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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 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 1 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 โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุ ม
ประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางพัฒนาท้องถิ่นรับทราบปัญหา ความ
ต้องการประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นำข้อมูลพ้ืนฐานในการ
พัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

  ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖5) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลบางขันแตก เป็นการโครงการจาการประชาคมท้องถิ่นเพ่ือรับทราบปัญหา และความต้องการประเด็นการ
พัฒนาที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก  จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖5) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตกฉบับนี้ จะเป็นแนวทางในการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป 

 
 
 
                องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก 
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ส่วนที่ 3
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่น

ไปสู่การปฏิบัติ

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



      3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ หน่วยงานสนับสนุน
1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง อบจ./จังหวัดฯ/

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์ กรมชลประทาน

2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ด้านบริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป ส านักปลัด อบจ./จังหวัดฯ
ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา กองการศึกษา

แผนงานการศาสนาฯ

3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม ด้านบริหารท่ัวไป แผนงานรักษาความสงบภายใน ส านักปลัด อบจ./จังหวัดฯ
รักษาความสงบ เรียบร้อย ด้านบริการชุมชนและสังคม กองช่าง

4 การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรรม ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส านักปลัด อบจ./จังหวัดฯ
การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว

5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการธรรมชาติ ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข อบจ./จังหวัดฯ
และส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง

6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมือง ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง อบจ./จังหวัดฯ
และสังคมท่ีดี ด้านบริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป ส านักปลัด

แผนงานการศึกษา กองการศึกษา
แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน

ส่วนท่ี 3  
การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ

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



แบบ ผ.01
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1    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 7 3,035,000 9 4,650,000 2 2,050,000 18 9,735,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ผ.02/1) 2 3,031,000 3 11,253,000 2 3,550,000 7 17,834,000

1.2 แผนงานการพาณิชย์ 4 4,675,000 1 500,000 5 5,175,000
9 6,066,000 16 20,578,000 5 6,100,000 30 32,744,000

2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 2 120,000 2 120,000 2 120,000 6 360,000
2.2 แผนงานการศึกษา 3 900,000 3 900,000 3 900,000 9 2,700,000
2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 8 1,050,000 8 1,050,000 8 1,050,000 24 3,150,000

13 2,070,000 13 2,070,000 13 2,070,000 39 6,210,000

3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 2 250,000 2 250,000 2 250,000 6 750,000
2 250,000 2 250,000 2 250,000 6 750,000

4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 150,000 2 150,000 2 150,000 6 450,000
2 150,000 2 150,000 2 150,000 6 450,000

รวม

รวม

ยุทธ์ศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรรม 
การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว

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 1    l หน้าท่ี 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 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 5 ปีปี 2565

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ยุทธศาสตร์

5.1 แผนงานสาธารณสุข 2 150,000 3 350,000 3 650,000 8 1,150,000
5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 250,000 1 250,000

2 150,000 4 600,000 3 650,000 9 1,400,000

6.1 แผนงานเคหะและชุมชน 2 750,000 1 500,000 3 1,250,000
6.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 2 250,000 2 250,000 2 250,000 6 750,000
6.3 แผนงานการศึกษา 2 150,000 2 150,000 2 150,000 6 450,000
6.4 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 4 200,000 4 200,000 4 200,000 12 600,000

10 1,350,000 9 1,100,000 8 600,000 27 3,050,000
36 9,886,000 44 24,598,000 31 9,670,000 111 44,154,000

รวม

รวม
รวมท้ังส้ิน

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมย่างย่ังยืน

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมท่ีดี

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1    l หน้าท่ี 5



แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1    l หน้าท่ี 6



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 ก่อสร้างโรงเรือนพร้อมติดต้ัง
เคร่ืองออกก าลังกาย หมู่ท่ี 1

เพ่ือส่งเสริมการ
ออกก าลังกายใน
ชุมชน

ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 10 เมตร จ านวน
 1 แห่ง

300,000 จ านวนพ้ืนท่ี
ออกก าลังกายท่ี
ได้มาตรฐานใน
ชุมชนมีเพ่ิมข้ึน

ประชาชนมีสุขภาวะท่ี
ดีจากการมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง

กองช่าง

2 ก่อสร้างท่อเหล่ียมคสล.
บริเวณคอสะพานแค หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้น้ าไม่ท่วม
ขังผิวจราจร และ
การระบายน้ า
สะดวกข้ึน

ก่อสร้างท่อเหล่ียม 
คสล. ขนาด 
1.50x1.50 เมตร   
ยาว 2 เมตร จ านวน 
1 แห่ง

40,000 จ านวนระบบ
ระบายน้ าท่ีมี
ประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึนตามแผน

ระบบระบายน้ าท่ีได้
มาตรฐานท าให้การ
คมนาคมเป็นไปอย่าง
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

3 วางท่อระบายน้ า บริเวณ
ปลายซอยพุทธรักษา บ้าน
นายนาย เขือนอก หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้น้ าไม่ท่วม
ขังผิวจราจร และ
การระบายน้ า
สะดวกข้ึน

