
1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏบิติัการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ อ าเภอบางปลาม้า จังหวัด
สุพรรณบรีุ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566

จัดต้ังศูนย์ปฏบิติัการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่
ในเขตพื้นที่อ าเภอบางปลาม้า จังหวัด
สุพรรณบรีุ ณ ที่ว่าการอ าเภอบางปลาม้า 
ชั้น 1

10,000 ส านักงาน
ส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่
อ าเภอ

บางปลาม้า

ส านักปลัด   
อบต.จรเข้ใหญ่

P อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ

รวม (งบประมาณ) 10,000

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว

ผลการเบกิจ่าย
งบประมาณ

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน รอบ 6 ดือน
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ ่อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบรุี

           (1) แผนงานที่ 1 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

1. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
     1.1 กลยุทธ์ที่ 5.5 การจัดหาและปรับปรุงเครือ่งมือเครือ่งใช้และสถานที่ปฏบิตัิงาน

6



1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย 45,200 อบต.จรเข้ใหญ่ กองการศึกษาฯ P

บริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการศึกษา) (อายุ 3 - 5 ป)ี ในศูนย์พฒันาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน ศพด.บา้น
ต าบลจรเข้ใหญ่ ทั้ง 2 แหง่ จ านวน 40 คน ดังนี้ จรเข้ใหญ่
1. ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ป ี ศพด.บา้นศาลา
เปน็เงิน  8,000 บาท ทา่ทราย
2. ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี
เปน็เงิน 8,000 บาท
3. ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี
เปน็เงิน 12,000 บาท
4. ค่ากิจกรรมพฒันาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี
เปน็เงิน 17,200 บาท

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนศูนย์ 119,000 อบต.จรเข้ใหญ่ กองการศึกษาฯ P

บริหารสถานศึกษา (รายหวั) พฒันาเด็กเล็ก เช่น ค่าวัสดุการศึกษา ส่ือการเรียน ศพด.บา้น
การสอนและเคร่ืองเล่นพฒันาการ ฯลฯ ส าหรับศูนย์ จรเข้ใหญ่
พฒันาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ่ ศพด.บา้นศาลา
ทั้ง 2 แหง่ อัตราคนละ 1,700 บาท (ส าหรับเด็ก ทา่ทราย
ปฐมวัย 2 - 5 ป)ี จ านวน 70 คน

อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ

อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ

           (1) แผนงานที่ 3 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว

ผลการเบกิจ่าย
งบประมาณ

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสังคม
     1.1 กลยุทธ์ที่ 1.2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน รอบ 6 ดือน
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ ่อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบรุี
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว

ผลการเบกิจ่าย
งบประมาณ

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาท าอาหารกลางวันใหก้ับเด็ก 360,150 อบต.จรเข้ใหญ่ กองการศึกษาฯ P

บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ปฐมวัยศูนย์พฒันาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล ศพด.ทั้ง 2 ศูนย์
จรเข้ใหญ่ ทั้ง 2 แหง่ จ านวน 245 วัน วันละ 21 บาท
จ านวน 70 คน

4 โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน เพื่อสนับสนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 1,073,910 อบต.จรเข้ใหญ่ กองการศึกษาฯ P

โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ อัตราคนละ 21 บาท/วัน รวม 200 วัน ใหก้ับ
โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลจรเข้ใหญ่ ทั้ง 4 แหง่ จ านวน 480 คน ดังนี้
- โรงเรียนบา้นโพธิศ์รี                                                                                              
- โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่                                                                                            
- โรงเรียนวัดศาลาทา่ทราย
- โรงเรียนวัดล าบวั

รวม (งบประมาณ) 1,598,260

อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ

อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ
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1 รณรงค์ปอ้งกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม
โครงการฯ เช่น ค่าทรายก าจัดลูกน้ ายุงลาย 
ค่าน้ ายาพน่หมอกควัน ค่าปา้ย ค่าวัสดุ
เชื้อเพลิง ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม

58,000              ต าบลจรเข้ใหญ่ กองสาธารณสุขฯ P ยังไม่ได้เบกิจ่าย

2 ค่าใช้จ่ายส าหรับขับเคล่ือนโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภยัจากโรคพษิสุนัขบา้ ตาม
พระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟา้ฯ 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัคซีน พร้อมวัสดุอุปกรณ์ 
ในการฉีด สุนัขและแมว ตามโครงการฯ

