
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 7.1.2 ปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ใหม้ีมาตรฐานครอบคลุมทั้งจังหวัด
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญท่ี่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ติดต้ังไฟฟา้สาธารณะระบบ
โซล่าเซลล์ (พลังงานแสงอาทติย์) 
หมู่ที่ 3

เพื่อติดต้ังไฟฟา้
สาธารณะระบบ
โซล่าเซลล์ เปน็การ
ส่องสว่าง และใช้
พลังงานจาก
แสงอาทติย์

ติดต้ังชุดโคมไฟฟา้ส่องสว่าง
พลังงานแสงอาทติย์
- แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 40 วัตต์ 
Mono Crytaline silicon
- โคมไฟฟา้ส่องสว่าง รูปทรงแบบ
หลอดไฟฟา้ฟลูออเรสเซนต์ 18 
วัตต์ พร้อมขากิง่ยึดเสาภายในโคม
มีหลอด LED Ultra Bright 
สี Warm white ไม่น้อยกว่า 
400 LED 
- ชุดควบคุมเก็บในตู้เหล็กกันน้้ามี
หลังคา โปรแกรมการเปดิ-ปดิ 
อัตโนมัติ
- แบตเตอร่ี Lead acid ขนาด 
12v/21Ah
- เสาเหล็กขนาด 3 นิ้ว 
ชุบกัลปว์าไนท ์ความสูง 5 เมตร

312,900     312,900      - - - 1 
โครงการ

ประชาชนมีไฟฟา้
สาธารณะไว้ใช้
ประโยชน์อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที่ 1/2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ ่ อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบรุี

โครงการเดิม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บา้นและแผนพัฒนาชุมชน
แบบ ผ.02/1 

1



1. บริเวณบา้นนายดีเหล็ก 
ทองชาวกรุง  จ้านวน 1 ชุด
2. บริเวณบา้นนายวิโรจน์ 
แดงประเสริฐ  จ้านวน 1 ชุด
3. บริเวณบา้นนายสมทรง 
ทรงสมพรชัย  จ้านวน 1 ชุด
4. บริเวณสะพาน ค.ส.ล.
ข้ามคลองล้าบวั  จ้านวน 2 ชุด
5. บริเวณที่ต้ังเคร่ืองสูบระบายน้้า
จ้านวน 1 ชุด                      
6. บริเวณบา้นนางปญัญา 
เดชทองค้า  จ้านวน 1 ชุด
7. บริเวณบา้นนางล้ินจี ่หงษส์กุล
จ้านวน 1 ชุด
8. บริเวณบา้นนายไฉน จันทกิจ
จ้านวน 1 ชุด
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2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เปล่ียนแปลงไม่เปล่ียนแปลง ไม่เปล่ียนแปลง
- - -1 กองช่างติดต้ังชุดโคมไฟฟา้ส่องสว่างพลังงาน

แสงอาทติย์
- แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 40 วัตต์ 
Mono Crytaline silicon
- โคมไฟฟา้ส่องสว่าง รูปทรงแบบ
หลอดไฟฟา้ฟลูออเรสเซนต์  
18 วัตต์ พร้อมขากิง่ยึดเสาภายใน
โคมมีหลอด LED Ultra Bright 
สี Warm white ไม่น้อยกว่า 
400 LED       
- ชุดควบคุมเก็บในตู้เหล็กกันน้้ามี
หลังคา โปรแกรมการเปดิ-ปดิ 
อัตโนมัติ  
- แบตเตอร่ี Lead acid 
ขนาด 12v/21Ah         
- เสาเหล็กขนาด 3 นิ้ว 
ชุบกัลปว์าไนท ์ความสูง 5 เมตร
หมู่ 3 จ้านวน 10 ชุด
1. บริเวณบา้นนายดีเหล็ก 
ทองชาวกรุง  จ้านวน 1 ชุด
2. บริเวณบา้นนายวิโรจน์ 
แดงประเสริฐ  จ้านวน 1 ชุด
3. บริเวณบา้นนายสมทรง 
ทรงสมพรชัย  จ้านวน 1 ชุด
4. บริเวณสะพาน ค.ส.ล.
ข้ามคลองล้าบวั  จ้านวน 2 ชุด

