
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565) 
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2

องคก์ารบริหารสว่นต าบลบางขนัแตก

อ าเภอเมอืง จังหวดัสมทุรสงคราม



 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เพิ่มเติม ฉบับที ่2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคก์ารบริหารสว่นตำบลบางขนัแตก 
อำเภอเมอืงสมทุรสงคราม  จงัหวัดสมุทรสงคราม 



ก 

หลกัการและเหตผุล 

เนื่องด้วยตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. ๒๕62 มาตรา ๔๖ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (๑) ให้ความเห็นชอบ
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหาร กิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล และ
มาตรา ๖๙/๑ การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำ
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง 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  

ซึ่งปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖๑–๒๕๖5)  ประกาศใช้ไปแล้วเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ๒๕62 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖5) 
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ประกาศใช้ไปแล้วเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ๒๕63 ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก มี
ความจำเป็นที่ จะต้องเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นดั งกล่ าว เพ่ือประโยชน์ของประชาชนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 ข้อ 22  

ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖5) 
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 ขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย อัน
จะก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
บางขันแตกได้  

 

   

 

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

                                              นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก 
                                

 



ข 

คำนำ 
 
  เนื่องด้วยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติม      
ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548, พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 2) และ พ.ศ.๒๕61 (ฉบับที่ 3) กำหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุม
ประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางพัฒนาท้องถิ่นรับทราบปัญหา ความ
ต้องการประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นำข้อมูลพ้ืนฐานในการ
พัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

  ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖5) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลบางขันแตก เป็นการโครงการจากการประชาคมท้องถิ่นเพ่ือรับทราบปัญหา และความต้องการประเด็นการ
พัฒนาที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก  จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖5) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตกฉบับนี้ จะเป็นแนวทางในการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป 

 
 
 
                องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก 
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เรือ่ง  หนา้ 
บันทึกหลักการและเหตุผล ก   
คำนำ ข   
สารบัญ ค   
ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ 1 - 2 
 แบบ ผ.01    (บัญชีสรุปโครงการพัฒนา) 3 - 4 
 แบบ ผ.02    (บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา)   5 - 31 
 แบบ ผ.03    (บัญชีครุภัณฑ)์ 32 - 33 
ภาคผนวก     
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก    



ส่วนที่ 3
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่น

ไปสู่การปฏิบัติ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2    l หน้าท่ี 1



      3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ หน่วยงานสนับสนุน
1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง การไฟฟ้า/การประปา

แผนงานเคหะและชุมชน ส่วนภูมิภาค

2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ด้านบริหารท่ัวไป แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข 
ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ กองการศึกษา
  แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน ส านักปลัด

3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม
โครงการปรับปรุงบริเวณท่ีราชพัสดุ หมู่ท่ี 12
โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ท่ี 12

4 โครงการก่อสร้างลานกีฬาพร้อมติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกาย
โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพ บริเวณท่ีราชพัสดุ หมู่ท่ี 12
ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง บริเวณท่ีราชพัสดุ หมู่ท่ี 12

5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน
     ไม่มี

6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมือง ด้านบริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป ส านักปลัด
และสังคมท่ีดี

ส่วนท่ี 3  
การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2    l หน้าท่ี 2



แบบ ผ.01
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2    l หน้าท่ี 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 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 1,962,000 3 3,759,000 2 1,690,000 7 7,411,000
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 41 8,987,298 41 8,987,298

2 1,962,000 44 12,746,298 2 1,690,000 48 16,398,298

2.1 โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพ บริเวณท่ีราชพัสดุ หมู่ท่ี 12 11 650,000 10 520,000 10 520,000 31 1,690,000
2.2 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง บริเวณท่ีราชพัสดุ หมู่ท่ี 12 5 150,000 5 150,000 5 150,000 15 450,000
2.3 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 9 270,000 9 270,000 9 270,000 27 810,000

25 1,070,000 24 940,000 24 940,000 73 2,950,000

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 4 120,000 4 120,000 4 120,000 12 360,000
4 120,000 4 120,000 4 120,000 12 360,000

31 3,152,000 72 13,806,298 30 2,750,000 133 19,708,298

รวม

รวม

รวม

รวม
รวมท้ังส้ิน

ยุทธ์ศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรรม 
การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมย่างย่ังยืน

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมท่ีดี

การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคม
รักษาความสงบเรียบร้อยชุมชน/สังคม

รวม

รวม

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 5 ปีปี 2565

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ยุทธศาสตร์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2    l หน้าท่ี 4



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2    l หน้าท่ี 5



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 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการปรับปรุงบริเวณท่ี
ราชพัสดุ หมู่ท่ี 12

เพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการด าเนิน
โครงการในพ้ืนท่ี
ราชพัสดุ

ปรับพ้ืนท่ีพัสดุ ดินถม/
ลูกรัง บดอัดแน่นด้วย
เคร่ืองจักรเบา พ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 3,156.00 
ตารางเมตร หนาเฉล่ีย 
0.40 เมตร

362,000 มีพ้ืนท่ีท่ีมีความ
พร้อมในการ
ด าเนินโครงการ
ในพ้ืนท่ีราชพัสดุ

ความพร้อมในการ
เตรียมการด าเนิน
โครงการในพ้ืนท่ีราช
พัสดุ

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
หมู่ท่ี 12

เพ่ือส่งเสริมให้มี
สถานท่ีเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง
ในชุมชน

ก่อสร้างอาคารฯ ขนาด 
9x16 เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 144 ตรม.

1,259,000 มีศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจ
พอเพียง จ านวน
 1 แห่ง

ประชาชนมีองค์ความรู้
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ
การพัฒนา

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
พร้อมติดต้ังเคร่ืองออก
ก าลังกาย บริเวณท่ีราช
พัสดุ หมู่ท่ี 12

เพ่ือส่งเสริมให้มี
การออกก าลังกาย
ในชุมชน

ก่อสร้างลานกีฬาพร้อม
ติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกาย
 พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 200 
ตรม.

1,000,000 มีลานกีฬาพร้อม
ติดต้ังเคร่ืองออก
ก าลังกาย 
จ านวน 1 แห่ง

ประชาชนในพ้ืนท่ีมีสุข
ภาวะท่ีดีจากการออก
ก าลังกาย

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ งบประมาณ (บาท)
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     ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

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

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ งบประมาณ (บาท)

4 โครงการก่อสร้างสวน
สุขภาพ บริเวณท่ีราชพัสดุ
 หมู่ท่ี 12

เพ่ือส่งเสริมให้มี
การออกก าลังกาย
และเพ่ิมพ้ืนท่ีสี
เขียวในชุมชน

ก่อสร้างสวนสุขภาพ พ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 1,000 ตรม.