35,000              ต าบลจรเข้ใหญ่ กองสาธารณสุขฯ P ยังไม่ได้เบกิจ่าย

รวม (งบประมาณ) 93,000

           (1) แผนงานที่ 4 แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสังคม
     1.1 กลยุทธ์ที่ 1.1 การส่งเสริมสนับสนุนด้านสาธารณสุข

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน รอบ 6 ดือน
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ ่อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบรุี

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว

ผลการเบกิจ่าย
งบประมาณ
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1 โครงการติดต้ังไฟฟา้สาธารณะระบบโซล่าเซลล์
 (พลังงานแสงอาทติย์) หมู่ที่ 3

ติดต้ังชุดโคมไฟฟา้ส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทติย์   
- แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 40 วัตต์ Mono 
Crytaline silicon โคมไฟฟา้ส่องสว่าง 
รูปทรงแบบหลอดไฟฟา้ฟลูออเรสเซนต์  
18 วัตต์ พร้อมขากิง่ยึดเสาภายในโคมมี
หลอด LED Ultra Bright สี Warm white 
ไม่น้อยกว่า 400 LED     
- ชุดควบคุมเก็บในตู้เหล็กกันน้ ามีหลังคา 
โปรแกรมการเปดิ-ปดิ อัตโนมัติ  
 - แบตเตอร่ี Lead acid 
ขนาด 12v/21Ah
 - เสาเหล็กขนาด 3 นิ้ว ชุบกัลปว์าไนท ์
ความสูง 5 เมตร  หมู่ 3 จ านวน 9 ชุด
1. บริเวณบา้นนายดีเหล็ก ทองชาวกรุง  
จ านวน 1 ชุด
2. บริเวณบา้นนายวิโรจน์ แดงประเสริฐ  
จ านวน 1 ชุด
3. บริเวณบา้นนายสมทรง ทรงสมพรชัย  
จ านวน 1 ชุด

312,900            หมู่ที่ 3 
บา้นล าบวั

กองช่าง P ยังไม่ได้
เบกิจ่าย

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน รอบ 6 ดือน
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ ่อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบรุี

           (1) แผนงานที่ 9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1.1 กลยุทธ์ที่ 3.2 ไฟฟ้าสาธารณะ แก้ไขปญัหาไฟฟ้าส่องสว่างในที่สาธารณะเพ่ือความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว

ผลการเบกิจ่าย
งบประมาณ
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ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว

ผลการเบกิจ่าย
งบประมาณ

4. บริเวณสะพาน ค.ส.ล.ข้ามคลองล าบวั  
จ านวน 2 ชุด
5. บริเวณที่ต้ังเคร่ืองสูบระบายน้ า   
จ านวน 1 ชุด
6. บริเวณบา้นนางปญัญา เดชทองค า  
จ านวน 1 ชุด
7. บริเวณบา้นนางล้ินจี ่หงษส์กุล   
จ านวน 1 ชุด
8. บริเวณบา้นนายไฉน จันทกิจ   
จ านวน 1 ชุด

2 โครงการติดต้ังไฟฟา้สาธารณะระบบโซล่าเซลล์
 (พลังงานแสงอาทติย์) หมู่ที่ 8

ติดต้ังชุดโคมไฟฟา้ส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทติย์          
 - แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 40 วัตต์ Mono 
Crytaline silicon
 - โคมไฟฟา้ส่องสว่าง รูปทรงแบบหลอด
ไฟฟา้ฟลูออเรสเซนต์  18 วัตต์ 
พร้อมขากิง่ยึดเสาภายในโคมมีหลอด LED 
Ultra Bright สี Warm white
ไม่น้อยกว่า 400 LED       
 - ชุดควบคุมเก็บในตู้เหล็กกันน้ ามีหลังคา 
โปรแกรมการเปดิ-ปดิ อัตโนมัติ  
 - แบตเตอร่ี Lead acid 
ขนาด 12v/21Ah
 - เสาเหล็กขนาด 3 นิ้ว ชุบกัลปว์าไนท ์
ความสูง 5 เมตร หมู่ 8 จ านวน 7 ชุด

