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องคก์ารบริหารสว่นตำบลบางขนัแตก 

อำเภอเมอืงสมทุรสงคราม  จงัหวัดสมุทรสงคราม 



ก 

หลกัการและเหตุผล 

เนื่องด้วยตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
ฉบับที่ 7 พ.ศ. ๒๕62 มาตรา ๔๖ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (๑) ให้ความเห็นชอบ
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหาร กิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล และ
มาตรา ๖๙/๑ การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำ
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล การจัดทำงบประมาณ การจัดซ้ือจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการ   
ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๖ (๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 นั้น  

ซ่ึงปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปแล้วจำนวน 4 
เล่ม ดังนี้  1) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖5) ประกาศใช้วันที่ 14 มิถุนายน ๒๕62 

2) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖5) เพ่ิมเติม ฉบับที ่1 ประกาศใช้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ๒๕63  
3) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖5) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 ประกาศใช้วันที่ 4 สิงหาคม ๒๕๖3 

4) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖5) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 ประกาศใช้วันที่ 18 กุมภาพันธ์ ๒๕๖4  
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก มีความจำเป็นที่จะต้องเพ่ิมเติม  แก้ไข และเปลี่ยนแปลง 

แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว เพ่ือประโยชน์ของประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 นั้น 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖5) 
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และแก้ไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 ขึ้น เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย อันจะก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถ
ตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตกได้  
 

(ลงชื่อ) ................................................... 
        (นายอภินันท์  พัฒนาการพนิช) 

                                              นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก 

                               



ข 

คำนำ 
 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และแก้ไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 ขึ้น เนื่องด้วย
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 

ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ และ
รัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางพัฒนาท้องถิ่นรับทราบปัญหา ความต้องการประเด็นการพัฒนาและประเด็น
ที่เก่ียวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือนำมากำหนด
แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นำข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลใน
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

  ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖5) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 และแก้ไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก เป็นการโครงการ
จากการประชาคมท้องถิ่นเพ่ือรับทราบปัญหา และความต้องการประเด็นการพัฒนาที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ตาม
แนวทางปฏิบัติในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบล 

บางขันแตก จึงหวังเป็นอย่างย่ิงว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับนี้ จะเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล 

ที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป 

 

 

 

                องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก 

        พฤษภาคม  2564 
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ส่วนที่ 3
การน าแผนพัฒนาท้องถ่ิน

ไปสู่การปฏิบัติ

1



      3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ หน่วยงานสนับสนุน
1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง

ด้านเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา กองช่าง
ด้านเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร กองช่าง

2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา กองการศึกษา
ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ ส านักปลัด
  ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ กองการศึกษา

3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม ด้านบริหารท่ัวไป แผนงานรักษาความสงบภายใน กองช่าง

4 การพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรกรรม การลงทุน ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส านักปลัด
พาณิชยกรรมและการท่องท่ียว ด้านเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ส านักปลัด

5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการธรรมชาติ ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข 
และส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมือง ด้านบริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป ส านักปลัด กองคลัง
และสังคมท่ีดี ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส านักปลัด

ด้านเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา กองช่าง

ส่วนท่ี 3  
การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ

2



แบบ ผ.01
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

3



ผ.01

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 1 200,000 1 200,000

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4 2,800,000 4 2,800,000

1.3 แผนงานการเกษตร 2 2,800,000 2 2,800,000

1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ผ.02/1) 2 42,466,200 2 42,466,200
9 48,266,200 9 48,266,200

2.1 แผนงานการศึกษา 2 280,000 2 280,000

2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 15,000 1 15,000

2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 6 320,000 6 320,000
9 615,000 9 615,000

3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 2 900,000 2 900,000
2 900,000 2 900,000

4.1 แผนงานสร้างความเข็มแข็งชุมชน 3 150,000 3 150,000

4.2 แผนงานการเกษตร 2 100,000 2 100,000
5 250,000 5 250,000

5.1 แผนงานสาธารณสุข 1 50,000 1 50,000
1 50,000 1 50,000

ปี 2564 รวม 5 ปีปี 2565

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565 ) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคม
รักษาความสงบเรียบร้อยชุมชน/สังคม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

ยุทธ์ศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรรม 
การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมย่างย่ังยืน

4



ผ.01

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ปี 2564 รวม 5 ปีปี 2565

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565 ) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ยุทธศาสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 2 530,000 2 530,000

6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 200,000 1 200,000

6.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 3 455,000 3 455,000
6 1,185,000 6 1,185,000

32 51,266,200 32 51,266,200

รวม
รวมท้ังส้ิน

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมท่ีดี

5



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

6



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความม่ันคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

     ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
บริเวณบ้านนายชิต คชเผือก 
หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ า/ไฟสาธารณะ 
ระยะทาง 305 เมตร
 จ านวน 1 แห่ง

         200,000 ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนใน
พ้ืนท่ีด าเนินการ 
ได้รับประโยชน์จาก
การขยายเขตไฟฟ้า

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลบางขันแตกมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและท่ัวถึง

กองช่าง

1 โครงการ -                 -                 -               -               200,000        รวม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

7



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความม่ันคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

     ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการขยายไหล่ทางผิว
จราจรหินคลุกบริเวณซอย
เกษตรพัฒนา 2 หมู่ท่ี 1 
เช่ือมต่อหมู่ท่ี 4,5 ต.ท้ายหาด

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มาตรฐาน

ขยายถนนพร้อมไหล่ทาง 
กว้างข้างละ 1 เมตร 
ระยะทาง 470 เมตร

1,200,000         จ านวนเส้นทาง
คมนาคมท่ีมี
คุณภาพเพ่ิมข้ึน
ตามแผน

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ี
ดีจากระบบคมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน

กองช่าง

2 โครงการซ่อมแซมถนนผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Overlay) บริเวณซอยเกษตร
พัฒนา 2 หมู่ท่ี 1 เช่ือมต่อหมู่ท่ี
 9

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มาตรฐาน

ซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5 
เมตร ระยะทาง 350 เมตร

500,000            จ านวนเส้นทาง
คมนาคมท่ีมี
คุณภาพเพ่ิมข้ึน
ตามแผน

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ี
ดีจากระบบคมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อม
รางระบายน้ า บริเวณซอย
สะพานแค 1 หมู่ท่ี 3

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อม
รางระบายน้ า กว้าง 3-4 
เมตร ระยะทาง 185 เมตร

650,000            จ านวนเส้นทาง
คมนาคมท่ีมี
คุณภาพเพ่ิมข้ึน
ตามแผน

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ี
ดีจากระบบคมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
บ้านบางตีนเป็ด 4 หมู่ท่ี 10

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด 5 x 6 เมตร

 .. 450,000            จ านวนสะพานท่ีมี
คุณภาพเพ่ิมข้ึน
ตามแผน

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ี
ดีจากระบบคมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน

กองช่าง

4 โครงการ -                  -                   -                     -                      2,800,000        รวม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

