
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าน า 
 

  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เรียบร้อยแล้ว นั้น เพ่ือให้การด าเนินงานตามข้อบัญญัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตาม
ก าหนดระยะเวลา จ าเป็นที่จะต้องมีการวางแผนเพื่อให้เป็นไปตามห้วงระยะเวลาและสอดคล้องกับงบประมาณ 
ดังนั้น จึงได้มีการจัดท าแผนด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตกขึ้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือใน
บริหารงาน และควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยแผนด าเนินงานนี้ จะแสดงรายละเอียดของ
แผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินงานในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 
นอกจากนี้แผนด าเนินการดังกล่าวยังเป็นเครื่องมือส าหรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอีกด้วย  

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนด าเนินการฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารท้องถิ่น และคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้เป็นอย่างดี 
 
 
 
 
       งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
             องค์การบริหารสว่นต าบลบางขันแตก  
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ส่วนที่ 1 
 
 

1.1 บทน า 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาสี่ปี และแผน
ด าเนินงาน ส าหรับแผนการด าเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น แผนด าเนินการ
เป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดท่ีจะด าเนินการในปีงบประมาณนั้น ๆ ท าให้แนวทางในการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและ
บูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงาน 
จะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 

1. เพ่ือแสดงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะด าเนินการจริงในปีงบประมาณนั้นในพ้ืนที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

2. เพ่ือให้การด าเนินการมีความชัดเจนมากขึ้น 
3. เพ่ือใช้เป็นเอกสารส าคัญในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นให้มีความสะดวกและชัดเจนในการ

ด าเนินการต่างๆ 
4. เพ่ือเป็นการแปลงแผนพัฒนาสี่ปีไปสู่แผนการด าเนินงานให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนา 
 5. เพ่ือให้การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของโครงการสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 

1.3 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 หมวดที่ 5 ข้อ 26 และข้อ 27  การจัดท าแผนด าเนินงานให้ด าเนินการ ดังนี้ 
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่
องค์กรปกครองส่วนท้อง แล้วจัดท าแผนร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนด าเนินการ แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผน
ด าเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบ โดยทั่วกันและปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

(3) แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วย
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในปีงบประมาณนั้น 
 
 



ขั้นตอนการจัดท าแผนด าเนินงาน 
 
คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระยะเวลาในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วย
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในปีงบประมาณนั้น 

“การขยายเวลาการจัดท าแผนและแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น” 
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมรวมโครงการ 

หน่วยงานอ่ืน 

การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ ผู้บริหารท้องถิ่น 

ประกาศใช้ 



 
แนวทางในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือควบคุม การด าเนินงาน
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผล
ดังนั้นแผนการด าเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดท าดังนี้ 

1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็นแผนด าเนินการ 
2. จัดท าหลังจากท่ีได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว 
3. แสดงถึงเป้าหมายรายละเอียดกิจกรรมงบประมาณระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงการด าเนินงานจริง 
4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 
รายละเอียดขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ /กิจกรรม ที่จะมีการด าเนินการจริง

ในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะมีทั้งโครงการ /กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นเองและ
โครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงาน   ใน
พ้ืนที่และตรวจสอบจากแผนการด าเนินงานการพัฒนาจังหวัด/อ าเภอหรือก่ิงอ าเภอแบบบูรณาการ 

ขั้นตอนที่ 2 การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนการด าเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงานแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 

ส่วนที่ 1 บทน า 
ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรมเพื่อประกาศใช้การประกาศแผนการด าเนินงาน  
ขั้นตอนที่ 3 การประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 
1. คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นน าร่างแผนการด าเนินงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อ

ประกาศใช้การประกาศแผนการด าเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าประกาศขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเรื่องแผนการด าเนินงานของ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด/ เมืองพัทยา /เทศบาล/ องค์การบริหารส่วนต าบล
..........) ประจ าปี............. เพ่ือปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณะชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้ 
 
ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

1. ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนโดยใช้แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาท้องถิ่น 