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

4 ก่อสร้างถนนลาดยางพร้อม
ท่อระบายน้ า บริเวณซอย
บ้านนางอาจ สิงหกุล (ช่วงท่ี
 2) หมู่ท่ี 3

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภัย 
และได้มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 40 เมตร

500,000 จ านวนเส้นทาง
คมนาคมท่ีมี
คุณภาพเพ่ิมข้ึน
ตามแผน

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีจากระบบ
คมนาคมท่ีได้มาตรฐาน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ งบประมาณ (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1    l หน้าท่ี 7



     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)

5 ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมวาง
ท่อระบายน้ าบริเวณบ้าน
นางบุญส่ง เทพปริวัฒน์ หมู่ท่ี
 3

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภัย 
และได้มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
กว้าง 3 เมตร
ระยะทาง 150 เมตร

250,000 จ านวนเส้นทาง
คมนาคมท่ีมี
คุณภาพเพ่ิมข้ึน
ตามแผน

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีจากระบบ
คมนาคมท่ีได้มาตรฐาน

กองช่าง

6 ก่อสร้างถนนผิวจราจรหิน
คลุก บริเวณ ซอยบ้าน       
นางพะเยาว์ ฉายแก้ว หมู่ท่ี 5

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภัย 
และได้มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนผิว
จราจรหินคลุก กว้าง 
4 เมตร ระยะทาง 90
 เมตร

350,000 จ านวนเส้นทาง
คมนาคมท่ีมี
คุณภาพเพ่ิมข้ึน
ตามแผน

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีจากระบบ
คมนาคมท่ีได้มาตรฐาน

กองช่าง

7 ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.
 บริเวณ บ้านนางไขแสง 
นามประกอบ ถึงบ้านนาง
พิศมัย เอมปราณีต หมู่ท่ี 5

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภัย 
และได้มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนผิวจราจร
 คสล. กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 150 เมตร

360,000 จ านวนเส้นทาง
คมนาคมท่ีมี
คุณภาพเพ่ิมข้ึน
ตามแผน

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีจากระบบ
คมนาคมท่ีได้มาตรฐาน

กองช่าง

8 ขยายไหล่ทาง ถนนผิวจราจร
 คสล. สายวัดศรีสุวรรณคง
คาราม-คลองตะเคียน หมู่ท่ี 6

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภัย 
และได้มาตรฐาน

ขยายไหล่ทางผิว
จราจร คสล. กว้าง
ข้างละ 1 เมตร 
ระยะทาง 659 เมตร

1,250,000 จ านวนเส้นทาง
คมนาคมท่ีมี
คุณภาพเพ่ิมข้ึน
ตามแผน

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีจากระบบ
คมนาคมท่ีได้มาตรฐาน

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1    l หน้าท่ี 8



     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)

9 ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า 
สายบ้านห่ิงห้อย หมู่ท่ี 6

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภัย 
และได้มาตรฐาน

ก่อสร้างสะพาน
ทางเดินเท้า กว้าง 3 
เมตร ระยะทาง 
1,000 เมตร

800,000 จ านวนเส้นทาง
คมนาคมท่ีมี
คุณภาพเพ่ิมข้ึน
ตามแผน

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีจากระบบ
คมนาคมท่ีได้มาตรฐาน

กองช่าง

10 ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอส
ฟัสท์ติกคอนกรีต บริเวณ วัด
ศรีสุวรรณคงคาราม-คลอง
ตะเคียน หมู่ท่ี 6

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภัย 
และได้มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนผิว
จราจรแอสฟัสท์ติก 
คอนกรีต กว้าง 4 
เมตร ระยะทาง 659 
เมตร

800,000 จ านวนเส้นทาง
คมนาคมท่ีมี
คุณภาพเพ่ิมข้ึน
ตามแผน

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีจากระบบ
คมนาคมท่ีได้มาตรฐาน

กองช่าง

11 ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลาดยาง บริเวณปาก
ซอยบ้านผู้ใหญ่สมพงศ์     
หมู่ท่ี 9

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภัย 
และได้มาตรฐาน

ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลาดยาง กว้าง 5 
เมตร ระยะทาง 50 
เมตร

75,000 จ านวนเส้นทาง
คมนาคมท่ีมี
คุณภาพเพ่ิมข้ึน
ตามแผน

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีจากระบบ
คมนาคมท่ีได้มาตรฐาน

กองช่าง

12 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคสล.
บริเวณปากซอยบ้าน       
นางหงอม ภุมดวงเมศ หมู่ท่ี 9

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภัย 
และได้มาตรฐาน

ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนน คสล.กว้าง 4 
เมตร ระยะทาง 25 
เมตร

30,000 จ านวนเส้นทาง
คมนาคมท่ีมี
คุณภาพเพ่ิมข้ึน
ตามแผน

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีจากระบบ
คมนาคมท่ีได้มาตรฐาน

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1    l หน้าท่ี 9



     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)

13 ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลาดยางบริเวณ หมู่ท่ี 9 
เช่ือมต่อ หมู่ท่ี 1 ต าบล      
บางขันแตก

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภัย 
และได้มาตรฐาน

ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลาดยาง กว้าง 6 
 เมตร ระยะทาง 300
 เมตร