8



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความม่ันคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

     ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.3 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการขุดลอกคลอง
บริเวณหลังรพ.สต.วัดบาง
ขันแตก หมู่ท่ี 1

เพ่ือก าจัดส่ิงปฏิกูลใน
ล าคลอง อันเป็น
สาเหตุของการต้ืน
เขินซ่ึงจะท าให้การ
คมนาคมและการ
ระบายน้ าสะดวกมาก
ข้ึน

ลอกคลองและเก็บ
ขยะในล าคลอง
ระยะทางกว้าง 4 
เมตร ยาว 800 เมตร

200,000 จ านวนคลองท่ีต้ืน
เขินจากส่ิงปฏิกูลมี
ลดลง

แหล่งน้ าในชุมชนมี
ความสะอาดส่งผล
ต่อสุขภาวะท่ีดีของ
ประชาชน

กองช่าง

2 โครงการขุดลอกคูคลอง 
หมู่ท่ี 2

เพ่ือก าจัดส่ิงปฏิกูลใน
ล าคลอง อันเป็น
สาเหตุของการต้ืน
เขินซ่ึงจะท าให้การ
คมนาคมและการ
ระบายน้ าสะดวกมาก
ข้ึน

ลอกคลองและเก็บ
ขยะในล าคลองใน
พ้ืนท่ีหมู่ท่ี 2 ต าบล
บางขันแตก

200,000 จ านวนคลองท่ีต้ืน
เขินจากส่ิงปฏิกูลมี
ลดลง

แหล่งน้ าในชุมชนมี
ความสะอาดส่งผล
ต่อสุขภาวะท่ีดีของ
ประชาชน

กองช่าง

2 โครงการ -                 -                  -                -                400,000        รวม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

9



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความม่ันคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

     ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
          2.1 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ป้องกันเด็กจมน้ า

เพ่ือให้ความรู้เพ่ิม
ทักษะและส่งเสริม
พัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัยและป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุจาก
การจมน้ าในช่วงฤดู
ร้อนหรือปิดภาคเรียน

จัดกิจกรรมฝึกอบรม
ป้องกันเด็กจมน้ า 
ให้กับเด็กปฐมวัย 
สังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กของพ้ืนท่ีต าบล
บางขันแตก

           30,000 จ านวนกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมพัฒนาการ
ของเด็กปฐมวัย ไม่
น้อยกว่า 1 กิจกรรม

เด็กปฐมวัยของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดอบต.บางขัน
แตกได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาการ
อย่างเหมาะสมกับ
ช่วงวัย

กองการศึกษา

2 โครงการจ้างวิทยากรให้
ความรู้ภาษาต่างประเทศ

เพ่ือสนับสนุนและ
ส่งเสริมการศึกษา 
ให้กับโรงเรียนวัด
ธรรมสถิต์ิวราราม

สถานศึกษาในพ้ืนท่ี
ต าบลบางขันแตก
ได้รับการสนับสนุน
ความรู้ด้าน
ภาษาต่างประเทศ

         250,000 จ านวนของ
สถานศึกษาท่ีได้รับ
การสนับสนุน

นักเรียนของ
สถานศึกษาได้รับ
ความรู้ด้าน
ภาษาต่างประเทศ

กองการศึกษา

2 โครงการ -                 -                  -                -                280,000        รวม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความม่ันคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

     ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
       2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการส่งเสริมความ
เข้มแข็งสภาเด็กและ
เยาวชนต าบลบางขันแตก

เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหาท่ีอาจเกิด
ข้ึนกับเด็กและ
เยาวชนต าบลบางขัน
แตก

จัดกิจกรรมให้ความรู้
และกิจกรรมพัฒนา
เด็กและเยาวชน

           15,000 จ านวนให้ความรู้
และกิจกรรม
พัฒนาาเด็กและ
เยาวชน ไม่น้อยกว่า
 1 กิจกรรม

เด็กและเยาวชนใน
พ้ืนท่ีต าบลบางขัน
แตกมีความรู้และ
สามารถลดการเกิด
ปัญหาทางสังคม

ส านักปลัด

1 โครงการ -                 -                  -                -                15,000          รวม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

11



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความม่ันคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

     ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
          2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการปรับปรุงเคร่ือง
ออกก าลังกาย บริเวณวัด
แม่น้ า หมู่ท่ี 1

เพ่ือส่งเสริมการออก
ก าลังกายในชุมชนให้
มีความปลอดภัย และ
ได้มาตรฐาน

ปรับปรุงเคร่ืองออก
ก าลังกายจ านวน 1 
แห่ง

100,000         จ านวนพ้ืนท่ีออก
ก าลังกายท่ีได้
มาตรฐานในชุมชนมี
เพ่ิมข้ึน

ประชาชนมีสุข
ภาวะท่ีดีจากการ
กีฬาและนันทนาการ

กองการศึกษา

2 โครงการปรับปรุงเคร่ือง
ออกก าลังกาย บริเวณวัด
บางขันแตก หมู่ท่ี 1

เพ่ือส่งเสริมการออก
ก าลังกายในชุมชนให้
มีความปลอดภัย และ
ได้มาตรฐาน

ปรับปรุงเคร่ืองออก
ก าลังกายจ านวน 1 
แห่ง

100,000         จ านวนพ้ืนท่ีออก
ก าลังกายท่ีได้
มาตรฐานในชุมชนมี
เพ่ิมข้ึน

ประชาชนมีสุข
ภาวะท่ีดีจากการ
กีฬาและนันทนาการ

กองการศึกษา

3 โครงการอนุรักษ์และสืบ
สานประเพณีลอยกระทง
กาบกล้วย

เพ่ือร่วมอนุรักษ์และ
สืบสานประเพณีลอย
กระทงกาบกล้วยให้
คงอยู่สืบไป

จัดโครงการกิจกรรม
อนุรักษ์ประเพณีลอย
กระทงกาบกล้วย
ร่วมกับจังหวัด
สมุทรสงคราม

           30,000 จ านวนกิจกรรม
อนุรักษ์ประเพณี
ลอยกระทงกาบ
กล้วย ไม่น้อยกว่า 1
 กิจกรรม

ประชาชนร่วมสืบ
สานประเพณีลอย
กระทงกาบกล้วย
อันทรงคุณค่าของ 
จ.สมุทรสงคราม

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

12



     ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
          2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

4 โครงการสืบสานประเพณี
ไทยในวันสงกรานต์ หมู่ท่ี 5

เพ่ือร่วมอนุรักษ์และ
สืบสานประเพณีไทย
ในวันสงกรานต์ให้
ชุมชน

จัดโครงการกิจกรรม
อนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีไทยในวัน
สงกรานต์

           30,000 จ านวนกิจกรรม
อนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีไทยในวัน
สงกรานต์ ไม่น้อย
กว่า 1 กิจกรรม