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานโครงการพัฒนาตรงตามความต้องการและตอบสนองปัญหาของ
ท้องถิ่น 

3. ท าให้การพัฒนาในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอื่น  
 
 
 
 



4. ประชาชนทราบล่วงหน้าว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะด าเนินการกิจกรรมหรือมีโครงการพัฒนาอะไร
ในพ้ืนที่บ้างเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้เป็นไป
ด้วยความถูกต้องโปร่งใส 

5. เป็นการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานต่างๆ 
6. การจัดท าแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึน  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 



 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
 
 



ส่วนที่ 2 
บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม  
 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จ านวนโครงการ

ที่ด าเนินการ 
ร้อยละของ

โครงการทั้งหมด 
จ านวน

งบประมาณ 
คิดเป็นร้อยละ หน่วยด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   แผนงานเคหะและชุมชน 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
1 
5 

 
1.37 
6.85 

 
600,000 

5,236,000 

 
1.78 

15.51 

 
กองช่าง 
กองช่าง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา 
ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   แผนงานบริหารงานทั่วไป 
   แผนงานการศึกษา 
   แผนงานสาธารณสุข 
   แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
   แผนงานงบกลาง 

 
 

3 
10 
2 
5 
4 

 
 

4.05 
13.70 
2.74 
6.85 
5.48 

 
 

100,000 
4,372,125 
100,000 
120,000 

17,466,600 

 
 

0.30 
12.95 
0.30 
0.36 

51.74 

 
 

ส านักงานปลัด 
กองการศึกษาฯ 
กองสาธารณสุขฯ 
กองการศึกษาฯ 
ส านักงานปลัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การ
รักษาความสงบเรียบร้อย 
   แผนงานรักษาความสงบภายใน 
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

 
 

5 
3 
 

 
 

6.76 
4.05 

 

 
 

426,295 
158,500 

 

 
 

1.26 
0.47 

 

 
 

ส านักงานปลัด 
ส านักงานปลัด 

 
  

5 

แบบ ผด.1 



 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จ านวนโครงการ

ที่ด าเนินการ 
ร้อยละของ

โครงการทั้งหมด 
จ านวน

งบประมาณ 
คิดเป็นร้อยละ หน่วยด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน    
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
 แผนงานสาธารณสุข 
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
   แผนงานการเกษตร 

 
1 
2 
2 

 
1.37 
2.74 
2.74 

 
15,000 

140,000 
140,000 

 
0.04 
0.41 
0.41 

 

 

กองสาธารณสุขฯ 
ส านักงานปลัด 

ส านักงานปลัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
   แผนงานบริหารงานทั่วไป 
แผนงานสาธารณสุข 
   แผนงานเคหะและชุมชน 
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 

1 
4 
1 
1 

 
 

1.37 
5.48 
1.37 
1.37 

 
 

10,000 
166,000 
600,000 
100,000 

 
 

0.03 
0.49 
1.78 
0.30 

 
 

ส านักงานปลัด 
กองสาธารณสุขฯ 
กองสาธารณสุขฯ 
กองสาธารณสุขฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและ   
สังคมที่ดี 
   แผนงานบริหารงานทั่วไป 
   แผนงานการศึกษา 
  แผนงานเคหะและชุมชน 
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
   แผนงานการเกษตร 
   แผนงานงบกลาง 

 
 

10 
3 
2 
5 
1 
2 

 
 

13.70 
4.11 
2.74 
6.85 
1.37 
2.77 

 
 

1,915,000 
110,000 

1,250,000 
210,000 
100,000 
425,000 

 
 

5.67 
0.33 
3.70 
0.62 
0.30 
1.26 

 
 

ส านักงานปลัด 
กองการศึกษาฯ 

กองช่าง 
ส านักงานปลัด 
ส านักงานปลัด 
ส านักงานปลัด 

รวมทั้งสิ้น 73 100 33,765,520 100  
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แบบ ผด.1 

6 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม  
********************************* 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 แผนงานเคหะและชุมชน  
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ 

 หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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 ขยายเขตไฟฟ้า/ติดตั้ง
ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง/
ซ่อมแซมไฟฟ้าภายใน
ต าบลบางขันแตก 

ขยายเขตไฟฟ้า/ติดตั้ง
ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
หรือซ่อมแซมระบบ
ไฟฟ้าภายในต าบล 

600,000 หมู่ 1 – 12 
ต าบลบางขันแตก 

กองช่าง             

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.2 

7 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม  
********************************* 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ 

 หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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 โครงการก่อสร้าง/
ปรับปรุงผิวถนนแอส
ฟัลท์ติดคอนกรีตพร้อม
รางระบายน้ า ซอยหลัง
โรงเรียนวัดธรรมสถิติ์
วราราม หมู่ที่ 4  

ก่อสร้างถนนผิว   แอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 
6.00 เมตร ยาว 380 
เมตร  

1,130,000 หมู่ที่ 4 
ต าบลบางขันแตก 

กองช่าง             

2 โครงการก่อสร้างถนนผิว
จราจรหินคลุกซอยข้าง
อบต.บางขันแตก ฝั่ง
สถานีอนามัยฯ หมู่ที่ 4 

ก่อสร้างถนนผิวจราจร
หินคลุก กว้าง 4.00 
เมตร ระยะทาง 452 
เมตร พร้อมวาง
สะพานท่อลอดเหลี่ยม 
คสล. จ านวน 1 แห่ง 

1,170,000 หมู่ที่ 4 
ต าบลบางขันแตก 

กองช่าง             

3 โครงการก่อสร้างถนนผิว
จราจรหินคลุก ซอยบ้าน
นางลิ้นจี่ หมู่ที่ 7  

ก่อสร้างถนนผิวจราจร
หินคลุก  กว้าง 4.00 
เมตร ระยะทาง 507 
เมตร 

1,431,000 หมู่ที่ 7  
ต าบลบางขันแตก 

กองช่าง             

 
 

แบบ ผด.2 

8 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม  
********************************* 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 แผนงานแผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ 

 หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการก่อสร้าง/
ปรับปรุงถนนผิวจราจร 
คสล.ซอยบ้านนาย
ประภาส  แก้วสุกแท้ 
หมู่ 10 

ก่อสร้างถนนผิวจราจร 
คสล. ผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ระยะทาง 
171 เมตร  

475,000 หมู่ที่ 10 
ต าบลบางขันแตก 

กองช่าง             

5 โครงการก่อสร้าง/
ปรับปรุง ถนนผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอยแสนเจริญ หมู่ที่ 12 

ก่อสร้างถนนผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 490 เมตร 

1,030,000 หมู่ที่ 12 
ต าบลบางขันแตก 

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 

 
 
 

แบบ ผด.2 
9 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม  
********************************* 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตการศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 แผนงา นบริหารงานทั่วไป 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ 

 หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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 โครงการส่งเสริม/
สนับสนุนการด ารงชีวิต
โดยยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

จัดกิจกรรมการด าเนิน
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

30,000 ต าบลบางขันแตก ส านักงาน
ปลัด 

            

2 อุดหนุนมูลนิธิพระบรม
ราชนุสรณ์
พระบาทสมเด็จพระ
พุทธเลิศหล้านภาลัยใน
พระบรมราชูปถัมภ์ 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับมูลนิธิพระบรม
ราชานุสรณ์ฯ 

50,000 ต าบลบางขันแตก ส านักงาน
ปลัด 

            

3 อุดหนุนกาชาดจังหวัด
สมุทรสงคราม 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับกาชาดจังหวัด
สมุทรสงคราม 

20,000 ส านักงานกาชาด
จังหวัด

สมุทรสงคราม 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 

 
 
 

 

แบบ ผด.2 

10 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม  
********************************* 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตการศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 แผนงาน การศึกษา 
 

 โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ 

 หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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 โครงการสนับสนุน
ค่าอาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด
อบต.บางขันแตก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาจัดท าอาหาร
ให้กับศพด.ในสังกัด 
อบต.บางขันแตก 

382,000 ศพด. 
- บ้านคลองบ่อ 
- ร.วัดบางขันแตก 
- รร.วัดศรีสุวรรณา
คงคาราม 

กอง
การศึกษาฯ 

            

2 โครงการสนับสนุน
อาหารเสริม (นม)  
 - ศพด.ในสังกัดอบต. 
 - โรงเรียนในพื้นที่ อบต. 