1,500,000 มีสวนสุขภาพ 
จ านวน 1 แห่ง

ประชาชนในพ้ืนท่ีมีสุข
ภาวะท่ีดีจากการออก
ก าลังกายและพ้ืนท่ีสี
เขียว

กองช่าง

5 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง 
บริเวณท่ีราชพัสดุ หมู่ท่ี 12

เพ่ือก่อสร้างเข่ือน
ป้องกันตล่ิงจาก
การกัดเซาะแม่น้ า
ล าคลอง

ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง
 ระยะทางยาว 60 เมตร

1,200,000      จ านวนเข่ือน
ป้องกันการกัด
เซาะตล่ิงเพ่ิมข้ึน
ตามแผน

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมใน
พ้ืนท่ีมีความสมบูรณ์
และย่ังยืน

กองช่าง

6 ก่อสร้างก าแพงกันดิน 
บริเวณ ถนนผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต (ซอย
บ้านผู้ใหญ่ชัยวัฒน์ พ่ึงอ่ึม)
 หมู่ท่ี 2

เพ่ือก่อสร้างก าแพง
กันดินป้องกันดิน

ก่อสร้างก าแพงกันดิน 
ระยะทางยาว 60 เมตร 
สูง 1.50 เมตร

490,000         จ านวนก าแพง
กันดินเพ่ิมข้ึน
ตามแผน

ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างถนนผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ท่ี 2 บ้านโพงพาง 
เช่ือมหมู่ท่ี 3 บ้านนางพิมพ์

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
ผิวจราจรกว้าง 3,4,5 
เมตร ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 866 เมตร หนา
 0.15  เมตร หรือพ้ืนท่ี
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
2,846 ตารางเมตร

1,600,000 จ านวนเส้นทาง
คมนาคมท่ีมี
คุณภาพเพ่ิมข้ึน
ตามแผน

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีจากระบบ
คมนาคมท่ีได้มาตรฐาน

กองช่าง

7 โครงการ -               -                1,962,000       3,759,000       1,690,000     รวม
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความม่ันคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

     ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

          1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

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

1 โครงการปรับปรุงบริเวณท่ี
ราชพัสดุ หมู่ท่ี 12

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอและ
ท่ัวถึง

วางท่อขยายเขตจ่าย
น้ าประปา ขนาดท่อ 
100 มิลลิเมตร ยาว
 409 เมตร

        233,717 ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนใน
พ้ืนท่ีด าเนินการ 
ได้รับประโยชน์จาก
การขยายเขต
ประปาภูมิภาค

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลบางขันแตกมี
น้ าในการอุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอและท่ัวถึง

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ท่ี 12

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอและ
ท่ัวถึง

วางท่อขยายเขตจ่าย
น้ าประปา ขนาดท่อ 
100 มิลลิเมตร ยาว
 354 เมตร

        179,125 ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนใน
พ้ืนท่ีด าเนินการ 
ได้รับประโยชน์จาก
การขยายเขต
ประปาภูมิภาค

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลบางขันแตกมี
น้ าในการอุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอและท่ัวถึง

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
พร้อมติดต้ังเคร่ืองออกก าลัง
กาย บริเวณท่ีราชพัสดุ หมู่ท่ี 
12

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอและ
ท่ัวถึง

วางท่อขยายเขตจ่าย
น้ าประปา ขนาดท่อ 
100 มม. ยาว 762
 ม. และขนาดท่อ 50
 มม. ยาว 95 ม.

        470,891 ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนใน
พ้ืนท่ีด าเนินการ 
ได้รับประโยชน์จาก
การขยายเขต
ประปาภูมิภาค

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลบางขันแตกมี
น้ าในการอุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอและท่ัวถึง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)
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     ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

          1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

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

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

4 โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพ
 บริเวณท่ีราชพัสดุ หมู่ท่ี 12

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอและ
ท่ัวถึง

วางท่อขยายเขตจ่าย
น้ าประปา ขนาดท่อ 
100 มิลลิเมตร ยาว
 71 เมตร

          70,933 ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนใน
พ้ืนท่ีด าเนินการ 
ได้รับประโยชน์จาก
การขยายเขต
ประปาภูมิภาค

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลบางขันแตกมี
น้ าในการอุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอและท่ัวถึง

กองช่าง

5 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง 
บริเวณท่ีราชพัสดุ หมู่ท่ี 12

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอและ
ท่ัวถึง

วางท่อขยายเขตจ่าย
น้ าประปา ขนาดท่อ 
100 มิลลิเมตร ยาว
 115 เมตร

          84,629 ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนใน
พ้ืนท่ีด าเนินการ 
ได้รับประโยชน์จาก
การขยายเขต
ประปาภูมิภาค

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลบางขันแตกมี
น้ าในการอุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอและท่ัวถึง

กองช่าง

6 โครงการวางท่อขยายเขตจ่าย
น้ าประปา บริเวณ องค์การ
บริหารส่วนต าบลบางขันแตก 
ถึง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
คลองบ่อ หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอและ
ท่ัวถึง

วางท่อขยายเขตจ่าย
น้ าประปา ขนาดท่อ 
50มิลลิเมตร ยาว 
81 เมตร

          44,737 ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนใน
พ้ืนท่ีด าเนินการ 
ได้รับประโยชน์จาก
การขยายเขต
ประปาภูมิภาค

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลบางขันแตกมี
น้ าในการอุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอและท่ัวถึง

กองช่าง

7 โครงการวางท่อขยายเขตจ่าย
น้ าประปา บริเวณ ถนนผิว
จราจรหินคลุก หมู่ท่ี 5 (กลุ่ม
บ้านนายสมัคร กรสวัสด์ิ หมู่ท่ี
 4 เช่ือม หมู่ท่ี 5)

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอและ
ท่ัวถึง

วางท่อขยายเขตจ่าย
น้ าประปา ขนาดท่อ 
100มิลลิเมตร ยาว 
187 เมตร

        112,896 ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนใน
พ้ืนท่ีด าเนินการ 
ได้รับประโยชน์จาก
การขยายเขต
ประปาภูมิภาค

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลบางขันแตกมี
น้ าในการอุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอและท่ัวถึง

กองช่าง
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     ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

          1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

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

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

8 โครงการวางท่อขยายเขตจ่าย
น้ าประปา บริเวณ ถนนผิว
จราจรหินคลุก สายหมู่ท่ี 5 
(กลุ่มบ้านนายวิฑูรย์ เนียม
พิบูลย์)

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอและ
ท่ัวถึง

วางท่อขยายเขตจ่าย
น้ าประปา ขนาดท่อ 
100มิลลิเมตร ยาว 
517 เมตร

        269,326 ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนใน
พ้ืนท่ีด าเนินการ 
ได้รับประโยชน์จาก
การขยายเขต
ประปาภูมิภาค

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลบางขันแตกมี
น้ าในการอุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอและท่ัวถึง

กองช่าง

9 โครงการวางท่อขยายเขตจ่าย
น้ าประปา บริเวณ ถนนผิว
จราจรลาดยาง สายต าบลบาง
ขันแตก เช่ือมต าบลคลองโคน 
(บริเวณบ้านนางสมศรี -คอ
สะพานข้ามคลองตะเคียน) 
หมู่ท่ี 5

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอและ
ท่ัวถึง

วางท่อขยายเขตจ่าย
น้ าประปา ขนาดท่อ 
100มิลลิเมตร ยาว 
320 เมตร

        138,587 ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนใน
พ้ืนท่ีด าเนินการ 
ได้รับประโยชน์จาก
การขยายเขต
ประปาภูมิภาค

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลบางขันแตกมี
น้ าในการอุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอและท่ัวถึง

กองช่าง

10 โครงการวางท่อขยายเขตจ่าย
น้ าประปา บริเวณ ถนนผิว
จราจรหินคลุก (กลุ่มบ้านนาย
ปิยะ นวลจันทร์) หมู่ท่ี 5

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอและ
ท่ัวถึง

วางท่อขยายเขตจ่าย
น้ าประปา ขนาดท่อ 
100มิลลิเมตร ยาว 
79 เมตร

          75,147 ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนใน
พ้ืนท่ีด าเนินการ 
ได้รับประโยชน์จาก
การขยายเขต
ประปาภูมิภาค