ประชาชนตระหนัก
ถึงความส าคัญของ
ประเพณีไทยในวัน
สงกรานต์

กองการศึกษา

5 โครงการสืบสานวัฒนธรรม
ไทย การเล่นว่าวจุฬา-
ปักเป้า หมู่ท่ี 5

เพ่ือร่วมอนุรักษ์และ
สืบสานวัฒนธรรม
ไทยการเล่นว่าวจุฬา-
ปักเป้าในชุมชน

จัดโครงการกิจกรรม
อนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรมไทยการ
เล่นว่าวจุฬา-ปักเป้า

           30,000 จ านวนกิจกรรม
อนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรมไทยการ
เล่นว่าวจุฬา-ปักเป้า
 ไม่น้อยกว่า 1 
กิจกรรม

ประชาชนตระหนัก
ถึงความส าคัญของ
วัฒนธรรมของ
ท้องถ่ิน

กองการศึกษา

6 โครงการพาลูกจูงหลานฟัง
เทศน์-บรรยายธรรม หมู่ท่ี
 5

เพ่ือส่งเสริมศาสนา
พุทธให้กับเด็กและ
เยาวชนท่ัวไปในพ้ืนท่ี
ต าบลบางขันแตก

จัดกิจกรรมบรรยาย
ธรรมและปฏิบัติธรรม
ในวันพระหรือวัน
ส าคัญทางศาสนา

           30,000 จ านวนกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมศาสนาพุทธ
ให้กับเด็กแเยาวชน
ท่ัวไปในพ้ืนท่ี ไม่
น้อยกว่า 1 กิจกรรม

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลบางขันแตก
ตระหนักและเห็น
ถึงความส าคัญของ
ศาสนา

กองการศึกษา

6 โครงการ -                 -                  -                -                320,000        รวม

13



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความม่ันคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย

    ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย
          3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการติดต้ังกล้องวงจร
ปิดในจุดเส่ียง หมู่ท่ี 1

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
มากข้ึน

ติดต้ังกล้องวงจรปิด
ปิดในจุดเส่ียง หมู่ท่ี 1
 ต้ังแต่ถนนสายวัด
แม่น้ า -บ้านอาจารย์
ประเสริฐ

         450,000 ต าบลบางขันแตกมี
กกล้องวงจรปิดปิด
ในจุดเส่ียงและจุด
อันตราย

ประชาชนในเขต 
อบต.มีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินมากข้ึน

กองช่าง

2 โครงการติดต้ังกล้องวงจร
ปิดในจุดเส่ียง หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
มากข้ึน

ติดต้ังกล้องวงจรปิด
ปิดในจุดเส่ียงและจุด
อันตราย หมู่ท่ี 2

         450,000 ต าบลบางขันแตกมี
กกล้องวงจรปิดปิด
ในจุดเส่ียงและจุด
อันตราย

ประชาชนในเขต 
อบต.มีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินมากข้ึน

กองช่าง

2 โครงการ -                 -                  -                -                900,000        รวม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

14



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เสริมสร้างและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าการเกษตรและประมง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว

     ยุทธ์ศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 
          4.1 แผนงานสร้างความเข็มแข็งชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการปลูกผักสวนครัว 
เพ่ือสร้างความม่ันคงทาง
อาหาร

เพ่ือส่งเสริมการปลูก
ผักสวนครัวให้กับ
ครัวเรือน และสร้าง
ความม่ันคงทาง
อาหารรวมท้ังลด
ความเส่ียงใน
สถานการณ์กักตุน
และการขาดแคลน
อาหาร

จัดโครงการกิจกรรม
ปลูกผักสวนครัว
ให้กับครัวเรือนใน
ชุมชน

           50,000 จ านวนครัวเรือนท่ี
เข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่า 30 
ครัวเรือน

ครัวเรือนมีความ
ม่ันคงทางอาหาร
และไม่มีความส่ียง
ในสถานการณ์
กักตุนและการขาด
แคลนอาหาร

ส านักปลัด

2 โครงการส่งเสริมการปลูก
ผักปลอดสารพิษ (ใน
กระบะแบบยกสูง) หมู่ท่ี 10

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนในพ้ืนท่ี
ปลูกผักปลอดสารพิษ
 และเพ่ิมมูลค่าใน
สินค้าการเกษตร 
รวมท้ังลดค่าใช้จ่าย
ในครัวเรือน

จัดโครงการกิจกรรม
ส่งเสริมการปลูกผัก
สวนครัวปลอดสารพิษ

           50,000 จ านวนครัวเรือนท่ี
เข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่า 30 
ครัวเรือน

ครัวเรือนมีความ
เข้าใจในการปลูก
ผักปลอดสารพิษ
รวมท้ังเป็นการลด
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

ส านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

15



     ยุทธ์ศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 
          4.1 แผนงานสร้างความเข็มแข็งชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

3 โครงการส่งเสริมอาชีพ 
การท าปุ๋ยหมัก หมู่ท่ี 2

เพ่ือส่งเสริมอาชีพ
การท าปุ๋ยหมักของ
ชุมชน

จัดโครงการกิจกรรม
ส่งเสริมอาชีพการท า
ปุ๋ยหมักของชุมชน

           50,000 จ านวนกลุ่มอาชีพท่ี
มีความย่ังยืนเพ่ิมข้ึน

กลุ่มอาชีพในเขต 
อบต.มีความ
เข้มแข็งสามารถ
บริหารจัดการกลุ่ม
เองได้

ส านักปลัด

3 โครงการ -                 -                  -                -                150,000        รวม

16



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 เสริมสร้างและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าการเกษตรและประมง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว

     ยุทธ์ศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 
          4.2 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ

เพ่ือให้ความรู้ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ท้องถ่ินท้ังพันธ์ุพืช 
และไม้มีค่า

จัดโครงการกิจกรรม
ให้ความรู้/ส่งเสริม
การอนุรักษ์พันธ์ุพืช
และปลูกไม้มีค่า

           20,000 จ านวนกิจกรรม
ส่งเสริมการอนุรักษ์
พันธ์ุพืชและปลูกไม้
มีค่า ไม่น้อยกว่า 1 
กิจกรรม

ประชาชนตระหนัก
ถึงความส าคัญของ
การอนุรักษ์และการ
ใช้ประโยชน์
พันธุกรรมพืชของ
ท้องถ่ิน

ส านักปลัด

2 โครงการก าจัดศัตรูพืช (รับ
ซ้ือหางกระรอก)

เพ่ือช่วยเหลือ
เกษตรกรท่ีประสบ
ปัญหาผลผลิตทาง
การเกษตรเสียหาย
จากกระรอก

จัดโครงการกิจกรรม
ส าหรับการป้องกัน
หรือก าจัดศัตรูพืชใน
ต าบลบางขันแตก

           80,000 จ านวนกิจกรรม
การป้องกันหรือ
ก าจัดศัตรูพืชใน
ต าบลบางขันแตก
ไม่น้อยกว่า 1 
กิจกรรม

เกษตรกรมีผลผลิต
เพ่ิมข้ึน

ส านักปลัด

2 โครงการ -                 -                  -                -                100,000        รวม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 สร้างเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

     ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน
        5.1 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการคลองสวยน้ าใส เพ่ือปรับปรุงสภาพ
และบ ารุงรักษาแม่น้ า
 คูคลอง และแหล่ง
น้ าสาธารณะ ให้
สามารถใช้งานได้
ทุกฤดุกาล

จัดกิจกรรมก าจัดส่ิง
ปฏิกูล ขยะมูลฝอย 
วัชพืชในแม่น้ า คู
คลอง และแหล่งน้ า
สาธารณะ ในพ้ืนท่ี
ต าบลบางขันแตก

           50,000 จ านวนแหล่งน้ าใน
พ้ืนท่ีต าบลบางขัน
แตกได้รับการก าจัด
ส่ิงปฏิกูล ขยะมูล
ฝอย วัชพืชไม่น้อย
กว่า 1 แห่ง

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลบางขันแตกมี
ส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ บ ารุงรักษา
และใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้ าอย่าง
ย่ังยืน

กองสาธารณสุข

1 โครงการ -                 -                  -                -                50,000          รวม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 สร้างเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง ของสังคมไทยและสังคมโลก
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านมืองและสังคมท่ีดี

     ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและท่ีดี
          6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการเสริมสร้างความ
ผาสุกและแรงจูงใจของ
พนักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางขันแตก

เพ่ือสริมสร้างความ
ผาสุกและแรงจูงใจ
ของพนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลบาง
ขันแตก

จัดกิจกรรม/อบรม
เสริมสร้างความ
ผาสุกและแรงจูงใจ
ของพนักงาน

           30,000 จ านวนกิจกรรมท่ี
เสริมสร้างความ
ผาสุกและแรงจูงใจ
ของพนักงาน ไม่
น้อยกว่า 1 กิจกรรม

พนักงานมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี มีความสุข
ในการปฏิบัติงาน มี
ความสามัคคี และ
ความสัมพันธ์ท่ีดี
ระหว่างกัน

ส านักปลัด

2 โครงการปรับปรุงแผนท่ี
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

เพ่ือปรับปรุงข้อมูล
แผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินให้
ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน

ปรับปรุงข้อมูลแผนท่ี
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

         500,000 ร้อยละความ
ถูกต้องของข้อมูล
แผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางขันแตก
สามารถใช้
ประโยชน์จากการ
จัดเก็บภาษีได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

กองคลัง

2 โครงการ -                 -                  -                -                530,000        รวม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 สร้างเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง ของสังคมไทยและสังคมโลก
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านมืองและสังคมท่ีดี

     ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและท่ีดี
          6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการติดต้ังสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตไร้สาย
ความเร็วสูง(WIFI) หมู่ท่ี 1

เพ่ือพัฒนาระบบ
เครือข่ายส่งเสริมให้
ชุมชนเข้าถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือติดต้ังสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตไร้สาย
ความเร็วสูง ในชุมชน

200,000         จ านวนพ้ืนท่ี
ส่งเสริมการข้าถึง
เทคโนโลยี
สารสนเทศในชุมชน
มีเพ่ิมข้ึน

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
จากการพัฒนา
ระบบเครือข่ายท่ี
ส่งเสริมการ
เข้าถึงช้อมูลต่างๆ

ส านักปลัด

1 โครงการ -                 -                  -                -                200,000        รวม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 สร้างเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง ของสังคมไทยและสังคมโลก
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านมืองและสังคมท่ีดี

     ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและท่ีดี
          6.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการต่อเติมหลังคลุม
ลาน บริเวณศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กโรงเรียนวัดบางขันแตก
 สังกัด อบต.บางขันแตก

เพ่ือพัฒนาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้มีความ
พร้อมสามารถรองรับ
ภารกิจตามท่ี
กฏหมายก าหนดได้

ต่อเติมหลังคาคลุม
ลานทางเดินภายใน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวัดบางขัน
แตก พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
 30 ตารางเมตร

           75,000 จ านวนพ้ืนท่ีท่ี
พัฒนาภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ไม่
น้อยกว่า 1 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีพร้อมพร้อมและ
เหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจ

กองช่าง

2 โครงการปรับปรุงห้องน้ า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
โรงเรียนวัดบางขันแตก
สังกัด อบต.บางขันแตก

เพ่ือพัฒนาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้มีความ
พร้อมสามารถรองรับ
ภารกิจตามท่ี
กฏหมายก าหนดได้

ปรับปรุงห้องน้ าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก รร.
วัดบางขันแตก ขนาด
 1 x 1.78 เมตร 
จ านวน 1 ห้อง

           30,000 จ านวนพ้ืนท่ีท่ี
พัฒนาภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ไม่
น้อยกว่า 1 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีพร้อมพร้อมและ
เหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจ

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)
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     ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและท่ีดี
          6.3 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวัดบางขันแตก

เพ่ือพัฒนาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้มีความ
เหมาะสมเอ้ือต่อการ
ปฏิบัติงาน

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
สร้างร้ัวพร้อมประตู 
ยาว 76 เมตร หรือ
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า152
 ตารางเมตร พร้อม
ปลูกต้นไม้ประดับ

         350,000 จ านวนพ้ืนท่ีท่ี
พัฒนาภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ไม่
น้อยกว่า 1 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีพร้อมพร้อมและ
เหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจ

กองช่าง

3 โครงการ -                 -                  -                -                455,000        รวม
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แบบ ผ.02/1
ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความม่ันคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

     ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการก่อสร้างสะพาน ข้าม
คลองมอบลัดพร้อมถนน หมู่ท่ี
 6 เช่ือมต่อหมู่ท่ี 4 ต าบล
แหลมใหญ่

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างสะพานชุบกัลวาไนซ์ 
ส าเร็จรูปแบบถอดประกอบ
ได้  กว้าง 3.15 เมตร ยาว 
48 เมตร

39,700,000       จ านวนสะพานท่ีมี
คุณภาพเพ่ิมข้ึน
ตามแผน

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ี
ดีจากระบบคมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
เลียบคลองตะเคียน หมู่ท่ี 5 
บ้านคลองจ่ัน (ช่วงท่ี 2)

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6
เมตร ระยะทาง 550 เมตร 
พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้าง
ตามสภาพ

2,766,200         จ านวนเส้นทาง
คมนาคมท่ีมี
คุณภาพเพ่ิมข้ึน
ตามแผน

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ี
ดีจากระบบคมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน

กองช่าง

2 โครงการ -                  -                   -                     -                     42,466,200      รวม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
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แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
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แบบ ผ. 03

2561 2562 2563 2564 2565

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

1 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและ
ขนส่ง

เพ่ือจัดหารถบรรทุกขยะ
ส าหรับบริการประชาชน
ตามอ านาจหน้าท่ีของอบต.

รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบ ไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี หรือ
ก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 170 
กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จ านวน 1 คัน ราคา
คันละ 2,400,000 บาท (ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับ ธันวาคม 2563 )

    2,400,000 กองสาธารณสุข

2 แผนงานรักษาความ
สงบภายใน

ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและ
ขนส่ง

เพ่ือจัดหารถรถบรรทุกน้ า
เอนกประสงค์ส าหรับบริการ
ประชาชนตามอ านาจหน้าท่ี
ของอบต.

รถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ
เคร่ืองยนต์ดีเซลขนาด ไม่น้อยกว่า 6 สูบ 4
 จังหวะ มีก าลังสูงสุด ไม่น้อยกว่า 240 
แรงม้า ท่ีรอบไม่เกิน 2,800 รอบ/นาที 
ติดต้ังถังบรรจุน้ าจาก เหล็กชุบซิงค์ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร ติดต้ังชุดวอ
เตอร์สเปรย์บาร์ท้ายรถชุดแท่นปืนฉีดน้ า มี
ระบบไฟสัญญาณต่างๆของกรมการขนส่ง
ทางบก (ราคาตามท้องตลาด)

    4,000,000 ส านักปลัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4

 องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์              เป้าหมาย             (ผลผลิต
ของครุภัณฑ์)

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
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แบบ ผ. 03

2561 2562 2563 2564 2565

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4

 องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์              เป้าหมาย             (ผลผลิต
ของครุภัณฑ์)

 งบประมาณและท่ีผ่านมา

3 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและ
ขนส่ง

เพ่ือจัดหารถบรรทุกแบบ
ติดต้ังเครนไฮดรอลิคพร้อม
กระเช้าซ่อมไฟฟ้าส าหรับ
บริการประชาชนตามอ านาจ
หน้าท่ีของอบต.

รถบรรทุกแบบติดต้ังเครนไฮดรอลิคพร้อม
กระเช้าซ่อมไฟฟ้า  ชนิด 6 ล้อเคร่ืองยนต์
ดีเซล มีก าลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 130 
แรงม้า ระหว่างหัวเก๋งและกระบะติดต้ัง
เครนไฮดรอลิคยกกระเช้า  ขนาดยกสูงไม่
น้อยกว่า 10  เมตร  หมุนรอบตัวได้  410 
 องศาติดต้ังกระบะบรรทุก  มีปริมาตร
ความจุไม่น้อยกว่า  2  ลูกบาศก์เมตร  
ติดต้ังไฟสัญญาณตามท่ีกรมการขนส่งทาง
บกก าหนด  ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็น
ของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน (ราคาตาม
ท้องตลาด)

    2,500,000 กองช่าง

-               -                   -               -               8,900,000      รวม
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การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2564)

ครั้งท่ี 1/2564
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความม่ันคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

     ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2,565               (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 วางท่อระบายน้ า บริเวณ
ปลายซอยพุทธรักษา บ้าน
นายนาย เขือนอก หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้น้ าไม่ท่วมขัง
ผิวจราจร และการ
ระบายน้ าสะดวกข้ึน

วางท่อ คสล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 

เมตร ยาว 110 เมตร 
(จ านวน 1 แห่ง)

120,000 จ านวนระบบ
ระบายน้ าท่ีมี
ประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึนตามแผน

ระบบระบายน้ าท่ีได้
มาตรฐานท าให้การ
คมนาคมเป็นไปอย่าง
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

วางท่อระบายน้ า บริเวณ
ปลายซอยพุทธรักษา บ้าน
นายนาย เขือนอก หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้น้ าไม่ท่วมขัง
ผิวจราจร และการ
ระบายน้ าสะดวกข้ึน

วางท่อ คสล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 

เมตร ยาว 110 เมตร 
(จ านวน 1 แห่ง)

         120,000 จ านวนระบบ
ระบายน้ าท่ีมี
ประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึนตามแผน

ระบบระบายน้ าท่ีได้
มาตรฐานท าให้การ
คมนาคมเป็นไปอย่าง
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

การแก้ไขรายละเอียดโครงการพัฒนา (คร้ังท่ี 1/2564)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

        (เดิม ในแผนพัฒนาท้องถ่ิ น(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 แบบ ผ.02 หน้าท่ี 7 ล าดับท่ี 3)

        (แก้ไขใหม่)
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความม่ันคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

     ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2,565               (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

การแก้ไขรายละเอียดโครงการพัฒนา (คร้ังท่ี 1/2564)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

2 ปรับปรุงซ่อมแซม และต่อเติม
ศาลาประชาคม หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้สถานท่ี
สาธารณประโยชน์
สามารถใช้งานได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย

ปรับปรุง/ซ่อมแซม ศาลา
ประชาคม
-ซ่อมเพดาน
-เทปูนรอบอาคาร
-ติดร้ัวสแตนเลส

 -  -               200,000  -  - ร้อยละ 80 ของ
ประชาในพ้ืนท่ีมี
ความพึงพอใจ

ประชาชนมีสถานท่ีท า
กิจกรรมร่วมกันท่ีมีความ
สะดวก ปลอดภัยและ
เหมาะสม

กองช่าง

ปรับปรุงซ่อมแซม และต่อเติม
ศาลาประชาคม หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้สถานท่ี
สาธารณประโยชน์
สามารถใช้งานได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย

ปรับปรุง/ซ่อมแซม ศาลา
ประชาคม
-ซ่อมเพดาน
-เทปูนรอบอาคาร
-ติดร้ัวสแตนเลส

 -  -  -          200,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาในพ้ืนท่ีมี
ความพึงพอใจ

ประชาชนมีสถานท่ีท า
กิจกรรมร่วมกันท่ีมีความ
สะดวก ปลอดภัยและ
เหมาะสม

กองช่าง
        (แก้ไขใหม่)

        (เดิม ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หน้าท่ี 58 ล าดับท่ี 14)
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความม่ันคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

     ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2,565               (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

การแก้ไขรายละเอียดโครงการพัฒนา (คร้ังท่ี 1/2564)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

3 ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังหิน
คลุก บริเวณหลังวัดนางพิมพ์ 
หมู่ท่ี 3

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนผิวจราจร ลูกรัง
หินคลุก กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 250 เมตร

 -  - 625,000               - จ านวนเส้นทาง
คมนาคมท่ีมี
คุณภาพเพ่ิมข้ึน
ตามแผน

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ี
ดีจากระบบคมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน

กองช่าง

ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังหิน
คลุก บริเวณหลังวัดนางพิมพ์ 
หมู่ท่ี 3

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนผิวจราจร ลูกรัง
หินคลุก กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 250 เมตร

 -  -  -             625,000 จ านวนเส้นทาง
คมนาคมท่ีมี
คุณภาพเพ่ิมข้ึน
ตามแผน

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ี
ดีจากระบบคมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน

กองช่าง

        (เดิม ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หน้าท่ี 57 ล าดับท่ี 11 )

        (แก้ไขใหม่)
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความม่ันคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

     ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2,565               (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

การแก้ไขรายละเอียดโครงการพัฒนา (คร้ังท่ี 1/2564)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

