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องค์การบรหิารสว่นตำบลบางขนัแตก 

อำเภอเมอืง จงัหวดัสมทุรสงคราม 



คำนำ 
 

เนื ่องด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นต้องดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่
3) พ.ศ.๒๕61 โดยการจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง  
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วจัดทำร่างแผนการ
ดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน (๓) แผนการดำเนินงานให้
จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  
งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องดำเนินการในพ้ืนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการ
แก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถื่น  

  ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบางขนัแตก จึงได้ดำเนินการจัดทำ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ขึ้น เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทางใน
การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น โดยมีการการประสานและบูรณาการ
การทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน /โครงการในแผนการดำเนินงาน จะทำให้การ
ติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบางขันแตก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ฉบับนี้ จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก และผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี  

 

         

 

      องคก์ารบริหารสว่นตำบลบางขนัแตก 

อำเภอเมอืงฯ จงัหวดัสมทุรสงคราม 
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ส่วนที ่1 

ที่มาของแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ส่วนที ่๑ 
 

ทีม่าของแผนการดำเนนิงาน 
 

๑.  บทนำ 
เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ตามหมวด ๕  
ข้อ ๒๖ การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี ้ โดยมีขั ้นตอนดำเนินการ ดังน้ี (๑)  
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งน้ี  
ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน
และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ .ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๒ แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงิน
สะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
อื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการ
แก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถื่น 

 

 ภายใต้ระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก จึงได้ดำ เนินการจัดทำแผนการ
ดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ขึ้น เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น และใช้เป็น
แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ให้มีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียด
ต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความ
สะดวกมากขึ้น โดยการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 มีวัตถุประสงค์ดังน้ี   
 

๒.  วตัถปุระสงคข์องแผนการดำเนนิงาน 
(๑)  เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดใน

พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 

(๒)  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ให้มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น 

(๓)  เพื่อให้มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียด
ต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความ
สะดวกมากขึ้น 

 

 

 

 

หนา้ที่ 1 



 

 

 

 

๓.  ขัน้ตอนการจดัทำแผนการดำเนนิงาน 
  ขั้นตอนที ่๑ ขัน้ตอนการจดัทำร่างแผน 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนการพิจารณาร่างแผน 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ
เป็นแผนการดำเนินงาน   

ขั้นตอนที ่๓ การประกาศใชแ้ผนการดำเนนิงาน 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือ
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  

 

  แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก
หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รฐัวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 มรีายละเอยีดเคา้โครงการดังนี้ 
  ส่วนที่  ๑ ที่มาของแผนการดำเนินงาน  ประกอบด้วย 

๑.  บทนำ 
๒.  วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 

๓.  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

๔.  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 

ส่วนที่  ๒   บัญชีโครงการพัฒนา/ครุภัณฑ์  ประกอบด้วย 

๑.  บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. ๐๑)    

๒.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. ๐๒)  

๓.  บัญชีสรุปครุภัณฑ์/งบประมาณ (แบบ ผด. ๐๑/๑) 
๔.  บัญชีครุภัณฑ์/งบประมาณ (แบบ ผด. ๐๒/๑)  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

หนา้ที่ 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูม ิ:  แสดงขัน้ตอนการจดัทำแผนการดำเนนิงาน ประจำปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 

 

 

รวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนา 

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน 

เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน 

เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

ประกาศเป็นแผนการดำเนนิงาน 

ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
โดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบ
วันนับแต่วันที่ต้ังงบประมาณดำเนินการฯ 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  หน่วย
ราชการส่วนกลาง  
ส่วนภูมภิาค 
รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอ่ืนๆ  

หนา้ที่ 3 



 

 

๔.  ประโยชนข์องแผนการดำเนนิงาน 

(๑)  ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณของ อบต. มีความชัดเจนในการปฏิบัติมา
ขึ้นทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 

(๒)  ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

(๓)  ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลทำให้การติดตามและ
ประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

(๔)  ใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการดำเนินงานให้
เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

******************************* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนา้ที่ 4 



 

 

 

 

 

 

ส่วนที ่2 

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
 



แบบผด.1

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 12 9.68 7,271,400 16.58 กองช่าง
แผนงานเคหะและชุมชน 45 36.29 11,503,898 26.23 กองช่าง

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 2 1.61 85,000 0.19 ส านักปลัด
   แผนงานการศึกษา 9 7.26 2,525,910 5.76 กองการศึกษาฯ
   แผนงานสาธารณสุข 5 4.03 295,000 0.67 กองสาธารณสุขฯ
   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 8 6.45 404,250 0.92 กองการศึกษาฯ
   แผนงานงบกลาง 3 2.42 17,839,400 40.68 ส านักปลัด

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคม
รักษาความสงบเรียบร้อยชุมชน/สังคม
   แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5 4.03 371,000 0.85 ส านักปลัด
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 0.81 100,000 0.23 ส านักปลัด

ส่วนท่ี 2

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม   จังหวัดสมุทรสงคราม
บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการท่ี
ด าเนินการ

ร้อยละของ
โครงการท้ังหมด จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ หน่วยด าเนินการ

หน้าท่ี 5



แบบผด.1

ส่วนท่ี 2

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม   จังหวัดสมุทรสงคราม
บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการท่ี
ด าเนินการ

ร้อยละของ
โครงการท้ังหมด จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ หน่วยด าเนินการ

ยุทธ์ศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรรม 
การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4 3.23 220,000 0.50 ส านักปลัด
   แผนงานการเกษตร 2 1.61 70,000 0.16 ส านักปลัด

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมย่างย่ังยืน
   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 0.81 30,000 0.07 ส านักปลัด
   แผนงานสาธารณสุข 4 3.23 165,000 0.38 กองสาธารณสุขฯ

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมท่ีดี
   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 6 4.84 1,435,000 3.27 ส านักปลัด,กองคลัง
   แผนงานการศึกษา 2 1.61 85,000 0.19 กองการศึกษาฯ
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 7 5.65 290,000 0.66 ส านักปลัด
   แผนงานการเกษตร 1 0.81 80,000 0.18 ส านักปลัด
   แผนงานงบกลาง 7 5.65 1,085,830 2.48 ส านักปลัด

รวมท้ังส้ิน 124 100 43,856,688 100

หน้าท่ี 6



ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการก่อสร้างถนนผิว
จราจรคสล.พร้อมวางท่อ
เหล่ียม 2 จุด (ซอยร่มเย็น) 

หมู่ท่ี 7 
(แผนฯ 61-65 หน้า 64 ล าดับท่ี 49)   

(ข้อบัญญัติ 64 หน้า 159)

ก่อสร้างถนนผิวจราจร 
คสล.พร้อมวางท่อเหล่ียม
 2 จุดขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า 180.00 เมตร 

จ านวน 1 สายทาง

751,100 หมู่ท่ี 7 บ้านบางช้างตาย กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ท่ี 12 
(แผนฯ 61-65 เพ่ิมเติม ฉ.2 หน้า 16 

ล าดับท่ี 2)   

(ข้อบัญญัติ 64 หน้า 160)

ก่อสร้างอาคารฯ ขนาด 
กว้าง 9.00 เมตร ยาว 
16.00 เมตร จ านวน 1 

หลัง

1,259,000 หมู่ท่ี 12 บ้านนัดตาว่าย กองช่าง

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.2

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

หน้าท่ี 7



ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.2

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

3 โครงการก่อสร้างถนนผิว
จราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต
 (บริเวณวัดแม่น้ า) หมู่ท่ี 1  

(แผนฯ 61-65 หน้า 55 ล าดับท่ี 3)
(โอนงบประมาณต้ังจ่ายรายการใหม่ คร้ังท่ี
 5/2563)   

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร ยาวรวม 
238.00 เมตร หนา 
0.04 เมตร และ 0.05 

เมตร ยาวรวม 238.00 

เมตร หรือพ้ืนท่ีก่อสร้าง
ไม่น้อยกว่า 1,190 

ตารางเมตร

466,000 หมู่ท่ี 1 บ้านบางนางจีน กองช่าง

4 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง
ถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตพร้อมรางท่อ
ระบายน้ า (ซอยร่วมพัฒนา)
 หมู่ท่ี 4  
(แผนฯ 61-65 หน้า 98 ล าดับท่ี 16)

(โอนงบประมาณต้ังจ่ายรายการใหม่ คร้ังท่ี
 5/2563)   

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
4.00 เมตร รวมความ
กว้างรางระบายน้ า  
0.50 เมตร หนา 0.04 

เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า 
211.00 เมตร หรือ
พ้ืนท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
844.00 เมตร