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลบางขันแตกมี
น้ าในการอุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอและท่ัวถึง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2    l หน้าท่ี 10



     ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

          1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

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

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

11 โครงการวางท่อขยายเขตจ่าย
น้ าประปา บริเวณ ถนนผิว
จราจรหินคลุกซอยผ้ึงหลวง 
หมู่ท่ี 5

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอและ
ท่ัวถึง

วางท่อขยายเขตจ่าย
น้ าประปา ขนาดท่อ 
100มิลลิเมตร ยาว 
266 เมตร

        137,433 ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนใน
พ้ืนท่ีด าเนินการ 
ได้รับประโยชน์จาก
การขยายเขต
ประปาภูมิภาค

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลบางขันแตกมี
น้ าในการอุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอและท่ัวถึง

กองช่าง

12 โครงการวางท่อขยายเขตจ่าย
น้ าประปา บริเวณ ถนนผิว
จราจรลาดยางซอยศาลา
ประชาคม หมู่ท่ี 5

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอและ
ท่ัวถึง

วางท่อขยายเขตจ่าย
น้ าประปา ขนาดท่อ 
100มิลลิเมตร ยาว 
144 เมตร

          99,688 ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนใน
พ้ืนท่ีด าเนินการ 
ได้รับประโยชน์จาก
การขยายเขต
ประปาภูมิภาค

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลบางขันแตกมี
น้ าในการอุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอและท่ัวถึง

กองช่าง

13 โครงการวางท่อขยายเขตจ่าย
น้ าประปา บริเวณ ถนนผิวจ
ราหินคลุกถนนเลียบคลอง
ตะเคียน หมู่ท่ี 5

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอและ
ท่ัวถึง

วางท่อขยายเขตจ่าย
น้ าประปา ขนาดท่อ 
100มิลลิเมตร ยาว 
757 เมตร

        372,087 ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนใน
พ้ืนท่ีด าเนินการ 
ได้รับประโยชน์จาก
การขยายเขต
ประปาภูมิภาค

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลบางขันแตกมี
น้ าในการอุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอและท่ัวถึง

กองช่าง

14 โครงการวางท่อขยายเขตจ่าย
น้ าประปา บริเวณ ถนนผิว
จราจรหินคลุกสายบ้านบาง
ช้างตาย (ซอยร่มเย็น) หมู่ท่ี 7

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอและ
ท่ัวถึง

วางท่อขยายเขตจ่าย
น้ าประปา ขนาดท่อ 
100มิลลิเมตร ยาว 
331 เมตร

        188,269 ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนใน
พ้ืนท่ีด าเนินการ 
ได้รับประโยชน์จาก
การขยายเขต
ประปาภูมิภาค

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลบางขันแตกมี
น้ าในการอุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอและท่ัวถึง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2    l หน้าท่ี 11



     ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

          1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

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

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

15 โครงการวางท่อขยายเขตจ่าย
น้ าประปา บริเวณ ถนนผิว
จราจรหินคลุกสายบ้านบาง
ช้างตาย (กลุ่มบ้านนายบุญ
ทรง แสงแก้ว)  หมู่ท่ี 7

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอและ
ท่ัวถึง

วางท่อขยายเขตจ่าย
น้ าประปา ขนาดท่อ 
100มิลลิเมตร ยาว 
1089 เมตร

        550,765 ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนใน
พ้ืนท่ีด าเนินการ 
ได้รับประโยชน์จาก
การขยายเขต
ประปาภูมิภาค

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลบางขันแตกมี
น้ าในการอุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอและท่ัวถึง

กองช่าง

16 โครงการวางท่อขยายเขตจ่าย
น้ าประปา บริเวณ ถนนผิว
จราจรลาดยางสายบ้านบาง
ช้างตาย (ซอยปู่หาญณรงค์
ฤทธ์ิ-หลังป๊ัม ปตท.) หมู่ท่ี 7

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอและ
ท่ัวถึง

วางท่อขยายเขตจ่าย
น้ าประปา ขนาดท่อ 
100มิลลิเมตร ยาว 
663 เมตร

        282,612 ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนใน
พ้ืนท่ีด าเนินการ 
ได้รับประโยชน์จาก
การขยายเขต
ประปาภูมิภาค

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลบางขันแตกมี
น้ าในการอุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอและท่ัวถึง

กองช่าง

17 โครงการวางท่อขยายเขตจ่าย
น้ าประปา บริเวณ ถนนผิว
จราจรหินคลุกสายบ้านบาง
ช้างตาย (กลุ่มบ้านนางล้ินจ่ี 
พ่วงศิริ) หมู่ท่ี 7

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอและ
ท่ัวถึง

วางท่อขยายเขตจ่าย
น้ าประปา ขนาดท่อ 
100มิลลิเมตร ยาว 
516 เมตร

        295,684 ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนใน
พ้ืนท่ีด าเนินการ 
ได้รับประโยชน์จาก
การขยายเขต
ประปาภูมิภาค

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลบางขันแตกมี
น้ าในการอุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอและท่ัวถึง

กองช่าง

18 โครงการวางท่อขยายเขตจ่าย
น้ าประปา บริเวณ ทางเดิน 
คสล.เข้าหมู่บ้าน หมู่ท่ี 9 
(ร้านกอไผ่-บ้านนางม้วน บุญ
รอดน้อย)

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอและ
ท่ัวถึง

วางท่อขยายเขตจ่าย
น้ าประปา ขนาดท่อ 
100มิลลิเมตร ยาว 
229 เมตร

        181,871 ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนใน
พ้ืนท่ีด าเนินการ 
ได้รับประโยชน์จาก
การขยายเขต
ประปาภูมิภาค

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลบางขันแตกมี
น้ าในการอุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอและท่ัวถึง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2    l หน้าท่ี 12



     ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

          1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

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

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

19 โครงการวางท่อขยายเขตจ่าย
น้ าประปา บริเวณ ถนนผิว
จราจรหินคลุกสายซอยสันทิศ
แยกขวา (กลุ่มบ้านนางสาว
จอย อยู่ประเสริฐ) หมู่ท่ี 10

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอและ
ท่ัวถึง

วางท่อขยายเขตจ่าย
น้ าประปา ขนาดท่อ 
100 มม. ยาว 769
 ม. และขนาดท่อ 50
 มม. ยาว 67 ม.