4 ก่อสร้างรางระบายน้ าซอยหลัง
ศาลโกมินทร์ หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้น้ าไม่ท่วมขังผิว
จราจร และการ
ระบายน้ าสะดวกข้ึน

ก่อสร้างรางระบายน้ า กว้าง 
0.50 เมตร ระยะทาง 290 

เมตร

290,000 จ านวนระบบ
ระบายน้ าท่ีมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากข้ึนตามแผน

ระบบระบายน้ าท่ีได้
มาตรฐานท าให้การ
คมนาคมเป็นไปอย่าง
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

ก่อสร้างรางระบายน้ าซอยหลัง
ศาลโกมินทร์ หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้น้ าไม่ท่วมขังผิว
จราจร และการ
ระบายน้ าสะดวกข้ึน

ก่อสร้างรางระบายน้ า กว้าง 
0.50 เมตร ระยะทาง 290 

เมตร

            290,000 จ านวนระบบ
ระบายน้ าท่ีมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากข้ึนตามแผน

ระบบระบายน้ าท่ีได้
มาตรฐานท าให้การ
คมนาคมเป็นไปอย่าง
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

        (เดิม ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หน้าท่ี 59 ล าดับท่ี 23)

        (แก้ไขใหม่)
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความม่ันคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

     ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2,565               (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

การแก้ไขรายละเอียดโครงการพัฒนา (คร้ังท่ี 1/2564)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

5 ก่อสร้างรางพร้อมท่อระบายน้ า
เรียบถนนสายวัดนางพิมพ์ 
(ช่วงพ้ืนท่ี หมู่ 4)

เพ่ือให้น้ าไม่ท่วมขังผิว
จราจร และการ
ระบายน้ าสะดวกข้ึน

ก่อสร้างรางพร้อมท่อระบาย
น้ า ระยะทาง 150 เมตร

              375,000 จ านวนระบบ
ระบายน้ าท่ีมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากข้ึนตามแผน

ระบบระบายน้ าท่ีได้
มาตรฐานท าให้การ
คมนาคมเป็นไปอย่าง
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

ก่อสร้างรางพร้อมท่อระบายน้ า
เรียบถนนสายวัดนางพิมพ์ 
(ช่วงพ้ืนท่ี หมู่ 4)

เพ่ือให้น้ าไม่ท่วมขังผิว
จราจร และการ
ระบายน้ าสะดวกข้ึน

ก่อสร้างรางพร้อมท่อระบาย
น้ า ระยะทาง 150 เมตร

            375,000 จ านวนระบบ
ระบายน้ าท่ีมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากข้ึนตามแผน

ระบบระบายน้ าท่ีได้
มาตรฐานท าให้การ
คมนาคมเป็นไปอย่าง
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

        (เดิม ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หน้าท่ี 60 ล าดับท่ี 25)

        (แก้ไขใหม่)
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความม่ันคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

     ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2,565               (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

การแก้ไขรายละเอียดโครงการพัฒนา (คร้ังท่ี 1/2564)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

6 ก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้าน
นายสุด ส าราญร่ืน หมู่ท่ี 6

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 

เมตร ระยะทาง 100 เมตร
260,000 จ านวนเส้นทาง

คมนาคมท่ีมี
คุณภาพเพ่ิมข้ึน
ตามแผน

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ี
ดีจากระบบคมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน

กองช่าง

ก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้าน
นายสุด ส าราญร่ืน หมู่ท่ี 6

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 

เมตร ระยะทาง 100 เมตร
            260,000 จ านวนเส้นทาง

คมนาคมท่ีมี
คุณภาพเพ่ิมข้ึน
ตามแผน

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ี
ดีจากระบบคมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน

กองช่าง

        (เดิม ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หน้าท่ี 63  ล าดับท่ี 43)

        (แก้ไขใหม่)
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความม่ันคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

     ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2,565               (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

การแก้ไขรายละเอียดโครงการพัฒนา (คร้ังท่ี 1/2564)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

7 ก่อสร้างสะพานเดินเท้าเลียบ
คลองมอบลัดซอยบ้านห่ิงห้อย 
หมู่ 6

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างสะพานเดินเท้ากว้าง
 1.50 เมตร ระยะทาง 110 

เมตร

            300,000 จ านวนสะพานเดิน
เท้าท่ีมีมาตรฐาน
เพ่ิมข้ึนตามแผน

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ี
ดีจากระบบคมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน

กองช่าง

ก่อสร้างสะพานเดินเท้าเลียบ
คลองมอบลัดซอยบ้านห่ิงห้อย 
หมู่ 6

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างสะพานเดินเท้ากว้าง
 1.50 เมตร ระยะทาง 110 

เมตร

            300,000 จ านวนสะพานเดิน
เท้าท่ีมีมาตรฐาน
เพ่ิมข้ึนตามแผน

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ี
ดีจากระบบคมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน

กองช่าง

        (เดิม ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หน้าท่ี 62  ล าดับท่ี 36 )

        (แก้ไขใหม่)
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความม่ันคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

     ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2,565               (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

การแก้ไขรายละเอียดโครงการพัฒนา (คร้ังท่ี 1/2564)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

8 ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ 
ซอยข้างศาลาประชาคม 
หมู่ท่ี 11

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มาตรฐาน

ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน
ผิวจราจรหินคลุก กว้าง 4
 เมตร ระยะทาง 565 

เมตร

1,120,000 จ านวนเส้นทาง
คมนาคมท่ีมี
คุณภาพเพ่ิมข้ึน
ตามแผน

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีจากระบบ
คมนาคมท่ีได้มาตรฐาน

กองช่าง

ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ 
ซอยข้างศาลาประชาคม 
หมู่ท่ี 11

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มาตรฐาน

ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน
ผิวจราจรหินคลุก กว้าง 4
 เมตร ระยะทาง 565 

เมตร

      1,120,000 จ านวนเส้นทาง
คมนาคมท่ีมี
คุณภาพเพ่ิมข้ึน
ตามแผน

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีจากระบบ
คมนาคมท่ีได้มาตรฐาน

กองช่าง

        (เดิม ในแผนพัฒนาท้องถ่ิ น(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 แบบ ผ.02 หน้าท่ี  10 ล าดับท่ี )

        (แก้ไขใหม่)
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แบบ ผ.02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความม่ันคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

     ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 ก่อสร้างอาคารคลุมลาน
อเนกประสงค์ บริเวณวัด
บางนางจีนกลาง หมู่ท่ี 1

เพ่ือให้มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมกลุ่มของ
ประชาชน

1) ก่อสร้างอาคารคลุมลาน 
คสล. หน้าวิหารหลวงพ่อพูล 
ฐิตสีโร กว้าง 16 เมตร ยาว 
27 เมตร จ านวน 1 หลัง    
2) ก่อสร้างอาคารคลุมลาน
ตัวหนอน หน้าปรกพระ
อาจารย์กรรม (กัมมัฏฐาน) 