เพื่อจัดหาอาหารเสริม 
(นม) ให้กับศพด.ใน
สังกัดอบต.และ
โรงเรียนในพื้นที่ อบต. 

1,135,000 ศพด. 3 แห่ง 
- บ้านคลองบ่อ 
- รร.วัดบางขันแตก 
- รร.วัดศรีสุวรรณา
คงคาราม 
โรงเรียน 4 แห่ง 
- รร.วัดศรีสุวรรณา
คงคาราม 
- รร.วัดบางขันแตก 
- รร.วัดธรรมสถิติ์
วราราม 
- รร.วัดนางพิมพ์ 
 

กอง
การศึกษาฯ 

            

 

แบบ ผด.2 

11 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม  
********************************* 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตการศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 แผนงาน การศึกษา 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ 

 หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการสนับสนุนวัสดุ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
ทางการศึกษา 

เพื่อจัดหาวัสดุ 
อุปกรณ์ และครุภัณฑ์
ทางการศึกษาให้กับ
ศพด.ในสังกัด อบต. 

132,600 ศพด. 3 แห่ง 
- บ้านคลองบ่อ 
- ร.วัดบางขันแตก 
- รร.วัดศรีสุวรรณา
คงคาราม 

กอง
การศึกษาฯ 

            

4 อุดหนุนงบประมาณ
ค่าอาหารกลางวัน     
เด็กนักเรียนโรงเรียนวัด
ธรรมสถิติ์วราราม 

อุดหนุนงบประมาณ
ค่าอาหารกลางวัน 

1,300,000 โรงเรียนวัด
ธรรมสถิติ์วราราม 

กอง
การศึกษาฯ 

            

5 อุดหนุนงบประมาณ
ค่าอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียนโรงเรียนวัด   
บางขันแตก 

อุดหนุนงบประมาณ
ค่าอาหารกลางวัน 

272,000 โรงเรียนวัด      
บางขันแตก 

กอง
การศึกษาฯ 

            

6 อุดหนุนงบประมาณ
ค่าอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียนโรงเรียนวัดศรี
สุวรรณคงคาราม 

อุดหนุนงบประมาณ
ค่าอาหารกลางวัน 

380,000 โรงเรียนวัดศรี
สุวรรณคงคาราม 

กอง
การศึกษาฯ 

            

. 

แบบ ผด.2 

12 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม  
********************************* 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตการศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 แผนงาน การศึกษา 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ 

 หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 อุดหนุนงบประมาณ
ค่าอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียนโรงเรียนวัดนาง
พิมพ์ 

อุดหนุนงบประมาณ
ค่าอาหารกลางวัน 

104,000 โรงเรียนวัด      
นางพิมพ ์

กอง
การศึกษาฯ 

            

8 อุดหนุนงบประมาณ
ส าหรับด าเนินโครงการ
ส่งเสริมด้านการศึกษา
และกิจกรรมต่าง ๆ ของ
โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ  
คงคาราม 

อุดหนุนงบประมาณ
ด าเนินโครงการ
ส่งเสริมด้านการศึกษา 

377,000 โรงเรียนวัดศรี
สุวรรณคงคาราม 

กอง
การศึกษาฯ 

 

            

9 อุดหนุนงบประมาณ
ส าหรับด าเนินโครงการ
ส่งเสริมด้านการศึกษา
และกิจกรรมต่าง ๆ ของ
โรงเรียนวัดธรรมสถิติ์
วราราม 

อุดหนุนงบประมาณ
ด าเนินโครงการ
ส่งเสริมด้านการศึกษา 

240,000 โรงเรียนวัดศรี
สุวรรณคงคาราม 

กอง
การศึกษาฯ 

 

            

 
 