809,000 หมู่ท่ี 4 บ้านคลองบ่อ กองช่าง

หน้าท่ี 8



ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.2

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

5 โครงการก่อสร้างเข่ือนกัน
ตล่ิงบริเวณหน้าท่ีท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบล
บางขันแตก
(แผนฯ 61-65 หน้า 109 ล าดับท่ี 3)

(โอนงบประมาณต้ังจ่ายรายการใหม่ คร้ังท่ี
 5/2563)

ก่อสร้างเข่ือนกันตล่ิง
บริเวณหน้าองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางขัน
แตก อ าเภอเมืองฯ 
จังหวัดสมุทรสงคราม 
ยาวไม่น้อยกว่า 41.00  

เมตร พร้อมติดต้ังโคมไฟ
สนาม จ านวน 5 ชุด

332,500 หมู่ท่ี 4 บ้านคลองบ่อ กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างถนนผิว
จราจร คสล. (บริเวณบ้าน
นางไขแสง นามประกอบ 
ถึงบ้านนางพิศมัย เอม
ปราณีต) หมู่ท่ี 5
(แผนฯ 61-65 เพ่ิมเติม ฉ.1 หน้า 8 

ล าดับท่ี 7)

(โอนงบประมาณต้ังจ่ายรายการใหม่ คร้ังท่ี
 5/2563)   

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 156.00 เมตร หนา
 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ี
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
624.00 ตารางเมตร

342,600 หมู่ท่ี 5 บ้านคลองจ่ัน กองช่าง

หน้าท่ี 9



ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.2

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

7 โครงการก่อสร้างถนนผิว
จราจร คสล. พร้อมราง
ระบายน้ า คสล. (ซอยบ้าน
นางสกุล เกิดศิริ) หมู่ท่ี 8
(แผนฯ 61-65 หน้า 65 ล าดับท่ี 55)

(โอนงบประมาณต้ังจ่ายรายการใหม่ คร้ังท่ี
 5/2563)

 ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.50 เมตร หนา 0.15 

เมตร  ยาวรวม 43.00 

เมตร หรือพ้ืนท่ีก่อสร้าง
ไม่น้อยกว่า 193.50  

ตารางเมตร พร้อมราง
ระบายน้ า คสล. ยาว 
69.00 เมตร

270,300 หมู่ท่ี 8 บ้านศาลาพักร้อน กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างถนนผิว
จราจร คสล.พร้อมราง
ระบายน้ า คสล. (ซอยบ้าน
นายสุนิมิต นามไพโรจน์) 

หมู่ท่ี 10
(แผนฯ 61-65 หน้า 67 ล าดับท่ี 66)

(โอนงบประมาณต้ังจ่ายรายการใหม่ คร้ังท่ี
 5/2563)

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร  ยาวรวม 44.00 

เมตร หรือพ้ืนท่ีก่อสร้าง
ไม่น้อยกว่า 220.00  

ตารางเมตร พร้อมราง
ระบายน้ า คสล. ยาว 
61.00 เมตร

265,900 หมู่ท่ี 10 บ้านบางตีนเป็ด กองช่าง

หน้าท่ี 10



ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.2

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

9 โครงการก่อสร้างถนนผิว
จราจรหินคลุกซอยสันทิศ 
(ช่วงท่ี 4) หมู่ท่ี 10
(แผนฯ 61-65 หน้า 67 ล าดับท่ี 67/68)

(โอนงบประมาณต้ังจ่ายรายการใหม่ คร้ังท่ี
 5/2563)

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร  ยาวรวม 347.00 

เมตร หรือพ้ืนท่ีก่อสร้าง
ไม่น้อยกว่า 1,388.00 

 ตารางเมตร

674,000 หมู่ท่ี 10 บ้านบางตีนเป็ด กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างถนนผิว
จราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต
 (ซอยบ้านนางคล้อย ศรี
สว่าง) หมู่ท่ี 11
(แผนฯ 61-65 เพ่ิมเติม ฉ.1 หน้า 10 

ล าดับท่ี 15)

(โอนงบประมาณต้ังจ่ายรายการใหม่ คร้ังท่ี
 5/2563)

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ยาวรวม 
670.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ี
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
2,680.00 ตารางเมตร

1,392,000 หมู่ท่ี 11 บ้านคลองเก่า กองช่าง

หน้าท่ี 11



ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.2

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

11 โครงการก่อสร้างถนนผิว
จราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต
 (ซอยบ้านนางสาคร ส าราญ
ร่ืน) หมู่ท่ี 10
(แผนฯ 61-65 หน้า 67 ล าดับท่ี 65)

(โอนงบประมาณต้ังจ่ายรายการใหม่ คร้ังท่ี
 5/2563)

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
3.00 เมตร หนา 0.05 

เมตร  ยาวรวม 141.00 

เมตร หรือพ้ืนท่ีก่อสร้าง
ไม่น้อยกว่า 423.00  

ตารางเมตร

223,000 หมู่ท่ี 10 บ้านบางตีนเป็ด กองช่าง

12 โครงการก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตพร้อมถนนหินคลุก 
(หลังบ้านครูนิพาพร วงศ์วี
ระ) หมู่ท่ี 4
(แผนฯ 61-65 หน้า 59 ล าดับท่ี 21)

(โอนงบประมาณต้ังจ่ายรายการใหม่ คร้ังท่ี
 5/2563)

 ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 
90.00 เมตร หรือพ้ืนท่ี
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
360.00 ตารางเมตร

486,000 หมู่ท่ี 4 บ้านคลองบ่อ กองช่าง

หน้าท่ี 12



ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการวางท่อขยายเขต
จ่ายน้ าประปา บริเวณ 
ถนนผิวจราจรลาดยาง 
สายซอยเกษตรพัฒนา 
(เช่ือมต่อหมู่ท่ี 4, หมู่ท่ี 5 

ต าบลท้ายหาด) หมู่ท่ี 1
(แผนฯ 61-65 เพ่ิมเติม ฉ.2 หน้า 8 

ล าดับท่ี 1)   

(ข้อบัญญัติ 64 หน้า 137)

วางท่อขยายเขตจ่าย
น้ าประปา ขนาดท่อ 100

 มิลลิเมตร ยาว 409 

เมตร

           233,717 ต าบลบางขันแตก การประปาส่วนภูมิภาค

2 โครงการวางท่อขยายเขต
จ่ายน้ าประปา บริเวณ 
ถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ท่ี
 3 เช่ือมหมู่ท่ี 2 (กลุ่มบ้าน
นางอาจ สิงหกุล)
(แผนฯ 61-65 เพ่ิมเติม ฉ.2 หน้า 8 

ล าดับท่ี 2)   

(ข้อบัญญัติ 64 หน้า 140)

วางท่อขยายเขตจ่าย
น้ าประปา ขนาดท่อ 100

 มิลลิเมตร ยาว 354 

เมตร

           179,125 ต าบลบางขันแตก การประปาส่วนภูมิภาค

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

หน้าท่ี 13



ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

3 โครงการวางท่อขยายเขต
จ่ายน้ าประปา บริเวณ 
ถนนผิวจราจรหินคลุก สาย
บ้านนางพิมพ์ (ซอยสะพาน
 1, สะพาน 2) หมู่ท่ี 3 
(แผนฯ 61-65 เพ่ิมเติม ฉ.2 หน้า 8 

ล าดับท่ี 3)   

(ข้อบัญญัติ 64 หน้า 140)

วางท่อขยายเขตจ่าย
น้ าประปา ขนาดท่อ 100

 มม. ยาว 762 ม. และ
ขนาดท่อ 50 มม. ยาว 
95 ม.