กว้าง 15 เมตร ยาว 30 เมตร
 จ านวน 1 หลัง

 -  - 2,225,000      2,200,000       - จ านวนสถานท่ีเพ่ือ
ส่งเสริมกิจกรรม
กลุ่มของชุมชน
เพ่ิมข้ึนตามแผน

ประชาชนมี
สถานท่ีท า
กิจกรรมร่วมกันท่ี
มีความสะดวก 
ปลอดภัยและ
เหมาะสม

กองช่าง

ก่อสร้างอาคารคลุมลาน
อเนกประสงค์ บริเวณวัด
บางนางจีนกลาง หมู่ท่ี 1

เพ่ือให้มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมกลุ่มของ
ประชาชน

1) ก่อสร้างอาคารคลุมลาน 
คสล. หน้าวิหารหลวงพ่อพูล 
ฐิตสีโร กว้าง 16 เมตร ยาว 
27 เมตร จ านวน 1 หลัง    
2) ก่อสร้างอาคารคลุมลาน
ตัวหนอน หน้าปรกพระ
อาจารย์กรรม (กัมมัฏฐาน) 

กว้าง 15 เมตร ยาว 30 เมตร
 จ านวน 1 หลัง

 -  -  -  -       4,425,000 จ านวนสถานท่ีเพ่ือ
ส่งเสริมกิจกรรม
กลุ่มของชุมชน
เพ่ิมข้ึนตามแผน

ประชาชนมี
สถานท่ีท า
กิจกรรมร่วมกันท่ี
มีความสะดวก 
ปลอดภัยและ
เหมาะสม

กองช่าง

        (เดิม ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หน้าท่ี 55 ล าดับท่ี 1 )

        (แก้ไขใหม่)

การแก้ไขรายละเอียดโครงการพัฒนา (คร้ังท่ี 1/2564)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
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แบบ ผ.02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความม่ันคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

     ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

การแก้ไขรายละเอียดโครงการพัฒนา (คร้ังท่ี 1/2564)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

2 ก่อสร้างถนนลาดยางซอย
สะพานแค หมู่ท่ี 3

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนลาดยาง
 กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 720 เมตร

 -  -  - 1,440,000  - จ านวนเส้นทาง
คมนาคมท่ีมีคุณภาพ
เพ่ิมข้ึนตามแผน

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
จากระบบ
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน

กองช่าง

ก่อสร้างถนนลาดยางซอย
สะพานแค หมู่ท่ี 3

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนลาดยาง
 กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 720 เมตร

 -  -  -  - 1,440,000.00 จ านวนเส้นทาง
คมนาคมท่ีมีคุณภาพ
เพ่ิมข้ึนตามแผน

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
จากระบบ
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน

กองช่าง

        (เดิม ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หน้าท่ี 57 ล าดับท่ี 13)

        (แก้ไขใหม่)
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แบบ ผ.02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความม่ันคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

     ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

การแก้ไขรายละเอียดโครงการพัฒนา (คร้ังท่ี 1/2564)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

3 ก่อสร้างถนนลาดยางพร้อม
รางระบายน้ า ซอยศรีปาก
วน หมู่ท่ี 4

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนลาดยาง
 กว้าง 5 เมตร 
ระยะทาง 450 เมตร

- -       1,950,000 - - จ านวนเส้นทาง
คมนาคมท่ีมีคุณภาพ
เพ่ิมข้ึนตามแผน

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
จากระบบ
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน

กองช่าง

ก่อสร้างถนนลาดยางพร้อม
รางระบายน้ า ซอยศรีปาก
วน หมู่ท่ี 4

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนลาดยาง
 กว้าง 5 เมตร 
ระยะทาง 450 เมตร

- - - -       1,950,000 จ านวนเส้นทาง
คมนาคมท่ีมีคุณภาพ
เพ่ิมข้ึนตามแผน

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
จากระบบ
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน

กองช่าง

        (เดิม ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02/1 หน้าท่ี  130 ล าดับท่ี 3)

        (แก้ไขใหม่)
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แบบ ผ.02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความม่ันคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

     ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

การแก้ไขรายละเอียดโครงการพัฒนา (คร้ังท่ี 1/2564)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

4 สร้างโป๊ะพร้อมสะพานปรับ
ระดับ จ านวน 3 จุด หมู่ท่ี 6
(1) ซอยแพรกตาหลาย-คลอง
มอบลัด 
(2)ซอยหลังโรงงานไทยลักซ์-

คลองมอบลัด (3)ซอยหลังโรงงาน
ไทยลักซ์-คลองตะเคียน

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมทางน้ าท่ี
สะดวก ปลอดภัย 
และได้มาตรฐาน

ก่อสร้างโป๊ะและ
สะพานปรับระดับ 
จ านวน 3 แห่ง

- -         400,000         400,000          400,000 จ านวนโป๊ะสะพาน
ท่ีมีการก่อสร้างตาม
แผน

เพ่ิมโอกาสให้
ประชาชนเข้าถึง
บริการสาธารณะ
ต่างๆ จากระบบ
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน

กองช่าง

สร้างโป๊ะพร้อมสะพานปรับ
ระดับ จ านวน 3 จุด หมู่ท่ี 6
(1) ซอยแพรกตาหลาย -คลอง
มอบลัด 
(2)ซอยหลังโรงงานไทยลักซ์-

คลองมอบลัด
(3)ซอยหลังโรงงานไทยลักซ์-

คลองตะเคียน

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมทางน้ าท่ี
สะดวก ปลอดภัย 
และได้มาตรฐาน

ก่อสร้างโป๊ะและ
สะพานปรับระดับ 
จ านวน 3 แห่ง

- - - -       1,200,000 จ านวนโป๊ะสะพาน
ท่ีมีการก่อสร้างตาม
แผน

เพ่ิมโอกาสให้
ประชาชนเข้าถึง
บริการสาธารณะ
ต่างๆ จากระบบ
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน

กองช่าง

        (เดิม ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หน้าท่ี  62 ล าดับท่ี 40)

        (แก้ไขใหม่)
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แบบ ผ.02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความม่ันคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

     ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

การแก้ไขรายละเอียดโครงการพัฒนา (คร้ังท่ี 1/2564)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

5 ก่อสร้างสะพานคสล.

บริเวณ วัดศรีสุวรรณคงคา
ราม หมู่ท่ี 6 เช่ือมต่อ 
ต าบลแหลมใหญ่

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างสะพาน คสล.

กว้าง 1.50 ม. ยาว 
60 ม.

- - 1,500,000 - - จ านวนสะพานท่ีมี
มาตรฐานเพ่ิมข้ึน
ตามแผน

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
จากระบบ
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน

กองช่าง

ก่อสร้างสะพานคสล.

บริเวณ วัดศรีสุวรรณคงคา
ราม หมู่ท่ี 6 เช่ือมต่อ 
ต าบลแหลมใหญ่

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างสะพาน คสล.

กว้าง 1.50 ม. ยาว 
60 ม.