โครงการติดต้ังไฟฟา้สาธารณะระบบ
โซล่าเซลล์ (พลังงานแสงอาทติย์) 
หมู่ 3

เพื่อจ่ายเปน็ค่า
ด้าเนินการติดต้ังไฟฟา้
สาธารณะระบบ
โซล่าเซลล์ 
(พลังงานแสงอาทติย์) 
หมู่ 3

1 
โครงการ

ประชาชนมีไฟฟา้
สาธารณะไว้ใช้
ประโยชน์อย่าง
ทั่วถึง

348,000     -

โครงการที่เปลี่ยนแปลง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI)
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5. บริเวณที่ต้ังเคร่ืองสูบระบายน้้า   
จ้านวน 1 ชุด
6. บริเวณบา้นนางปญัญา 
เดชทองค้า  จ้านวน 1 ชุด
7. บริเวณบา้นนางล้ินจี ่หงษส์กุล   
จ้านวน 1 ชุด
8. บริเวณบา้นนายไฉน จันทกิจ   
จ้านวน 1 ชุด
9. บริเวณบา้นนายโปรด ทบัพนัธ์   
จ้านวน 1 ชุด
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 7.1.2 ปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ใหม้ีมาตรฐานครอบคุมทั้งจังหวัด
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญท่ี่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.1 แผนงานที่ 2.4 แผนงานเคหะและชุมชน

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 ติดต้ังไฟฟา้สาธารณะระบบ
โซล่าเซลล์ (พลังงานแสงอาทติย์) 
หมู่ที่ 8

เพื่อติดต้ังไฟฟา้
สาธารณะระบบ
โซล่าเซลล์ เปน็การ
ส่องสว่าง และใช้
พลังงานจาก
แสงอาทติย์

ติดต้ังชุดโคมไฟฟา้ส่องสว่าง
พลังงานแสงอาทติย์
- แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 40 วัตต์ 
Mono Crytaline silicon
- โคมไฟฟา้ส่องสว่าง รูปทรงแบบ
หลอดไฟฟา้ฟลูออเรสเซนต์ 
18 วัตต์ พร้อมขากิง่ยึดเสาภายใน
โคมมีหลอด LED Ultra Bright 
สี Warm white ไม่น้อยกว่า 
400 LED
- ชุดควบคุมเก็บในตู้เหล็กกันน้้ามี
หลังคา โปรแกรมการเปดิ-ปดิ 
อัตโนมัติ
- แบตเตอร่ี Lead acid ขนาด 
12v/21Ah
- เสาเหล็กขนาด 3 นิ้ว 
ชุบกัลปว์าไนท ์ความสูง 5 เมตร

243,400     243,400     - - - 1 
โครงการ

ประชาชนมีไฟฟา้
สาธารณะไว้ใช้
ประโยชน์อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

โครงการเดิม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บา้นและแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที่ 1/2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ ่ อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI)

แบบ ผ.02/1 แบบ ผ.02/1 แบบ ผ.02/2 แบบ ผ.02/1 
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1. ริมถนนลาดยางบริเวณ
หลังบา้นนายวิทยา มาลาวงษ ์
จ้านวน 1 ชุด
2. บริเวณทางเข้าวัดศาลาทา่ทราย
จ้านวน 2 ชุด
3. บริเวณหลังวัดศาลาทา่ทราย    
จ้านวน 1 ชุด
4. บริเวณหน้าบา้นนางสมบติั
เอมสมบรูณ์ จ้านวน 1 ชุด
5. บริเวณหน้าบา้นนางสาล่ี
วรรณารุณ จ้านวน 1 ชุด
6. บริเวณหลังบา้นนายวิฑูรย์ 
มหาชน จ้านวน 1 ชุด
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2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เปล่ียนแปลงไม่เปล่ียนแปลง ไม่เปล่ียนแปลง
1 
โครงการ