540,000 จ านวนเส้นทาง
คมนาคมท่ีมี
คุณภาพเพ่ิมข้ึน
ตามแผน

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีจากระบบ
คมนาคมท่ีได้มาตรฐาน

กองช่าง

14 ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ 
ซอยข้างศาลาประชาคม หมู่
ท่ี 11

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภัย 
และได้มาตรฐาน

ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนผิวจราจรหินคลุก
 กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 565 เมตร

1,120,000 จ านวนเส้นทาง
คมนาคมท่ีมี
คุณภาพเพ่ิมข้ึน
ตามแผน

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีจากระบบ
คมนาคมท่ีได้มาตรฐาน

กองช่าง

15 ก่อสร้างถนนถนนผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(บริเวณซอยบ้านนางคล้อย 
ศรีสว่าง)  หมู่ท่ี 11

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภัย 
และได้มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนผิว
จราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต กว้าง 4 
เมตร ระยะทาง 730 
เมตร

1,500,000 จ านวนเส้นทาง
คมนาคมท่ีมี
คุณภาพเพ่ิมข้ึน
ตามแผน

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีจากระบบ
คมนาคมท่ีได้มาตรฐาน

กองช่าง

16 ปรับปรุง/ซ่อมแซม และต่อ
เติมศาลาประชาคม หมู่ท่ี 11

เพ่ือให้สถานท่ี
สาธารณประโยชน์
สามารถใช้งานได้
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย

ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
และต่อเติมศาลา
ประชาคม

100,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาในพ้ืนท่ีมี
ความพึงพอใจ

ประชาชนมีสถานท่ีท า
กิจกรรมร่วมกันท่ีมี
ความสะดวก ปลอดภัย
และเหมาะสม

กองช่าง

17 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
บริเวณซอยจัดสรร หมู่ท่ี 12

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภัย 
และได้มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
กว้าง 3-4 เมตร 
ระยะทาง 390 เมตร

1,000,000 จ านวนเส้นทาง
คมนาคมท่ีมี
คุณภาพเพ่ิมข้ึน
ตามแผน

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีจากระบบ
คมนาคมท่ีได้มาตรฐาน

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1    l หน้าท่ี 10



     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)

18 ก่อสร้างสะพานคสล.  ข้าม
ล าประโดงสาธารณะบริเวณ
ซอยนัดตาว่ายร่วมใจ หมู่ท่ี 
12

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภัย 
และได้มาตรฐาน

ก่อสร้างสะพาน คสล.
 กว้าง 6 เมตร ยาว 6 
เมตร จ านวน 1 แห่ง

600,000 จ านวนสะพานท่ี
มีมาตรฐาน
เพ่ิมข้ึนตามแผน

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีจากระบบ
คมนาคมท่ีได้มาตรฐาน

กองช่าง

18 โครงการ -               -                3,035,000       4,650,000       2,050,000     รวม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1    l หน้าท่ี 11



แบบ ผ. 02

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

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.2 แผนงานการพาณิชย์

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

1 โครงการเดินท่อระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 
พร้อมก่อสร้างหอถังประปา

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ

เดินท่อระบบ
ประปาหมู่บ้านใน
พ้ืนท่ี หมู่ท่ี 6

        475,000 ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนท่ี
ได้รับประโยชน์จาก
การขยายเขต/
ซ่อมแซมประปา

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลบางขันแตกมี
น้ าในการอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอ

กองช่าง

2 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
 ซอยบ้านห่ิงห้อย หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ

ขุดเจาะบ่อบาดาล
ท่ีมีมาตรฐาน ใน
พ้ืนท่ีต าบลบางขัน
แตก

     1,400,000 จ านวนบ่อบาดาล
เพ่ิมข้ึน

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลบางขันแตกมี
น้ าในการอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอ

กองช่าง

3 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
 หมู่ท่ี 7 พร้อมก่อสร้างหอ
ถังประปา บริเวณบ้านนาง
ส ารวม สว่างหล้า

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ

ขุดเจาะบ่อบาดาล
ท่ีมีมาตรฐาน ใน
พ้ืนท่ีต าบลบางขัน
แตก

     1,400,000 จ านวนบ่อบาดาล
เพ่ิมข้ึน

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลบางขันแตกมี
น้ าในการอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอ

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1    l หน้าท่ี 12



     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.2 แผนงานการพาณิชย์

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

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

4 โครงการขยายท่อเมน/
ระบบประปาภูมิภาค/
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 9

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ

ขยายท่อเมนระบบ
ประปาภูมิภาค/
หมู่บ้าน

         500,000 ร้อยละ 80 ของ
จ านวนครัวเรือนท่ี
ได้รับประโยชน์จาก
การขยายท่อเมน
ประปา

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลบางขันแตกมี
น้ าในการอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอ

กองช่าง

5 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
 หมู่ท่ี 10 พร้อมก่อสร้าง
หอถังประปา

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ

ขุดเจาะบ่อบาดาล
ท่ีมีมาตรฐาน ใน
พ้ืนท่ีต าบลบางขัน
แตก

     1,400,000 จ านวนบ่อบาดาล
เพ่ิมข้ึน

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลบางขันแตกมี
น้ าในการอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอ

กองช่าง

5 โครงการ -                 -                  -                4,675,000     500,000        รวม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1    l หน้าท่ี 13



แบบ ผ. 02

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

    ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
          2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

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

1 โครงการเยาวชนเรียนรู้ วิถี
ชีวิตพอเพียงตามแนว
พระราชด าริ

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด ารงวิถีชีวิตพอเพียงตามแนว
พระราชด าริให้กับเยาวชนใน
พ้ืนท่ีต าบลบางขันแตก

โครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริม สนับสนุน 
ให้ความความรู้

70,000 70,000 70,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

เยาวชนด ารงวิถี
ชีวิตพอเพียงตาม
แนวพระราชด าริ

ส านักปลัด

2 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด ารงวิถีชีวิตพอเพียงตามแนว
พระราชด าริให้กับประชาชนใน
พ้ืนท่ีต าบลบางขันแตก

โครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริม สนับสนุน 
ให้ความความรู้

50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนด ารงวิถี
ชีวิตพอเพียงตาม
แนวพระราชด าริ

ส านักปลัด

2 โครงการ -                -                120,000        120,000        120,000        รวม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

 2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1    l หน้าท่ี 14



แบบ ผ. 02

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

    ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
          2.2 แผนงานการศึกษา

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

1 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าจัดการ
เรียนการสอน)

เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษา
ให้กับสถานศึกษาในสังกัดอปท.
ในพ้ืนท่ี

สถานศึกษาในสังกัด
อปท.ได้รับการ
สนับสนุน

300,000 300,000 300,000 จ านวนสถานศึกษา
ในสังกัดอปท.ท่ี
ได้รับการสนับสนุน

สถานศึกษาใน
สังกัดได้รับการ
สนับสนุนอย่างท่ัวถึง

กองการศึกษา

2 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าหนังสือ
เรียน,ค่าอุปกรณ์การเรียน
,ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน,ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษา
ให้กับสถานศึกษาในสังกัดอปท.
ในพ้ืนท่ี

สถานศึกษาในสังกัด
อปท.ได้รับการ
สนับสนุน

300,000 300,000 300,000 จ านวนสถานศึกษา
ในสังกัดอปท.ท่ี
ได้รับการสนับสนุน

สถานศึกษาใน
สังกัดได้รับการ
สนับสนุนอย่างท่ัวถึง

กองการศึกษา

3 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอาหาร
กลางวัน)

เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษา
ให้กับสถานศึกษาในสังกัดอปท.
ในพ้ืนท่ี

สถานศึกษาในสังกัด
อปท.ได้รับการ
สนับสนุน

300,000 300,000 300,000 จ านวนสถานศึกษา
ในสังกัดอปท.ท่ี
ได้รับการสนับสนุน

สถานศึกษาใน
สังกัดได้รับการ
สนับสนุนอย่างท่ัวถึง

กองการศึกษา

3 โครงการ -                -                900,000        900,000        900,000        รวม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

 2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1    l หน้าท่ี 15



แบบ ผ. 02

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

    ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
          2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

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

1 โครงการแข่งขันกีฬา
ตะกร้อลอดบ่วง

เพ่ืออนุรักษ์และส่งเสริม
การศึกษา ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินให้กับประชาชน
ในพ้ืนท่ี

โครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมการศึกษา 
ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรม ประเพณี

50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชนตระหนัก
ความส าคัญของการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ของท้องถ่ิน

กองการศึกษา

2 โครงการสืบสานประเพณี 
แห่เทียนพรรษา

เพ่ืออนุรักษ์และส่งเสริม
การศึกษา ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินให้กับประชาชน
ในพ้ืนท่ี

โครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมการศึกษา 
ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรม ประเพณี

50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชนตระหนัก
ความส าคัญของการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ของท้องถ่ิน

กองการศึกษา

3 โครงการค่ายพัฒนา
เยาวชนให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม (เก่งดี มีสุข)

เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริม
การศึกษา ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินให้กับโรงเรียนวัด
บางขันแตก

สถานศึกษาใน
สังกัดอปท.ได้รับ
การสนับสนุนใน
ด้านต่างๆ

50,000 50,000 50,000 จ านวนของ
สถานศึกษาท่ี
ได้รับการสนับสนุน

นักเรียนของ
สถานศึกษาในสังกัด
ได้รับการพัฒนา
จริยธรรม

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)
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    ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ 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 โครงการแข่งขันกีฬาและกี
ฑานักเรียนเครือข่ายบาง
ขันแตกต้านภัยยาเสพติด

เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริม
การศึกษา ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินให้กับโรงเรียนวัด
ธรรมสถิต์ิวราราม

สถานศึกษาใน
สังกัดอปท.ได้รับ
การสนับสนุนใน
ด้านต่างๆ

100,000 100,000 100,000 จ านวนของ
สถานศึกษาท่ี
ได้รับการสนับสนุน

นักเรียนของ
สถานศึกษาในสังกัด
ตระหนักถึง
ความส าคัญของ
วัฒนธรรมท้องถ่ิน

กองการศึกษา

5 โครงการค่ายส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมฯ

เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริม
การศึกษา ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินให้กับโรงเรียนวัด
ธรรมสถิต์ิวราราม