243,400            หมู่ที่ 8 
บ้านศาลาท่าทราย

กองช่าง P ยังไม่ได้
เบกิจ่าย
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ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว

ผลการเบกิจ่าย
งบประมาณ

1. ริมถนนลาดยางบริเวณหลัง
บา้นนายวิทยา มาลาวงษ ์
จ านวน 1 ชุด
2. บริเวณทางเข้าวัดศาลาทา่ทราย
จ านวน 2 ชุด
3. บริเวณหลังวัดศาลาทา่ทราย
จ านวน 1 ชุด
4. บริเวณหน้าบา้นนางสมบติั เอมสมบรูณ์
จ านวน 1 ชุด
5. บริเวณหน้าบา้นนางสาล่ี วรรณารุณ   
จ านวน 1 ชุด
6. บริเวณหลังบา้นนายวิฑูรย์ มหาชน   
จ านวน 1 ชุด

รวม (งบประมาณ) 556,300
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1 โครงการซ่อมแซมทางข้ามล ารางสาธารณะ 
พร้อมฝังทอ่ ค.ส.ล และโครงการขุดฝังทอ่ PVC
เพื่อระบายน้ า บริเวณทางเข้าคลองบางปลาม้า

1. ผิวกว้าง 9.00 เมตร 
ฐานกว้าง 18.20 เมตร 
สูง 2.30 เมตร 
ยาว 8.50 เมตร 
ได้ปริมาตรดินถม 112.00 ลูกบาศก์เมตร
2. ฝังกลบทอ่ ค.ส.ล. Ø 0.60 เมตร 
จ านวน 20.00 ทอ่น 
3. แผ่นพื้นส าเร็จรูปขนาด 0.35 x 0.05
x 2.00 เมตร ลวด 4 เส้น Ø 4.0 มม. 
จ านวน 11 แผ่น
4. เสาเข็มไม้เบญจพรรณ Ø 5 นิ้ว 
ยาว 5.00 เมตร จ านวน 11 ต้น

118,000            หมู่ที่ 4 
บา้นทบัน้ า

กองช่าง P เบกิจ่ายแล้ว

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว

ผลการเบกิจ่าย
งบประมาณ

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน รอบ 6 ดือน
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ ่อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบรุี

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ

1. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1.1 กลยุทธ์ที่ 3.1 การคมนาคมทางบกทางน้ า แก้ไขปญัหาถนนต่าง ๆ ที่ช ารุด
           (1) แผนงานที่ 9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 

13



ด าเนินการ
เสร็จแล้ว

ผลการเบกิจ่าย
งบประมาณ

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ

P เบกิจ่ายแล้ว

3 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางทกุสาย 
ทั้ง 9 หมู่บา้น หมู่ที่ 1 บา้นดอนผักเส้ียน

ผิวจราจรแอสฟลัต์ติกคอนกรีต
กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 185.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 
หรือมีผิวจราจรแอสฟลัต์ติกคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 740.00 ตารางเมตร

350,500            หมู่ที่ 1 
บา้นดอนผักเส้ียน

กองช่าง P อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ

กองช่าง2 โครงการสร้างเสริมถนนดินพร้อมลงหนิคลุก 
เชื่อมถนนคันกัน้น้ าชลประทาน
ถึงบา้นนายถนอม แจ่มกระจ่าง 
หมู่ที่ 4 บา้นทบัน้ า

ข่วงที่ 3
ระยะที่ 1 ผิวคันทางดินกว้าง 4.30 เมตร 
ฐานกว้าง 8.00 เมตร สูง 0.90 เมตร 
ยาว 150.00 เมตร หรือได้ปริมาตรดินถม
ไม่น้อยกว่า 526.50 ลบ.ม.
ระยะที่ 2 ผิวคันทางดินกว้าง 4.30 เมตร 
ฐานกว้าง 8.00 เมตร สูง 1.35 เมตร 
ยาว 150.00 เมตร หรือได้ปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า  941.62 ลบ.ม. 
ทางเชื่อม จ านวน 9 จุด ผิวคันทางดิน
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร  
หรือได้ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 
28.75 ลบ.ม. งานผิวจราจร 
ผิวจราจรหนิคลุก กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 300.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร
หรือได้ปริมาตรหนิคลุกไม่น้อยกว่า 
124.50 ลบ.ม. ทางเชื่อม จ านวน 9 จุด 
ผิวจราจรกว้าง 2.70 เมตร 
ยาว 3.00 เมตร หรือได้ปริมาตรหนิคลุก
ไม่น้อยกว่า 7.70 ลบ.ม.