แบบ ผด.2 

13 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม  
********************************* 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตการศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 แผนงาน การศึกษา 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ 

 หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10 อุดหนุนงบประมาณ
ส าหรับด าเนินโครงการ
ส่งเสริมด้านการศึกษา
และกิจกรรมต่าง ๆ ของ
โรงเรียนวัดบางขันแตก 

อุดหนุนงบประมาณ
ด าเนินโครงการ
ส่งเสริมด้านการศึกษา 

53,525 โรงเรียนวัด     
บางขันแตก 

กอง
การศึกษาฯ 

 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.2 

14 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม  
********************************* 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตการศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 แผนงาน สาธารณสุข 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ 

 หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก   

จัดกิจกรรมป้องกัน
และควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

50,000 ต าบลบางขันแตก กอง 
สาธารณสุขฯ 

            

2 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

จัดกิจกรรมป้องกัน
และควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า 

50,000 ต าบลบางขันแตก กอง 
สาธารณสุขฯ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แบบ ผด.2 
15 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม  
********************************* 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 แผนงา นการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ 

 หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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 จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา 
และเครื่องออกก าลังกาย 

จัดหาอุปกรณ์กีฬา/
ติดตั้งเคร่ืองก าลังกาย 

50,000 ต าบลบางขันแตก กอง
การศึกษาฯ 

            

2 โครงการส่งเสริม 
สนับสนุน และอนุรักษ์
ว่าวไทย 

จัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์ว่าวไทย 

30,000 ต าบลบางขันแตก กอง
การศึกษาฯ 

            

3 โครงการสืบสาน
ประเพณีชักพระ 
ทอดผ้าป่าสามัคคีและ
แข่งขันเรือพาย 

จัดกิจกรรมประเพณี
ชักพระ ทอดผ้าป่า
สามัคคีและแข่งขันเรือ
พาย 

20,000 ต าบลบางขันแตก กอง
การศึกษาฯ 

            

4 โครงการสืบสาน
ประเพณีเทศกาล
เข้าพรรษา 

จัดกิจกรรมแห่เทียน
จ าน าพรรษา 

10,000 วัดในพื้นที่ต าบล
บางขันแตก 

กอง
การศึกษาฯ 

            

5 โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์และ
วันผู้สูงอาย ุ

จัดกิจกรรมสืบสาน
ประเพณีวันสงกรานต ์

10,000 ต าบลบางขันแตก กอง
การศึกษาฯ 

            

 
 
 

แบบ ผด.2 

16 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม  
********************************* 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 แผนงา นงบกลาง 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ 

 หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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 สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางขันแตก 

สมทบทุนเข้ากองทุน
ประกันสุขภาพ 
(สปสช.) 

700,000 อบต.บางขันแตก กอง 
สาธารณสุขฯ 

            

2 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ จัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
ให้กับผู้สูงอายุในต าบล
บางขันแตก 

14,422,800 ม. 1 – 12 
ต าบลบางขันแตก 

ส านักงาน
ปลัด 

            

3 เบี้ยยังชีพผู้พิการ จัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
ให้กับผู้พิการในต าบล
บางขันแตก 

2,259,800 ม. 1 – 12 
ต าบลบางขันแตก 

ส านักงาน
ปลัด 

            

4 เบี้ยยังชีพส าหรับผู้ป่วย
เอดส์ 

จัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส ์

84,000 ต าบลบางขันแตก ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 

 
 
 

แบบ ผด.2 
17 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม  
********************************* 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย 
 แผนงา นการรักษาความสงบภายใน 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ 

 หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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 ฝึกอบรม/ทบทวน/
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ของอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 

ฝึกอบรม/ฝึกทบทวน
ให้แก่อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน 

230,000 อบต.บางขันแตก ส านักงาน
ปลัด 

            

2 โครงการสร้างความอุ่น
ใจ ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

จัดกิจกรรมป้องกัน
และลดอุบัติเหตุบน
ท้องถนนช่วงเทศกาล 
ปีใหม่ 

30,000 อบต.บางขันแตก ส านักงาน
ปลัด 

            

