
 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ 

(พ.ศ. 2561 - 2565) 

เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่4/2563) 
 

 
 

 

องค์การบรหิารสว่นต าบลจรเขใ้หญ ่

ต าบลจรเขใ้หญ ่อ าเภอบางปลามา้  

จงัหวดัสพุรรณบรุี 
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8. แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา- - - - - - 2 590,000     2 590,000    4 ########
- - - - - - 2 590,000     2 590,000    4 ########
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5. การพฒันาดา้น
การเมอืงการบรหิาร

รวม

รวมทงัสนิ

บญัชสีรปุโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถนิ (พ.ศ. 2561 - 2565) เพมิเตมิ (ฉบบัท ี4/2563)

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลจรเขใ้หญ ่อาํเภอบางปลามา้ จงัหวดัสพุรรณบรุี

ยทุธศาสตร์
 ปี ๒๕๖1  ปี ๒๕๖2  ปี ๒๕๖3  ปี ๒๕๖4  ปี ๒๕๖๕ รวม 5 ปี
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ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัท ี4. การยกระดบัคณุภาพชวีติของประชาชน
ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของอคก์ารปกครองสว่นทอ้งถนิในเขตจงัหวดัท ี7.1.1 กอ่สรา้งและปรบัปรงุโครงสรา้งพนืฐานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์ารบรหิารสว่นตําบลจรเขใ้หญท่ ี5. การพฒันาดา้นการเมอืงการบรหิาร
          8. แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

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

1 ปรับปรงุอาคารททีํา
การองคก์าร
บรหิารสว่นตําบล
จรเขใ้หญ่

เพอืปรับปรงุ
อาคาร
ททีําการ 
อบต. จรเข ้
ใหญ่
ททีรดุโทรม
สไีมส่วยงาม
ใหดู้
เหมาะสม
สวยงาม

ปรับปรงุอาคารที
ทําการองค์
การบรหิารสว่น
ตําบลจรเขใ้หญ่
1.งานขดูลอก 
ขดัลา้ง ทําความ
สะอาดผวิปนูเกา่
 สผีนังภายนอก
เดมิ 
จํานวน 804.04 
ตารางเมตร  
2. ทาสอีาคาร
เกา่ภายนอก 
สนํีาอครลีคิ 
100% ชนดิทา
ภายนอก (ปนูเกา่)
 จํานวน 804.04 
ตารางเมตร  
- โป๊วอดุรอย

- - - ###### ###### 1 ครงั มสีถานที
ทํางานทดีี
ขนึสวยงาม
เหมาะสม

กองชา่ง

2 กอ่สรา้งโรงจอดรถ เพอืใชจ้อด
รถยนตข์อง
ทางราชการ

กอ่สรา้งโรงจอด
รถททีําการ
องคก์ารบรหิาร
สว่นตําบล
จรเขใ้หญ่
1.พนืทโีรงจอดรถ 
ขนาดกวา้ง 7.00 
เมตร
ความยาว 13.00 
เมตร

- - - ###### ###### โรง
จอด
รถ
จํานว
น 
1 
โรง

มโีรงจอดรถ
เพยีงพอกบั
การใชง้าน

กองชา่ง

หนว่
ยงาน
รบัผิ

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถนิ (พ.ศ. 2561 - 2565) เพมิเตมิ (ฉบบัท ี4/2563)

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลจรเขใ้หญ ่ อําเภอบางปลามา้ จงัหวดัสพุรรณบรุี

ท ี โครงการ วตัถปุระสงค์
เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณ ตวัชี
วดั 
(KPI
ผลทคีาดวา่จะไดร้บั

แบบ 
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ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัท ี4. การยกระดบัคณุภาพชวีติของประชาชน
ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิในเขตจงัหวดัท ี4.1.2 ยกระดบัคณุภาพการศกึษาตามมาตราฐานการศกึษาแหง่ชาติ
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์ารบรหิารสว่นตําบลจรเขใ้หญท่ ี1. การพฒันาดา้นสงัคม
          3. แผนงานการศกึษา

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

1 หนูนอ้ยมอืสะอาด
ปราศจากโรค

เพอืเป็นการ
กระตุน้และ
สรา้งความ
ตระหนักใหก้บั
เด็กปฐมวยัไดม้ี
ความรูเ้กยีวกบั
การลา้งมอื 7 
ขนัตอนทถีกูวธิ ี
เพอืลดการ
แพรก่ระจายของ
เชอืโรคทตีดิตอ่

เด็ก
ปฐมวยั
ศนูย์
พฒันาเด็ก
เล็กบา้น
จรเขใ้หญ่

- - -   เด็กมี
สขุภาพ
อนามยั
ทดี ีมี
สขุภาพ
แข็งแรง
และ
ลา้ง
มอืได ้
อยา่ง
ถกูวธิ ี