ประชาชนมีไฟฟา้
สาธารณะไว้ใช้
ประโยชน์อย่าง
ทั่วถึง

กองช่างติดต้ังชุดโคมไฟฟา้ส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทติย์
- แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 40 วัตต์ 
Mono Crytaline silicon
- โคมไฟฟา้ส่องสว่าง รูปทรงแบบ
หลอดไฟฟา้ฟลูออเรสเซนต์ 
18 วัตต์ 
พร้อมขากิง่ยึดเสา ภายในโคม
มีหลอด LED Ultra Bright 
สี Warm white 
ไม่น้อยกว่า 400 LED
- ชุดควบคุมเก็บในตู้เหล็กกันน้้ามี
หลังคา โปรแกรมการเปดิ-ปดิ 
อัตโนมัติ  
- แบตเตอร่ี Lead acid 
ขนาด 12v/21Ah 
- เสาเหล็กขนาด 3 นิ้ว 
ชุบกัลปว์าไนท ์ความสูง 5 เมตร 
หมู่ 8 จ้านวน 10 ชุด
1. ริมถนนลาดยางบริเวณหลังบา้น
นายวิทยา มาลาวงษ ์ จ้านวน 1 ชุด
2. บริเวณทางเข้าวัดศาลาทา่ทราย
จ้านวน 2 ชุด
3. บริเวณหลังวัดศาลาทา่ทราย
จ้านวน 1 ชุด
4. บริเวณหน้าบา้นนางสมบติั 
เอมสมบรูณ์ จ้านวน 1 ชุด

- - -2 โครงการติดต้ังไฟฟา้สาธารณะระบบ
โซล่าเซลล์ (พลังงานแสงอาทติย์) 
หมู่ 8

เพื่อจ่ายเปน็ค่า
ด้าเนินการติดต้ังไฟฟา้
สาธารณะ
ระบบโซล่าเซลล์ 
(พลังงานแสงอาทติย์) 
หมู่ 8

348,000     -

โครงการที่เปลี่ยนแปลง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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5. บริเวณหน้าบา้นนางสาล่ี 
วรรณารุณ จ้านวน 1 ชุด
6. บริเวณหลังบา้นนายวิฑูรย์ 
มหาชนจ้านวน 1 ชุด
7. บริเวณบอ่ปลา
ข้างบา้นครูปราการ ศรีแสน   
จ้านวน 1 ชุด
8. บริเวณหน้าโรงเรียน
วัดศาลาทา่ทรายจ้านวน 1 ชุด
9. ทางเข้าวัดศาลาทา่ทรายบริเวณ
บอ่กุง้นายสมศักด์ิ มีโฉมงาม 
จ้านวน 1 ชุด
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที่ 7.1.2 ปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ใหม้ีมาตรฐานครอบคลุมทั้งจังหวัด
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญท่ี่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.1 แผนงานที่ 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการระบบผลิตน้้าประปา 
(Water Treatment System) POG
ระบบขนาดใหญ่ L 
รองรับ 121-300 ครัวเรือน 
ก้าลังการผลิต10 ลูกบาศก์เมตร/
ชั่วโมง ตามแบบบญัชีนวัตกรรมไทย
01020003 หมู่ที่ 2 บา้นจรเข้ใหญ่
ต้าบลจรเข้ใหญ่ อ้าเภอบางปลาม้า 
จังหวัดสุพรรณบรีุ

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้้า
อุปโภค-บริโภค 
อย่างเพยีงพอ 
ที่ได้มาตรฐาน
ถูกหลักอนามัย

ปริมาณงาน ติดต้ังระบบผลิต
น้้าประปา (Water Treatment 
System) POG ขนาดใหญ่ L 
รองรับ 121 – 300 ครัวเรือน
ก้าลังการผลิต  10 ลูกบาศก์เมตร/
ชั่วโมง ตามแบบบญัชีนวัตกรรมไทย
01020003 จ้านวน 1 ระบบ 

5,200,000 - - - - ประชาชน
ในหมู่บ้าน
มนี้้าบริโภค
ที่มี
คุณภาพอยู่
ในเกณฑ์
มาตรฐาน
อยา่ง
ต่อเนื่อง

ได้รับการแก้ไข
ความเดือดร้อน 
มีน้้าสะอาดใช้
อุปโภค-บริโภค 
อย่างพอเพยีงและ
ทั่วถึง

กองช่าง

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง
1 โครงการระบบผลิตน้้าประปา

ขนาดใหญ่ ก้าลังการผลิต 
10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
บา้นจรเข้ใหญ่ หมู่ที่ 2 
ต้าบลจรเข้ใหญ่ อ้าเภอบางปลาม้า 
จังหวัดสุพรรณบรีุ

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้้า
อุปโภค-บริโภค 
อย่างเพยีงพอ 
ที่ได้มาตรฐาน
ถูกหลักอนามัย

