
 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ 

(พ.ศ. 2561 - 2565) 

เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่5/2563) 
 

 
 

 

องค์การบรหิารสว่นต าบลจรเขใ้หญ ่

ต าบลจรเขใ้หญ ่อ าเภอบางปลามา้  

จงัหวดัสพุรรณบรุี 
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8. แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา- - - - - - - - 4 23,882,000 4 ########
- - - - - 4 23,882,000 4 ########

- - - - - - - - 4 23,882,000 4 ########

3. ยทุธศาสตรก์าร
พฒันาดา้นโครงสรา้ง

รวม

รวมทงัสนิ

บญัชสีรปุโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถนิ (พ.ศ. 2561 - 2565) เพมิเตมิ (ฉบบัท ี5/2563)

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลจรเขใ้หญ ่อาํเภอบางปลามา้ จงัหวดัสพุรรณบรุี

ยทุธศาสตร์
 ปี ๒๕๖1  ปี ๒๕๖2  ปี ๒๕๖3  ปี ๒๕๖4  ปี ๒๕๖๕ รวม 5 ปี

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 โครงการซอ่มแซม
ถนน คสล./ลาดยาง
จากรา้นคา้นางจนิดา
 วงษ์งาม 
ถงึปากทางเขา้   หมู่
 5 เขตตดิตอ่
ถนนลาดยางสาย
โคกคราม-พรมแดน

เพอืให ้
ประชาชน
ไดร้ับ
ความสะดวก
ในการ
คมนาคม

ชว่งท ี1 จาก
ปากทางเขา้ 
หมู ่5 เขตตดิตอ่
ถนนลาดยางสาย
โคกคราม-
พรมแดน ถงึ
บรเิวณสะพาน ค.
ส.ล. ขา้มลําราง
สาธารณะ 
ปรมิาณงาน  
ผวิจราจร
แอสฟัลตต์กิคอนก
รตี
กวา้ง 5.00 เมตร
 ยาวรวม 770.00 
เมตร หนา 0.05 
เมตร หรอืม ีผวิ
จราจรแอสฟัลตต์ิ
กคอนกรตี ไม่
นอ้ยกวา่ 
3,850.00 ตาราง

- - - - ####### จํานว
น 1
 สาย

ประชาชนมี
ทางสญัจร
ทสีะดวก
รวดเร็วขนึ

กองชา่ง

2 โครงการยกระดบั
ถนนพรอ้มผวิจราจร
แอสฟัลตต์กิคอนกรตี 
สายเชอืมตอ่ถนนคนั
กนันํา   
ชลประทาน หมู ่4 ถงึ
 ถนน คสล. บา้นลํา
บวั หมู ่3

เพอืให ้
ประชาชน
ไดร้ับ
ความสะดวก
ในการ
คมนาคม

ผวิจราจร
แอสฟัลตต์กิคอนก
รตีกวา้ง 4.00 
เมตร 
ความยาว 580.00
 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 
หรอืมผีวิจราจร
แอสฟัลตต์กิ
คอนกรตี ไมน่อ้ย
กวา่ 2,320.00 
ตารางเมตร

- - - - ####### จํานว
น 1
 สาย

ประชาชนมี
ทางสญัจร
ทสีะดวก
รวดเร็วขนึ

กองชา่ง

หนว่ย
งาน
รบัผดิ

รายละเอยีดโครงการพฒันา
แผนพฒันาทอ้งถนิ (พ.ศ. 2561 - 2565) เพมิเตมิ (ฉบบัท ี5/2563)

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลจรเขใ้หญ ่ อําเภอบางปลามา้ จงัหวดัสพุรรณบรุี

ท ี โครงการ วตัถปุระสงค์
เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณ ตวัชี
วดั 
(KPI
ผลทคีาดวา่จะไดร้บั

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

หนว่ย
งาน
รบัผดิ

ที โครงการ วตัถปุระสงค์
เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณ ตวัชี
วดั 
(KPI
ผลทคีาดวา่จะไดร้บั

3 โครงการซอ่มแซม
ถนน ค.ส.ล. และ
กอ่สรา้งใหม ่สาย
บา้นศาลาทา่ทราย
หมูท่ ี8 ไปบา้น
สะพาน 
ตําบลองครักษ์

เพอืให ้
ประชาชน
ไดร้ับ
ความสะดวก
ในการ
คมนาคม

ชว่งท ี1 บรเิวณ
คอสะพาน 
ค.ส.ล. ขา้มลํา
รางสาธารณะ 
หนา้โรงเรยีนวดั
ศาลาทา่ทราย 
ถงึ บรเิวณบอ่กุง้
นายจนิดา เนตร
สวา่ง หมูท่ ี8   
ปรมิาณงาน  ผวิ
จราจรกวา้ง 3.00 
เมตร ยาว 
1,175.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรอืมี
พนืทผีวิจราจร
คอนกรตีเสรมิ
เหล็ก ไมน่อ้ยกวา่
 3,525.00
ตารางเมตร
ชว่งท ี2 บรเิวณ

