
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565) 

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2/2564) 
 

 
 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่ 
ต าบลจรเข้ใหญ่ อ าเภอบางปลาม้า  

จังหวัดสุพรรณบุรี 



จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

จ านวน
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

8. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - - - ๑ 1,966,200        - - ๑ 1,966,200        
- - - - - - ๑ 1,966,200        - - ๑ 1,966,200        
- - - - - -

๑ 1,966,200        - - ๑ 1,966,200        รวมทัง้สิน้

3. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

รวม

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ (ฉบับที ่1/2564)
องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ ่อ าเภอบางปลาม้า จังหวดัสุพรรณบุรี

ยุทธศาสตร์
 ป ี๒๕๖1  ป ี๒๕๖2  ป ี๒๕๖3  ป ี๒๕๖4  ป ี๒๕๖๕ รวม 5 ปี

แบบ ผ.01 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4.การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 4.1.1 ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมสถาบนัการศึกษาทกุระดับ สนับสนุนการจัดตัง้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับต าบล 

                         และพัฒนาศักยภาพบคุลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญท่ี่ 1. การพัฒนาด้านสังคม
         3. แผนงานการศึกษา

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

1 เด็กปฐมวัยร่วมใจอนุรักษส่ิ์งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก
ปฐมวัยมีจิตส านึกที่ดี
ในการช่วยกันอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม

เด็กปฐมวัยในศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กบา้นศาลาทา่ทราย

- - - P P เด็กปฐมวัย
มีจิตส านึก
ในอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอม
ร้อยละ 80

เด็กปฐมวัยมี
จิตส านึกในการ
อนุรักษส่ิ์งแวดล้อม

ศพด.บา้น
ศาลา

ทา่ทราย

2 ฝึกวินัยจราจร คาดเข็มขัดนิรภยั ใส่
หมวกกันน็อค

เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก
ปฐมวัยรู้จักระมัดระวัง
ตนและปอ้งกันตนเอง
จากอุบติัเหตุ

เด็กปฐมวัยในศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กบา้นศาลาทา่ทราย

- - - P P เด็กปฐมวัย
รู้จักการ
ปอ้งกัน
ตนเองจาก
อุบติัเหตุ 
ร้อยละ 90

เด็กปฐมวัยรู้จัก
ปอ้งกันตนเองจาก
การเกิดอุบติัเหตุ

ศพด.บา้น
ศาลา

ทา่ทราย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 2/2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ ่ อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบรุี

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีว้ัด 
(KPI)

แบบ ผ.02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. พัฒนาการทอ่งเที่ยวและการกีฬา เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 7.1.1 ก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานใหเ้ปน็ไปตามมาตราฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญท่ี่ 3. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
         8. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางสายคันกัน้น้ า
ชลประทานบา้นดอนผักเส้ียน
ไปบา้นกลาง ต าบลจรเข้ใหญ่

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนลาดยางสายคันกัน้น้ า
ชลประทานบ้านดอนผักเส้ียนไป
บา้นกลาง กม.2+630 - กม.
4+690  ผิวจราจรแอสฟลัต์ติก
คอนกรีตกว้าง 6.00 เมตร  
ยาว 2,060.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรแอสฟลัต์ติกคอนกรีต 
ไม่น้อย กว่า 12,360.00 
ตารางเมตร   

- - - 9,959,000 9,959,000 1 โครงการ ประชาชนมีทาง
สัญจรที่สะดวก
รวดเร็วขึน้

กองช่าง

2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางสายคันกัน้น้ า
ชลประทานบา้นทบัน้ า 
ต าบลจรเข้ใหญ่

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ผิวจราจรแอสฟลัต์ติกคอนกรีต
กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 2,600.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมี
ผิวจราจรแอสฟลัต์ติกคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 15,600.00 
ตารางเมตร

- - - 11,267,000 11,267,000 1 โครงการ ประชาชนมีทาง
สัญจรที่สะดวก
รวดเร็วขึน้

กองช่าง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 2/2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ ่ อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบรุี

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

แบบ ผ.02/1 
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2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ช่วงที่ 1 บริเวณคอสะพาน 
ค.ส.ล. ข้ามล ารางสาธารณะ 
หน้าโรงเรียนวัดศาลาทา่ทราย 
ถึง บริเวณบอ่กุง้
นายจินดา เนตรสว่าง หมู่ที่ 8
ปริมาณงาน  ผิวจราจร
กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 1,175.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 
3,525.00ตารางเมตร

ช่วงที่ 2 บริเวณบอ่กุง้นาย
สมเกียรติ สาธุวงษ ์ถึงบริเวณ 
ที่นายอัครเดช ทรงวินัย 
หมู่ที่ 8 ต าบลจรเข้ใหญ่
ปริมาณงาน  ผิวจราจร
กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว  580.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 
1,740.00ตารางเมตร

โครงการซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. และ
ก่อสร้างใหม่ สายบา้นศาลาทา่ทราย
หมู่ที่ 8 ไปบา้นสะพาน ต าบล
องครักษ์

3 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

1 โครงการ ประชาชนมีทาง
สัญจรที่สะดวก
รวดเร็วขึน้

กองช่าง- - -     8,110,000     8,110,000
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2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่
โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางสายคันกัน้น้ า
ชลประทานบา้นศาลาทา่ทราย 
ไปบา้นดอนผักเส้ียน  ต าบลจรเข้ใหญ่

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนลาดยางสายคันกัน้น้ า
ชลประทานบ้านศาลาท่าทรายไป
บา้นดอนผักเส้ียน 
กม.0+000 - กม.2+060
ผิวจราจรแอสฟลัต์ติกคอนกรีต
กว้าง 6.00 เมตร  
ยาว 2,060.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรแอสฟลัต์ติกคอนกรีต 
ไม่น้อยกว่า 12,360.00 
ตารางเมตร

- - - 9,995,000 9,995,000 1 โครงการ ประชาชนมีทาง
สัญจรที่สะดวก
รวดเร็วขึน้

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

1 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว

จดัซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า เพื่อใช้
ในการปฏิบัติงานราชการ
ภายใต้อ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื้นที่ต าบลจรเขใ้หญ่

จดัซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบขอ้แขง็
เป็นเคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพาน 
เคร่ืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 
1.4 แรงม้า ปริมาตรกระบอก
สูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อม
ใบมีด จ านวน 2 เคร่ือง 
เคร่ืองละ 9,500 บาท 
(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ 
ธันวาคม 2563 )

- - - 19,000 19,000 ส านักปลัด

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ ่ อ าเภอบางปลาม้า จังหวดัสุพรรณบุรี
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเตมิ (ฉบับที ่2/2564)

เป้าหมาย 
(ผลผลติของครภุณัฑ์)

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์

แบบ ผ.03 
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