        396,040 ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนใน
พ้ืนท่ีด าเนินการ 
ได้รับประโยชน์จาก
การขยายเขต
ประปาภูมิภาค

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลบางขันแตกมี
น้ าในการอุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอและท่ัวถึง

กองช่าง

20 โครงการวางท่อขยายเขตจ่าย
น้ าประปา บริเวณ ถนนผิว
จราจรหินคลุกสายบ้านบาง
ตีนเป็ด (กลุ่มบ้านนางสาคร 
ส าราญร่ืน) หมู่ท่ี 10

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอและ
ท่ัวถึง

วางท่อขยายเขตจ่าย
น้ าประปา ขนาดท่อ 
100มิลลิเมตร ยาว 
128 เมตร

          85,351 ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนใน
พ้ืนท่ีด าเนินการ 
ได้รับประโยชน์จาก
การขยายเขต
ประปาภูมิภาค

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลบางขันแตกมี
น้ าในการอุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอและท่ัวถึง

กองช่าง

21 โครงการวางท่อขยายเขตจ่าย
น้ าประปา บริเวณ ถนนผิว
จราจรหินคลุกสายบ้านคลอง
เก่า (ซอยสะพานหัน) หมู่ท่ี 11

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอและ
ท่ัวถึง

วางท่อขยายเขตจ่าย
น้ าประปา ขนาดท่อ 
100มิลลิเมตร ยาว 
930 เมตร

        424,619 ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนใน
พ้ืนท่ีด าเนินการ 
ได้รับประโยชน์จาก
การขยายเขต
ประปาภูมิภาค

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลบางขันแตกมี
น้ าในการอุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอและท่ัวถึง

กองช่าง

22 โครงการวางท่อขยายเขตจ่าย
น้ าประปา บริเวณ ถนนผิว
จราจรหินคลุก (กลุ่มบ้านนาง
คล้อย ศรีสว่าง) หมู่ท่ี 11

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอและ
ท่ัวถึง

วางท่อขยายเขตจ่าย
น้ าประปา ขนาดท่อ 
100มิลลิเมตร ยาว 
667 เมตร

        312,285 ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนใน
พ้ืนท่ีด าเนินการ 
ได้รับประโยชน์จาก
การขยายเขต
ประปาภูมิภาค

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลบางขันแตกมี
น้ าในการอุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอและท่ัวถึง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2    l หน้าท่ี 13



     ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

          1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

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

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

23 โครงการวางท่อขยายเขตจ่าย
น้ าประปา บริเวณ ถนนผิว
จราจรหินคลุกซอยศาลา
อเนกประสงค์ บ้านคลองเก่า 
หมู่ท่ี 11

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอและ
ท่ัวถึง

วางท่อขยายเขตจ่าย
น้ าประปา ขนาดท่อ 
100มิลลิเมตร ยาว 
581 เมตร

        335,340 ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนใน
พ้ืนท่ีด าเนินการ 
ได้รับประโยชน์จาก
การขยายเขต
ประปาภูมิภาค

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลบางขันแตกมี
น้ าในการอุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอและท่ัวถึง

กองช่าง

24 โครงการวางท่อขยายเขตจ่าย
น้ าประปา บริเวณ ถนนผิว
จราจรหินคลุก/ลาดยาง สาย
ซอยนัดตาว่ายร่วมใจ-ถนน
ปากท่อสายเก่า หมู่ท่ี 12

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอและ
ท่ัวถึง

วางท่อขยายเขตจ่าย
น้ าประปา ขนาดท่อ 
100มิลลิเมตร ยาว 
622 เมตร

        253,953 ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนใน
พ้ืนท่ีด าเนินการ 
ได้รับประโยชน์จาก
การขยายเขต
ประปาภูมิภาค

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลบางขันแตกมี
น้ าในการอุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอและท่ัวถึง

กองช่าง

25 โครงการวางท่อขยายเขตจ่าย
น้ าประปา บริเวณ ถนนผิว
จราจรหินคลุกสายซอยแสน
เจริญ หมู่ท่ี 12

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอและ
ท่ัวถึง

วางท่อขยายเขตจ่าย
น้ าประปา ขนาดท่อ 
100มิลลิเมตร ยาว 
508 เมตร

        246,567 ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนใน
พ้ืนท่ีด าเนินการ 
ได้รับประโยชน์จาก
การขยายเขต
ประปาภูมิภาค

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลบางขันแตกมี
น้ าในการอุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอและท่ัวถึง

กองช่าง

26 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ าภายนอก พร้อมไฟฟ้า
สาธารณะภายใน จุดท่ี 1 หมู่
ท่ี 1 (ซอยเกษตรพัฒนา)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
 ระยะทาง 169 
เมตร และไฟฟ้า
สาธารณะ (ไฟทาง)
ระยะทาง 199 เมตร

        131,389 ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนใน
พ้ืนท่ีด าเนินการ 
ได้รับประโยชน์จาก
การขยายเขตไฟฟ้า

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลบางขันแตกมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและท่ัวถึง

กองช่าง
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     ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

          1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

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

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

27 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ าภายนอก พร้อมไฟฟ้า
สาธารณะภายใน จุดท่ี 2 หมู่
ท่ี 1 (กลุ่มบ้านนายสายัณห์ 
จ าเนียร)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
 ระยะทาง 286เมตร
 และไฟฟ้าสาธารณะ 
(ไฟทาง) ระยะทาง 
286 เมตร

        237,499 ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนใน
พ้ืนท่ีด าเนินการ 
ได้รับประโยชน์จาก
การขยายเขตไฟฟ้า

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลบางขันแตกมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและท่ัวถึง

กองช่าง

28 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ าภายนอก พร้อมไฟฟ้า
สาธารณะภายใน หมู่ท่ี 2 
(ซอยราชพฤกษ์)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
 ระยะทาง 337 
เมตร และไฟฟ้า
สาธารณะ (ไฟทาง)
ระยะทาง 847 เมตร

        367,997 ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนใน
พ้ืนท่ีด าเนินการ 
ได้รับประโยชน์จาก
การขยายเขตไฟฟ้า

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลบางขันแตกมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและท่ัวถึง

กองช่าง

29 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ าภายนอก หมู่ท่ี 3 (ซอย
สะพานแค)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
 ระยะทาง 69 เมตร

          32,026 ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนใน
พ้ืนท่ีด าเนินการ 
ได้รับประโยชน์จาก
การขยายเขตไฟฟ้า

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลบางขันแตกมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและท่ัวถึง

กองช่าง

30 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ าภายนอก หมู่ท่ี 4 (ซอยข้าง
โรงเรียนวัดธรรมสถิต์ิวราราม)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
 ระยะทาง 109 เมตร

          93,698 ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนใน
พ้ืนท่ีด าเนินการ 
ได้รับประโยชน์จาก
การขยายเขตไฟฟ้า

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลบางขันแตกมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและท่ัวถึง

กองช่าง
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     ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

          1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

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

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

31 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ าภายนอก พร้อมไฟฟ้า
สาธารณะภายใน หมู่ท่ี 5 
(ซอยข้างศาลาประชาคม)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
 ระยะทาง 706 
เมตร และไฟฟ้า
สาธารณะ (ไฟทาง)
ระยะทาง 1,156
เมตร

        714,162 ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนใน
พ้ืนท่ีด าเนินการ 
ได้รับประโยชน์จาก
การขยายเขตไฟฟ้า

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลบางขันแตกมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและท่ัวถึง

กองช่าง

32 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ าภายนอก พร้อมไฟฟ้า
สาธารณะภายใน จุดท่ี 1 หมู่
ท่ี 6 (สายแพรกตาหลาย)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
 ระยะทาง 101 
เมตร และไฟฟ้า
สาธารณะ (ไฟทาง)
ระยะทาง 101 เมตร

          84,963 ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนใน
พ้ืนท่ีด าเนินการ 
ได้รับประโยชน์จาก
การขยายเขตไฟฟ้า

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลบางขันแตกมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและท่ัวถึง

กองช่าง

33 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะภายใน จุดท่ี 2 หมู่
ท่ี 6 (ซอยบ้านห่ิงห้อย)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ (ไฟทาง)
ระยะทาง 305 เมตร

          50,450 ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนใน
พ้ืนท่ีด าเนินการ 
ได้รับประโยชน์จาก
การขยายเขตไฟฟ้า

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลบางขันแตกมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและท่ัวถึง

