
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางขนัแตก

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓



องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก ได้ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนราชการ ต่างๆ ในปีงประมาณ 
พ.ศ.2563 ดังนี้
(โครงการประสานแผนอบจ )
1) โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ 10 ต าบลบางขันแตก เช่ือมต่อหมู่ที่ 5 และต าบลแหลมใหญ่ จ านวน 1,531,000.-
2) โครงการก่อสร้างสะพานคสล.บริเวณ วัดศรีสุวรรณคงคาราม หมู่ที่ 6 ต าบลบางขันแตก เช่ือมต่อ ต าบลแหลมใหญ่ จ านวน 1,500,000.-
3) โครงการก่อสร้างสะพานคสล.บริเวณ หมู่ท่ี 8 เช่ือมต่อ หมู่ท่ี 7 (ข้างบ้านผู้ใหญ่ หมู่ท่ี 8) ต าบลบางขันแตก จ านวน 3,500,000.-
4) โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสทต์ิกคอนกรีต พร้อมท่อระบายน้ าบริเวณซอยอาสา หมู่ที่ 8 เช่ือมต่อหมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 10 จ านวน 2,983,000.-
(โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
1) โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบางขันแตก  จ านวน 1,790,000.-
2) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม จ านวน 28,000.-
3) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต หมู่ที่ 7 เช่ือมหมู่ที่ 11 ต าบลบางขันแตก จ านวน 2,180,500.-

1.1 ประสานแผนการท างานและใหค้วามรว่มมอืกบัราชการต่างๆ รวมทัง้องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
อื่น

๑.ด้านการเมืองการบริหาร

-โครงการพัฒนาและส่งเสริมการประชาคม และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนภายใต้หลักธรรมาภิบาล
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตกก าหนดจัดโครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมการประชาคม และการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล ประจ าปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชน 
ตลอดจนก าหนดแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองผ่านกระบวนการ
ประชาคม โดยก าหนดจัดโครงการขึ้น ในพ้ืนที่ 12 หมู่บ้าน ต าบลบางขัน
แตก จังหวัดสมุทรสงคราม

1.2 สนับสนุนให้ผู้น าชุมชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวบางขันแตก



1.3 ประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

(โครงการบรูณาการรว่มกับสว่นราชการ)
-โครงการเยีย่มบ้านและมอบถุงยงัชพีและเครือ่งอุปโภคบรโิภค
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก ได้ประสานงานขอความช่วยเหลือ
กับส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม ส านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง
จังหวัดสมุทรสงคราม  พัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม และผู้น าชุมชน 
ลงพ้ืนที่เย่ียมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม และมอบถุงยังชีพเคร่ือง
อุปโภคบริโภค ในพ้ืนที่ต าบลบางขันแตก

(โครงการบรูณาการรว่มกับสว่นราชการ)
-โครงการมอบบา้นและซอ่มแซมที่อยูอ่าศยั
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก ได้ประสานงานขอความช่วยเหลือกับ ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดสมุทรสงคราม ลงพ้ืนที่ส ารวจบ้านที่อยู่อาศัยเพ่ือขอรับการสนับสนุนการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย รวมไปถึงได้ส่งมอบวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีอยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ ในพ้ืนที่ต าบลบางขันแตก



1.5 ส่งเสรมิสนบัสนนุใหข้า้ราชการองคก์ารบรหิารสว่นต าบลมคีวามเจรญิกา้วหนา้ในต าแหนง่หนา้ที่
1.6 ให้ความเป็นธรรม โปร่งใสในการพจิารณาความดคีวามชอบแก่ข้าราชการทกุระดับ

-โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการ การเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ
กฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับแก้ไขใหม่)
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก ส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางขันแตกเข้าร่วมอบรมหลักสูตรดังกล่าวเพ่ือเพ่ิม
ทักษะเรียนรู้เทคนิคและท าความเข้าใจในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 
เมื่อวันที่ 18-20 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเอเชีย อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี

1.4 ให้ความส าคญัในการพฒันาบุคลากรซึ่งไดแ้ก่ คณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภา ข้าราชการ พนักงานให้มี
ความรู้ความสามารถ มีทักษะ ตลอดจนมีจิตส านึก มีความรับผิดชอบต่องาน สามารถตอบสนองต่อ
องค์กร ต่อสังคมและชาวต าบลบางขันแตก