451,800            หมู่ที่ 4 
บา้นทบัน้ า
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ด าเนินการ
เสร็จแล้ว

ผลการเบกิจ่าย
งบประมาณ

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากคอสะพาน ค.ส.ล. ตลาดบา้นโพธิศ์รีถึง
บริเวณบา้นนางบญุยืน สมสวย

ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 150.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่น้อยกว่า 525.00 ตารางเมตร 
ลงหนิคลุกไหล่ทางตามสภาพ
และทางเชื่อมขึน้ลง

461,200            หมู่ที่ 6 
บา้นโพธิศ์รี

กองช่าง P อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ

5 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากบา้น
นางสาวส ารวย อ่อนดีสวัสด์ิ 
ถึงเชื่อมต่อถนนคันกัน้น้ าชลประทาน หมู่ที่ 9

ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 526.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่น้อยกว่า 1,578.00 ตารางเมตร 
ลงหนิคลุกไหล่ทางและทางเชื่อมขึน้ลง
ตามสภาพ

1,371,000         หมู่ที่ 9 
บา้นกลาง

กองช่าง P ยังไม่ได้เบกิจ่าย

6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง
สายคันกัน้น้ าชลประทาน บา้นดอนผักเส้ียน
ไปบา้นกลาง ต าบลจรเข้ใหญ่

ถนนลาดยางสายคันกัน้น้ าชลประทาน
บา้นดอนผักเส้ียนไปบา้นกลาง 
กม.2+610 - กม.4+690   
ผิวจราจรแอสฟลัต์ติก
คอนกรีตกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 2,080.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร  หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
แอสฟลัต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 
12,480.00 ตารางเมตร

9,997,000         หมู่ที่ 1 
บา้นดอนผักเส้ียน

 หมู่ที่ 9
บา้นกลาง

กองช่าง P เบกิจ่ายแล้ว
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ด าเนินการ
เสร็จแล้ว

ผลการเบกิจ่าย
งบประมาณ

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ

7 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางจาก
บา้นนายอาด ทบัพนัธ์ ถึงบา้นนายทนิ บญุมี 
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 345.00 เมตร 
หนา  0.15 เมตร หรือมีผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไม่น้อยกว่า 1,725.00 
ตารางเมตรพร้อมตีเส้นจราจร (สีขาว) 
กว้าง 0.10 เมตร ทั้ง 2 ข้างทาง 
และติดต้ังโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทติย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน 
All in one Solar street light 
จ านวน 7 ต้น

2,581,000         หมู่ที่ 2
บา้นจรเข้ใหญ่

กองช่าง P อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ

8 โครงการซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก/
ลาดยาง จากร้านค้านางจินดา วงษง์าม 
ถึงปากทางเข้า หมู่ 5 เขตติดต่อถนนลาดยาง
สายโคกคราม-พรมแดน

ช่วงที่ 1 จากปากทางเข้า หมู่ 5 เขตติดต่อ
ถนนลาดยางสายโคกคราม - พรมแดน 
ถึงบริเวณสะพาน ค.ส.ล. ข้ามล าราง
สาธารณะ ปริมาณงาน ผิวจราจร
แอสฟลัต์ติกคอนกรีต 
กว้าง 5.00 เมตร 
ยาวรวม 770.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร หรือมีผิวจราจร
แอสฟลัต์ติกคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 3,850.00 ตารางเมตร
พร้อมตีเส้นจราจรสีขาวทั้ง 2 ข้างทาง 
และติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทติย์
แบบประกอบในชุดเดียวกัน All in one 
Solar street light จ านวน 20 ต้น

4,902,000      หมู่ที่ 5 
บา้นกลาง

กองช่าง P เบกิจ่ายแล้ว
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ด าเนินการ
เสร็จแล้ว