           470,891 ต าบลบางขันแตก การประปาส่วนภูมิภาค

4 โครงการวางท่อขยายเขต
จ่ายน้ าประปา บริเวณ 
ถนนซอยหลังโรงเรียนวัด
ธรรมสถิต์ิวราราม (กลุ่ม
บ้านนายอานนท์ ชม
ละม้าย) หมู่ท่ี 4 
(แผนฯ 61-65 เพ่ิมเติม ฉ.2 หน้า 9 

ล าดับท่ี 4)   

(ข้อบัญญัติ 64 หน้า 136)

วางท่อขยายเขตจ่าย
น้ าประปา ขนาดท่อ 100

 มิลลิเมตร ยาว 71 เมตร

             70,933 ต าบลบางขันแตก การประปาส่วนภูมิภาค

หน้าท่ี 14



ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

5 โครงการวางท่อขยายเขต
จ่ายน้ าประปา บริเวณ 
ถนนซอยหลังโรงเรียนวัด
ธรรมสถิต์ิวราราม (ปู่แขก) 

หมู่ท่ี 4 
(แผนฯ 61-65 เพ่ิมเติม ฉ.2 หน้า 9 

ล าดับท่ี 5)   

(ข้อบัญญัติ 64 หน้า 136)

วางท่อขยายเขตจ่าย
น้ าประปา ขนาดท่อ 100

 มิลลิเมตร ยาว 115 

เมตร

             84,629 ต าบลบางขันแตก การประปาส่วนภูมิภาค

6 โครงการวางท่อขยายเขต
จ่ายน้ าประปา บริเวณ 
องค์การบริหารส่วนต าบล
บางขันแตก ถึง ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านคลองบ่อ หมู่ท่ี
 4
(แผนฯ 61-65 เพ่ิมเติม ฉ.2 หน้า 9 

ล าดับท่ี 6)   

(ข้อบัญญัติ 64 หน้า 142)

วางท่อขยายเขตจ่าย
น้ าประปา ขนาดท่อ 50

มิลลิเมตร ยาว 81 เมตร

             44,737 ต าบลบางขันแตก การประปาส่วนภูมิภาค

หน้าท่ี 15



ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

7 โครงการวางท่อขยายเขต
จ่ายน้ าประปา บริเวณ 
ถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ท่ี
 5 (กลุ่มบ้านนายสมัคร กร
สวัสด์ิ หมู่ท่ี 4 เช่ือม หมู่ท่ี 
5) 
(แผนฯ 61-65 เพ่ิมเติม ฉ.2 หน้า 9 

ล าดับท่ี 7)   

(ข้อบัญญัติ 64 หน้า 141)

วางท่อขยายเขตจ่าย
น้ าประปา ขนาดท่อ 
100มิลลิเมตร ยาว 187

 เมตร

           112,896 ต าบลบางขันแตก การประปาส่วนภูมิภาค

8 โครงการวางท่อขยายเขต
จ่ายน้ าประปา บริเวณ 
ถนนผิวจราจรหินคลุก สาย
หมู่ท่ี 5 (กลุ่มบ้านนาย
วิฑูรย์ เนียมพิบูลย์)
(แผนฯ 61-65 เพ่ิมเติม ฉ.2 หน้า 10 

ล าดับท่ี 8)   

(ข้อบัญญัติ 64 หน้า 140)

วางท่อขยายเขตจ่าย
น้ าประปา ขนาดท่อ 100

 มิลลิเมตร ยาว 517 

เมตร

           269,326 ต าบลบางขันแตก การประปาส่วนภูมิภาค

หน้าท่ี 16



ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

9 โครงการวางท่อขยายเขต
จ่ายน้ าประปา บริเวณ 
ถนนผิวจราจรลาดยาง 
สายต าบลบางขันแตก 
เช่ือมต าบลคลองโคน 
(บริเวณบ้านนางสมศรี -คอ
สะพานข้ามคลองตะเคียน)

 หมู่ท่ี 5 
(แผนฯ 61-65 เพ่ิมเติม ฉ.2 หน้า 10 

ล าดับท่ี 9)   

(ข้อบัญญัติ 64 หน้า 137)

วางท่อขยายเขตจ่าย
น้ าประปา ขนาดท่อ 100

 มิลลิเมตร ยาว 320 

เมตร

           138,587 ต าบลบางขันแตก การประปาส่วนภูมิภาค

10 โครงการวางท่อขยายเขต
จ่ายน้ าประปา บริเวณ 
ถนนผิวจราจรหินคลุก 
(กลุ่มบ้านนายปิยะ 
นวลจันทร์) หมู่ท่ี 5
(แผนฯ 61-65 เพ่ิมเติม ฉ.2 หน้า 10 

ล าดับท่ี 10)   

(ข้อบัญญัติ 64 หน้า 138)

วางท่อขยายเขตจ่าย
น้ าประปา ขนาดท่อ 
100มิลลิเมตร ยาว 79 

เมตร

             75,147 ต าบลบางขันแตก การประปาส่วนภูมิภาค

หน้าท่ี 17



ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

11 โครงการวางท่อขยายเขต
จ่ายน้ าประปา บริเวณ 
ถนนผิวจราจรหินคลุกซอย
ผ้ึงหลวง หมู่ท่ี 5 
(แผนฯ 61-65 เพ่ิมเติม ฉ.2 หน้า 11 

ล าดับท่ี 11)   

(ข้อบัญญัติ 64 หน้า 138)

วางท่อขยายเขตจ่าย
น้ าประปา ขนาดท่อ 
100มิลลิเมตร ยาว 266

 เมตร

           137,433 ต าบลบางขันแตก การประปาส่วนภูมิภาค

12 โครงการวางท่อขยายเขต
จ่ายน้ าประปา บริเวณ 
ถนนผิวจราจรลาดยางซอย
ศาลาประชาคม หมู่ท่ี 5 
(แผนฯ 61-65 เพ่ิมเติม ฉ.2 หน้า 11 

ล าดับท่ี 12)   

(ข้อบัญญัติ 64 หน้า 142)

วางท่อขยายเขตจ่าย
น้ าประปา ขนาดท่อ 
100มิลลิเมตร ยาว 144

 เมตร

             99,688 ต าบลบางขันแตก การประปาส่วนภูมิภาค

หน้าท่ี 18



ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

13 โครงการวางท่อขยายเขต
จ่ายน้ าประปา บริเวณ 
ถนนผิวจราหินคลุกถนน
เลียบคลองตะเคียน หมู่ท่ี 5 
(แผนฯ 61-65 เพ่ิมเติม ฉ.2 หน้า 11 

ล าดับท่ี 13)   

(ข้อบัญญัติ 64 หน้า 142)

วางท่อขยายเขตจ่าย
น้ าประปา ขนาดท่อ 
100มิลลิเมตร ยาว 757

 เมตร

           372,087 ต าบลบางขันแตก การประปาส่วนภูมิภาค

14 โครงการวางท่อขยายเขต
จ่ายน้ าประปา บริเวณ 
ถนนผิวจราจรหินคลุกสาย
บ้านบางช้างตาย (ซอย
ร่มเย็น) หมู่ท่ี 7
(แผนฯ 61-65 เพ่ิมเติม ฉ.2 หน้า 11 

ล าดับท่ี 14)   

(ข้อบัญญัติ 64 หน้า 137)

วางท่อขยายเขตจ่าย
น้ าประปา ขนาดท่อ 
100มิลลิเมตร ยาว 331

 เมตร

           188,269 ต าบลบางขันแตก การประปาส่วนภูมิภาค

หน้าท่ี 19



ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

15 โครงการวางท่อขยายเขต
จ่ายน้ าประปา บริเวณ 
ถนนผิวจราจรหินคลุกสาย
บ้านบางช้างตาย (กลุ่ม
บ้านนายบุญทรง แสงแก้ว)

 หมู่ท่ี 7
(แผนฯ 61-65 เพ่ิมเติม ฉ.2 หน้า 12 

ล าดับท่ี 15)   

(ข้อบัญญัติ 64 หน้า 138)

วางท่อขยายเขตจ่าย
น้ าประปา ขนาดท่อ 100

 มิลลิเมตร ยาว 1089 

เมตร

           550,765 ต าบลบางขันแตก การประปาส่วนภูมิภาค

16 โครงการวางท่อขยายเขต
จ่ายน้ าประปา บริเวณ 
ถนนผิวจราจรลาดยางสาย
บ้านบางช้างตาย (ซอยปู่
หาญณรงค์ฤทธ์ิ-หลังป๊ัม 
ปตท.) หมู่ท่ี 7
(แผนฯ 61-65 เพ่ิมเติม ฉ.2 หน้า 12 

ล าดับท่ี 16)   

(ข้อบัญญัติ 64 หน้า 137)

วางท่อขยายเขตจ่าย
น้ าประปา ขนาดท่อ 
100มิลลิเมตร ยาว 663

 เมตร

           282,612 ต าบลบางขันแตก การประปาส่วนภูมิภาค

หน้าท่ี 20



ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

17 โครงการวางท่อขยายเขต
จ่ายน้ าประปา บริเวณ 
ถนนผิวจราจรหินคลุกสาย
บ้านบางช้างตาย (กลุ่ม
บ้านนางล้ินจ่ี พ่วงศิริ) หมู่ท่ี
 7
(แผนฯ 61-65 เพ่ิมเติม ฉ.2 หน้า 12 

ล าดับท่ี 17)   

(ข้อบัญญัติ 64 หน้า 140)

วางท่อขยายเขตจ่าย
น้ าประปา ขนาดท่อ 
100มิลลิเมตร ยาว 516

 เมตร

           295,684 ต าบลบางขันแตก การประปาส่วนภูมิภาค

18 โครงการวางท่อขยายเขต
จ่ายน้ าประปา บริเวณ 
ทางเดิน คสล.เข้าหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 9 (ร้านกอไผ่-บ้าน
นางม้วน บุญรอดน้อย)
(แผนฯ 61-65 เพ่ิมเติม ฉ.2 หน้า 12 

ล าดับท่ี 18)   

(ข้อบัญญัติ 64 หน้า 142)

วางท่อขยายเขตจ่าย
น้ าประปา ขนาดท่อ 
100มิลลิเมตร ยาว 229

 เมตร

           181,871 ต าบลบางขันแตก การประปาส่วนภูมิภาค

หน้าท่ี 21



ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

19 โครงการวางท่อขยายเขต
จ่ายน้ าประปา บริเวณ 
ถนนผิวจราจรหินคลุกสาย
ซอยสันทิศแยกขวา (กลุ่ม
บ้านนางสาวจอย อยู่
ประเสริฐ) หมู่ท่ี 10
(แผนฯ 61-65 เพ่ิมเติม ฉ.2 หน้า 13 

ล าดับท่ี 19)   

(ข้อบัญญัติ 64 หน้า 141)

วางท่อขยายเขตจ่าย
น้ าประปา ขนาดท่อ 100

 มม. ยาว 769 ม. และ
ขนาดท่อ 50 มม. ยาว 
67 ม.