แผนงานการส่งเสริมใหพ้นักงานองค์การบรหิารสว่นต าบลบางขนัแตกเขา้ร่วมอบรมฯ
(รวมทั้งสิน้เปน็เงนิ 212,900 บาท)

จ านวนเงนิ   

แผนงานบรหิารงานทัว่ไป (งานบรหิารงานทัว่ไป) 139,100 บาท

แผนงานบรหิารงานทัว่ไป (งานบรหิารงานคลงั) 20,000 บาท

แผนงานการศกึษา (งานบรหิารงานทัว่ไปเกี่ยวกับการศกึษา) 53,800 บาท



๒.ด้านการส่งเสริมอาชีพของราษฎร
(โครงการอุดหนนุสว่นราชการ)
-กิจกรรมศิลปะสร้างได้ด้วยมือเรา ผู้สูงอายุร่วมสร้างสรรค์งาน
ประดิษฐ์ ด้วยความคิดของตนเองเป็นเงินอุดหนุนจากโครงการผู้
สูงวัยสุขภาพดี

2.1 ส่งเสรมิกลุม่อาชีพใหเ้ขม็แข็ง สร้างงาน สร้างรายได ้ให้ชุมชน ให้สามารถพึง่พาตนเองได้

(โครงการบรูณาการรว่มกับสว่นราชการ)
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก ร่วมกับ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง
จังหวัดสมุทรสงคราม จัดโครงการ “พัฒนาเพ่ือการแบ่งปันที่ย่ิงใหญ่ 
Shift and Share” โดยมีกิจกรรมขับเคลื่อนต าบลสร้างเสริมสวัสดิการ
สังคม “เวทีถอดบทเรียนการจัดสวัสดิการสังคม เมื่อวันที่ ๒๔  สิงหาคม 
2563 และในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม 2563 มีกิจกรรมขับเคลื่อนต าบล
สร้างเสริมสวัสดิการสังคม“เวทีจุดประกาย ขายความคิด” เพื่อเป็นการ
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ถือว่าเป็นการบ่มเพราะเมล็ดพันธุ์
เล็กๆ ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ รวมถึงใช้พลังของผู้น าชุมชนเด็กและ
เยาวชนเข้ามาเป็นกลไกส าคัญ ในการขับเคลื่อนพลังของชุมชนในการ
สร้างความเข็มแข็ง

2.2 สนับสนนุใหม้กีารรวมกลุม่อาชีพ เพื่อใหป้ระชาชนมรีายได้เพิม่มากข้ึน



(โครงการบรูณาการรว่มกับสว่นราชการ)
วิทยาลัยสารพัดช่าง  จังหวัดสมุทรสงคราม จัดโครงการ “Fix it 

Center” โดยองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก สนับสนุนให้
วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดสมุทรสงคราม จัดกิจกรรมในพ้ืนที่
ต าบลบางขันแตก เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2563

2.3 ส่งเสรมิการพฒันากลุม่อาชพีใหค้วามรูเ้พิม่ทกัษะ เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลติ

(โครงการบรูณาการรว่มกับสว่นราชการ)
ส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 
จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โดย นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดงาน ณ วัดนางพิมพ์ หมู่ที่ ๓ 
ต าบลบางขันแตก อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม ในงานมีการ
ให้บริการแก้ไขปัญหาและให้ความรู้ด้านการเกษตรอย่างรวดเร็วครบถ้วน 
และตามความต้องการของเกษตรกร ส าหรับกิจกรรมภายในงาน
ประกอบด้วยการให้บริการทางการเกษตรในรูปแบบคลินิกเกษตรเลื่อนที่ 
ได้แก่ คลินิกดิน คลินิกพืช คลินิกข้าว คลินิกปศุสัตว์ คลินิกชลประทาน 
คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี คลินิกกฎหมาย คลินิกเคร่ืองจักรกล และ
คลินิกอ่ืนๆ ซ่ึงเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมและเข้ารับบริการเป็นจ านวนมาก 
เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. 2563