กองช่าง

34 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ าภายนอก พร้อมไฟฟ้า
สาธารณะภายใน จุดท่ี 1 หมู่
ท่ี 7 (กลุ่มบ้านนายเดียบ อิน
กับจัน)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
 ระยะทาง 125 
เมตร และไฟฟ้า
สาธารณะ (ไฟทาง)
ระยะทาง 125 เมตร

        112,795 ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนใน
พ้ืนท่ีด าเนินการ 
ได้รับประโยชน์จาก
การขยายเขตไฟฟ้า

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลบางขันแตกมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและท่ัวถึง

กองช่าง
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     ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

          1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

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

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

35 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ าภายนอก จุดท่ี 2 หมู่ท่ี 7 
(ถนนหินคลุก นายประยุทธ์)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
 ระยะทาง 11 เมตร

          11,020 ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนใน
พ้ืนท่ีด าเนินการ 
ได้รับประโยชน์จาก
การขยายเขตไฟฟ้า

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลบางขันแตกมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและท่ัวถึง

กองช่าง

36 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ าภายนอก จุดท่ี 1 หมู่ท่ี 10
 (กลุ่มบ้านนายสมศักด์ิ)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
 ระยะทาง 55 เมตร

          32,657 ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนใน
พ้ืนท่ีด าเนินการ 
ได้รับประโยชน์จาก
การขยายเขตไฟฟ้า

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลบางขันแตกมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและท่ัวถึง

กองช่าง

37 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ าภายนอก พร้อมไฟฟ้า
สาธารณะภายใน จุดท่ี 2 หมู่
ท่ี 10 (กลุ่มบ้านนางสาวจอย
 อยู่ประเสริฐ)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
 ระยะทาง 61 เมตร
 และไฟฟ้าสาธารณะ 
(ไฟทาง)ระยะทาง 
61 เมตร

          59,245 ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนใน
พ้ืนท่ีด าเนินการ 
ได้รับประโยชน์จาก
การขยายเขตไฟฟ้า

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลบางขันแตกมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและท่ัวถึง

กองช่าง

38 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ าภายนอก พร้อมไฟฟ้า
สาธารณะภายใน จุดท่ี 1 หมู่
ท่ี 11 (กลุ่มบ้านนางคล้อย 
ศรีสว่าง)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
 ระยะทาง 343 
เมตร และไฟฟ้า
สาธารณะ (ไฟทาง)
ระยะทาง 750 เมตร

        338,096 ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนใน
พ้ืนท่ีด าเนินการ 
ได้รับประโยชน์จาก
การขยายเขตไฟฟ้า

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลบางขันแตกมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและท่ัวถึง

กองช่าง
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          1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

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

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

39 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ าภายนอก พร้อมไฟฟ้า
สาธารณะภายใน จุดท่ี 2 หมู่
ท่ี 11  (ซอยข้างศาลา
ประชาคม)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
 ระยะทาง 868 
เมตร และไฟฟ้า
สาธารณะ (ไฟทาง)
ระยะทาง 868  เมตร

        468,863 ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนใน
พ้ืนท่ีด าเนินการ 
ได้รับประโยชน์จาก
การขยายเขตไฟฟ้า

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลบางขันแตกมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและท่ัวถึง

กองช่าง

40 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ าภายนอก พร้อมไฟฟ้า
สาธารณะภายใน จุดท่ี 1 หมู่
ท่ี 12 (ซอยนัดตาว่ายร่วมใจ)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
 ระยะทาง 598 
เมตร และไฟฟ้า
สาธารณะ (ไฟทาง)
ระยะทาง 479  เมตร

        384,696 ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนใน
พ้ืนท่ีด าเนินการ 
ได้รับประโยชน์จาก
การขยายเขตไฟฟ้า

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลบางขันแตกมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและท่ัวถึง

กองช่าง

41 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ าภายนอก พร้อมไฟฟ้า
สาธารณะภายใน จุดท่ี 2 หมู่
ท่ี 12 (ซอยแสนเจริญ)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและท่ัวถึง

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
 ระยะทาง 31 เมตร
 และไฟฟ้าสาธารณะ 
(ไฟทาง)ระยะทาง 
31 เมตร

          25,190 ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนใน
พ้ืนท่ีด าเนินการ 
ได้รับประโยชน์จาก
การขยายเขตไฟฟ้า

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลบางขันแตกมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและท่ัวถึง

กองช่าง

41 โครงการ -                 -                 -               8,987,298     -                รวม
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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
         2.1 แผนงานสาธารณสุข

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

1 โครงการปรับปรุงบริเวณท่ี
ราชพัสดุ หมู่ท่ี 12

เพ่ือป้องกัน ควบคุม 
รณรงค์ และเฝ้าระวัง
โรคติดต่อ โรคไม่
ติดต่อ และโรคระบาด
 ให้กับประชาชนใน
พ้ืนท่ีต าบลบางขันแตก

จัดหาวัสดุอุปกรณ์/
จัดกิจกรรมในการ
ป้องกัน ควบคุม 
รณรงค์ และเฝ้าระวัง
โรคติดต่อ โรคไม่
ติดต่อ และโรค
ระบาดในพ้ืนท่ีต าบล
บางขันแตก

        200,000          200,000 จ านวนวัสดุ
อุปกรณ์/กิจกรรม
ป้องกัน ควบคุม 
รณรงค์ และเฝ้า
ระวังโรคติดต่อ โรค
ไม่ติดต่อ และโรค
ระบาด ในพ้ืนท่ี
ต าบลบางขันแตก 
ไม่น้อยกว่า 1 
กิจกรรม

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลบางขันแตก
ได้รับความเส่ียงจาก
โรคต่างๆ ลดลง

กองสาธารณสุข

2 โครงการก่อสร้างศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
หมู่ท่ี 12

เพ่ือควบคุม เฝ้าระวัง
และป้องกันโรคติดต่ด 
(โควิด-19)

จัดหาวัสดุอุปกรณ์/
จัดกิจกรรมในการ
เฝ้าระวังโรคติดต่อ 
อันเกิดจากโควิด-19

        300,000 จ านวนวัสดุ
อุปกรณ์/กิจกรรม
เฝ้าระวังโรคติดต่อ 
อันเกิดจากโควิด-
19 ไม่น้อยกว่า 1 
กิจกรรม

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลบางขันแตก
ได้รับความเส่ียงจาก
โรคติดต่ออันเกิด
จากโควิด-19ลดลง

กองสาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)
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     ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
         2.1 แผนงานสาธารณสุข

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

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

3 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
พร้อมติดต้ังเคร่ืองออก
ก าลังกาย บริเวณท่ีราช
พัสดุ หมู่ท่ี 12

เพ่ืออบรมให้ความรู้
ในการป้องกันโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรน่า 
2019 (COVID 19)
 และการจัดท า
หน้ากากอนามัยเพ่ือ
การป้องกันตนเอง

ประชากร/ผู้น าชุมชน
 หรือภาคเอกชนท่ีมี
ความเส่ียงจากโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรน่า 
2019 (COVID 19)

          60,000           60,000            60,000 จ านวนผู้เข้าอบรม
ได้รับความรู้ในการ
ป้องกันตนเอง
เพ่ิมข้ึนจากการเข้า
ร่วมอบรม

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลบางขันแตก
ได้รับความเส่ียงจาก
โรคติดต่ออันเกิด
จากโควิด-19ลดลง