           396,040 ต าบลบางขันแตก การประปาส่วนภูมิภาค

20 โครงการวางท่อขยายเขต
จ่ายน้ าประปา บริเวณ 
ถนนผิวจราจรหินคลุกสาย
บ้านบางตีนเป็ด (กลุ่มบ้าน
นางสาคร ส าราญร่ืน) หมู่ท่ี
 10 
(แผนฯ 61-65 เพ่ิมเติม ฉ.2 หน้า 13 

ล าดับท่ี 20)   

(ข้อบัญญัติ 64 หน้า 141)

วางท่อขยายเขตจ่าย
น้ าประปา ขนาดท่อ 
100มิลลิเมตร ยาว 128

 เมตร

             85,351 ต าบลบางขันแตก การประปาส่วนภูมิภาค

หน้าท่ี 22



ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

21 โครงการวางท่อขยายเขต
จ่ายน้ าประปา บริเวณ 
ถนนผิวจราจรหินคลุกสาย
บ้านคลองเก่า (ซอย
สะพานหัน) หมู่ท่ี 11
(แผนฯ 61-65 เพ่ิมเติม ฉ.2 หน้า 13 

ล าดับท่ี 21)   

(ข้อบัญญัติ 64 หน้า 141) 

วางท่อขยายเขตจ่าย
น้ าประปา ขนาดท่อ 
100มิลลิเมตร ยาว 930

 เมตร

           424,619 ต าบลบางขันแตก การประปาส่วนภูมิภาค

22 โครงการวางท่อขยายเขต
จ่ายน้ าประปา บริเวณ 
ถนนผิวจราจรหินคลุก 
(กลุ่มบ้านนางคล้อย 
ศรีสว่าง) หมู่ท่ี 11
(แผนฯ 61-65 เพ่ิมเติม ฉ.2 หน้า 13 

ล าดับท่ี 22)   

(ข้อบัญญัติ 64 หน้า 139)

วางท่อขยายเขตจ่าย
น้ าประปา ขนาดท่อ 
100มิลลิเมตร ยาว 667

 เมตร

           312,285 ต าบลบางขันแตก การประปาส่วนภูมิภาค

หน้าท่ี 23



ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

23 โครงการวางท่อขยายเขต
จ่ายน้ าประปา บริเวณ 
ถนนผิวจราจรหินคลุกซอย
ศาลาอเนกประสงค์ บ้าน
คลองเก่า หมู่ท่ี 11
(แผนฯ 61-65 เพ่ิมเติม ฉ.2 หน้า 14 

ล าดับท่ี 23)   

(ข้อบัญญัติ 64 หน้า 139)

วางท่อขยายเขตจ่าย
น้ าประปา ขนาดท่อ 
100มิลลิเมตร ยาว 581

 เมตร

           335,340 ต าบลบางขันแตก การประปาส่วนภูมิภาค

24 โครงการวางท่อขยายเขต
จ่ายน้ าประปา บริเวณ 
ถนนผิวจราจรหินคลุก/ลาด
ยาง สายซอยนัดตาว่ายร่วม
ใจ-ถนนปากท่อสายเก่า 
หมู่ท่ี 12
(แผนฯ 61-65 เพ่ิมเติม ฉ.2 หน้า 14 

ล าดับท่ี 24)   

(ข้อบัญญัติ 64 หน้า 139)

วางท่อขยายเขตจ่าย
น้ าประปา ขนาดท่อ 
100มิลลิเมตร ยาว 622

 เมตร

           253,953 ต าบลบางขันแตก การประปาส่วนภูมิภาค

หน้าท่ี 24



ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

25 โครงการวางท่อขยายเขต
จ่ายน้ าประปา บริเวณ 
ถนนผิวจราจรหินคลุกสาย
ซอยแสนเจริญ หมู่ท่ี 12
(แผนฯ 61-65 เพ่ิมเติม ฉ.2 หน้า 14 

ล าดับท่ี 25)   

(ข้อบัญญัติ 64 หน้า 139)

วางท่อขยายเขตจ่าย
น้ าประปา ขนาดท่อ 
100มิลลิเมตร ยาว 508

 เมตร

           246,567 ต าบลบางขันแตก การประปาส่วนภูมิภาค

26 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าภายนอก พร้อม
ไฟฟ้าสาธารณะภายใน จุด
ท่ี 1 หมู่ท่ี 1 (ซอยเกษตร
พัฒนา)
(แผนฯ 61-65 เพ่ิมเติม ฉ.2 หน้า 14 

ล าดับท่ี 26)   

(ข้อบัญญัติ 64 หน้า 145)

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
ระยะทาง 169 เมตร 
และไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟ
ทาง)ระยะทาง 199 เมตร

           131,389 ต าบลบางขันแตก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หน้าท่ี 25



ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

27 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าภายนอก พร้อม
ไฟฟ้าสาธารณะภายใน จุด
ท่ี 2 หมู่ท่ี 1 (กลุ่มบ้าน
นายสายัณห์ จ าเนียร)
(แผนฯ 61-65 เพ่ิมเติม ฉ.2 หน้า 15 

ล าดับท่ี 27)   

(ข้อบัญญัติ 64 หน้า 147)

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
ระยะทาง 286เมตร และ
ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟทาง) 
ระยะทาง 286 เมตร

           237,499 ต าบลบางขันแตก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

28 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าภายนอก พร้อม
ไฟฟ้าสาธารณะภายใน หมู่
ท่ี 2 (ซอยราชพฤกษ์)
(แผนฯ 61-65 เพ่ิมเติม ฉ.2 หน้า 15 

ล าดับท่ี 28)   

(ข้อบัญญัติ 64 หน้า 148)

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
ระยะทาง 337 เมตร 
และไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟ
ทาง)ระยะทาง 847 เมตร

           367,997 ต าบลบางขันแตก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

29 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าภายนอก หมู่ท่ี 3 

(ซอยสะพานแค)
(แผนฯ 61-65 เพ่ิมเติม ฉ.2 หน้า 15 

ล าดับท่ี 29)   

(ข้อบัญญัติ 64 หน้า 148)

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
ระยะทาง 69 เมตร

             32,026 ต าบลบางขันแตก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หน้าท่ี 26



ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

30 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าภายนอก หมู่ท่ี 4 

(ซอยข้างโรงเรียนวัด
ธรรมสถิต์ิวราราม)
(แผนฯ 61-65 เพ่ิมเติม ฉ.2 หน้า 15 

ล าดับท่ี 30)   

(ข้อบัญญัติ 64 หน้า 148)

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
ระยะทาง 109 เมตร

             93,698 ต าบลบางขันแตก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

31 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าภายนอก พร้อม
ไฟฟ้าสาธารณะภายใน หมู่
ท่ี 5 (ซอยข้างศาลา
ประชาคม)
(แผนฯ 61-65 เพ่ิมเติม ฉ.2 หน้า 16 

ล าดับท่ี 31)   

(ข้อบัญญัติ 64 หน้า 145)

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
ระยะทาง 706 เมตร 
และไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟ
ทาง)ระยะทาง 1,156

เมตร

           714,162 ต าบลบางขันแตก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หน้าท่ี 27



ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

32 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าภายนอก พร้อม
ไฟฟ้าสาธารณะภายใน จุด
ท่ี 1 หมู่ท่ี 6 (สายแพรกตา
หลาย)
(แผนฯ 61-65 เพ่ิมเติม ฉ.2 หน้า 16 