๓.ด้านสาธารณสุข กีฬาและนันทนาการ

-โครงการแข่งขันกีฬาตะกรอ้ลอดบว่ง 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันเเตก ก าหนดจัดโครงการเเข่งขัน
กีฬาตะกร้อลอดบ่วงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ลาน
เอนกประสงค์ หน้าที่ว่าการองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันเเตก
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างความเข็มแข็งภาค
ประชาชนด้านสุขภาพ ระหว่างวันที่ ๙ สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 
6 กันยายน 2563

3.2 ส่งเสรมิการสรา้งความเขม็แข็งภาคประชาชนดา้นสขุภาพ

3.1 ส่งเสรมิใหป้ระชาชนออกก าลงักายเพือ่สขุภาพ
(โครงการอุดหนนุสว่นราชการ)
-โครงการแข่งขันกีฬาและกีฑานกัเรยีนเครอืข่ายบางขันแตกตา้นภยัยาเสพตดิ
-กิจกรรมการมอบอุปกรณ์กีฬา 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก มอบอุปกรณ์กีฬา อาทิ ตะกร้อ ฟุตบอล 
ให้แก่โรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วราราม ต.บางขันแตก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม เพ่ือ
น าไปให้กับนักเรียนที่ยังขาดแคลนอุปกรณ์กีฬา และให้นักเรียนนั้นหันมาสนใจเล่น
กีฬาให้ห่างไกลยาเสพติดกันมากขึ้น วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ 



-โครงการควบคุม เฝ้าระวงั และป้องกันโรคตดิตอ่โควดิ-19 (COVID-19)
-โครงการจดัท าหนัากากอนามัยในโครงการพลงัคนไทยรว่มใจปอ้งกันไวรสัโคโรนา
องค์บริหารส่วนต าบลบางขันแตก เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการ
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)และการจัดท าหน้ากากอนามัยเพ่ือการ
ป้องกันตนเอง โดยมีก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนราชการ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

3.3 ส่งเสรมิการปอ้งกนัและระงบัโรคตดิตอ่และไมต่ดิตอ่ในพืน้ที่



-มาตราการควบคมุ COVID-๑๙ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก ร่วมกับ ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้น า
ชุมชน และอสม. ลงพ้ืนที่ตรวจติดตามการด าเนินการตาม
มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และให้ค าแนะน าผู้ประกอบการ
ในพ้ืนที่ตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติเพ่ือป้องกันการแพร่
ระบาดของเช้ือ COVID-๑๙ ในพ้ืนที่ทั้ง 12 หมู่บ้าน

-มาตราการควบคมุ COVID-๑๙ 
วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก พร้อมด้วย รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ได้มอบป้าย
ประชาสัมพันธ์ คนไทยช่วยกัน!! แก่ก านันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นท่ีต าบลบางขันแตก เพ่ือประชาสัมพันธ์การติดตามและเฝ้าระวังผู้
ที่เดินทางเข้าออกในพ้ืนที่ เพ่ือลดอัตราเสี่ยงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) โดยผู้พบเห็นให้ด าเนินการแจ้ง
ก านัน/ผู้ใหญ่บ้านในเขตของตนทันที



-มาตราการควบคมุ COVID-๑๙ 
วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ นายอภินันท์ พัฒนาการพนิชนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก เป็นประธานส่งมอบ
หน้ากากอนามัยแบบผ้าโดยส่งมอบให้กับตัวแทนหมู่บ้าน ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ในพ้ืนที่ต าบลบางขันแตกทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน เพ่ือน าไป
แจกจ่ายกับประชาชน เพ่ือใช้ในการป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโร
นา-19 ตามนโยบายของรัฐบาล ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลบางขันแตก อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทร
สงคราม

-มาตราการควบคมุ COVID-๑๙ 
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ นายอภินันท์ พัฒนาการพนิชนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก เป็นประธานส่งมอบหน้ากาก
อนามัยแบบผ้าและเครื่องวัดไข้ โดยส่งมอบให้กับตัวแทนหมู่บ้าน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพ้ืนที่ต าบลบางขันแตกทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน 
เพ่ือน าไปแจกจ่ายกับประชาชน เพ่ือใช้ในการป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา-19 ตามนโยบายของรัฐบาล ณ ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางขันแตก อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม



-มาตราการควบคมุ COVID-๑๙ 
วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางขันแตก ร่วมกับ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม และ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ด าเนินการท าความ
สะอาดบริเวณ ณ วัดธรรมสถิติ์วราราม หมู่ที่ ๔ ต าบลบางขันแตก 
อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม เพ่ือเป็นการลด
การสะสม การแพร่กระจายของเชื้อโรค เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID–๑๙) โดย
ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มอปพร. ผู้น าชุมชน และประชาชนใน
พ้ืนที่ในกิจกรรมดังกล่าว

