกระดับ สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับตำาบล

ตัวชี้วัด 
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(บาท)
เด็กมี
พัฒนา
การสมวัย
ร้อยละ 90

เด็กปฐมวัยมี
สุขภาพ
ร่างกายแข็ง
แรง 
มีพัฒนาการ
สมวัย

ศพด. 
บ้านจรเข้
ใหญ่

เด็ก
ปฐมวัย
มี
จิตสำานึก
ในการ
อนุรัก
ส่ิงแวด
ลอม
ร้อยละ 
80

เด็กปฐมวัยมี
จิตสำานึกใน
การอนุรักษ์ส่ิง
แวดล้อม

ศพด. 
บ้านจรเข้
ใหญ่

เด็ก
ปฐมวัย
รู้จักการ
ป้องกัน
ตนเอง
จาก
อุบัติเหตุ 
ร้อยละ 
90

เด็กปฐมวัย
รู้จักป้องกัน
ตนเองจาก
การเกิด
อุบัติเหตุ

ศพด. 
บ้านจรเข้
ใหญ่

ศูนย์
พัฒนา
เด็กเล็ก
ผ่าน
การ
ประเมิน
มาตรฐา
นใน
ระดับ
คะแนน 
90 ขึ้น
ไป

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ
ผ่านการ
ประเมิน
มาตรฐานใน
ระดับ
ดีมาก

ศพด. 
บ้านจรเข้
ใหญ่

แบบ 
ผ.02
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำาบลจรเข้ใหญ่  อำาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

2561 2562 2563

1 - - 20,000

2 - -    20,000 

3 - -    12,000 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3.1.1 ส่งเสริมและสนุบสนุนกิจกรรมตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำาบลจรเข้ใหญ่ท่ี 1. การพัฒนาด้านสังคม
          6. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงวัย 
สุขกาย สบายใจ ใกล้
ธรรมะ

เพ่ือขอรับการ
สนับสนุน
งบประมาณใน
การดำาเนิน
โครงการจาก 
สปสช. อบต. 
จรเข้ใหญ่

๑. ผู้สูงอายุ   
จำานวน  9  หมู่บ้าน
จำานวน  72  คน
๒. อาสาสมัครดูแลผู้
สูงอายุ 
หรือ อสม. จำานวน    
9  คน
รวมผู้เข้ารับการ
อบรม  
81  คน   

โครงการส่งเสริมสุขภาพ
และดูแล
ตนเองของผู้สูงอายุ 
สร้างจิตสดใส 
ร่ายกายแข็งแรง

เพื่อขอรับการ
สนับสนุน
งบประมาณใน
การดำาเนิน
โครงการจาก 
สปสช. อบต. 

ผู้สูงอายุในตำาบลจร
เข้ใหญ่  
หมู่ท่ี 1-9 จำานวน  
70  ราย

โครงการอบรมและส่ง
เสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้พิการ 
ตำาบลจรเข้ใหญ่

เพ่ือขอรับการ
สนับสนุน
งบประมาณใน
การดำาเนิน
โครงการจาก 
สปสช. อบต. 
จรเข้ใหญ่

ผู้พิการตำาบลจรเข้
ใหญ่ 
จำานวน  9  หมู่บ้าน  
รวม 50  คน 
(กรณีผู้พิการไม่
สามารถเข้า
ร่วมอบรมได้ให้ผู้
ดูแลเข้ารับการอบรม
แทน) 
โดยนำาบัตรผู้พิการ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำาบลจรเข้ใหญ่  อำาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ2564 2565

- - สำานักปลัด

- - สำานักปลัด

- - สำานักปลัด

. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1/2563)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3.1.1 ส่งเสริมและสนุบสนุนกิจกรรมตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง (Healthy Thailand)

ตัวช้ี
วัด 

(KPI)

หน่วย
งานรับ
ผิดชอบ

หลัก
(บาท) (บาท)

จำานวน 
 
1  ครั้ง 
  

ผู้สูงอายุมี
ความเข้าใจ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมใน
การดูแล
สุขภาพอนามัย
ของตนเอง 
มีส่วนร่วม
กิจกรรมแลก
เปลี่ยน
ประสบการณ์จำานวน 

 
1  ครั้ง

ร่างกาย
และจิตใจและ
ป้องกัน
การเจ็บป่วย
เรื้อรังเพ่ิมมาก
ขึ้น

จำานวน 
 
1  ครั้ง

ผู้พิการและผู้
ดูแล
คนพิการเห็น
ความ
สำาคัญของการ
ดูแล
สุขภาพของคน
พิการ
และลดภาว
การณ์

แบบ 
ผ.02
แบบ 

ผ.02
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

สำาหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำาบลจรเข้ใหญ่  อำาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

2561 2562 2563

1 - - 200,000

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6.การนำาการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 7.1.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูโภคให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีดีได้มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำาบลจรเข้ใหญ่ท่ี 1. การพัฒนาด้านสังคม
         8. แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