ล าดับท่ี 32)   

(ข้อบัญญัติ 64 หน้า 146)

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
ระยะทาง 101 เมตร 
และไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟ
ทาง)ระยะทาง 101 เมตร

             84,963 ต าบลบางขันแตก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

33 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะภายใน จุดท่ี 2 

หมู่ท่ี 6 (ซอยบ้านห่ิงห้อย)
(แผนฯ 61-65 เพ่ิมเติม ฉ.2 หน้า 16 

ล าดับท่ี 33)   

(ข้อบัญญัติ 64 หน้า 146)

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
(ไฟทาง)ระยะทาง 305 

เมตร

             50,450 ต าบลบางขันแตก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

34 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าภายนอก พร้อม
ไฟฟ้าสาธารณะภายใน จุด
ท่ี 1 หมู่ท่ี 7 (กลุ่มบ้านนาย
เดียบ อินกับจัน)
(แผนฯ 61-65 เพ่ิมเติม ฉ.2 หน้า 16 

ล าดับท่ี 34)   

(ข้อบัญญัติ 64 หน้า 146)

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
ระยะทาง 125 เมตร 
และไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟ
ทาง) ระยะทาง 125 

เมตร

           112,795 ต าบลบางขันแตก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หน้าท่ี 28



ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

35 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าภายนอก จุดท่ี 2 

หมู่ท่ี 7 (ถนนหินคลุก นาย
ประยุทธ์)
(แผนฯ 61-65 เพ่ิมเติม ฉ.2 หน้า 17 

ล าดับท่ี 35)

(ข้อบัญญัติ 64 หน้า 145)

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
ระยะทาง 11 เมตร

             11,020 ต าบลบางขันแตก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

36 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าภายนอก จุดท่ี 1 

หมู่ท่ี 10 (กลุ่มบ้านนาย
สมศักด์ิ)
(แผนฯ 61-65 เพ่ิมเติม ฉ.2 หน้า 17 

ล าดับท่ี 36)

(ข้อบัญญัติ 64 หน้า 145)

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
ระยะทาง 55 เมตร

             32,657 ต าบลบางขันแตก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หน้าท่ี 29



ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

37 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าภายนอก พร้อม
ไฟฟ้าสาธารณะภายใน จุด
ท่ี 2 หมู่ท่ี 10 (กลุ่มบ้าน
นางสาวจอย อยู่ประเสริฐ)
(แผนฯ 61-65 เพ่ิมเติม ฉ.2 หน้า 17 

ล าดับท่ี 37)

(ข้อบัญญัติ 64 หน้า 147)

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
ระยะทาง 61 เมตร และ
ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟทาง)
ระยะทาง 61 เมตร

             59,245 ต าบลบางขันแตก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

38 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าภายนอก พร้อม
ไฟฟ้าสาธารณะภายใน จุด
ท่ี 1 หมู่ท่ี 11 (กลุ่มบ้าน
นางคล้อย ศรีสว่าง)
(แผนฯ 61-65 เพ่ิมเติม ฉ.2 หน้า 17 

ล าดับท่ี 38)

(ข้อบัญญัติ 64 หน้า 146)

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
ระยะทาง 343 เมตร 
และไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟ
ทาง)ระยะทาง 750 เมตร

           338,096 ต าบลบางขันแตก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หน้าท่ี 30



ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

39 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าภายนอก พร้อม
ไฟฟ้าสาธารณะภายใน จุด
ท่ี 2 หมู่ท่ี 11 (ซอยข้าง
ศาลาประชาคม)
(แผนฯ 61-65 เพ่ิมเติม ฉ.2 หน้า 18 

ล าดับท่ี 39)

(ข้อบัญญัติ 64 หน้า 146)

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
ระยะทาง 868 เมตร 
และไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟ
ทาง) ระยะทาง 868  

เมตร

           468,863 ต าบลบางขันแตก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

40 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าภายนอก พร้อม
ไฟฟ้าสาธารณะภายใน จุด
ท่ี 1 หมู่ท่ี 12 (ซอยนัดตา
ว่ายร่วมใจ)
(แผนฯ 61-65 เพ่ิมเติม ฉ.2 หน้า 18 

ล าดับท่ี 40)

(ข้อบัญญัติ 64 หน้า 146)

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
ระยะทาง 598 เมตร 
และไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟ
ทาง)ระยะทาง 479 เมตร

           384,696 ต าบลบางขันแตก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หน้าท่ี 31



ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

41 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าภายนอก พร้อม
ไฟฟ้าสาธารณะภายใน จุด
ท่ี 2 หมู่ท่ี 12 (ซอยแสน
เจริญ)
(แผนฯ 61-65 เพ่ิมเติม ฉ.2 หน้า 18    

ล าดับท่ี 41)

(ข้อบัญญัติ 64 หน้า 147)

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
ระยะทาง 31 เมตร และ
ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟทาง)
ระยะทาง 31 เมตร

             25,190 ต าบลบางขันแตก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

42 โครงการปรับปรุงพ้ืน
อาคารทางข้ึนส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบล
บางขันแตก
(โอนงบประมาณต้ังจ่ายรายการใหม่ คร้ัง
ท่ี 5/2563)

ปรับปรุงพ้ืนอาคารพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 65.00 

ตารางเมตร

63,600 ต าบลบางขันแตก กองช่าง

43 โครงการปรับลานพ้ืนท่ี 
บริเวณรอบท่ีท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบล
บางขันแตก
(แผนฯ 61-65 เพ่ิมเติม ฉ.1 หน้า 23

ล าดับท่ี 1)

(โอนงบประมาณต้ังจ่ายรายการใหม่ คร้ัง
ท่ี 5/2563)

รับลานพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
1,890.00 ตารางเมตร

1,696,000 ต าบลบางขันแตก กองช่าง

หน้าท่ี 32



ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

44 โครงการปรับปรุงท่ีราช
พัสดุ หมู่ท่ี 12 ต าบลบาง
ขันแตก อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสงคราม
(แผนฯ 61-65 เพ่ิมเติม ฉ.2 หน้า 6    

ล าดับท่ี 1)

(โอนงบประมาณต้ังจ่ายรายการใหม่ คร้ัง
ท่ี 5/2563)

ถมดิน/ลูกรัง บดอัดแน่น
ด้วยเคร่ืองจักรเบา พ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 3,156.00 

ตารางเมตรหนาเฉล่ีย 
0.40 เมตร

362,000 ต าบลบางขันแตก กองช่าง

45 โครงการปรับปรุงห้องน้ า
ส านักงานพร้อมระบบ
น้ าดี/น้ าท้ิง องค์การ
บริหารส่วนต าบลบางขัน
แตก
(โอนงบประมาณต้ังจ่ายรายการใหม่ คร้ัง
ท่ี 5/2563)

ปรับปรุงห้องน้ า
ส านักงานพร้อมระบบ
น้ าดี/น้ าท้ิง

395,000 ต าบลบางขันแตก กองช่าง

หน้าท่ี 33



ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา การกีฬา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการเยาวชนเรียนรู้  
วิถีชีวิตพอเพียงตามแนว
พระราชด าริ
(แผนฯ 61-65 เพ่ิมเติม ฉ.1 หน้า 14 

ล าดับท่ี 1)

(ข้อบัญญัติ 64 หน้า 84)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการฯ

50,000 ต าบลบางขันแตก ส านักปลัด

2 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
(แผนฯ 61-65 เพ่ิมเติม ฉ.1 หน้า 14 

ล าดับท่ี 2)

(ข้อบัญญัติ 64 หน้า 85)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการฯ

35,000 ต าบลบางขันแตก ส านักปลัด

รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ีด าเนินการท่ี โครงการ/กิจกรรม หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2563

แบบ ผด.2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

พ.ศ.2564

หน้าท่ี 34



ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา การกีฬา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
แผนงานการศึกษา

งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจ้างวิทยากรให้
ความรู้ภาษาต่างประเทศ
(ข้อบัญญัติ 64 หน้า 106)

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
โรงเรียนวัดธรรมสิถิต์ิวรา
ราม

120,000 ต าบลบางขันแตก โรงเรียนวัดธรรมสิถิต์ิ
วราราม

2 โครงการอาหารกลางวัน
ส าหรับนักเรียนโรงเรียนวัด
ธรรมสถิต์ิวราราม
(แผนฯ 61-65 หน้า 76 ล าดับท่ี 5)

(ข้อบัญญัติ 64 หน้า 106)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวันส าหรับเด็ก
นักเรียนสังกัด สพฐ.