-มาตราการควบคมุ COVID-๑๙ 
วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๘.๓๐ น. นายอภินันท์ พัฒนาการพนิช นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก พร้อมด้วย 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้อ านวยการ ส านัก/กอง สมาชิก อบต. ข้าราชการ พนักงาน อปพร.องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางขันแตก และจิตอาสา ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ท าความสะอาดภายในและบริเวณรอบองค์การบริหารส่วน
ต าบลบางขันแตก และฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อป้องกันไวรัสโควิด-19 ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก เพ่ือป้องกัน
การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 และสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนในการเข้ามารับบริการในเขตพ้ืนที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางขันแตก



-มาตรการชว่ยเหลือหลงัสถานการณ์ COVID-๑๙ 
วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนต าบลบาขันแตก อ านวยความสะดวกให้กับ ประชาชน ในพ้ืนที่ต าบลบางขันแตก
ลงทะเบียนเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และลงทะเบียนการขอรับคืนเงินประกันการใช้
ไฟฟ้า ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก

-มาตรการชว่ยเหลือหลงัสถานการณ์ COVID-๑๙ 
วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓  พระครูเกษมสมุทรคุณ เจ้าอาวาสวัดนางพิมพ์ เจ้าคณะต าบลบางขันแตก ร่วมกับคณะสงฆ์ในพ้ืนที่
ต าบลบางขันแตก องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก ผู้น าชุมชน ญาติโยมร่วมกันจัดท าโครงการ หนึ่งต าบล หนึ่งโรงทาน 
วัดร่วมใจสู้ภัยโควิด–19 ต าบลบางขันแตก สนองพระราชด าริของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา
สังฆปริณายก เพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดยได้มอบให้กับผู้ใหญ่บ้าน 
เพ่ือน าไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จ านวน ๑๒ หมู่บ้าน



3.4 สนับสนนุสถานอีนามยัต าบลบางขนัแตก และอาสาสมคัรสาธารณสขุในพืน้ทีเ่พือ่ด าเนนิการ
ป้องกันและควบคมุโรคตดิตอ่อืน่ๆในพืน้ที่

กองทนุหลกัประกันสขุภาพองคก์ารบรหิารสว่นต าบลบางขนัแตก จ านวน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวัดบางขันแตก 261,966.- บาท 
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีบางขันแตก 163,316.-บาท 

3.6 ส่งเสรมิการพฒันากีฬาแก่เยาวชนและประชาชน
(โครงการอุดหนนุสว่นราชการ)
-โครงการแข่งขันกีฬาและกีฑานกัเรยีนเครอืข่ายบางขันแตกตา้นภยัยาเสพตดิ
-กิจกรรมการมอบอุปกรณ์กีฬา 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก มอบอุปกรณ์กีฬา อาทิ ตะกร้อ ฟุตบอล 
ให้แก่โรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วราราม ต.บางขันแตก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม เพ่ือ
น าไปให้กับนักเรียนที่ยังขาดแคลนอุปกรณ์กีฬา และให้นักเรียนนั้นหันมาสนใจเล่น
กีฬาให้ห่างไกลยาเสพติดกันมากขึ้น วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ 

(โครงการอุดหนนุสว่นราชการ) 
ให้การสนับสนุนงบประมาณให้แก่ ชมรม อสม.รพ.สต.วัดบางขัน
แตก และกลุ่ม อสม. หมู่ที่ 1 – 12 ต าบลบางขันแตก เช่น
ส่งเสริมกิจกรรมหมู่บ้านจัดการสุขภาพ บ้านบางนางจีน หมู่ที่ 1
ส่งเสริมกิจกรรมหมู่บ้านจัดการสุขภาพ บ้านโพงพาง หมู่ที่ 2
ส่งเสริมกิจกรรมหมู่บ้านจัดการสุขภาพ บ้านมอบลัด หมู่ที่ 6
ส่งเสริมกิจกรรมหมู่บ้านจัดการสุขภาพ บ้านบางขันแตก หมู่ที่ 8
ส่งเสริมกิจกรรมหมู่บ้านจัดการสุขภาพ บ้านพักร้อน หมู่ที่ 9
ส่งเสริมกิจกรรมหมู่บ้านจัดการสุขภาพ บ้านนัดตาว่าย หมู่ที่ 12