ผลการเบกิจ่าย
งบประมาณ

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ

9 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง
สายคันกัน้น้ าชลประทานบา้นทบัน้ า 
ต าบลจรเข้ใหญ่

ถนนคันกัน้น้ าชลประทาน บริเวณเชื่อมต่อ
ถนนลาดยางสายโคกคราม-พรมแดน 
(ส่ีแยกบา้นกลาง) 
กม.5+230 - กม.7+300 
ผิวจราจรแอสฟลัต์ติก
คอนกรีตกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 2,070.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟลัต์ติก
คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 12,420.00 
ตารางเมตร

9,953,000         หมู่ที่ 4 
บา้นทบัน้ า

กองช่าง P เบกิจ่ายแล้ว

10 โครงการซ่อมแซม SLOP และไหล่ทาง
ถนนลาดยางสายภายในหมู่บา้นล าบวั 
หมู่ที่ 3

สภาพเดิม ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร 
ฐานกว้าง 9.00 เมตร 
สูง 2.50 เมตร 
ยาว 473.00 เมตร
สภาพใหม่ ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร 
ฐานกว้าง 9.00 เมตร 
สูง 2.50 เมตร 
ยาว 295.00 เมตร เสริมดิน 
กว้าง 0.25 เมตร (เผ่ือลาดตาม SLOP) 
สูง 1.00 เมตร ยาว 295.00 เมตร 
ได้ปริมาตรดินถม 227.00 ลูกบาศก์เมตร
ไหล่ทางลงหนิคลุกกว้าง 0.25 เมตร 
ยาว 295.00 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 
ได้ปริมาตรหนิคลุกไม่น้อยกว่า 11.00 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกล่ียแต่ง

79,000 หมู่ที่ 3 
บา้นล าบวั

กองช่าง P เบกิจ่ายแล้ว
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ด าเนินการ
เสร็จแล้ว

ผลการเบกิจ่าย
งบประมาณ

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ

P ยังไม่ได้เบกิจ่าย

รวม (งบประมาณ) 37,188,500

ช่วงที่ 1 บา้นศาลาทา่ทราย หมู่ 8 
ถึงบา้นดอนผักเส้ียน หมู่ 1 ต าบลจรเข้ใหญ่
อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบรีุ 
กม. 2+060 ถึง กม. 2+610 
ผิวจราจรแอสฟลัต์ติกคอนกรีต
กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 550.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟลัต์ติกคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 3,300.00 ตารางเมตร 
ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทติย์
แบบประกอบในชุด เดียวกัน All in one 
Solar street light จ านวน 14 ชุด
ช่วงที่ 2 บา้นทบัน้ า หมู่ 4 ต าบลจรเข้ใหญ่
อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบรีุ 
กม. 4+697 ถึง กม. 5+230 
ผิวจราจรแอสฟลัต์ติกคอนกรีต
กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 533.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟลัต์ติกคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 3,198.00 ตารางเมตร 
ติดต้ังโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทติย์แบบ
ประกอบในชุดเดียวกัน  All in one Solar
street light จ านวน 10 ชุด

11 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสาย
คันกัน้น้ าชลประทาน ต าบลจรเข้ใหญ่ 

6,924,000         หมู่ 8 
บ้านศาลาท่าทราย

 หมู่ 4
บา้นทบัน้ า

กองช่าง
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1 โครงการถมดินที่ต้ังประปาหมู่บา้นแหง่ใหม่ 
บา้นทบัน้ า หมู่ที่ 4

1. งานถมดินที่ต้ังระบบประปาหมู่บา้น 
ผิวกว้าง 12.00 เมตร 
ฐานกว้าง 21.75 เมตร  
ยาว 15.00 เมตร 
สูงเฉล่ีย 3.25 เมตร
2. ทางเข้าที่ต้ังระบบประปาหมู่บา้น 
ผิวกว้าง 6.00 เมตร 
ฐานกว้าง 15.00 เมตร  
ยาว 6.00 เมตร 
สูงเฉล่ีย 2.80 เมตร 
รวมได้ปริมาตรดินถมทั้งหมด 
928.42 ลูกบาศก์เมตร
3. หนิคลุกทางเข้าที่ต้ังระบบประปา 
ผิวกว้าง 6.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
ยาว  6.00 เมตร 
ได้ปริมาตรหนิคลุก 5.40 ลูกบาศก์เมตร