โรงเรียนสังกัด สพฐ.ใน
เขตพ้ืนท่ี  

1,180,000 ต าบลบางขันแตก โรงเรียนวัดธรรมสิถิต์ิ
วราราม

3 โครงการอาหารกลางวัน
ส าหรับนักเรียนโรงเรียนวัด
นางพิมพ์
(แผนฯ 61-65 หน้า 77 ล าดับท่ี 8)

(ข้อบัญญัติ 64 หน้า 106)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวันส าหรับเด็ก
นักเรียนสังกัด สพฐ.

โรงเรียนสังกัด สพฐ.ใน
เขตพ้ืนท่ี  

76,000 ต าบลบางขันแตก โรงเรียนวัดนางพิมพ์

4 โครงการอาหารกลางวัน
ส าหรับนักเรียนโรงเรียนวัด
บางขันแตก
(แผนฯ 61-65 หน้า 76 ล าดับท่ี 6)

(ข้อบัญญัติ 64 หน้า 107)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวันส าหรับเด็ก
นักเรียนสังกัด สพฐ.

โรงเรียนสังกัด สพฐ.ใน
เขตพ้ืนท่ี  

300,000 ต าบลบางขันแตก โรงเรียนวัดบางขันแตก

รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม

หน้าท่ี 35



ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา การกีฬา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
แผนงานการศึกษา

งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม

5 โครงการอาหารกลางวัน
ส าหรับนักเรียนโรงเรียนวัด
ศรีสุวรรณคงคาราม
(แผนฯ 61-65 หน้า 76 ล าดับท่ี 7)

(ข้อบัญญัติ 64 หน้า 107)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวันส าหรับเด็ก
นักเรียนสังกัด สพฐ.

โรงเรียนสังกัด สพฐ.ใน
เขตพ้ืนท่ี  

264,000 ต าบลบางขันแตก โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ
คงคาราม

6 โครงการวันเด็กแห่งชาติ
(แผนฯ 61-65 หน้า 91 ล าดับท่ี 1)

(ข้อบัญญัติ 64 หน้า 111)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการฯ

20,000 ต าบลบางขันแตก กองการศึกษา

7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา (ค่า
จัดการเรียนการสอน)
(แผนฯ 61-65 เพ่ิมเติม ฉ.1 หน้า 15 

ล าดับท่ี 1)

(ข้อบัญญัติ 64 หน้า 111-112)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  (ค่าจัดการ
เรียนการสอน) ส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางขันแตก  

จ านวน 3 แห่ง

161,900 ต าบลบางขันแตก กองการศึกษา

หน้าท่ี 36



ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา การกีฬา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
แผนงานการศึกษา

งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม

8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา (ค่า
หนังสือเรียน,ค่าอุปกรณ์การ
เรียน,ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
,ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
(แผนฯ 61-65 เพ่ิมเติม ฉ.1 หน้า 12 

ล าดับท่ี 2)

(ข้อบัญญัติ 64 หน้า 112)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  (ค่าหนังสือ
เรียน,ค่าอุปกรณ์การเรียน
,ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
,ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

75,710 ต าบลบางขันแตก กองการศึกษา

9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 
(ค่าอาหารกลางวัน)
(แผนฯ 61-65 เพ่ิมเติม ฉ.1 หน้า 15 

ล าดับท่ี 3)

(ข้อบัญญัติ 64 หน้า 113)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  (ค่าอาหาร
กลางวัน) ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางขันแตก 

จ านวน 3 แห่ง

328,300 ต าบลบางขันแตก กองการศึกษา

หน้าท่ี 37



ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา การกีฬา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการป้องกันควบคุม
รณรงค์และเฝ้าระวัง
โรคติดต่อโรคไม่ติดต่อและ
โรคระบาดในพ้ืนท่ีต าบล
บางขันแตก
(แผนฯ 61-65 เพ่ิมเติม ฉ.2 หน้า 19 

ล าดับท่ี 1)

(ข้อบัญญัติ 64 หน้า 122-123)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการฯ

100,000 ต าบลบางขันแตก กองสาธารณสุขฯ

2 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก
(แผนฯ 61-65 หน้า 86 ล าดับท่ี 36)

(ข้อบัญญัติ 64 หน้า 123)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการฯ

60,000 ต าบลบางขันแตก กองสาธารณสุขฯ

3 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
(แผนฯ 61-65 หน้า 86 ล าดับท่ี 37)

(ข้อบัญญัติ 64 หน้า 123)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการฯ

20,000 ต าบลบางขันแตก กองสาธารณสุขฯ

แบบ ผด.2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

หน้าท่ี 38



ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา การกีฬา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

4 โครงการส่งเสริมการผลิต
การบริโภคและการบริการท่ี
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
(แผนฯ 61-65 เพ่ิมเติม ฉ.2 หน้า 22 

ล าดับท่ี 11)

(ข้อบัญญัติ 64 หน้า 123-124)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการฯ

30,000 ต าบลบางขันแตก กองสาธารณสุขฯ

5 โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้าตามพระราชปณิธาน
ศาสตราจารย์พลเรือเอก
หญิงพลอากาศหญิงสมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคร
ราชกุมารีกรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี
(แผนฯ 61-65 หน้า 79 ล าดับท่ี 1)

(ข้อบัญญัติ 64 หน้า 124)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการฯ

85,000 ต าบลบางขันแตก กองสาธารณสุขฯ
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา การกีฬา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการแข่งขันกีฬาตระ
กร้อลอดบ่วง
(แผนฯ 61-65 เพ่ิมเติม ฉ.1 หน้า 16 

ล าดับท่ี 1)

(ข้อบัญญัติ 64 หน้า 156)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการฯ

30,000 ต าบลบางขันแตก กองการศึกษาฯ

2 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
และอนุรักษ์ว่าวไทย
(แผนฯ 61-65 หน้า 92 ล าดับท่ี 4)

(ข้อบัญญัติ 64 หน้า 156-157)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการฯ

20,000 ต าบลบางขันแตก กองการศึกษาฯ

3 โครงการสืบสานประเพณี
แห่เทียนพรรษา
(แผนฯ 61-65 เพ่ิมเติม ฉ.1 หน้า 16 

ล าดับท่ี 2)

(ข้อบัญญัติ 64 หน้า 157)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการฯ

10,000 ต าบลบางขันแตก กองการศึกษาฯ

แบบ ผด.2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา การกีฬา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

4 โครงการสืบสานประเพณี
ชักพระทอดผ้าป่าสามัคคี
และแข่งขันเรือพาย
(แผนฯ 61-65 หน้า 92 ล าดับท่ี 6)

(ข้อบัญญัติ 64 หน้า 157)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการฯ

20,000 ต าบลบางขันแตก กองการศึกษาฯ

5 โครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต์และวันผู้สูงอายุ
(แผนฯ 61-65 หน้า 93 ล าดับท่ี 8)

(ข้อบัญญัติ 64 หน้า 157-158)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการฯ

30,000 ต าบลบางขันแตก กองการศึกษาฯ

6 โครงการค่ายส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมฯ
(แผนฯ 61-65 เพ่ิมเติม ฉ.1 หน้า 17 

ล าดับท่ี 5)

(ข้อบัญญัติ 64 หน้า 158)

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนับสนุน
ในการด าเนินกิจกรรมของ
โรงเรียนวัดธรรมสถิต์ิวรา
ราม

54,250 ต าบลบางขันแตก โรงเรียนวัด
ธรรมสถิต์ิวราราม
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา การกีฬา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

7 โครงการจ้างวิทยากรสอน
ดนตรีนาฎศิลป์และ
วัฒนธรรมไทยพ้ืนบ้าน
(แผนฯ 61-65 เพ่ิมเติม ฉ.1 หน้า 17 

ล าดับท่ี 6)

(ข้อบัญญัติ 64 หน้า 158)

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนับสนุน
ในการด าเนินกิจกรรมของ
โรงเรียนวัดธรรมสถิต์ิวรา
ราม

120,000 ต าบลบางขันแตก โรงเรียนวัด
ธรรมสถิต์ิวราราม

8 โครงการเยาวชนบางขัน
แตกอนุรักษ์และสืบสาน
ดนตรีและนาฎศิลป์ไทย
(แผนฯ 61-65 เพ่ิมเติม ฉ.1 หน้า 17 

ล าดับท่ี 7)

(ข้อบัญญัติ 64 หน้า 158)

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนับสนุน
ในการด าเนินกิจกรรมของ
โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคง
คาราม

120,000 ต าบลบางขันแตก โรงเรียนวัดศรี
สุวรรณคงคาราม
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา การกีฬา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
แผนงานงบกลาง

งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ
(แผนฯ 61-65 หน้า 94 ล าดับท่ี 2)

(ข้อบัญญัติ 64 หน้า 166)

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอายุให้แก่ผู้สูงอายุใน
พ้ืนท่ีต าบลบางขันแตก
จ านวน 12 เดือน 