ติดต้ังระบบผลิตน้้าประปา 
(Water Treatment System) 
POG ขนาดใหญ่ L 
รองรับ 121 – 300 ครัวเรือน 
ก้าลังการผลิต  10 ลูกบาศก์เมตร/
ชั่วโมง ตามแบบบญัชีนวัตกรรมไทย
01020003 จ้านวน 1 ระบบ

- 5,400,000  - - - ประชาชน
ในหมู่บ้าน
มนี้้า
บริโภคที่มี
คุณภาพอยู่
ในเกณฑ์
มาตรฐาน
อยา่ง
ต่อเนื่อง

ได้รับการแก้ไข
ความเดือดร้อน 
มีน้้าสะอาดใช้
อุปโภค-บริโภค 
อย่างพอเพยีงและ
ทั่วถึง

กองช่าง

ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
เปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง (ฉบบัที่ 1/2565)

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้ใหญ ่ อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบรุี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

โครงการเดิม

โครงการที่เปลี่ยนแปลง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02/1 แบบ ผ.02/1 แบบ ผ.02/2 
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2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการระบบผลิตน้้าประปา 
(Water Treatment System) POG
ระบบขนาดใหญ่ L 
รองรับ 121-300 ครัวเรือน 
ก้าลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร/
ชั่วโมง ตามแบบบญัชีนวัตกรรมไทย
01020003 หมู่ที่ 4 บา้นทบัน้้า 
ต้าบลจรเข้ใหญ่ อ้าเภอบางปลาม้า 
จังหวัดสุพรรณบรีุ

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้้า
อุปโภค-บริโภค 
อย่างเพยีงพอ 
ที่ได้มาตรฐาน
ถูกหลักอนามัย

ปริมาณงาน ติดต้ังระบบผลิต
น้้าประปา (Water Treatment 
System) POG ขนาดใหญ่ L 
รองรับ 121 – 300 ครัวเรือน 
ก้าลังการผลิต  10 ลูกบาศก์เมตร/
ชั่วโมง ตามแบบบญัชีนวัตกรรมไทย
01020003 จ้านวน 1 ระบบ

5,200,000 - - - - ประชาชน
ในหมู่บา้น
มีน้้า
บริโภคที่
มีคุณภาพ
อยูใ่น
เกณฑ์
มาตรฐาน
อย่าง
ต่อเนื่อง

ได้รับการแก้ไข
ความเดือดร้อน 
มีน้้าสะอาดใช้
อุปโภค-บริโภค 
อย่างพอเพยีงและ
ทั่วถึง

กองช่าง

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง
2 โครงการระบบผลิตน้้าประปา 

ขนาดใหญ่ ก้าลังการผลิต 10 
ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 
บา้นทบัน้้า หมู่ที่ 4 ต้าบลจรเข้ใหญ่ 
อ้าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบรีุ

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้้า
อุปโภค-บริโภค 
อย่างเพยีงพอ 
ที่ได้มาตรฐาน
ถูกหลักอนามัย

จัดซ้ือระบบผลิตน้้าประปา
(Water Treatment System) 
ขนาดใหญ่ L รองรับ 
121 – 300 ครัวเรือน 
ก้าลังการผลิต  10 ลูกบาศก์เมตร/
ชั่วโมง ตามแบบบญัชีนวัตกรรมไทย
01020003 จ้านวน 1 ระบบ

5,400,000 - - - - ประชาชน
ในหมู่บา้น
มีน้้า
บริโภคที่
มีคุณภาพ
อยูใ่น
เกณฑ์
มาตรฐาน
อย่าง
ต่อเนื่อง

ได้รับการแก้ไข
ความเดือดร้อน 
มีน้้าสะอาดใช้
อุปโภค-บริโภค 
อย่างพอเพยีงและ
ทั่วถึง

กองช่าง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ไมเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลง

ตัวชีว้ัด 
(KPI)

โครงการเดิม

โครงการที่เปลี่ยนแปลง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
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2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการระบบผลิตน้้าประปา 
(Water Treatment System) POG 
ระบบขนาดใหญ่ L 
รองรับ 121-300 ครัวเรือน 
ก้าลังการผลิต10 ลูกบาศก์เมตร/
ชั่วโมง ตามแบบบญัชีนวัตกรรมไทย
01020003 หมู่ที่ 6 บา้นโพธิศ์รี 
ต้าบลจรเข้ใหญ่ อ้าเภอบางปลาม้า 
จังหวัดสุพรรณบรีุ