อุดหนุนโครงการ
ก่อสร้างเตาเผาศพปลอด
มลพิษวัดสูงสุมารมหันตา
ราม (จระเข้ใหญ่)หมู่ท่ี 
2 ตำาบลจรเข้ใหญ่อำาเภอ
บางปลาม้า จังหวัด
สุพรรณบุรี

เพ่ือบริการเผา
ศพ
ให้แก่ประชาชน
ในท้องถ่ินอย่าง
เพียงพอ รวมท้ัง
ชุมชนใกล้เคียง
ท่ีมาใช้บริการ
และเพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดมลพิษ
ต่อส่ิงแวดล้อม
อันเกิดจากควัน 
หรือกลิ่น ใน
การเผาศพซ่ึง
อาจจะไป
รบกวน
ประชาชนใน
บริเวณใกล้
เคียงหรือชุมชน
ได้

เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชน 
และชุมชนใกล้เคียง 
มีสถานท่ีเผาศพ
อย่างเพียงพอ และมี
ความปลอดภัย รวม
ทั้งไม่ก่อมลพิษต่อส่ิง
แวดล้อม เช่น 
ควันจากการเผาศพ 
หรือกลิ่นต่าง ๆ จาก
การเผาศพ ซ่ึงจะไป
รบกวนต่อประชาชน
ที่อยู่ใกล้เคียงใน
ชุมชน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

สำาหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำาบลจรเข้ใหญ่  อำาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ2564 2565

- -

. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1/2563)

การนำาการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 7.1.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูโภคให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีดีได้มาตรฐาน

ตัวช้ี
วัด 

(KPI)

หน่วย
งานรับ
ผิดชอบ

หลัก
(บาท) (บาท)

1 ครั้ง ประชาชนใน
ชุมชนรวมทั้ง
ในชุมชนใกล้
เคียงมีสถานท่ี
เผาศพอย่าง
เพียงพอ และมี
ความปลอดภัย
ต่อส่ิงแวดล้อม
ทั้งในด้านของ
ควันไฟ รวมท้ัง
กลิ่นที่เกิดจาก
การเผาศพ ซ่ึง
อาจรบกวนต่อ
ประชาชนผู้อยู่
บริเวณใกล้
เคียงหรือ
ชุมชนได้

กอง
การ

ศึกษา

แบบ 
ผ.02
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำาบลจรเข้ใหญ่  อำาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

2561 2562 2563

1  -  - ###

2 - - ###

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพัฒนาด้านการท่องเท่ียวสู่สากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 7.1.1 ก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปตามมาตราฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำาบลจรเข้ใหญ่ท่ี 3. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
          8. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการยกระดับถนน
พร้อมผิวจราจรแอสฟัลต์
ติกคอนกรีต 
เช่ือมต่อถนนลาดยาง
บริเวณบ้านนายสมทรง 
ทรงสมพรชัย
ถึงบริเวณบ่อดิน หมู่ที่ 3 
ตำาบลจรเข้ใหญ่

เพ่ือให้
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การ
คมนาคม

ผิวจราจรกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 500.00 
เมตร หนา 0.05 
เมตร

โครงการยกระดับถนน
พร้อมผิวจราจรแอสฟัลต์
ติกคอนกรีต 
สายบ้านหนองบัว หมู่ท่ี 
7
ตำาบลจรเข้ใหญ่ ไปบ้าน
รางขโมย
ตำาบลองครักษ์

เพ่ือให้
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การ
คมนาคม

ช่วงที่ 1  บริเวณ
บ้านนายสน่ัน
กรรภัคดี บ้าน
หนองบัว หมู่ท่ี 7
ถึงถนนลาดยาง
ทางหลวง
ชนบท สายบ้านจรเข้
ใหญ่ – สามัคคีธรรม 
บริเวณคอสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไปบ้านรางขโมย 
ตำาบลองครักษ์ผิว
จราจรกว้าง 3.00 
เมตร  ความยาว 
295.00 เมตร  
หนา 0.05 เมตร
ช่วงที่ 2  เชื่อมต่อ
ถนนลาดยาง
บ้านหนองบัว หมู่ท่ี 7 
บริเวณนานางเพ็ญ
ศรี ทองแย้ม 
ไปบ้านรางขโมย 
ตำาบลองครักษ์
ผิวจราจรกว้าง 3.00 
เมตรความยาว 
905.00 เมตร  
หนา 0.05 เมตร 
รวมงบประมาณท้ัง 2 
ช่วง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำาบลจรเข้ใหญ่  อำาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ2564 2565

 -  - กองช่าง

 -  - กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 7.1.1 ก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปตามมาตราฐาน
3. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ตัวชี้วัด 
(KPI)

หน่วย
งานรับ
ผิดชอบ

หลัก
(บาท) (บาท)

1 โครงการประชาชนมี
ทางสัญจร
ท่ีสะดวก
รวดเร็วขึ้น

1 โครงการประชาชนมี
ทางสัญจร
ท่ีสะดวก
รวดเร็วขึ้น

แบบ 
ผ.02/1
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