สถานศึกษาใน
สังกัดอปท.ได้รับ
การสนับสนุนใน
ด้านต่างๆ

200,000 200,000 200,000 จ านวนของ
สถานศึกษาท่ี
ได้รับการสนับสนุน

นักเรียนของ
สถานศึกษาในสังกัด
ได้รับการพัฒนา
จริยธรรม

กองการศึกษา

6 โครงการจ้างวิทยากรสอน
ดนตรีนาฎศิลป์และ
วัฒนธรรมไทยพ้ืนบ้าน

เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริม
การศึกษา ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินให้กับโรงเรียนวัด
ธรรมสถิต์ิวราราม

สถานศึกษาใน
สังกัดอปท.ได้รับ
การสนับสนุนใน
ด้านต่างๆ

200,000 200,000 200,000 จ านวนของ
สถานศึกษาท่ี
ได้รับการสนับสนุน

นักเรียนของ
สถานศึกษาในสังกัด
ตระหนักถึง
ความส าคัญของ
วัฒนธรรมท้องถ่ิน

กองการศึกษา

7 โครงการเยาวชนบางขัน
แตกอนุรักษ์และสืบสาน
ดนตรีและนาฎศิลป์ไทย

เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริม
การศึกษา ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินให้กับโรงเรียนวัด
ศรีสุวรรณคงคาราม

สถานศึกษาใน
สังกัดอปท.ได้รับ
การสนับสนุนใน
ด้านต่างๆ

200,000 200,000 200,000 จ านวนของ
สถานศึกษาท่ี
ได้รับการสนับสนุน

นักเรียนของ
สถานศึกษาในสังกัด
ตระหนักถึง
ความส าคัญของ
วัฒนธรรมท้องถ่ิน

กองการศึกษา

8 โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในสถานศึกษา

เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริม
การศึกษา ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินให้กับโรงเรียนวัด
ศรีสุวรรณคงคาราม

สถานศึกษาใน
สังกัดอปท.ได้รับ
การสนับสนุนใน
ด้านต่างๆ

200,000 200,000 200,000 จ านวนของ
สถานศึกษาท่ี
ได้รับการสนับสนุน

นักเรียนของ
สถานศึกษาในสังกัด
ได้รับการพัฒนา
จริยธรรม

กองการศึกษา

8 โครงการ -                -                1,050,000      1,050,000      1,050,000      รวม
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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 โครงการส ารวจและ
ซ่อมแซมสัญญาณไฟ
กระพริบ

เพ่ือส ารวจและซ่อมแซมสัญญาณ
ไฟกระพริบในเขตต าบลบางขัน
แตก

ซ่อมแซมสัญญาณ
ไฟกระพริบในเขต
ต าบลบางขันแตก

150,000 150,000 150,000 สัญญาณไฟ
กระพริบตามทาง
แยกสามารถใช้งานได้

ประชาชนในเขต 
อบต.มีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง

2 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

เพ่ือฝึกอบรมและเพ่ิมศักยภาพ
ให้กับชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติให้สามารถปฏิบัติงานการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในพ้ืนท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ฝึกอบรม/ทบทวน 
ชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ  ตาม
หนังสือส่ังการ
กระทรวงมหาดไทย
 ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
0229/ว 7367 
ลงวันท่ี 4 ธันวาคม
 2562

100,000 100,000 100,000 จ านวนชุด
ปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติท่ีเพ่ิมข้ึน
และมีศักยภาพย่ิงข้ึน

ต าบลบางขันแตกมี
ชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ ท่ีมี
ความสามารถใน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

ส านักปลัด

2 โครงการ -                -                250,000        250,000        250,000        รวม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

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

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

    ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว
          4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

1 โครงการฝึกอบรม  ส่งเสริม
ทักษะ ฝึกอาชีพ สร้าง
รายได้แก่ชุมชน

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการ
สร้างอาชีพในชุมชน

โครงการ/กิจกรรมท่ี
ส่งสริมอาชีพในชุมชน

100,000 100,000 100,000 จ านวนทางเลือก
ของอาชีพท่ี
หลากหลาย

ประชาชนมีรายได้
ม่ันคงจากการ
ส่งเสริมอาชีพ

ส านักปลัด

2 โครงการคืนชีวิตและ
อนุรักษ์สัตว์น้ า สร้างสมดุล
แก่ธรรมชาติ

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการ
อนุรักษ์สัตว์ สร้างสมดุลแก่
ธรรมชาติ อันจะส่งผลต่อรายได้
ของชุมชน

โครงการ/กิจกรรมท่ี
ส่งเสริม
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

50,000 50,000 50,000 จ านวนความอุดม
สมบูรณ์ทาง
ทรัพยากรเพ่ิมข้ึน

ทรัพยากรในพ้ืนท่ี
มีความอุดมสมบูรณ์

ส านักปลัด

2 โครงการ -                -                150,000        150,000        150,000        รวม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1

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

     ยุทธศาสต์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน
         5.1  แผนงานสาธารณสุข