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้้า
อุปโภค-บริโภค 
อย่างเพยีงพอ 
ที่ได้มาตรฐาน
ถูกหลักอนามัย

ปริมาณงาน ติดต้ังระบบผลิต
น้้าประปา (Water Treatment 
System) POG ขนาดใหญ่ L 
รองรับ 121 – 300 ครัวเรือน 
ก้าลังการผลิต  10 ลูกบาศก์เมตร/
ชั่วโมง ตามแบบบญัชีนวัตกรรมไทย
01020003 จ้านวน 1 ระบบ

5,200,000 - - - - ประชาชน
ในหมู่บา้น
มีน้้า
บริโภคที่
มีคุณภาพ
อยูใ่น
เกณฑ์
มาตรฐาน
อย่าง
ต่อเนื่อง

ได้รับการแก้ไข
ความเดือดร้อน 
มีน้้าสะอาดใช้
อุปโภค-บริโภค 
อย่างพอเพยีงและ
ทั่วถึง

กองช่าง

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง
3 โครงการระบบผลิตน้้าประปา 

(Water Treatment System) 
ระบบขนาดใหญ่ L 
รองรับ 121-300 ครัวเรือน 
ก้าลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร/
ชั่วโมง ตามแบบบญัชีนวัตกรรมไทย 
01020003 หมู่ที่ 6 บา้นโพธิศ์รี 
ต้าบลจรเข้ใหญ่ อ้าเภอบางปลาม้า 
จังหวัดสุพรรณบรีุ

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้้า
อุปโภค-บริโภค 
อย่างเพยีงพอ 
ที่ได้มาตรฐาน
ถูกหลักอนามัย

จัดซ้ือระบบผลิตน้้าประปา 
(Water Treatment System) 
ขนาดใหญ่ L รองรับ     
121 – 300 ครัวเรือน 
ก้าลังการผลิต  10 ลูกบาศก์เมตร/
ชั่วโมง ตามแบบบญัชีนวัตกรรมไทย
01020003 จ้านวน 1 ระบบ

5,400,000 - - - - ประชาชน
ในหมู่บา้น
มีน้้า
บริโภคที่
มีคุณภาพ
อยูใ่น
เกณฑ์
มาตรฐาน
อย่าง
ต่อเนื่อง

ได้รับการแก้ไข
ความเดือดร้อน 
มีน้้าสะอาดใช้
อุปโภค-บริโภค 
อย่างพอเพยีงและ
ทั่วถึง

กองช่าง

โครงการเดิม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

โครงการที่เปลี่ยนแปลง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

เปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง
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2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการระบบผลิตน้้าประปา 
(Water Treatment System) POG 
ระบบขนาดใหญ่ L 
รองรับ 121-300 ครัวเรือน 
ก้าลังการผลิต10 ลูกบาศก์เมตร/
ชั่วโมง ตามแบบบญัชีนวัตกรรมไทย
01020003 หมู่ที่ 7 
บา้นดอนหนามแดง ต้าบลจรเข้ใหญ่
อ้าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบรีุ

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้้า
อุปโภค-บริโภค 
อย่างเพยีงพอ 
ที่ได้มาตรฐาน
ถูกหลักอนามัย

ปริมาณงาน ติดต้ังระบบผลิต
น้้าประปา (Water Treatment 
System) POG ขนาดใหญ่ L 
รองรับ 121 – 300 ครัวเรือน 
ก้าลังการผลิต  10 ลูกบาศก์เมตร/
ชั่วโมง ตามแบบบญัชีนวัตกรรมไทย
01020003 จ้านวน 1 ระบบ

5,200,000 - - - - ประชาชน
ในหมู่บา้น
มีน้้า
บริโภคที่
มีคุณภาพ
อยูใ่น
เกณฑ์
มาตรฐาน
อย่าง
ต่อเนื่อง

ได้รับการแก้ไข
ความเดือดร้อน 
มีน้้าสะอาดใช้
อุปโภค-บริโภค 
อย่างพอเพยีงและ
ทั่วถึง

กองช่าง

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง
4 โครงการระบบผลิตน้้าประปา