15,088,000 ต าบลบางขันแตก ส านักปลัด

2 เบ้ียยังชีพคนพิการ
(แผนฯ 61-65 หน้า 94 ล าดับท่ี 3)

(ข้อบัญญัติ 64 หน้า 166-167)

เพ่ือจ่ายเป็นเบ้ียยังชีพคน
พิการในพ้ืนท่ีต าบลบาง
ขันแตกจ านวน ๑๒ เดือน 

2,667,400 ต าบลบางขันแตก ส านักปลัด

3 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์
(แผนฯ 61-65 หน้า 94 ล าดับท่ี 4)

(ข้อบัญญัติ 64 หน้า 167)

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบ้ียยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ในพ้ืนท่ีต าบล
บางขันแตก จ านวน 12 

เดือน

84,000 ต าบลบางขันแตก ส านักปลัด

แบบ ผด.2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

หน้าท่ี 43



ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคม รักษาความสงบเรียบร้อยชุมชน/สังคม
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดต้ังจุดตรวจจุด
บริการประชาชนช่วง
เทศกาลปีใหม่
(แผนฯ 61-65 หน้า 96 ล าดับท่ี 2)

(ข้อบัญญัติ 64 หน้า 98)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการฯ

23,000 ต าบลบางขันแตก ส านักปลัด

2 โครงการจัดต้ังจุดตรวจจุด
บริการประชาชนช่วง
เทศกาลสงกรานต์
(แผนฯ 61-65 หน้า 96 ล าดับท่ี 3)

(ข้อบัญญัติ 64 หน้า 98-99)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการฯ

23,000 ต าบลบางขันแตก ส านักปลัด

3 โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
และระงับอัคคีภัยเบ้ืองต้น
ในพ้ืนท่ีต าบลบางขันแตก
(แผนฯ 61-65 หน้า 97 ล าดับท่ี 4)

(ข้อบัญญัติ 64 หน้า 99)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการฯ

35,000 ต าบลบางขันแตก ส านักปลัด

พ.ศ.2564
รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

พ.ศ.2563

แบบ ผด.2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคม รักษาความสงบเรียบร้อยชุมชน/สังคม
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2564
รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

พ.ศ.2563

แบบ ผด.2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม

4 โครงฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(แผนฯ 61-65 เพ่ิมเติม ฉ.1 หน้า 18 

ล าดับท่ี 2)

(ข้อบัญญัติ 64 หน้า 99)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการฯ

150,000 ต าบลบางขันแตก ส านักปลัด

5 โครงฝึกอบรมทบทวน
ความรู้และเพ่ิมศักยภาพ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน
(แผนฯ 61-65 หน้า 96 ล าดับท่ี 1)

(ข้อบัญญัติ 64 หน้า 99)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการฯ

140,000 ต าบลบางขันแตก ส านักปลัด
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคม รักษาความสงบเรียบร้อยชุมชน/สังคม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
(แผนฯ 61-65 หน้า 96 ล าดับท่ี 1)

(ข้อบัญญัติ 64 หน้า 99)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการฯ

100,000 ต าบลบางขันแตก ส านักปลัด

แบบ ผด.2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรรมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการฝึกอบรม  
ส่งเสริมทักษะ ฝึกอาชีพ  
สร้างรายได้แก่ชุมชน
(แผนฯ 61-65 เพ่ิมเติม ฉ.1 หน้า 19 

ล าดับท่ี 1)

(ข้อบัญญัติ 64 หน้า 150)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการฯ

60,000 ต าบลบางขันแตก ส านักปลัด

2 โครงการคืนชีวิตและ
อนุรักษ์สัตว์น้ าสร้างสมดุล
แก่ธรรมชาติ
(แผนฯ 61-65 เพ่ิมเติม ฉ.1 หน้า 19 

ล าดับท่ี 2)

(ข้อบัญญัติ 64 หน้า 152)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการฯ

30,000 ต าบลบางขันแตก ส านักปลัด

3 โครงการรณรงค์/ส่งเสริม
การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม
(แผนฯ 61-65 หน้า 101 ล าดับท่ี 1)

(ข้อบัญญัติ 64 หน้า 154)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการฯ

30,000 ต าบลบางขันแตก ส านักปลัด

พ.ศ.2564

แบบ ผด.2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2563

หน้าท่ี 47



ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรรมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2564

แบบ ผด.2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2563

4 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
และพัฒนากลุ่มสตรีกลุ่ม
เยาวชนและกลุ่มประชาชน
(แผนฯ 61-65 หน้า 102 ล าดับท่ี 4)

(ข้อบัญญัติ 64 หน้า 154)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการฯ

100,000 ต าบลบางขันแตก ส านักปลัด

หน้าท่ี 48



ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรรมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว
แผนงานการเกษตร

งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการป้องกันและก าจัด
ศัตรูพืช
(แผนฯ 61-65 หน้า 104 ล าดับท่ี 4)

(ข้อบัญญัติ 64 หน้า 161)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการฯ

40,000 ต าบลบางขันแตก ส านักปลัด

2 โครงการอบรม/ส่งเสริม
การแปรรูปสินค้าเกษตร
(แผนฯ 61-65 หน้า 103 ล าดับท่ี 1)

(ข้อบัญญัติ 64 หน้า 162)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการฯ

30,000 ต าบลบางขันแตก ส านักปลัด

แบบ ผด.2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

หน้าท่ี 49



ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงปลูกต้นไม้ถวายแม่ของ
แผ่นดิน
(แผนฯ 61-65 หน้า 105 ล าดับท่ี 2)

(ข้อบัญญัติ 64 หน้า 85)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการฯ

30,000 ต าบลบางขันแตก ส านักปลัด

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ีด าเนินการ

หน้าท่ี 50



ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน
แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการร่วมแรง ร่วมใจ 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม
(แผนฯ 61-65 เพ่ิมเติม ฉ.1 หน้า 21 

ล าดับท่ี 4)

(ข้อบัญญัติ 64 หน้า 121)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการฯ

35,000 ต าบลบางขันแตก กองสาธารณสุขฯ

2 โครงการบางขันแตกร่วมใจ 
ลด-คัด-แยกขยะ
(แผนฯ 61-65 หน้า 106 ล าดับท่ี 3)

(ข้อบัญญัติ 64 หน้า 122)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการฯ

30,000 ต าบลบางขันแตก กองสาธารณสุขฯ

3 โครงการบางขันแตกรวมใจ
ภักด์ิรักสามัคคีท าความดี
ถวายพ่อหลวง
(แผนฯ 61-65 หน้า 107 ล าดับท่ี 4)

(ข้อบัญญัติ 64 หน้า 122)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการฯ

80,000 ต าบลบางขันแตก กองสาธารณสุขฯ

4 โครงการอบรมให้ความรู้การ
ก าจัดน้ าเสียของสถาน
ประกอบการ
(แผนฯ 61-65 หน้า 107 ล าดับท่ี 6)

(ข้อบัญญัติ 64 หน้า 124)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการฯ

20,000 ต าบลบางขันแตก กองสาธารณสุขฯ

แบบ ผด.2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

หน้าท่ี 51



ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการอบรมให้ความรู้
กฎหมาย ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ ให้กับผู้น า
ชุมชน และประชาชนท่ัวไป
(แผนฯ 61-65 หน้า 112 ล าดับท่ี 5)

(ข้อบัญญัติ 64 หน้า 83)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการ อบรมให้ความรู้
กฎหมาย ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ ให้กับ
ผู้น าชุมชน และ
ประชาชนท่ัวไป

25,000 ต าบลบางขันแตก ส านักปลัด

2 โครงการจัดท าเอกสาร
ประชาสัมพันธ์
(แผนฯ 61-65 หน้า 113 ล าดับท่ี 11)

(ข้อบัญญัติ 64 หน้า 83)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดท าส่ือ เอกสาร 
วารสารประชาสัมพันธ์ 
ผลการด าเนินงานของ
หน่วยงาน ฯลฯ

110,000 ต าบลบางขันแตก ส านักปลัด

พ.ศ.2564

แบบ ผด.2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2563

หน้าท่ี 52



ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2564

แบบ ผด.2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2563

3 โครงการเฉลิมพระเกียรติ  
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรี    
สินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
รัชกาลท่ี ๑๐
(แผนฯ 61-65 หน้า 111 ล าดับท่ี 1)

(ข้อบัญญัติ 64 หน้า 122)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการฯ

100,000 ต าบลบางขันแตก ส านักปลัด

4 โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนต าบลและผู้น า
ชุมชนต าบลบางขันแตก
(แผนฯ 61-65 เพ่ิมเติม ฉ.1 หน้า 24 

ล าดับท่ี 2)

(ข้อบัญญัติ 64 หน้า 83-84)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการฯ

200,000 ต าบลบางขันแตก ส านักปลัด

หน้าท่ี 53



ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2564

แบบ ผด.2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2563

5 โครงการเลือกต้ังนายกและ
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางขันแตก
(แผนฯ 61-65 หน้า 112 ล าดับท่ี 4)

(ข้อบัญญัติ 64 หน้า 84-85)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเลือกต้ังนายกและ
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางขัน
แตก 

500,000 ต าบลบางขันแตก ส านักปลัด

6 โครงการปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน ใน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
 LTAX-GIS Parcel (แปลง
ท่ีดิน)องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางขันแตก
(แผนฯ 61-65 หน้า 113 ล าดับท่ี 12)

(ข้อบัญญัติ 64 หน้า 95)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการฯ

500,000 ต าบลบางขันแตก กองคลัง

หน้าท่ี 54



ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
แผนงานการศึกษา

งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการทัศนศึกษาดูงาน
เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูและ
คณะกรรมการพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบต.