3 โครงการสร้างความอุ่น
ใจความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินช่วง
เทศกาลสงกรานต ์

จัดกิจกรรมป้องกัน
และลดอุบัติเหตุบน
ท้องถนนช่วงเทศกาล 
สงกรานต ์

30,000 อบต.บางขันแตก ส านักงาน
ปลัด 

            

4 โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันบรรเทาสาธารณ
ภัยและระงับอัคคีภัยใน
พื้นที่ต าบลบางขันแตก 

จัดกิจกรรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยและ
ระงับอัคคีภัยให้แก่เจ้า
หน้าที ผู้น าเยาวชน และ
ประชาชน 

20,000 อบต.บางขันแตก ส านักงาน
ปลัด 

            

 

แบบ ผด.2 

18 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม  
********************************* 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ 

 หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 การช่วยเหลือประชาชน
กรณีเกิดความจ าเป็น
ฉุกเฉินหรือสาธารณภัย 

ให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อนฉุกเฉินหรือ
เหตุสาธารณภัย 

116,295 ต าบลบางขันแตก ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบ ผด.2 

19 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม  
********************************* 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ 

 หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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 โครงการส่งเสริม /
สนับสนุน การป้องกัน
และแก้ไขปัญหา        
ยาเสพติด 

จัดกิจกรรมรณรงค์
ป้องกัน แก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

65,000 ต าบลบางขันแตก ส านักงาน
ปลัด 

            

2 ส่งเสริม/สนับสนุนการ
แข่งขันกีฬาต้าน        
ยาเสพติด 

ส่งเสริม/สนับสนุนการ
แข่งขันกีฬาต้านยา 
เสพติด 

53,500 ต าบลบางขันแตก ส านักงาน
ปลัด 

            

3 รณรงค์/ส่งเสริมกิจกรรม
การใช้เวลาว่างของเด็ก
และเยาวชนให้เกิด
ประโยชน ์

จัดกิจกรรมส่งเสริม
การใช้ว่างเวลาของเด็ก
และเยาวชนให้เกิด
ประโยชน ์

40,000 ต าบลบางขันแตก ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผด.2 
20 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม  
********************************* 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  
 แผนงา นสาธารณสุข 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ 

 หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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 รณรงค์/ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

จัดกิจกรรมรณรงค์
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

15,000 ต าบลบางขันแตก ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.2 

21 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม  
********************************* 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  
 แผนงา นสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ 

 หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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 การฝึกอบรมอาชีพ/การ
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ/กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน 

จัดกิจกรรมส่งเสริม  
สนับสนุนการสร้าง
อาชีพของประชาชน 

95,000 ต าบลบางขันแตก ส านักงาน
ปลัด 

            

2 การส่งเสริม สนับสนุน
พัฒนากลุ่มสตรี กลุ่ม
เยาวชน และกลุ่ม
ประชาชน 

จัดท ากิจกรรมส่งเสริม 
สนับสนุนพัฒนากลุ่ม
สตรี กลุ่มเยาวชน และ
กลุ่มประชาชน 

45,000 ต าบลบางขันแตก ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผด.2 
22 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม  
********************************* 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  
 แผนงานการเกษตร 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ 

 หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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 โครงการป้องกันและ
ก าจัดแมลงด าหนาม
มะพร้าวโดยใช้แตน
เบียนอะซิโคเดส 

จัดกิจกรรมป้องกัน
และก าจัดแมลงด า
หนามมะพร้าว 

50,000 ต าบลบางขันแตก ส านักงาน
ปลัด 

            

2 โครงการรณรงค์ป้องกัน
และก าจัดกระรอกใน
สวนมะพร้าว 

จัดกิจกรรมรับซื้อหาง
กระรอก 

90,000 ต าบลบางขันแตก ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.2 

23 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม  
********************************* 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
 แผนงา นบริหารงานทั่วไป 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ 

 หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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 โครงการปลูกต้นไม้ถวาย
แม่ของแผ่นดิน 

จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้
ถวายแม่ของแผ่นดิน 

10,000 ต าบลบางขันแตก ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผด.2 

24 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม  
********************************* 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
 แผนงา นสาธารณสุข 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ 

 หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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 โครงการบางขันแตกร่วม
ใจ ลด คัด แยก ขยะ 

จัดกิจกรรมส่งเสริม 
การลด คัด แยก ขยะ 

20,000 หมู่ 1 – 12 
ต าบลบางขันแตก 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

            

2 โครงการบางขันแตก  
รวมใจภักดิ์ รักสามัคคี 
ท าความดีถวายพ่อหลวง
(ตัดหญ้าและลงแขก    
ลงคลอง) 

จัดกิจกรรมท าความ 
สะอาดสองข้างถนน
และล าคลองสาธารณะ
ภายในต าบลบางขัน
แตก 

120,000 หมู่ 1 – 12 
ต าบลบางขันแตก 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

            

3 โครงการฝึกอบรม สร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จัดกิจกรรมสร้างจิต 
ส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

20,000 อบต.บางขันแตก กอง 
สาธารณสุขฯ 

            

4 โครงการอบรมให้ความรู้
การก าจัดน้ าเสียของ
สถานประกอบการ 

จัดกิจกรรมให้ความรู้
การก าจัดน้ าเสียให้
สถานประกอบการ 

6,000 สถานประกอบการ 
ในพื้นที่ต าบล 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

            

 
 
 

 

แบบ ผด.2 

25 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม  
********************************* 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
 แผนงา นเคหะและชุมชน 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ 

 หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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 โครงการจ้างเหมา   
ก าจัดขยะ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาการก าจัดขยะ  
มูลฝอย 

600,000 ต าบลบางขันแตก กอง 
สาธารณสุข 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แบบ ผด.2 

26 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม  
********************************* 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
 แผนงา นสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ 

 หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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 โครงการปล่อยกุ้ง
ก้ามกรามคืนสู่แหล่งน้ า
ธรรมชาต ิ

ปล่อยกุ้งก้ามกรามลงสู่
แม่น้ าแม่กลอง 

100,000 ต าบลบางขันแตก กอง 
สาธารณสุข 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผด.2 

27 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม  
********************************* 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
 แผนงา นบริหารงานทั่วไป 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ 

 หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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 ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
รัฐพิธี 

จัดงานรัฐพิธ ี 70,000 อบต.บางขันแตก ส านักงาน
ปลัด 

            

2 การเลือกตั้ง จัดการเลือกตั้ง
ผู้บริหารและสมาชิก
สภาฯ อบต. 

600,000 อบต.บางขันแตก ส านักงาน
ปลัด 

            

3 การอบรมให้ความรู้ด้าน
กฎหมายข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ 

อบรมให้ความรู้ด้าน
กฏหมาย และพรบ.
ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการให้กับ
ประชาชน 

20,000 อบต.บางขันแตก ส านักงาน
ปลัด 

            

4 อินเตอร์เน็ตต าบล จัดบริการอินเตอร์เน็ต
ให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนได้ใช้ค้นคว้า
หาข้อมูล 

90,000 อบต.บางขันแตก ส านักงาน
ปลัด 

            

5 จัดท าเอกสาร 
ประชาสัมพันธ ์

เพื่อจัดท าเอกสาร
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมอบต. 

100,000 อบต.บางขันแตก ส านักงาน
ปลัด 

            

 

แบบ ผด.2 

28 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม  
********************************* 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
 แผนงา นบริหารงานทั่วไป 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ 

 หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 การอบรม/สัมมนาและ
ศึกษาดูงาน 

จัดฝึกอบรม/สัมมนา
และศึกษาดูงาน 

300,000 อบต.บางขันแตก ส านักงาน
ปลัด 

            

7 บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สิน 

ซ่อมแซม/บ ารุงรักษา
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

380,000 อบต.บางขันแตก ส านักงาน
ปลัด 

            

8 ค่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อจ้างที่ปรึกษาเข้า
ประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชน 

30,000 อบต.บางขันแตก ส านักงาน
ปลัด 

            

9 ค่าจ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริการใน
พื้นที่ต าบล 

300,000 อบต.บางขันแตก กองคลัง             

10 อุดหนุนศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง 
ของอบต. 