3.5 สนับสนนุใหม้กีารฝกึอบรมใหค้วามรูแ้กอ่าสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมูบ่้าน



๔.ด้านการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม

โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
-โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 
โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม ในปี 
2563 เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา
ให้ กับเยาวชนและผู้ด้อยโอกาสใน
ชุมชน 

4.1 สนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับ
เยาวชนและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 

4.2 สนับสนนุทนุการศกึษาและอาหารกลางวนัใหแ้ก่นกัเรยีนในพืน้ที่

สนับสนนุทนุอาหารกลางวนั จ านวนเงนิทีเ่บิกจ่าย
โครงการอาหารกลางวันส าหรับนักเรียนโรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วราราม 1,135,670
โครงการอาหารกลางวันส าหรับนักเรียนโรงเรียนวัดนางพิมพ์ 78,800
โครงการอาหารกลางวันส าหรับนักเรียนโรงเรียนวัดบางขันแตก 269,040
โครงการอาหารกลางวันส าหรับนักเรียนโรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม 266,720

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ จ านวนเดก็เลก็
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองบ่อ 33 คน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบางขันแตก 16 คน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาคงคาราม 16 คน

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบรหิารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบรหิารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน,ค่าอุปกรณก์ารเรียน,ค่าเครื่องแบบนักเรียน,ค่ากิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน)
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบรหิารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)



4.3 ส่งเสรมิและสนบัสนนุการถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญาทอ้งถิน่

โครงการทีอ่ดุหนนุสว่นราชการ ส่วนราชการ จ านวนเงนิ
โครงการจ้างวิทยากรสอนดนตรีนาฎศิลป์และวัฒนธรรมไทยพื้นบ้าน โรงเรียนธรรมสถิติ์วราราม 120,000

โครงการเยาวชนบางขันแตกอนุรักษ์และสืบสานดนตรีและนาฎศิลป์ไทย โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม 120,000

4.4 ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และท านุบ ารุง
ศาสนาให้ด ารงอยู่คู่ชุมชนอย่างยั่งยืน โดยสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาและวันส าคัญอย่างต่อเนื่อง

(โครงการอุดหนนุสว่นราชการ)
-โครงการค่ายพัฒนาเยาวชนให้มีคุณธรรม จริยธรรม (เก่งดี มีสุข)
-โครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ
-โครงการบรรยายธรรมและปฏิบัติธรรม ปฐมวัยใฝ่ธรรมมะ
(โครงการบรูณาการรว่มกับสว่นราชการ)
-โครงการสนับสนนุงานประเพณีลอยกระทงกาบกลว้ยเมอืงแมก่ลอง ตาม
ครรลองวถิีพอเพยีงปลอดภยัไรซ้ึง่แอลกอฮอล ์
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก ได้สนับสนุนงานประเพณีลอยกระทง
กาบกล้วยเมืองแม่กลอง ตามครรลองวิถีพอเพียงปลอดภัยไร้ซ่ึงแอลกอฮอล์ 
โดยเจ้าภาพจังหวัดสมุทรสงคราม  ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสงคราม ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม, การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย ส านักงานสมุทรสงคราม, อุทยานพระบรมราชานุสรณ์
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดสมุทรสงคราม, ส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) , 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.), และบริษัท 
เคร่ืองดื่มกระทิงแดง จ ากัด ได้ก าหนดจัดงานประเพณีลอยกระทงกาบ
กล้วยเมืองแม่กลองตามครรลองวิถีพอเพียง ปลอดภัยไร้ซ่ึงแอลกอฮอล์ ใน
ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
-โครงการสืบสานประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า และแข่งขันเรือพาย 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก จัดโครงการสืบสานประเพณี
ชักพระ ทอดผ้าป่า และแข่งขันเรือพาย เมื่อวันที่  30 พฤศจิกายน 
พ.ศ.2562 ณ คลองบางช้างตาย หมู่ที่ 7 บ้านบางช้างตาย เชื่อมต่อ หมู่ที่ 
8  บ้ านศาลา พัก ร้อน  ต าบลบางขันแตก อ า เภอ เมื องฯ  จั งหวั ด
สมุทรสงคราม โดยบูรณาการร่วมกับกับชุมชนในพ้ืนที่ เพ่ือเป็นการสืบสาน
และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมความรัก ความ
สามัคคี และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น และเพ่ือให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ จากการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวงานประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่าและแข่งขันเรือพาย 