- - - - 1,500,000 จ านวนสะพานท่ีมี
มาตรฐานเพ่ิมข้ึน
ตามแผน

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
จากระบบ
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน

กองช่าง

        (เดิม ในแผนพัฒนาท้องถ่ิ น(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 แบบ ผ.02/1 หน้าท่ี 29  ล าดับท่ี 1)

        (แก้ไขใหม่)

41



แบบ ผ.02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความม่ันคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

     ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

การแก้ไขรายละเอียดโครงการพัฒนา (คร้ังท่ี 1/2564)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

6 โครงการก่อสร้างถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณบ้านนางส ารวม 
สว่างหล้า หมู่ท่ี 7

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริม
เสริมเหล็ก กว้าง 4 

เมตร ระยะทางยาว 
550 เมตร  พ้ืนท่ี
รวมไม่น้อยกว่า 
๒,2๐๐ ตารางเมตร

- - - 1,100,000 - จ านวนเส้นทาง
คมนาคมท่ีมี
คุณภาพเพ่ิมข้ึน
ตามแผน

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
จากระบบ
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน

กองช่าง

โครงการก่อสร้างถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายซอยบางตีนเป็ด 5) 

หมู่ท่ี 7

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริม
เสริมเหล็ก กว้าง 4 

เมตร ระยะทางยาว 
550 เมตร  พ้ืนท่ี
รวมไม่น้อยกว่า
 ๒,2๐๐ ตารางเมตร

- - - 1,100,000 - จ านวนเส้นทาง
คมนาคมท่ีมี
คุณภาพเพ่ิมข้ึน
ตามแผน

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
จากระบบ
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน

กองช่าง

        (เดิม ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หน้าท่ี 64 ล าดับท่ี 48 )

        (แก้ไขใหม่)
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แบบ ผ.02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 สร้างเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

     ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน
          5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง 
บริเวณริมแม่น้ าวัดนางพิมพ์
 หมู่ท่ี 3

เพ่ือป้องกันการกัด
เซาะตล่ิงของแม่น้ า
ล าคลอง

ก่อสร้างเข่ือนป้องกัน
ตล่ิง บริเวณริมแม่น้ า
วัดนางพิมพ์สูง 2.50 

เมตรระยะทาง 180 

เมตร

 -  - -       4,000,000 - จ านวนเข่ือน
ป้องกันการกัดเซาะ
ตล่ิงเพ่ิมข้ึนตามแผน

ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ี
มีความสมบูรณ์และ
ย่ังยืน

ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง 
บริเวณริมแม่น้ าวัดนางพิมพ์
 หมู่ท่ี 3

เพ่ือป้องกันการกัด
เซาะตล่ิงของแม่น้ า
ล าคลอง

ก่อสร้างเข่ือนป้องกัน
ตล่ิง บริเวณริมแม่น้ า
วัดนางพิมพ์สูง 2.50 

เมตรระยะทาง 180 

เมตร

 -  - -       4,000,000 จ านวนเข่ือน
ป้องกันการกัดเซาะ
ตล่ิงเพ่ิมข้ึนตามแผน

ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ี
มีความสมบูรณ์และ
ย่ังยืน

        (เดิม ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หน้าท่ี 134 ล าดับท่ี 3)

        (แก้ไขใหม่)

การแก้ไขรายละเอียดโครงการพัฒนา (คร้ังท่ี 1/2564)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม
ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)
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การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2564)

ครั้งท่ี 1/2564
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 สร้างเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

     ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน
          5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง 
บริเวณข้างศาลาประชาคม หมู่
ท่ี 1

เพ่ือป้องกันการกัด
เซาะตล่ิงของแม่น้ าล า
คลอง

ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง  สูง
 1.50 เมตร ระยะทาง 25 

เมตร

250,000               จ านวนเข่ือน
ป้องกันการกัด
เซาะตล่ิงเพ่ิมข้ึน
ตามแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ีมีความ
สมบูรณ์และย่ังยืน

กองช่าง

ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง 
บริเวณข้างศาลาประชาคม หมู่
ท่ี 1

เพ่ือป้องกันการกัด
เซาะตล่ิงของแม่น้ าล า
คลอง

ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง  สูง
 1.50 เมตร ระยะทาง 40 

เมตร

400,000            จ านวนเข่ือน
ป้องกันการกัด
เซาะตล่ิงเพ่ิมข้ึน
ตามแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ีมีความ
สมบูรณ์และย่ังยืน

กองช่าง

        (เดิม ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 แบบ ผ.02 หน้าท่ี 22 ล าดับท่ี 1 )

        (เปล่ียนแปลง เหตุผล:เพ่ือให้สอดคล้องกับความเป็นจริงตามสภาพพ้ืนท่ี)

การเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการพัฒนา (คร้ังท่ี 1/2564)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)
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แบบ ผ.02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความม่ันคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

     ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 เสริมผิวจราจรลาดยางจากวัด
ศรีสุวรรณ หมู่ท่ี 6 (เช่ือมต่อ
ถนนพระราม 2)

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภัยและได้
มาตรฐาน

เสริมผิวจราจรลาดยาง กว้าง
 6 เมตร พร้อมไหล่ทาง 
ระยะทาง 625 เมตร

 -  -            1,975,000  -  - จ านวนเส้นทาง
คมนาคมท่ีมี
คุณภาพเพ่ิมข้ึน
ตามแผน

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ี
ดีจากระบบคมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน

กองช่าง

1 เสริมผิวจราจรลาดยางจากวัด
ศรีสุวรรณ หมู่ท่ี 6 (เช่ือมต่อ
ถนนพระราม 2)

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภัยและได้
มาตรฐาน

เสริมผิวจราจรลาดยาง กว้าง
 6 เมตร พร้อมไหล่ทาง 
ระยะทาง 625 เมตร หนา 
0.05 เมตร

 -  -  -            2,670,000 จ านวนเส้นทาง
คมนาคมท่ีมี
คุณภาพเพ่ิมข้ึน
ตามแผน

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ี
ดีจากระบบคมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน

กองช่าง

        (เดิม ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  แบบ ผ.02/1 หน้าท่ี 131 ล าดับท่ี 7 )

        (เปล่ียนแปลง เหตุผล:เพ่ือให้สอดคล้องกับความเป็นจริงตามสภาพพ้ืนท่ีและเปล่ียนแปลงปริมาณงาน)

การเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการพัฒนา (คร้ังท่ี 1/2564)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
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ภาคผนวก



 

 

 

ประกาศองค์การบรหิารสว่นตำบลบางขนัแตก 

เรือ่ง  ใชแ้ผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖5) เพิ่มเติม ฉบบัที ่4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
และแก้ไข/เปลีย่นแปลง ครั้งที ่1/2564 

 

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

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 22 และข้อ 22/1 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 

ประกอบกับมติทีป่ระชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก สมัยสามัญท่ี 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.
2564 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖5) เพิ่มเติม 
ฉบับที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และแก้ไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมต่อไป รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  
      

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  31  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 

 

 

 

(นายอภินันท์  พัฒนาการพนิช) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