กองสาธารณสุข

4 โครงการก่อสร้างสวน
สุขภาพ บริเวณท่ีราชพัสดุ
 หมู่ท่ี 12

เพ่ือให้ประชาชนร่วม
รณรงค์หรือตระหนัก
ถึงการป้องกันไวรัสโค
โรน่า (COVID-19)

จัดกิจกรรมในการ
รณรงค์หรือตระหนัก
ถึงการป้องกันไวรัสโค
โรน่า (COVID-19) 
ในพ้ืนท่ีต าบลบางขัน
แตก

          50,000           50,000            50,000 จ านวนกิจกรรมท่ี
รณรงค์/ตระหนัก
ถึงการป้องกันไวรัส
โคโรน่า 2019  ไม่
น้อยกว่า 1 กิจกรรม

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลบางขันแตก
ตระหนักถึง
ความส าคัญในการ
ป้องกันไวรัสโคโรน่า
 2019

กองสาธารณสุข

5 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง 
บริเวณท่ีราชพัสดุ หมู่ท่ี 12

เพ่ือให้ประชาชนร่วม
รณรงค์หรือตระหนัก
ถึงการป้องกันไวรัสโค
โรน่า (COVID-19)

จัดกิจกรรมในการ
รณรงค์หรือตระหนัก
ถึงการป้องกันไวรัสโค
โรน่า (COVID-19) 
ในพ้ืนท่ีต าบลบางขัน
แตก

          30,000 จ านวนกิจกรรมท่ี
รณรงค์/ตระหนัก
ถึงการป้องกันไวรัส
โคโรน่า 2019  ไม่
น้อยกว่า 1 กิจกรรม

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลบางขันแตก
ตระหนักถึง
ความส าคัญในการ
ป้องกันไวรัสโคโรน่า
 2019

กองสาธารณสุข
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     ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
         2.1 แผนงานสาธารณสุข

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

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

6 โครงการบริการสาธารณสุข
เคล่ือนท่ี

เพ่ือบริการ
สาธารณสุขในพ้ืนท่ี
ต าบลบางขันแตก

จัดบริการสาธารณสุข
เคล่ือนท่ี

          30,000           30,000            30,000 จ านวนกิจกรรมท่ี
จัดบริการ
สาธารณสุขเคล่ือนท่ี
 ไม่น้อยกว่า 1 
กิจกรรม

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลบางขันแตก
ได้รับบริการ
สาธารณสุขอย่าง
ท่ัวถึง

กองสาธารณสุข

7 โครงการส่งเสริมตลาด เพ่ือส่งเสริมการ
ด าเนินกิจการของ
ตลาด ในพ้ืนท่ีต าบล
บางขันแตก

จัดกิจกรรมรณรงค์ลด
ใช้พลาสติก, โฟม/
กิจกรรมส่งเสริม
สินค้าเกษตร
ปลอดภัย/กิจกรรม
ส่งเสริมการติดป้าย
แสดงราคา/กิจกรรม
ท าความสะอาดตลาด

          30,000           30,000            30,000 จ านวนกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมการด าเนิน
กิจการของตลาด 
ไม่น้อยกว่า 1 
กิจกรรม

ประชาชนในพ้ืนท่ีมี
รายได้เพ่ิมข้ึนจาก
แหล่งท่องเท่ียว

กองสาธารณสุข

8 โครงการลดและการคัด
แยกขยะมูลฝอยจากต้น
ทางตามหลักการ 3Rs

เพ่ือส่งเสริมการลด
และการคัดแยกขยะ
มูลฝอยจากต้นทาง
ตามหลักการ 3Rs 
ในพ้ืนท่ีต าบลบางขัน
แตก

จัดกิจกรรมส่งเสริม/
จัดอบรมให้ความรู้ 
เก่ียวกับการลดและ
การคัดแยกขยะมูล
ฝอยจากต้นทางตาม
หลักการ 3Rs

          30,000           30,000            30,000 จ านวนกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมการลดและ
การคัดแยกขยะมูล
ฝอยจากต้นทาง
ตามหลักการ 3Rs  
ไม่น้อยกว่า 1 
กิจกรรม

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลบางขันแตก
ได้รับความรู้และ
ประโยชน์จาก
กิจกรรม

กองสาธารณสุข
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     ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
         2.1 แผนงานสาธารณสุข

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

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

9 โครงการอนุรักษ์ พัฒนา 
และเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว

เพ่ืออนุรักษ์ พัฒนา 
และเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว
ในพ้ืนท่ีต าบลบางขัน
แตก

จัดกิจกรรมให้ความรู้
อนุรักษ์ พัฒนา และ
เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว

          30,000           30,000            30,000 จ านวนกิจกรรมท่ี
ให้ความรู้อนุรักษ์ 
พัฒนา และเพ่ิม
พ้ืนท่ีสีเขียว ไม่น้อย
กว่า 1 กิจกรรม

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลบางขันแตก
ตระหนักและเห็น
ถึงความส าคัญของ
พ้ืนท่ีสีเขียว

กองสาธารณสุข

10 โครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขมลพิษทางอากาศ

เพ่ือให้ประชาชน
ตระหนักถึง
ความส าคัญของ
ปัญหามลพิษทาง
อากาศ ในพ้ืนท่ีต าบล
บางขันแตก

การรณรงค์ใช้
จักรยาน/ใช้ขนส่ง
สาธารณะ/งดการเผา
ในท่ีโล่ง

          30,000           30,000            30,000 จ านวนกิจกรรมท่ี
ป้องกันและแก้ไข
มลพิษทางอากาศ 
ไม่น้อยกว่า 1 
กิจกรรม

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลบางขันแตก
ตระหนักและเห็น
ถึงความส าคัญของ
ปัญหามลพิษทาง
อากาศ

กองสาธารณสุข

11 โครงการส่งเสริมการผลิต 
การบริโภค และการ
บริการท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม

เพ่ือเสริมการผลิต 
การบริโภค และการ
บริการท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม ในพ้ืนท่ี
ต าบลบางขันแตก

จัดกิจกรรมส่งเสริม
เกษตรอินทรีย์/
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์/
จัดกิจกรรม
ส านักงานสีเขียว

          30,000           30,000            30,000 จ านวนกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมการผลิต 
การบริโภค และ
การบริการท่ีเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม 
ไม่น้อยกว่า 1 
กิจกรรม

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลบางขันแตก
ตระหนักและเห็น
ถึงความส าคัญของ
การเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม

กองสาธารณสุข

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2    l หน้าท่ี 22



     ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
         2.1 แผนงานสาธารณสุข

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

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

12 โครงการส่งเสริมการใช้
พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ

เพ่ือส่งเสริมการใช้
พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ใน
พ้ืนท่ีต าบลบางขันแตก

จัดกิจกรรมให้ความรู้
เร่ืองการอนุรักษ์
พลังงาน/รณรงค์การ
ประหยัดพลังงาน

          30,000           30,000            30,000 จ านวนกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมการใช้
พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่
น้อยกว่า 1 กิจกรรม

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลบางขันแตก
ตระหนักและเห็น
ถึงความส าคัญของ
การใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ

กองสาธารณสุข

12 โครงการ -                 -                  650,000        520,000        520,000        รวม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2    l หน้าท่ี 23



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 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