 (Water Treatment System) 
ระบบขนาดใหญ่ L 
รองรับ 121-300 ครัวเรือน 
ก้าลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร/
ชั่วโมง ตามแบบบญัชีนวัตกรรมไทย 
01020003 หมู่ที่ 7 
บา้นดอนหนามแดง ต้าบลจรเข้ใหญ่ 
อ้าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบรีุ

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้้า
อุปโภค-บริโภค 
อย่างเพยีงพอ 
ที่ได้มาตรฐาน
ถูกหลักอนามัย

จัดซ้ือระบบผลิตน้้าประปา 
(Water Treatment System) 
ขนาดใหญ่ L รองรับ     
121 – 300 ครัวเรือน 
ก้าลังการผลิต  10 ลูกบาศก์เมตร/
ชั่วโมง ตามแบบบญัชีนวัตกรรมไทย
01020003 จ้านวน 1 ระบบ

5,400,000 - - - - ประชาชน
ในหมู่บา้น
มีน้้า
บริโภคที่
มีคุณภาพ
อยูใ่น
เกณฑ์
มาตรฐาน
อย่าง
ต่อเนื่อง

ได้รับการแก้ไข
ความเดือดร้อน 
มีน้้าสะอาดใช้
อุปโภค-บริโภค 
อย่างพอเพยีงและ
ทั่วถึง

กองช่าง

โครงการที่เปลี่ยนแปลง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

โครงการเดิม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

เปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง
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2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการระบบผลิตน้้าประปา 
(Water Treatment System) POG 
ระบบขนาดใหญ่ L รองรับ 
121-300 ครัวเรือน ก้าลังการ
ผลิต10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง 
ตามแบบบญัชีนวัตกรรมไทย
01020003 หมู่ที่ 9 บา้นกลาง 
ต้าบลจรเข้ใหญ่ อ้าเภอบางปลาม้า 
จังหวัดสุพรรณบรีุ

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้้า
อุปโภค-บริโภค 
อย่างเพยีงพอ 
ที่ได้มาตรฐาน
ถูกหลักอนามัย

ปริมาณงาน ติดต้ังระบบผลิต
น้้าประปา (Water Treatment
System) POG ขนาดใหญ่ L 
รองรับ 121 – 300 ครัวเรือน
ก้าลังการผลิต  10 ลูกบาศก์เมตร/
ชั่วโมง ตามแบบบญัชีนวัตกรรมไทย
01020003 จ้านวน 1 ระบบ

5,200,000 - - - - ประชาชน
ในหมู่บา้น
มีน้้า
บริโภคที่
มีคุณภาพ
อยูใ่น
เกณฑ์
มาตรฐาน
อย่าง
ต่อเนื่อง

ได้รับการแก้ไข
ความเดือดร้อน 
มีน้้าสะอาดใช้
อุปโภค-บริโภค 
อย่างพอเพยีงและ
ทั่วถึง

กองช่าง

2566 2567 2568 2569 2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง
5 โครงการระบบผลิตน้้าประปา

ขนาดใหญ่ ก้าลังการผลิต 10 
ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 
บา้นกลาง หมู่ที่ 9 ต้าบลจรเข้ใหญ่ 
อ้าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบรีุ

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้้า
อุปโภค-บริโภค 
อย่างเพยีงพอ 
ที่ได้มาตรฐาน
ถูกหลักอนามัย

ติดต้ังระบบผลิตน้้าประปา 
(Water Treatment System)
ขนาดใหญ่ L รองรับ     
121 – 300 ครัวเรือน 
ก้าลังการผลิต  10 ลูกบาศก์เมตร/
ชั่วโมง ตามแบบบญัชีนวัตกรรมไทย
01020003 จ้านวน 1 ระบบ

- 5,400,000 - - - ประชาชน
ในหมู่บา้น
มีน้้า
บริโภคที่
มีคุณภาพ
อยูใ่น
เกณฑ์
มาตรฐาน
อย่าง
ต่อเนื่อง

ได้รับการแก้ไข
ความเดือดร้อน 
มีน้้าสะอาดใช้
อุปโภค-บริโภค 
อย่างพอเพยีงและ
ทั่วถึง

กองช่าง
เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง

โครงการที่เปลี่ยนแปลง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

โครงการเดิม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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