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

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ริมคลอง บริเวณคลองบาง
ช้างตาย หมู่ท่ี 8

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในพ้ืนท่ี
ต าบลบางขันแตก

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
บริเวณศาลารอรถ 
หมู่ท่ี 8  มีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 50 ตาราง
เมตร

200,000          จ านวนพ้ืนท่ีสีเขียว 
และมีการปรับภูมิ
ทัศน์เพ่ิมข้ึน

ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมใน
พ้ืนท่ีมีความ
สมบูรณ์และย่ังยืน

กองสาธารณสุข

2 โครงการลอกคลอง เก็บ
ขยะ/ท าความสะอาด 
บริเวณคลองวัดบางขันแตก
 หมู่ท่ี 2

เพ่ือก าจัดส่ิงปฏิกูลในล าคลอง
 อันเป็นสาเหตุของการต้ืนเขิน
ซ่ึงจะท าให้การคมนาคมและ
การระบายน้ าสะดวกมากข้ึน

ลอกคลองและเก็บ
ขยะในล าคลอง
ระยะทางไม่น้อย
กว่า 200 เมตร

500,000 จ านวนคลองท่ีต้ืน
เขินจากส่ิงปฏิกูลมี
ลดลง

แหล่งน้ าในชุมชน
มีความสะอาด
ส่งผลต่อสุขภาวะ
ท่ีดีของประชาชน

กองสาธารณสุข

3 โครงการจัดซ้ือเรือเก็บขยะ เพ่ือก าจัดส่ิงปฏิกูลในล าคลอง
 อันเป็นสาเหตุของการต้ืนเขิน
ซ่ึงจะท าให้การคมนาคมและ
การระบายน้ าสะดวกมากข้ึน

จัดซ้ือเรือเก็บขยะ
ในพ้ืนท่ีต าบลบาง
ขันแตก

100,000 100,000 100,000 ปริมาณขยะมูลฝอย
ในล าคลองลดลง

แหล่งน้ าในชุมชน
มีความสะอาด
ส่งผลต่อสุขภาวะ
ท่ีดีของประชาชน

กองสาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1    l หน้าท่ี 20



     ยุทธศาสต์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน
         5.1  แผนงานสาธารณสุข

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

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

4 โครงการ ร่วมแรง ร่วมใจ 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 และส่ิงแวดล้อม

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการ
อนุรักษ์และสร้างสมดุลแก่
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรม
ท่ีส่งเสริม
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

50,000 50,000 50,000 จ านวนความอุดม
สมบูรณ์ทาง
ทรัพยากรเพ่ิมข้ึน

ทรัพยากรในพ้ืนท่ี
มีความอุดมสมบูรณ์

กองสาธารณสุข

4 โครงการ -                 -                150,000        350,000         650,000           รวม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1    l หน้าท่ี 21



แบบ ผ. 02

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

     ยุทธศาสต์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน
         5.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

1 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง 
บริเวณข้างศาลาประชาคม
 หมู่ท่ี 1

เพ่ือป้องกันการกัด
เซาะตล่ิงของแม่น้ า
ล าคลอง

ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง  สูง
 1.50 เมตร ระยะทาง 25 
เมตร

250,000            จ านวนเข่ือน
ป้องกันการกัดเซาะ
ตล่ิงเพ่ิมข้ึนตามแผน

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมใน
พ้ืนท่ีมีความสมบูรณ์
และย่ังยืน

กองช่าง

1 โครงการ -                 -               -                  250,000           -               รวม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1    l หน้าท่ี 22



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความม่ันคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านมืองและสังคมท่ีดี

     ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและท่ีดี
        6.1  แผนงานเคหะและชุมชน

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

1 โครงการปรับปรุงลานรอบ
อาคารส านักงานอบต. 
พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ า

เพ่ือให้ อบต.บางขันแตก
มีลานอเนกประสงค์
ส าหรับจัดกิจกรรมวัน
ส าคัญต่างๆ

ปรับปรุงลานรอบ
อาคารส านักงาน
อบต.จ านวน 1 แห่ง

500,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมาใช้
บริการของหน่วยงาน

อบต.บางขันแตกมี
ลานคอนกรีตส าหรับ
จัดกิจกรรมวันส าคัญ
ต่างๆ

กองช่าง

2 ปรับปรุง/ต่อเติม ห้อง
ประชุมสภาฯ ช้ัน 3

เพ่ือให้ อบต.บางขันแตก
มีห้องประชุมท่ีเหมาะสม
กับการด าเนินงานตาม
ภารกิจของอบต.

ปรับปรุงต่อเติม ห้อง
ประชุมสภาช้ัน 3 
จ านวน 1 แห่ง

500,000 ความสะดวกในการ
ใช้งานห้องมีประชุม
มากข้ึน

อบต.บางขันแตกมี
ห้องประชุมท่ี
เหมาะสมกับการ
ด าเนินงานตาม
ภารกิจของอบต.