- - - - ####### จํานว
น 1
 สาย

ประชาชนมี
ทางสญัจร
ทสีะดวก
รวดเร็วขนึ

กองชา่ง

4 โครงการยกระดบั
ถนนพรอ้มผวิจราจร
แอสฟัลตต์กิคอนกรตี
 สายบา้นโพธศิร ีหมู่
ท ี6 
ไปบา้นดอนหนาม
แดง หมูท่ ี7

เพอืให ้
ประชาชน
ไดร้ับ
ความสะดวก
ในการ
คมนาคม

ชว่งท ี1  บรเิวณ
คอสะพาน ค.ส.ล.
 ตลาดโพธศิร ี
ไปสดุเขตหมู ่6 
ปรมิาณงาน  ผวิ
จราจรแอสฟัลตต์ิ
กคอนกรตี
กวา้ง 3.00 เมตร 
ความยาว 
1,190.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 
หรอืมพีนืทผีวิ
จราจรแอสฟัลตต์ิ
กคอนกรตีไม่
นอ้ยกวา่ 
3,570.00 
ตารางเมตร
ชว่งท ี2 บรเิวณที
นานายพสิทิธ ิ
เปียมบรบิรูณ์ ถงึ
บรเิวณทนีานาย

- - - - ####### จํานว
น 1
 สาย

ประชาชนมี
ทางสญัจร
ทสีะดวก
รวดเร็วขนึ

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

หนว่ย
งาน
รบัผดิ

ที โครงการ วตัถปุระสงค์
เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณ ตวัชี
วดั 
(KPI
ผลทคีาดวา่จะไดร้บั

ชว่งท ี3 บรเิวณ
ทนีานายสมบตัิ
ผอ่งญาต ิถงึ
บรเิวณทนีานาย
สรุนิทร ์เชอืเล็ก
ปรมิาณงาน  
กวา้ง 3.00 เมตร 
ความยาว 250.00
 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 
หรอืมพีนืทผีวิ
จราจรแอสฟัลตต์ิ
กคอนกรตี ไม่
นอ้ยกวา่ 750.00
 ตารางเมตร
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2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 แผนงานบรหิารทวัไปคา่ครภุัณฑ์ คา่ครภุัณฑ์
งานบา้น
งานครัว

เพอืปัมนําขนึสู่
อาคารสํานักงาน
เนอืงจากเครอืง
ปัมนําเดมิเกดิการ
ชาํรดุเสยีหายไม่
สามารถใชง้านได ้

เพอืจัดซอืเครอืงปัม
นําอตัโนมตั ิจํานวน 
1 เครอืง ขนาด
กําลงัไฟ
200 วตัต ์ความ
เหมาะสมในการ
ใชง้าน 2-3 ชนั
จํานวนจดุการใชง้าน
1-5 จดุ ระยะดดู 8 

- - - 9,500 - สํานักปลดั

2 แผนงาน
เคหะและ
ชมุชน

คา่ครภุัณฑ์ ครภุัณฑ์
คอมพวิเตอร์

จัดซอืจอแสดง
ภาพ
จํานวน 1 เครอืง
เพอืใหม้อีปุกรณ์
สํานักงานทมีี
ประสทิธภิาพ ใช ้
งานไดอ้ยา่ง
ตอ่เนอืง ไมเ่ป็น
อนัตรายตอ่สขุภาพ

จัดซอืจอแสดงภาพ
ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 19
 นวิ
คณุลกัษณะพนืฐาน
- มขีนาดไมน่อ้ยกวา่
 19 นวิ
- รองรับความ
ละเอยีดการ
แสดงผลไมน่อ้ยกวา่
 1,366 X768 Pixl
- ม ีRefresh Rate ไม่
นอ้ยกวา่ 60 Hz 
- ม ีContrast Ratio 
ไมน่อ้ยกวา่ 600:1 

- - - 2,800    - กอง
ชา่ง

บญัชคีรภุณัฑ์
แผนพฒันาทอ้งถนิ (พ.ศ. 2561 - 2565) เพมิเตมิ (ฉบบัท ี5/2563)

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลจรเขใ้หญ ่ อําเภอบางปลามา้ จงัหวดัสพุรรณบรุี

เป้าหมาย 
(ผลผลติของครภุณัฑ)์

งบประมาณ หนว่ย
งาน
รบัผดิ
ชอบ

ที แผนงาน หมวด ประเภท วตัถปุระสงค์

แบบ 
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