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

1 โครงการปรับปรุงบริเวณท่ี
ราชพัสดุ หมู่ท่ี 12

เพ่ือส่งเสริมการใช้
รูปแบบการเรียนการ
สอนท่ีเหมาะสมกับ
พัฒนาการของเด็ก

ส่งเสริมการเรียนรู้
โดยใช้อุปกรณ์ /ส่ือ/
นวัตกรรม

          30,000           30,000            30,000 จ านวนกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมการเรียน
การสอนท่ีเหมาะสม
 ไม่น้อยกว่า 1 
กิจกรรม

เด็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดอบต.
บางขันแตกได้รับ
การพัฒนาอย่าง
เหมาะสม

กองการศึกษา

2 โครงการก่อสร้างศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
หมู่ท่ี 12

เพ่ือส่งเสริมการจัด
แหล่งเรียนรู้ชุมชนใน
พ้ืนท่ีต าบลบางขันแตก

จัดลานกิจกรรม /
ห้องสมุดชุมชนหรือ
ห้องสมุดเยาวชน

          30,000           30,000            30,000 จ านวนกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมการจัดแหล่ง
เรียนรู้ชุมชน ไม่
น้อยกว่า 1 กิจกรรม

เด็กและเยาวชน ใน
พ้ืนท่ีต าบลบางขัน
แตกได้รับประโยชน์
จากแหล่งเรียนรู้
ชุมชน

กองการศึกษา

3 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
พร้อมติดต้ังเคร่ืองออก
ก าลังกาย บริเวณท่ีราช
พัสดุ หมู่ท่ี 12

เพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามอัธยาศัย
ในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส

จัดกิจกรรมเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน/ทัศน
ศึกษาศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง/
เทคโนโลยีสารสนเทศ

          30,000           30,000            30,000 จ านวนกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้
ตามอัธยาศัยใน
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
ไม่น้อยกว่า 1 
กิจกรรม

กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
ในพ้ืนท่ีต าบลบาง
ขันแตกได้รับ
ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ชุมชน

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2    l หน้าท่ี 24



     ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
          2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

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

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

4 โครงการก่อสร้างสวน
สุขภาพ บริเวณท่ีราชพัสดุ
 หมู่ท่ี 12

เพ่ือส่งเสริมศาสนา
พุทธให้กับเด็กและ
เยาวชนในพ้ืนท่ีต าบล
บางขันแตก

จัดกิจกรรมบรรพชา
สามเณรภาคฤดูร้อน

          30,000           30,000            30,000 จ านวนกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมศาสนาพุทธ
ให้กับเด็กและ
เยาวชน ไม่น้อยกว่า
 1 กิจกรรม

เด็กและเยาวชนใน
พ้ืนท่ีตระหนักและ
เห็นถึงความส าคัญ
ของศาสนา

กองการศึกษา

5 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง 
บริเวณท่ีราชพัสดุ หมู่ท่ี 12

เพ่ือส่งเสริมศาสนา
พุทธให้กับประชาชน
ท่ัวไปในพ้ืนท่ีต าบล
บางขันแตก

จัดกิจกรรมบรรยาย
ธรรมและปฏิบัติธรรม
ในวันพระหรือวัน
ส าคัญทางศาสนา

          30,000           30,000            30,000 จ านวนกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมศาสนาพุทธ
ให้กับประชาชน
ท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 1
 กิจกรรม

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลบางขันแตก
ตระหนักและเห็น
ถึงความส าคัญของ
ศาสนา

กองการศึกษา

5 โครงการ -                 -                  150,000        150,000        150,000        รวม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2    l หน้าท่ี 25



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 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน

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

1 โครงการปรับปรุงบริเวณท่ี
ราชพัสดุ หมู่ท่ี 12

เพ่ือให้ความรู้เร่ือง
บทบาทและสิทธิสตรี
ในพ้ืนท่ีต าบลบางขัน
แตก

จัดกิจกรรมให้ความรู้
และกิจกรรมพัฒนา
บทบาทและสิทธิสตรี

          30,000           30,000            30,000 จ านวนกิจกรรมท่ี
ให้ความรู้และ
กิจกรรมพัฒนา
บทบาทและสิทธิ
สตรี ไม่น้อยกว่า 1 
กิจกรรม

สตรีในพ้ืนท่ีต าบล
บางขันแตกมีความรู้
เร่ืองบทบาทและ
สิทธิสตรี

ส านักปลัด

2 โครงการก่อสร้างศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
หมู่ท่ี 12

เพ่ือส่งเสริมความรัก
และความอบอุ่นใน
ครอบครัวในพ้ืนท่ี
ต าบลบางขันแตก ให้
มีกิจกรรมร่วมกัน

จัดกิจกรรม walk 
rally ค่ายครอบครัว
ค่ายสามวัย (เด็ก 
ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ)/
กิจกรรมจัดท า
ฐานข้อมูลทางสังคม 
อาทิ พ่อแม่เล้ียงเด่ียว
 แม่วัยใส /กิจกรรม
ลดความรุนแรงใน
ครอบครัว

          30,000           30,000            30,000 จ านวนกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมความรัก
และความอบอุ่นใน
ครอบครัว ไม่น้อย
กว่า 1 กิจกรรม

ครอบครัวในพ้ืนท่ี
ต าบลบางขันแตกมี
ความรักและความ
อบอุ่น

ส านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2    l หน้าท่ี 26



     ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
       2.3 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน

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

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

3 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
พร้อมติดต้ังเคร่ืองออก
ก าลังกาย บริเวณท่ีราช
พัสดุ หมู่ท่ี 12

เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิตคนพิการในพ้ืนท่ี
ต าบลบางขันแตก

จัดหาอุปกรณ์หรือ
จัดท าส่ิงอ านวย
ความสะดวกต่างๆ
ให้แก่ผู้พิการ อาทิ 
ทางลาด ห้องน้ า/จัด
กิจกรรมตรวจเย่ียม
คนพิการ

          30,000           30,000            30,000 จ านวนกิจกรรมท่ี
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ ไม่
น้อยกว่า 1 กิจกรรม

คนพิการในพ้ืนท่ี
ต าบลบางขันแตกมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

ส านักปลัด

4 โครงการก่อสร้างสวน
สุขภาพ บริเวณท่ีราชพัสดุ
 หมู่ท่ี 12

เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิต ด้านอาชีพ 
ให้แก่คนพิการใน
พ้ืนท่ีต าบลบางขันแตก

จัดกิจกรรมอบรม
สร้างอาชีพให้แก่ผู้
พิการ

          30,000           30,000            30,000 จ านวนกิจกรรมท่ี
อบรมสร้างอาชีพ
ให้แก่ผู้พิการ ไม่
น้อยกว่า 1 กิจกรรม

คนพิการในพ้ืนท่ี
ต าบลบางขันแตกมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

ส านักปลัด

5 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง 
บริเวณท่ีราชพัสดุ หมู่ท่ี 12

เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริม
สนับสนุนการสร้าง
โอกาสในสังคม

จัดสวัสดิการทาง
สังคมและกิจกรรม
เสริมสร้าง
สมรรถภาพทาง
ร่างกายและจิตใจคน
ด้อยโอกาส

          30,000           30,000            30,000 จ านวนกิจกรรมท่ี
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และส่งเสริม
สนับสนุนการสร้าง
โอกาสในสังคม 
ของคนด้อยโอกาส/
คนไร้ท่ีพ่ึง ไม่น้อย
กว่า 1 กิจกรรม

คนด้อยโอกาส/คน
ไร้ท่ีพ่ึงในพ้ืนท่ี
ต าบลบางขันแตกมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

ส านักปลัด
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     ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
       2.3 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน

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

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

6 โครงการสงเคราะห์
ผู้สูงอายุตามองค์ประกอบ 
5 ด้าน

เพ่ือสงเคราะห์
ผู้สูงอายุตาม
องค์ประกอบ 5 ด้าน

เตรียมความพร้อม
ประชากรเพ่ือวัย
สูงอายุ /จัดกิจกรรม
พัฒนา/คุ้มครอง/
เผยแพร่องค์ความรู้ 
เก่ียวกับผู้สูงอายุ

          30,000           30,000            30,000 จ านวนกิจกรรมท่ี
สงเคราะห์ผู้สูงอายุ
ตามองค์ประกอบ 5
 ด้าน ไม่น้อยกว่า 1
 กิจกรรม

ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ี
ต าบลบางขันแตก
ได้รับการสงเคราะห์
 ตามองค์ประกอบ 
5 ด้าน

ส านักปลัด

7 โครงการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ

เพ่ือส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ 
นอกเหนือจากการ
ฝึกอบรม

ประชาสัมพันธ์
สินค้า/ส่งเสริม
การตลาด/ส่งเสริม
การสร้างมูลค่าเพ่ิม
สินค้า

          30,000           30,000            30,000 จ านวนกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ ไม่
น้อยกว่า 1 กิจกรรม

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลบางขันแตก
ได้รับการส่งเสริม
การประกอบอาชีพ

ส านักปลัด

8 โครงการก่อสร้าง/ติดต้ังส่ิง
อ านวยความสะดวกให้
แหล่งท่องเท่ียวหรือ
สวนสาธารณะ

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับแหล่ง
ท่องเท่ียวหรือ
สวนสาธารณะใน
พ้ืนท่ีต าบลบางขันแตก

ติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเท่ียวหรือ
สวนสาธารณะ

          30,000           30,000            30,000 จ านวนกิจกรรมท่ี
อ านวยความสะดวก
ให้กับแหล่ง
ท่องเท่ียวหรือ
สวนสาธารณะไม่
น้อยกว่า 1 กิจกรรม

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลบางขันแตก มี
รายได้เพ่ิมข้ึนจาก
แหล่งท่องเท่ียว

ส านักปลัด
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     ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
       2.3 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน

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

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

9 โครงการประชาสัมพันธ์
และจัดบริการตามแหล่ง
ท่องท่ียวต าบลบางขันแตก

เพ่ือประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเท่ียวผ่าน
ช่องทางต่างๆ

จัดประชาสัมพันธ์
ตามส่ือต่างๆ และ
จัดบริการต่างๆ อาทิ
 การน าเท่ียว/การ
บริการด้าน
สารสนเทศ/การขนส่ง

          30,000           30,000            30,000 จ านวนกิจกรรมท่ี
ประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเท่ียว ไม่
น้อยกว่า 1 กิจกรรม

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลบางขันแตก มี
รายได้เพ่ิมข้ึนจาก
แหล่งท่องเท่ียว

ส านักปลัด

9 โครงการ -                 -                  270,000        270,000        270,000        รวม
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความม่ันคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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 โครงการปรับปรุงบริเวณท่ี
ราชพัสดุ หมู่ท่ี 12

เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้
โดยการฝึกอบรม/ส่ง
บุคลากรเข้ารับการ
อบรม ตามหน้าท่ีใน
ความรับผิดชอบ

ฝึกอบรม/ส่งบุคลากร
เข้ารับการอบรม 
ตามหน้าท่ีในความ
รับผิดชอบ

          30,000           30,000            30,000 จ านวนบุคลากรท่ี
ได้รับการฝึกอบรม
ตามหน้าท่ีในความ
รับผิดชอบ

บุคลากรมีองค์
ความรู้ตามหน้าท่ี
ในความรับผิดชอบ

ส านักปลัด

2 โครงการก่อสร้างศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
หมู่ท่ี 12

เพ่ือพัฒนา
สภาพแวดล้อมใน
ด้านต่างๆ ให้เอ้ือต่อ
การท างาน

ปรังปรุงสถานท่ี
ท างาน ตามหลัก
Clean & Green 
หรือ /จัดกิจกรรม
สร้างความสัมพันธ์
ระหว่างพนักงาน /
กิจกรรม ๕ ส.

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

สภาพแวดล้อมใน
ด้านต่างๆ เอ้ือต่อ
การท างานของ
พนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบล
บางขันแตก

ส านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)
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     ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและท่ีดี
          6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

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

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

3 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
พร้อมติดต้ังเคร่ืองออก
ก าลังกาย บริเวณท่ีราช
พัสดุ หมู่ท่ี 12

เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรม รวมถึง
การป้องกันการ
กระท าผิดจริยธรรม
ในหน่วยงาน

จัดกิจกรรมป้องกัน
การทุจริตของ
หน่วยงาน/ประกาศ
เจตนารมณ์การ
ป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน

          30,000           30,000            30,000 จ านวนกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรม ไม่
น้อยกว่า 1 กิจกรรม

พนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบล
บางขันแตก มี
คุณธรรมและ
จริยธรรม รวมท้ังไม่
เกิดการกระท าผิด
จริยธรรมใน
หน่วยงาน

ส านักปลัด

4 โครงการก่อสร้างสวน
สุขภาพ บริเวณท่ีราชพัสดุ
 หมู่ท่ี 12

เพ่ือเสริมสร้างและ
พัฒนาทัศนคติ 
จิตส านึกและ
พฤติกรรมของ
ข้าราชการให้ไป
ในทางท่ีมีวินัย

จัดอบรม/ฝึกอบรม
ให้ข้าราชการปฏิบัติ
ตามระเบียบหรือ
วินัยของข้าราชการ/
จัดกิจกรรม
เสริมสร้างทัศนคติ

          30,000           30,000            30,000 จ านวนกิจกรรมท่ี
เสริมสร้างและ
พัฒนาข้าราชการ
ในการรักษาวินัย 
ไม่น้อยกว่า 1 
กิจกรรม

พนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบล
บางขันแตก ปฏิบัติ
ตามระเบียบหรือ
วินัยของข้าราชการ

ส านักปลัด

4 โครงการ -                 -                  120,000        120,000        120,000        รวม
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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 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป

ครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด

กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล ความ
ละเอียด 20 ล้านพิกเซล จ านวน 1 ตัว 
ราคาเคร่ืองละ 19,300 บาท (ตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับ 
มีนาคม 2561 )

        19,300 ส านักปลัด

-              -                  -              19,300        -              

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รวม

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2

 องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
             เป้าหมาย             

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

 งบประมาณและท่ีผ่านมา
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ประกาศองค์การบรหิารสว่นตำบลบางขนัแตก 

เรือ่ง  ประกาศใชแ้ผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖5) เพิม่เตมิ ฉบบัที ่2 
ขององค์การบริหารสว่นตำบลบางขนัแตก 

 

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

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ๒๕๔๘ และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด ๔ การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม 
สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
พิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย  
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก จึง
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖5) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 โดยรายละเอียดปรากฎตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ โดยให้มีผลนับตั้งแต่ ณ วันประกาศเป็นต้นไป   
      

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  4  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖3 
 
 
 

(นายอภินันท์  พัฒนาการพนิช) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก 

 

 

……………..…...ปลดั อบต. 
.......................รองปลดั อบต. 
........................หวัหนา้สำนัก 
........................พมิพ/์รา่ง 