กองช่าง

3 โครงการปรับปรุงอาคาร 
ติดต้ังป้ายศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านคลองบ่อ และ
ปรับภูมิทัศน์โดยรอบอาคาร

เพ่ือปรับปรุงอาคารและ
ภูมิทัศน์โดยรอบให้
เหมาะสมกับการ
ด าเนินงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน

ปรับปรุงอาคาร 
ติดต้ังป้าย ศพด.และ
ปรับภูมิทัศน์โดยรอบ
 จ านวน 1 แห่ง

250,000 อาคารและภูมิทัศน์
โดยรอบของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
คลองบ่อมีสภาพดีข้ึน

อาคารและภูมิทัศน์
โดยรอบศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านคลองบ่อ
เหมาะสมกับการ
ด าเนินงานตาม
ภารกิจของหน่วยงาน

กองช่าง

3 โครงการ -                -               750,000       500,000       -               รวม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

 2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1    l หน้าท่ี 23



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความม่ันคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านมืองและสังคมท่ีดี

     ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและท่ีดี
        6.2  แผนงานบริหารงานท่ัวไป

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

1 โครงการรู้รักษาความดี มี
จิตสาธารณะ เอาชนะ
คอรัปช่ัน

เพ่ือส่งเสริมการบริหาร
จัดการภายใต้หลัก
คุณธรรมและจิตสาธารณะ

โครงการ/กิจกรรม ท่ี
ส่งเสริมคุณธรรมและ
จิตสาธารณะ

50,000 50,000 50,000 จ านวนโครงการ/
กิจกรรมท่ีส่งเสริม
คุณธรรมและจิต
สาธารณะเพ่ิมข้ึน

บุคลากรและ
ประชาชนมีคุณธรรม
และจิตสาธารณะ

ส านักปลัด

2 โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนต าบลและผู้น า
ชุมชนต าบลบางขันแตก

เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรและผู้น าชุมชน

โครงการ/กิจกรรม ท่ี
พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรและผู้น า
ชุมชน

200,000 200,000 200,000 จ านวนโครงการ/
กิจกรรมท่ีพัฒนา
ศักยภาพของ
บุคลากรและผู้น า
ชุมชนเพ่ิมข้ึน

บุคลากรและผู้น า
ชุมชนมีศักยภาพ
เหมาะสมกับภารกิจ
ของอปท.

ส านักปลัด

2 โครงการ -                -               250,000       250,000       250,000       รวม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

 2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1    l หน้าท่ี 24



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความม่ันคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านมืองและสังคมท่ีดี

     ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและท่ีดี
        6.3  แผนงานการศึกษา

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

1 โครงการทัศนศึกษาดูงาน 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพครู
และคณะกรรมการพัฒนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
อบต.บางขันแตก

เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
ครูและคณะกรรมการ
พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดอบต.บางขันแตก

โครงการ/กิจกรรม ท่ี
พัฒนาศักยภาพของ
ครูและ
คณะกรรมการพัฒนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

100,000 100,000 100,000 จ านวนโครงการ/
กิจกรรมท่ีพัฒนา
ศักยภาพของของ
ครูและ
คณะกรรมการ
พัฒนาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

ของครูและ
คณะกรรมการพัฒนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ศักยภาพเหมาะสม
กับภารกิจของอปท.

กองการศึกษา

2 โครงการทัศนศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางขัน
แตก

เพ่ือพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ของเด็กเล็กให้
เหมาะสมตามช่วงวัย

โครงการ/กิจกรรม ท่ี
พัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ของเด็กเล็กให้
เหมาะสมตามช่วงวัย

50,000 50,000 50,000 จ านวนโครงการ/
กิจกรรมท่ีพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้
ของเด็กเล็กให้
เหมาะสมตามช่วงวัย

เด็กเล็กในพ้ืนท่ีมี
ทักษะการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมตามช่วงวัย

กองการศึกษา

2 โครงการ -                -               150,000       150,000       150,000       รวม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

 2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1    l หน้าท่ี 25



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความม่ันคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านมืองและสังคมท่ีดี

     ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและท่ีดี
        6.4  แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน

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

1 โครงการอบรมผู้น าชุมชน
ประชาชนในการจัดท าแผน

เพ่ือส่งเสริมการบริหาร
จัดการภายใต้หลักการมี
ส่วนร่วมของประชาชน

โครงการ/กิจกรรม ท่ี
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน

50,000 50,000 50,000 จ านวนโครงการ/
กิจกรรมท่ีส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

ประชาชนมีความ
เข้าใจในหลักการมี
ส่วนร่วมของประชาชน

ส านักปลัด

2 โครงการอบต.บางขันแตก
เคล่ือนท่ี พบประชาชน

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการการ
บริการสาธารณะตาม
ภารกิจของอบต.

โครงการ/กิจกรรม ท่ี
เพ่ิมประสิทธิภาพใน
บริการสาธารณะ
ตามภารกิจของอบต.

50,000 50,000 50,000 จ านวนโครงการ/
กิจกรรมท่ีเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
บริการสาธารณะ

ประชาชนเข้าถึงการ
บริการสาธารณะตาม
ภารกิจของอบต.