บางขันแตก
(แผนฯ 61-65 เพ่ิมเติม ฉ.1 หน้า 25 

ล าดับท่ี 1)

(ข้อบัญญัติ 64 หน้า 105)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการฯ

50,000 ต าบลบางขันแตก กองการศึกษา

2 โครงการทัศนศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางขัน
แตก
(แผนฯ 61-65 เพ่ิมเติม ฉ.1 หน้า 25 

ล าดับท่ี 2)

(ข้อบัญญัติ 64 หน้า 111)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการฯ

35,000 ต าบลบางขันแตก กองการศึกษา

แบบ ผด.2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการสร้างพลเมืองดี
ตามวิถีประชาธิปไตย
(แผนฯ 61-65 หน้า 124 ล าดับท่ี 5)

(ข้อบัญญัติ 64 หน้า 150-151)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการฯ

60,000 ต าบลบางขันแตก ส านักปลัด

2 โครงการอบรมผู้น าชุมชน
ประชาชนในการจัดท าแผน
(แผนฯ 61-65 เพ่ิมเติม ฉ.1 หน้า 26 

ล าดับท่ี 1)

(ข้อบัญญัติ 64 หน้า 151)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการฯ

25,000 ต าบลบางขันแตก ส านักปลัด

3 โครงการอาสาสมัคร
ปกป้องสถาบัน
พระมหากษัตริย์และ
กิจกรรมคนบางขันแตก
ปรองดองสมานฉันท์
(แผนฯ 61-65 หน้า 123 ล าดับท่ี 1)

(ข้อบัญญัติ 64 หน้า 151)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการฯ

60,000 ต าบลบางขันแตก ส านักปลัด

แบบ ผด.2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

4 โครงการอบต.บางขันแตก
เคล่ือนท่ีพบประชาชน
(แผนฯ 61-65 เพ่ิมเติม ฉ.1 หน้า 26 

ล าดับท่ี 2)

(ข้อบัญญัติ 64 หน้า 152)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการฯ

30,000 ต าบลบางขันแตก ส านักปลัด

5 โครงการฝึกอบรมการ
ส่งเสริมศีลธรรมคุณธรรม
และจริยธรรมเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ
(แผนฯ 61-65 หน้า 124 ล าดับท่ี 6)

(ข้อบัญญัติ 64 หน้า 153)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการฯ

60,000 ต าบลบางขันแตก ส านักปลัด

6 โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมการประชาคมและ
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนภายใต้หลัก  
ธรรมาภิบาล
(แผนฯ 61-65 เพ่ิมเติม ฉ.1 หน้า 27 

ล าดับท่ี 4)

(ข้อบัญญัติ 64 หน้า 153)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการฯ

25,000 ต าบลบางขันแตก ส านักปลัด
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ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

7 โครงการอบรม/ส่งเสริม
ความรู้ด้านการพัฒนา
ต าบลในด้านต่างๆ
(แผนฯ 61-65 หน้า 124 ล าดับท่ี 4)

(ข้อบัญญัติ 64 หน้า 155)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการฯ

30,000 ต าบลบางขันแตก ส านักปลัด
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ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
แผนงานการเกษตร

งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการ
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ต าบลบางขันแตก
(แผนฯ 61-65 หน้า 126 ล าดับท่ี 1)

(ข้อบัญญัติ 64 หน้า 162)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการฯ

80,000 ต าบลบางขันแตก ส านักปลัด

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2563

แบบ ผด.2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

พ.ศ.2564
ท่ี
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ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
แผนงานงบกลาง

งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม
(แผนฯ 61-65 หน้า 127 ล าดับท่ี 2)

(ข้อบัญญัติ 64 หน้า 165)

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม 

ของพนักงานจ้าง 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางขันแตก

120,000 ต าบลบางขันแตก ส านักปลัด

2 เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน
(ข้อบัญญัติ 64 หน้า 165)

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนเงินทดแทนให้แก่
ส านักงานประกันสังคม   

8,000 ต าบลบางขันแตก ส านักปลัด

3 ส ารองจ่าย
(ข้อบัญญัติ 64 หน้า 168)

เพ่ือจ่ายในกรณีท่ีไม่
สามารถคาดการณ์ได้
ล่วงหน้าฯ

347,830 ต าบลบางขันแตก ส านักปลัด

4 ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร
(ข้อบัญญัติ 64 หน้า 168)

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
แก้ไขปัญหาจราจรท่ี
ประชาชนได้รับประโยชน์
โดยตรง

10,000 ต าบลบางขันแตก ส านักปลัด

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ พ.ศ.2563

แบบ ผด.2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

พ.ศ.2564
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ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
แผนงานงบกลาง

งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ พ.ศ.2563

แบบ ผด.2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

พ.ศ.2564

5 เงินสมทบหลักประกัน
สุขภาพ
(ข้อบัญญัติ 64 หน้า 169)

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถ่ิน
ต าบลบางขันแตก 

200,000 ต าบลบางขันแตก ส านักปลัด

6 สมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนคนบางขันแตก
(ข้อบัญญัติ 64 หน้า 169)

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนสวัสดิการชุมชน  

100,000 ต าบลบางขันแตก ส านักปลัด

7 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถ่ิน (กบท.)
(แผนฯ 61-65 หน้า 127 ล าดับท่ี 1)

(ข้อบัญญัติ 64 หน้า 170)

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 
(กบท.)

300,000 ต าบลบางขันแตก ส านักปลัด
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ผด.01/1

แผนงาน จ านวนครุภัณฑ์
ท่ีด าเนินการ

ร้อยละของ
ครุภัณฑ์ท้ังหมด จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ หน่วยด าเนินการ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 100.00 60,000 100.00 ส านักปลัด
รวมท้ังส้ิน 1 100 60,000 100

ส่วนท่ี 2
บัญชีสรุปจ านวนครุภัณฑ์และงบประมาณ แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม   จังหวัดสมุทรสงคราม

หน้าท่ี 62



งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

โครงการจัดหาเคร่ือง
รับส่งวิทยุระบบ VHF/FM

 จ านวน 1 รายการ

           60,000 ต าบลบางขันแตก ส านักปลัด

พ.ศ.2564
ท่ี

ผด.02/1

บัญชีครุภัณฑ์/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี ประเภท
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

พ.ศ.2563
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ภาคผนวก 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก 

เรือ่ง  แผนการดำเนนิงาน ขององค์การบรหิารสว่นตำบลบางขนัแตก   
ประจำปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ประกาศองค์การบรหิารสว่นตำบลบางขนัแตก 

เรือ่ง  แผนการดำเนนิงาน ขององค์การบรหิารสว่นตำบลบางขนัแตก   
ประจำปงีบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖4 

......................................... 
 

  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่น พ.ศ. 2548 และที ่แก้ไขเพิ ่มเติมถึง ฉบับที ่ 3 พ.ศ. 2561 หมวด 5 (ข้อ 26 และ 27)  
แผนดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือ ได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วย
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณนั้น โดยเสนอคณะกรรมการท้องถิ่นพิจารณา แล้วนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
ประกาศใช้เป็นแผนดำเนินงานต่อไป ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน น้ัน 

 

ดังนั้นเพื่อเป็นไปตามระเบียบดังกล่าวฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก จึงขอ
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อนำไปปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อ
ราชการต่อไป 

 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  8  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕63 

 

 

 

 

      ( นายอภินันท์  พัฒนาการพนิช ) 
     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก 

 

 

 

 

 

 
……………..…...ปลดั อบต. 
.......................รองปลดั อบต. 
........................หวัหนา้สำนัก 

........................พมิพ/์รา่ง 