เด็กมี
สขุภาพ
อนามยัทดีี
 มสีขุภาพ
แข็งแรง
และลา้ง
มอืได ้
อยา่งถกูวธิี

ศพด.
บา้น
จรเข ้
ใหญ่

หนว่ยง
าน

รบัผดิช

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถนิ (พ.ศ. 2561 - 2565) เพมิเตมิ (ฉบบัท ี4/2563)

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลจรเขใ้หญ ่ อําเภอบางปลามา้ จงัหวดัสพุรรณบรุี

ท ี โครงการ วตัถปุระสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลติ
ของ

โครงการ)

งบประมาณ ตวัชวีดั
 (KPI)ผลทคีาดวา่จะไดร้บั

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

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

1 โครงการสรา้งเสรมิ
ถนนดนิพรอ้มลงหนิ
คลกุ เชอืมถนนคนั
กนันําชลประทาน 
ถงึบา้นนายถนอม
แจม่กระจา่ง หมูท่ ี4
 บา้นทบันํา

เพอืให ้
ประชาชน
ไดร้ับ
ความสะดวก
ในการ
คมนาคม

สรา้งเสรมิถนน
ดนิพรอ้มลง
หนิคลกุ เชอืม
ถนนคนักนันํา
ชลประทาน ถงึ
บา้นนายถนอม
แจม่กระจา่ง
ผวิคนัทางดนิ
กวา้ง 4.30 เมตร
ฐานกวา้ง 8.00 
เมตร 

- - - - ###### จํานว
น 
1 
สาย

ประชาชนมี
ทางสญัจร
ทสีะดวก
รวดเร็วขนึ

กองชา่ง

(ชว่งท ี2)
บรเิวณบอ่กุง้นาง
กมลรัตน ์
สขุเอม ถงึ
บรเิวณทางเขา้
บา้นนายสพุล 
สดุสนอง
ผวิคนัทางดนิ
กวา้ง 4.30 เมตร
ฐานกวา้ง 8.00 
เมตร 

- - ###### - -

(ชว่งท ี3) 
บรเิวณบา้นนาย
สพุล สดุสนอง 
ถงึบรเิวณบา้น
นายถนอม
แจม่กระจา่ง
ผวิคนัทางดนิ
กวา้ง 4.30 เมตร
ฐานกวา้ง 8.00 
เมตร 
ยาว 800.00 
เมตร 
ผวิจราจรหนิคลกุ 
กวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 800.00 
เมตร 
หนาเฉลยี 0.10 
เมตร

- - - ###### -

หนว่
ยงาน
รบัผิ

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถนิ (พ.ศ. 2561 - 2565) เพมิเตมิ (ฉบบัท ี4/2563)

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลจรเขใ้หญ ่ อําเภอบางปลามา้ จงัหวดัสพุรรณบรุี

ท ี โครงการ วตัถปุระสงค์
เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณ ตวัชี
วดั 
(KPI
ผลทคีาดวา่จะไดร้บั

สําหรบั โครงการทเีกนิศกัยภาพขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิ
แบบ 

 5



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

1 แผนงาน
การศกึษา

คา่ครภุัณฑ์ ครภุัณฑ์
คอมพวิเตอร์

จัดซอื
จอคอมพวิเตอร์
จํานวน 2 เครอืง
เพอืใหม้อีปุกรณ์
สํานักงานทมีี
ประสทิธภิาพ ใช ้
งานไดอ้ยา่ง
ตอ่เนอืง ไมเ่ป็น
อนัตรายตอ่สขุภาพ

จัดซอื
จอคอมพวิเตอร์
จอแสดงภาพขนาด
ไมน่อ้ยกวา่ 19 นวิ
คณุลกัษณะพนืฐาน
มขีนาดไมน่อ้ยกวา่ 
19 นวิรองรับความ
ละเอยีดการ
แสดงผลไมน่อ้ยกวา่
 1,366 X768 Pixlมี
 Refresh 
Rate ไมน่อ้ยกวา่ 60
 Hz ม ีContrast 
Ratio ไมน่อ้ยกวา่ 

- - - 5,600 5,600 กอง
การศึ
กษา

บญัชคีรภุณัฑ์
แผนพฒันาทอ้งถนิ (พ.ศ. 2561 - 2565) เพมิเตมิ (ฉบบัท ี4/2563)

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลจรเขใ้หญ ่ อําเภอบางปลามา้ จงัหวดัสพุรรณบรุี

เป้าหมาย 
(ผลผลติของครภุณัฑ)์

งบประมาณ หนว่ย
งาน
รบัผดิ
ชอบ

ที แผนงาน หมวด ประเภท วตัถปุระสงค์

แบบ 
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