-โครงการบรรยายธรรมและปฏิบตัธิรรมปฐมวยัใฝธ่รรมมะ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านคลองบ่อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบางขันแตก 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม ก าหนด
จัดโครงการบรรยายธรรมและปฏิบัติธรรม ปฐมวัยใฝ่ธรรมมะ 
โดยมีนายอภินันท์ พัฒนาการพนิช นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลบางขันแตก เป็นประธานในพิธีเปิด ณ วัดบางขันแตก หมู่ที่ 
1 ต าบลบางขันแตก อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ ไหว้พระและสักการะศาสนสถานที่
ส าคัญของชุมชน ฝึกสมาธิ แลบรรยายหลักศีล ๕ และนิทาน
คุณธรรม เพ่ือกระตุ้นพัฒนาการเด็กด้านคุณธรรมจริยธรรม และ
ส่งเสริมการปฏิบัติต่อเพ่ือนมนุษย์บนพ้ืนฐานคุณธรรม รวมทั้งยัง
เป็นการฝึกสมาธิเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการให้เหมาะสมกับช่วงวัย 
เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ 
-กิจกรรมท าบญุเนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา สมเด็จ
พระนางเจา้สริกิิติ ์พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนีพนัปี
หลวง (วันแม)่
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก พร้อมด้วย คณะครู 
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก และผู้ปกครอง 
ร่วมท าบุญเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองบ่อ หมู่ที่ 4 ต าบลบางขันแตก 
อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 
2563



๕.ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
-โครงการรว่มแรง ร่วมใจ อนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก ร่วมกับ โรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วราราม 
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้น าชุมชน และกลุ่มอปพร . 
ก าหนดจัดโครงการ ขึ้น ณ โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน ต าบลบางแก้ว 
อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ๒๕๖3 โดยมี
กิจกรรมปลูกป่าชายเลน และถอดบทเรียน เพ่ือให้เยาวชนได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของป่าชายเลนที่มีความส าคัญต่อระบบนิเวศ
-โครงการปลกูปา่ รักษ์โลก เพื่อตัวเรา ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตกจัดโครงการปลูกป่า รักษ์โลก เพ่ือ
ตัวเรา ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยน าสภาเด็กและเยาวชนต าบลบางขันแตก 
และนักเรียนโรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วราราม เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน
เพ่ือสร้างจิตส านึกในการรักและหวงแหนป่าชายเลน และทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนธรรมชาติ
ป่าชายเลน หมู่ที่ ๑๐ ต าบลบางแก้ว อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 

5.1 สร้างจิตส านกึและตระหนกัในการอนรุกัษฟ์ืน้ฟแูละรกัษาสภาพแวดลอ้มธรรมชาติ



การก าจัดสิ่งปฏิกูลในคลอง หมู่ที่ 4 บ้านคลองบ่อ วันที่ ๔ 
ธันวาคม ๒๕๖๒ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางขันแตก ร่วมกับโรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วรา
ราม ร่วมกันท าความสะอาด เก็บขยะมูลฝอยในคลอง บริเวณหมู่ 
๔ ต.บางขันแตก อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม

5.2 สร้างจิตส านกึในการบรหิารจดัการขยะมลูฝอยและน้ าเสยีในชุมชน

-โครงการบางขันแตกรวมใจภกัดิ์ รักสามัคค ีประจ าปี 2563
ปี  พ.ศ .2563 คณะผู้บ ริหาร ผู้ ใหญ่บ้ าน สมาชิกอบต . 
ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 
ร่วมกับผู้น าชุมชน และประชาชนในพ้ืนที่ ร่วมกันท าความ
สะอาด ตัดหญ้าเก็บขยะ บริเวณพ้ืนที่ในต าบลบางขันแตก ทั้ง 
12 หมู่บ้าน เป็นประจ าทุกเดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลสิ่งแวดล้อม แม่น้ า ล าคลอง 
ถนน รวมไปถึงพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ ให้มีความสะอาด เป็น
ระเบียบ อันจะส่งผลต่อสุขภาวะที่ดีของประชาชน ตามพระราช
ปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ทรง
มุ่งเน้นให้สร้างความความสมดุลระหว่างวิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
-โครงปลกูตน้ไมถ้วายแม่ของแผน่ดนิ หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 9 และหมูท่ี่ 
12
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก น าโดยคณะผู้บริหาร 
ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบางขัน ร่วมกับ
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้น าชุมชน และ
กลุ่มอปพร. ร่วมโครงการปลูกต้นไม้ ถวายแม่ของแผ่นดิน ใน
พ้ืนที่  หมู่ที่1, หมู่ที่9 และหมู่ที่12 โดยมีกิจกรรมปลูกต้น
ทองอุไร และท าความสะอาดบริเวณโดยรอบพื้นท่ีด าเนินการ

5.3 สนับสนนุใหชุ้มชนมสีว่นรว่มในการบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้มทางธรรมชาติ



-โครงการจา้งเหมาก าจดัขยะ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก ได้ด าเนินการจัดการขยะใน
เขตพ้ืนที่ต าบลบางขันแตก ตามโครงการจ้างเหมาก าจัดขยะ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือก าจัดขยะอันเป็นมลพิษในชุมชน เพ่ือสร้างระบบ
สาธารณสุขและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน 

(โครงการบูรณาการร่วมกับส่วนราชการ)
-กิจกรรมรณรงคด์า้นความสะอาดเปน็ระเบยีบเรยีบรอ้ย 
คณะผู้บ ริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก ก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต. ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลบางขันแตก และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ด้านความ
สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย (Clean) เพ่ือขับเคลื่อนจังหวัด
สมุทรสงครามสู่ "เมืองแห่งความสุข" (City of Happiness) ตาม
นโยบายของ นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม 
เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
ต.บางจะเกร็ง อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม
-- กิจกรรมประชาสมัพนัธร์ณรงคก์ารคดัแยกขยะ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตกด าเนินการประชาสัมพันธ์การ
คัดแยกขยะผ่านทางเว็บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนต าบลบาง
ขันแตกเพ่ือส่งเสริมการจัดการขยะจากต้นทางอย่างมีประสิทธิภาพ

5.4 บริหารจดัการขยะใหม้ปีระสทิธภิาพ



๖.ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ประเภทสวสัดกิาร จ านวนเงนิทีเ่บิกจ่าย
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 14,934,400 
เบ้ียยังชีพคนพิการ 2,456,800 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 80,000 

6.1 จัดสวสัดิการส าหรบัผูส้งูอาย ุผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส ์และผูด้้อยโอกาสในสงัคม

-โครงการฝกึอบรมทบทวนความรูแ้ละเพิม่ศกัยภาพอาสาสมคัรปอ้งกันภยัฝา่ย
พลเรอืน (อปพร.) ประจ าป ี2563
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก ได้ด าเนินการจัดโครงการขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ได้รับการ
ฝึกทบทวนความรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในระดับพ้ืนที่ที่อาจเกิดข้ึนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยก าหนดจัดโครงการขึ้นเมื่อ
วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ ค่ายฝึกอบรมหาดยาว กรมก่อสร้างและ
พัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
-โครงการฝกึอบรมชดุปฏบิัตกิารจติอาสาภยัพบิัตปิระจ าองคก์รปกครองสว่น
ท้องถิ่น (ร่วมกับ องค์การบรหิารสว่นต าบลทา้ยหาด)
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก ได้ด าเนินการจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือด าเนินการตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๒๙/ว 
๗๓๖๗ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม 2562 และเพื่อบูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลบางขันแตก ในการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ให้มีบุคลากรในพ้ืนที่ ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยก าหนดจัด
โครงการขึ้นเมื่อวันที่ 26-28 สิงหาคม พ.ศ. 2563

6.2 จัดให้มีการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น



(โครงการอุดหนนุสว่นราชการ)
กองทุนหลักประกันสขุภาพต าบลบางขันแตก
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก ด าเนินการประชุม
คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวส าหรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง (LTC) ในการติดตาม ประเมินผลการ
ปฎิบัติงานด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ 