อุดหนุนงบประมาณ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระดับอ าเภอ 

25,000 อบต.บ้านปรก ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 

 
 

แบบ ผด.2 

29 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม  
********************************* 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
 แผนงา นการศึกษา 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ 

 หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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 การอบรม/สัมมนา 
ศึกษาดูงาน 

จัดกิจกรรมอบรม 
สัมมนาและศึกษาดู
งานของคณะกรรมการ 
ฝ่ายต่าง ๆ  

70,000 อบต.บางขันแตก กอง
การศึกษาฯ 

            

2 บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สิน 

บ ารุงรักษาซ่อมแซม
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

10,000 อบต.บางขันแตก กอง
การศึกษาฯ 

            

3 จัดซื้อ/ปรับปรุงครุภัณฑ ์ ปรับปรุง/จัดซื้อ 
ครุภัณฑ์ประเภท 
ต่าง ๆ  

30,000 อบต.บางขันแตก กอง
การศึกษาฯ 

            

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.2 
30 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม  
********************************* 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
 แผนงา นเคหะชุมชน 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ 

 หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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 ก่อสร้างโรงจอดรถ
ส าหรับผู้มาติดต่อ
ราชการ 

ก่อสร้างโรงจอดรถ 
จ านวน 1 หลัง 

800,000 อบต.บางขันแตก กองช่าง             

2 ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ต่อ
เติม ,อาคารส านักงาน, 
อาคารศพด. 

ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อ
เติมอาคารส านักงาน
อบต.บางขันแตก 

450,000 อบต.บางขันแตก กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบ ผด.2 

31 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม  
********************************* 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
 แผนงา นสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ 

 หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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 โครงการอาสาสมัครปกป้อง
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
และกิจกรรมคนบางขันแตก
ปรองดอง สมานฉันท์ 

จัดกิจกรรมอาสาสมัคร
ปกป้องสถาบัน (อสป.) 

15,000 อบต.บางขันแตก ส านักงาน
ปลัด             

2 จัดเวทีประชาคม จัดเวทีประชาคมใน
ต าบลบางขันแตก 

15,000 หมู่ที่ 1 – 12 
ต าบลบางขันแตก 

ส านักงาน
ปลัด 

            

3 การจัดเวทีประชุม
ประชาคมเพื่อจัดท า
แผนพัฒนาต าบล 

จัดเวทีประชาคมใน
ต าบลบางขันแตก 

30,000 หมู่ที่ 1 – 12 
ต าบลบางขันแตก 

ส านักงาน
ปลัด             

4 โครงการสร้างพลเมืองดี 
ตามวิถีประชาธิปไตย 

จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู ้

50,000 อบต.บางขันแตก ส านักงาน
ปลัด 

            

5 โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
ศีลธรรม คุณธรรม และ
จริยธรรม เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตการท างาน
ของผู้บริหารสมาชิกสภา 
และบุคลากรในสังกัด 
อบต. 

จัดอบรมส่งเสริม
ศีลธรรม คุณธรรม 
และจริยธรรม 

100,000 อบต.บางขันแตก ส านักงาน
ปลัด 

            

 

แบบ ผด.2 

32 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม  
********************************* 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
 แผนงา นการเกษตร 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ 

 หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการ
ศูนย์บริการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 
ต าบลบางขันแตก 

จัดกิจกรรมฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน 

100,000 อบต.บางขันแตก ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.2 

33 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม  
********************************* 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
 แผนงา นงบกลาง 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ 

 หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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 สมทบกองทุนบ าเหน็จ 
บ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น(กบท.) 

ส่งเงินสมทบเข้า
กองทุนบ าเหน็จ 
บ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น  

260,000 อบต.บางขันแตก ส านักงาน
ปลัด 

            

2 สมทบกองทุน
ประกันสังคม 

ส่งเงินสมทบเข้า
กองทุนประกันสังคม 

165,000 อบต.บางขันแตก ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 

แบบ ผด.2 
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