215,000            หมู่ที่ 4 
บา้นทบัน้ า

กองช่าง P เบกิจ่ายแล้ว

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว

ผลการเบกิจ่าย
งบประมาณ

           (1) แผนงานที่ 9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1.1 กลยุทธ์ที่ 3.4 การผังเมือง

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน รอบ 6 ดือน
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ ่อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบรุี
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ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว

ผลการเบกิจ่าย
งบประมาณ

2 โครงการถมดินที่ต้ังประปาหมู่บา้นแหง่ใหม่ 
บา้นกลาง หมู่ที่ 9

1. งานถมดินที่ต้ังระบบประปาหมู่บา้น 
ผิวกว้าง 12.00 เมตร 
ฐานกว้าง 22.80 เมตร 
ยาว 15.00 เมตร 
สูงเฉล่ีย 3.60 เมตร
2. ทางเข้าที่ต้ังระบบประปาหมู่บา้น 
ผิวกว้าง 6.00 เมตร 
ฐานกว้าง 15.00 เมตร 
ยาว 11.00 เมตร 
สูงเฉล่ีย 3.00 เมตร 
รวมได้ปริมาตรดินถมทั้งหมด 
1,306.08 ลูกบาศก์เมตร
3. หนิคลุกทางเข้าที่ต้ังระบบประปา 
ผิวกว้าง 6.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  
ยาว 11.00 เมตร 
ได้ปริมาตรหนิคลุก 9.90 ลูกบาศก์เมตร

293,000            หมู่ที่ 9 
บา้นกลาง

กองช่าง P เบกิจ่ายแล้ว

รวม (งบประมาณ) 508,000
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1 โครงการระบบผลิตน้ าประปา ขนาดใหญ่ 
ก าลังการผลิต 10 ลุกบาศก์เมตร ต่อชั่วโมง
บา้นศาลาทา่ทราย หมู่ที่ 8 ต าบลจรเข้ใหญ่ 
อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบรีุ

ติดต้ังระบบผลิตน้ าประปา (Water 
Treatment System) POG 
ขนาดใหญ่ L รองรับ 
121 – 300 ครัวเรือน ก าลังการผลิต  
10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ตามแบบบญัชี
นวัตกรรมไทย 01020003 
จ านวน 1 ระบบ

5,200,000         หมู่ที่ 8
บ้านศาลาท่าทราย

กองช่าง P ยังไม่ได้เบกิจ่าย

2 โครงการแก้ไขปญัหาภยัแล้งเพื่อการอุปโภค
บริโภคด้วยระบบ Water Treatment 
System ใหก้ับบริเวณหมู่ 9 ต าบลจรเข้ใหญ่ 
อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบรีุ

ติดต้ังระบบผลิตน้ าประปา 
(Water Treatment System) POG 
ขนาดใหญ่ L รองรับ 
121 – 300 ครัวเรือน 
ก าลังการผลิต  10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
 ตามแบบบญัชีนวัตกรรมไทย 
01020003 
จ านวน 1 ระบบ

5,200,000         หมู่ที่ 9 
บา้นกลาง

กองช่าง P ยังไม่ได้เบกิจ่าย

รวม (งบประมาณ) 10,400,000

           (1) แผนงานที่ 9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า
     1.1 กลยุทธ์ที่ 4.1 แหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค และบริโภค

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน รอบ 6 ดือน
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ ่อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบรุี

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว

ผลการเบกิจ่าย
งบประมาณ
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1 คลองสวยน้ าใส เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จายเกีย่วกับการด าเนิน
โครงการคลองสวยน้ าใส ในพื้นที่ต าบล
จรเข้ใหญ่ ทั้ง 9 หมู่

30,000              ต าบลจรเข้ใหญ่ กองสาธารณสุขฯ P อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ

รวม (งบประมาณ) 30,000

           (1) แผนงานที่ 10 แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

1. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     1.1 กลยุทธ์ 6.1 บ าบดัและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอนุรักษ์แหล่งน้ าและปา่ไม้

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน รอบ 6 ดือน
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ ่อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบรุี

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว

ผลการเบกิจ่าย
งบประมาณ
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1 เงินสมทบกองทนุประกันสุขภาพองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ (สปสช.)