6.4 สนับสนนุใหม้กีารจดัตั้งกลุม่ผูส้งูอายตุ าบลบางขนัแตก เพื่อใหบ้รกิารและความรูใ้นการด าเนินชีวิต
ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นส าหรับผู้สูงอายุ

-โครงการจัดตั้งจุดตรวจจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่
-โครงการจัดท าป้ายบอกทางในเขตพ้ืนที่ต าบลบางขันแตก 
-โครงการติดตั้งกระจกโค้งในเขตพ้ืนที่ต าบลบางขันแตก

6.3 สนับสนนุใหม้กีารจดัตั้งต ารวจชมุชนต าบลบางขันแตก เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ต ารวจและฝ่ายปกครอง
ในการสอดส่องดูแลด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรในพื้นที่



๗.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
7.1 ด าเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม รวมทั้งขยายไหล่ทางถนนในหมู่บ้านหลายสาย เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่
ใช้เป็นเส้นทางสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างสะดวก
7.2 ด าเนินการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะริมทาง ติดตั้งไฟสัญญาณจราจรสาย เพื่อให้ราษฎรมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือนและอ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิต
7.3 ส่งเสริมและสนับสนุนในการให้บริการสาธารณูปโภคต่างๆในพื้นที่
(โครงการกันเหลือ่มทีด่ าเนนิการแลว้เสรจ็ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)
1) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (ซอยผู้ใหญ่ชัยวัฒน์ พ่ึงอิ่ม) หมู่ที่ 2 งบประมาณ 322,000 บาท
2) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (ซอยราชพฤกษ์) หมู่ที่ 2 งบประมาณ 468,000 บาท
3) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หน้าศาลาประชาคม–บ้านนางสมใจ แก้ววิลัย หมู่ที่ 5 งบประมาณ 241,000 บาท
4) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยหิ่งห้อยท้ายซอย งบประมาณ 310,000 บาท
5) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (หลังโรงเรียนท้ายหาด เช่ือมต่อหมู่ที่ 1) หมู่ที่ 9 งบประมาณ 471,000 บาท
6) โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลาดยาง บริเวณซอยบ้านบางตีนเป็ด หมู่ที่ 10 งบประมาณ 493,000 บาท
(โครงการจา่ยขาดเงนิสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 
1) โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านโพงพาง เช่ือมหมู่ที่ 3 บ้านนางพิมพ์ งบประมาณ 1,533,300 บาท
2) โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต (ซอยสะพานแค) หมู่ที่ 3 งบประมาณ 1,514,000 บาท
3) โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต (ซอยบ้านนายวิฑูรย์ เนียมพิบูลย์) หมู่ที่ 5 งบประมาณ 771,000 บาท
4) โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. (ซอยแพรกตาหลาย) หมู่ที่ 6 งบประมาณ 1,822,900 บาท
5) โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกพร้อมสะพานท่อลอดเหลี่ยม (ซอยบ้านนางสมจิตต์ สุดสวาท) หมู่ที่ 9 งบประมาณ 1,345,000 บาท
6) โครงการก่อสร้างถนนหินคลกุผิวจราจรหินคลุกซอยศรีปากวน (ซอยบ้านนางปราณี ศรเดช) หมู่ที่ 4 งบประมาณ 1,087,000 บาท
(โครงการจากข้อบญัญัต ิปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 
1) โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองสะพานหัน บริเวณบ้านนางจินดา เปี่ยมอยู่ หมู่ที่ 11 งบประมาณ 878,000 บาท
2) โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บริเวณ รพ.สต.วัดบางขันแตก หมู่ที่ 1 งบประมาณ 1,200,000 บาท
3) โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนผิวจราจร (บ้านนัดตาว่าย-แหลมใหญ่) หมู่ที่ 12 งบประมาณ 1,610,000 บาท
4) โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลทต์ิก (บ้านคลองบ่อ-บ้านดอนจั่น) ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 5 งบประมาณ 1,926,000 บาท
5) โครงการว่างท่อ ขยายเขต จ่ายน้ าประปาภูมิภาค บริเวณซอยโพงพางสามัคคี หมู่ที่ 2 งบประมาณ 229,930 บาท
(โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 
1) โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรยีนวัดบางขันแตก งบประมาณ 1,790,000 บาท
2) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต หมู่ที่ 7 เช่ือมหมู่ที่ 11 งบประมาณ 2,180,500 บาท


