
แผนพฒันาทอ้งถิน่

(พ.ศ. 2561 - 2565)

เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2/2563)

องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลจรเขใ้หญ่

องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลจรเขใ้หญ่

ตำาบลจรเขใ้หญ ่อำาเภอบางปลามา้ 

จงัหวดัสพุรรณบรุี



1

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่านตำาบลจรเข้ใหญ่ อำาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์

- - - - 1    249,000 1    100,000 

- - - - 1 10,000 1 10,000

- - - - 1 23,000 - -

รวม - - - - 3    282,000 2    110,000 

รวมทั้งสิ้น - - - - 3    282,000 2    110,000 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2/2563)

 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
การ

งบประมาณ
(บาท)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

2. แผนงานรักษาความสงบภายใน
6. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
8. แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา



2

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่านตำาบลจรเข้ใหญ่ อำาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

 ปี ๒๕๖๕ 

 -      100,000 1    449,000 
1 10,000 3      30,000 
- - 1 23,000

1      110,000 5    502,000 

1      110,000 5    502,000 

. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2/2563)

รวม 5 ปีจำานว
น

โครง
การ

งบประมาณ
(บาท)

จำานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำาบลจรเข้ใหญ่  อำาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

2561 2562 2563 2564

1  -  -  249,000 ###

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2/2563) 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3.2.2 เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำาบลจรเข้ใหญ่ที่ 1. การพัฒนาด้านสังคม
          2. แผนงานรักษาความสงบภายใน

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

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุ
ทางถนน

เพ่ือป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในพื้นที่
ตำาบลจรเข้ใหญ่

ดำาเนินการติดตั้งป้าย
สัญญาณไฟกระพริบ 
ป้ายเตือน 
จำานวน 10 จุด 
ดำาเนินการติดตั้งป้าย
สัญญาณไฟกระพริบ 
ป้ายเตือนบริเวณ
1. บริเวณสี่แยกถนน
ลาดยางหมู่ที่ 9 บ้าน
กลาง  
จำานวน  4  จุด
2. บริเวณสี่แยกทาง
เข้าวัดศาลาท่าทราย 
หมู่ที่ 8 
จำานวน  2  จุด
3. บริเวณหน้า
โรงเรียนวัดจระเข้
ใหญ่ หมู่ที่ 2  
จำานวน  2 จุด
4. บริเวณหน้า
โรงเรียน
วัดลำาบัว หมู่ที่ 3  
จำานวน  2 จุด

ดำาเนินการตีเส้นแถบ
ชะลอความเร็วตาม
แนวขวาง 
- บริเวณสี่แยกถนน
ลาดยาง
หมู่ที่ 9 บ้านกลาง 
จำานวน  2  จุด
-ป้ายสัญลักษณ์ 4 
แยก จำานวน 2 จุด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำาบลจรเข้ใหญ่  อำาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมาณ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ2565

###

. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2/2563) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3.2.2 เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ตัวชี้วัด 
(KPI)

หน่วย
งานรับ
ผิดชอบ

หลัก
(บาท)

จุดเสี่ยง
ทาง
แยก
จำานวน 
4 แห่ง

ลดการเกิด
อุบัติเหตุทาง
ถนนและการ
สูญเสียที่เกิด
ขึ้นจาก
อุบัติเหตุทาง
ถนน และลด
ปัญหา
อาชญากรรม 

สำานัก
ปลัด 
/กอง
ช่าง

แบบ 
ผ.02
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

สำาหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำาบลจรเข้ใหญ่  อำาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

2561 2562 2563

1 - - 10,000

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3.3.1 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำาบลจรเข้ใหญ่ท่ี 1. การพัฒนาด้านสังคม
          6. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

อุดหนุนโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติ
การร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ อปท. 
อำาเภอบางปลาม้า 
จังหวัดสุพรรณบุรี

เพื่ออุดหนุนให้
กับเทศบาล
ตำาบล
บางปลาม้าเพ่ือ
ดำาเนินการตาม
โครงการ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วย

จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชน 
ของ อปท. 
อ.บางปลาม้า 
จ. สุพรรณบุรี (สนง. 
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 
อ.บางปลาม้า)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

สำาหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำาบลจรเข้ใหญ่  อำาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ2564 2565

  10,000   10,000 สำานักปลัด

. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2/2563)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3.3.1 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง (Healthy Thailand)

ตัวช้ี
วัด 

(KPI)

หน่วย
งานรับ
ผิดชอบ

หลัก
(บาท) (บาท)

จำานวน 
1 แห่ง

มีศูนย์ปฏิบัติ
การร่วมในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนของ 
อปท.
อ. บางปลาม้า 
มีศูนย์เผยแพร่
ข้อมูล
ข่าวสาร
รวบรวมข้อมูล

แบบ 
ผ.02
แบบ 

ผ.02
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำาบลจรเข้ใหญ่  อำาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

2561 2562 2563 2564

1  -  - ###  - 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              .

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2/2563)

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

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

โครงการเสริมถนนดิน 
พร้อมลง
หินคลุก บริเวณเชื่อมต่อ
ถนน คสล.บ้านลำาบัว ถึง
บริเวณบ้านนางสมร 
จันทร์มณี หมู่ 3

เพื่อให้
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การ
คมนาคม

ช่วงท่ี 1 สภาพใหม่
งานดิน
STA 0+300 - 
0+400
ผิวจราจรกว้าง 3.45 
เมตร 
ฐานกว้าง 4.35 
เมตร 
สูง 0.30 เมตร
ความยาว 100.00 
เมตร 
ช่วงท่ี 2 สภาพใหม่
งานดิน
STA 0+600 - 
0+650
ผิวจราจรกว้าง 3.45 
เมตร 
ฐานกว้าง 4.35 
เมตร 
สูง 0.30 เมตร
ความยาว 50.00 
เมตร 
ผิวจราจรหินคลุก
STA 0+000 - 
0+650
ผิวจราจรหินคลุก
กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 640.00 เมตร



 6

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำาบลจรเข้ใหญ่  อำาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมาณ
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ2565

 - กองช่าง

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              .

. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2/2563)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 7.1.1 ก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปตามมาตราฐาน

ตัวชี้วัด 
(KPI)

หน่วย
งานรับ
ผิดชอบ

หลัก
(บาท)

จำานวน 
1 สาย

ประชาชนมี
ทางสัญจร
ท่ีสะดวก
รวดเร็วขึ้น

แบบ 
ผ.02
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำาบลจรเข้ใหญ่  อำาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณ

2561

1 ค่าครุภัณฑ์ -

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

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ

ครุภัณฑ์) (บาท)
บริหารงาน
ท่ัวไป

ครุภัณฑ์ยาน
พาหนะและ
ขนส่ง

เพื่อจัดซ้ือเรือกำาจัด
วัชพืชขับเคลื่อนด้วย
ระบบไฮดรอลิค
และล้อกังหันขนาด
เล็กขนาด 
1.8x4.9x0.5 เมตร 
(กxยxส) เครื่องยนต์

จำานวน 2 ลำา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำาบลจรเข้ใหญ่  อำาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมาณ
2562 2563 2564 2565

- ### ###  - 

. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2/2563)

หน่วย
งานรับ
ผิดชอบ

หลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

สำานัก
ปลัด

แบบ 
ผ.03
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