เพื่อจ่ายเปน็เงินสมทบกองทนุหลักประกัน
สุขภาพในระดับต าบล เพื่อสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของกองทนุ 
ในอัตราร้อยละของเงินที่ได้รับจัดสรรจาก
กองทนุหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ 
(สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 กรณี
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ไม่
รวมเงินอุดหนุน ต้ังแต่ 6 ถึง 20 ล้าน)

88,000              ต าบลจรเข้ใหญ่ กองสาธารณสุขฯ P อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ

รวม (งบประมาณ) 88,000

           (1) แผนงานที่ 12 แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสังคม
     1.1 กลยุทธ์ 1.1 การส่งเสริมสนับสนุนด้านสาธารณสุข

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน รอบ 6 ดือน
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ ่อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบรุี

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว

ผลการเบกิจ่าย
งบประมาณ
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1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเปน็เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุใน
ต าบลจรเข้ใหญ่ โดยจ่ายเปน็ขัน้บนัได 
จ านวน 1,134 รายทั้ง 12 เดือน

9,100,800 ทั้ง 9 หมู่บา้น ส านักปลัด
อบต.จรเข้ใหญ่

P อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ

2 เบี้ยยังชีพผู้พกิาร เพื่อจ่ายเปน็เงินเบี้ยยังชีพผู้พกิารหรือ
ทพุพลภาพทกุรายมีสิทธิได้รับเบี้ยความ
พกิาร รายละ 800 บาท และ 1,000 
บาทต่อเดือน จ านวน 147 ราย
ทั้ง 12 เดือน

1,440,000 ทั้ง 9 หมู่บา้น ส านักปลัด
อบต.จรเข้ใหญ่

P อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ

3 เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ เพื่อจ่ายเปน็เงินเบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ใน
ต าบลจรเข้ใหญ่ จ านวน 3 ราย 
รายละ 500 บาท จ านวน 12 เดือน

18,000 หมู่ที่ 8 
และหมู่ที่ 9

ส านักปลัด
อบต.จรเข้ใหญ่

P อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ

รวม (งบประมาณ) 10,558,800

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน รอบ 6 ดือน
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ ่อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบรุี

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว

ผลการเบกิจ่าย
งบประมาณ

           (1) แผนงานที่ 12 แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสังคม
     1.1 กลยุทธ์ที่ 1.7 การสนับสนุนด้านสวัสดิการและสงเคราะห์
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             1.5 การปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั

1 เงินส ารองจ่าย เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในกรณีที่ฉุกเฉินหรือ
สาธารณภยัที่เกิดขึน้หรือจ าเปน็เร่งด่วน
ตามความเหมาะสม

662,300 ทั้ง 9 หมู่บา้น ส านักปลัด
อบต.จรเข้ใหญ่

P ยังไม่ได้เบกิจ่าย

รวม (งบประมาณ) 662,300

ผลการเบกิจ่าย
งบประมาณ

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน รอบ 6 ดือน
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ ่อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบรุี

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว

           (1) แผนงานที่ 12 แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสังคม
     1.1 กลยุทธ์ที่ 1.3 การส่งเสริมสนับสนุนความเข็มแข็งแก่ชุมชน
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1 เงินสมทบกองทนุแม่ของแผ่นดินเพื่อสวัสดิการ
ชุมชน ต าบลจรเข้ใหญ่

เพื่อสมทบเงินใหก้องทนุแม่ของแผ่นดิน
เพื่อสวัสดิการชุมชนต าบลจรเข้ใหญ่

10,000 ต าบลจรเข้ใหญ่ ส านักปลัด
อบต.จรเข้ใหญ่

P ยังไม่ได้
ด าเนินการ

รวม (งบประมาณ) 10,000

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก

ยังไม่ได้
ด าเนินการ

อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว

ผลการเบกิจ่าย
งบประมาณ

           (1) แผนงานที่ 12 แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง

1. ยุทธศาสตร์ที่ 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
     1.1 กลยุทธ์ที่ 5.6 จัดใหบ้ริการประชาชน

ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน รอบ 6 ดือน
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ ่อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบรุี
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