ส านักปลัด

3 โครงการฝึกอบรมการ
ส่งเสริมศีลธรรมคุณธรรม
และจริยธรรม เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต

เพ่ือส่งเสริมการบริหาร
จัดการภายใต้หลัก
คุณธรรมและจริยธรรม 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม ท่ี
ส่งเสริมการบริหาร
จัดการภายใต้หลัก
คุณธรรมและจริยธรรม

50,000 50,000 50,000 จ านวนโครงการ/
กิจกรรมท่ีส่งเสริม
การบริหารจัดการ
ภายใต้หลัก
คุณธรรมและ
จริยธรรม

บุคลากร ประชาชนมี
ความเข้าใจใหลักการ
บริหารจัดการภายใต้
หลักคุณธรรมและ
จริยธรรม

ส านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

 2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1    l หน้าท่ี 26



     ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและท่ีดี
        6.4  แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน

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

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

4 โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมการประชาคม 
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนภายใต้หลักธรร
มาภิบาล

เพ่ือส่งเสริมการบริหาร
จัดการภายใต้หลักการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 
เพ่ือประชาคมจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ินฯ

โครงการ/กิจกรรม ท่ี
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน

50,000 50,000 50,000 จ านวนโครงการ/
กิจกรรมท่ีส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

ประชาชนมีความ
เข้าใจในหลักการมี
ส่วนร่วมของประชาชน

ส านักปลัด

4 โครงการ -                -               200,000       200,000       200,000       รวม

 2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1    l หน้าท่ี 27



แบบ ผ.02/1
ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1    l หน้าท่ี 28



แบบ ผ. 02/1

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

     ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
         1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

1 ก่อสร้างสะพานคสล.
บริเวณ วัดศรีสุวรรณคง
คาราม หมู่ท่ี 6เช่ือมต่อ
 ต าบลแหลมใหญ่

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างสะพาน คสล.
กว้าง 1.50 ม. ยาว 60 ม.

1,500,000 จ านวนสะพานท่ีมี
มาตรฐานเพ่ิมข้ึนตาม
แผน

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีจากระบบ
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน

อบจ.สส.

2  ขยายพ้ืนท่ีลาน
อเนกประสงค์ คสล. 
บริเวณวัดศรีสุวรรณคง
คาราม หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้มีสถานท่ี
ส่งเสริมการ
รวมกลุ่มกิจกรรม
ของชุมชน

ก่อสร้างลาน คสล. พ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 1,000  ตารางเมตร

550,000 จ านวนสถานท่ีเพ่ือ
ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่ม
ของชุมชนเพ่ิมข้ึน
ตามแผน

ประชาชนมีสถานท่ี
ท ากิจกรรมร่วมกันท่ี
มีความสะดวก 
ปลอดภัยและ
เหมาะสม

อบจ.สส.

3 ก่อสร้างถนนผิวจราจร
แอสฟัสท์ติกคอนกรีต 
บริเวณ หมู่ท่ี 7 เช่ือมต่อ
 หมู่ท่ี 8 และหมู่ท่ี 10 
(ถนนสาย 3093-
พระราม 2)

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอส
ฟัสท์ติกคอนกรีต  กว้าง 6.00
 เมตร ระยะทางยาว 2,650 
เมตร

4,770,000 จ านวนเส้นทาง
คมนาคมท่ีมีคุณภาพ
เพ่ิมข้ึนตามแผน

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีจากระบบ
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน

อบจ.สส.

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1    l หน้าท่ี 29



     ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
         1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

4 ก่อสร้างสะพาน คสล.บริ
เวณ หมู่ท่ี 8  เช่ือมต่อ 
หมู่ท่ี 7 (ข้างบ้านผู้ใหญ่
 หมู่ท่ี 8)

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างสะพาน คสล. กว้าง 
6.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร

3,500,000 จ านวนสะพานท่ีมี
มาตรฐานเพ่ิมข้ึนตาม
แผน

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีจากระบบ
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน

อบจ.สส.

5 ก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ 
ติกคอนกรีต พร้อมท่อ
ระบายน้ า บริเวณซอย
อาสา หมู่ท่ี 8 เช่ือมต่อ
หมู่ท่ี 7 และหมู่ท่ี 10

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนน แอสฟัสท์ติก 
คอนกรีต พร้อมท่อระบายน้ า
กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 630
 เมตร

2,983,000 จ านวนเส้นทาง
คมนาคมท่ีมีคุณภาพ
เพ่ิมข้ึนตามแผน

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีจากระบบ
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน

อบจ.สส.

6 ก่อสร้างประตูก้ันน้ าเค็ม
 บริเวณ คลองตาหล า 
หมู่ท่ี 9

เพ่ือป้องกันน้ าเค็มท่ี
ไหลเข้าปนน้ าจืดใน
พ้ืนท่ี

ก่อสร้างประตูก้ันน้ าเค็ม 1 
แห่ง

3,000,000 จ านวนน้ าเค็มท่ีไหล
เข้าสู่พ้ืนท่ีมีปริมาณ
น้อยลง

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีจากระบบ
นิเวศท่ีสมดุล

ชลประทาน

7 ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลาดยางหมู่ท่ี 10 
เช่ือมต่อหมู่ท่ี 5 และ
ต าบลแหลมใหญ่

เพ่ือพัฒนาระบบ
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มาตรฐาน

ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
ถนนลาดยาง กว้าง 6 ม. 
ระยะทาง 360 ม. หรือพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 2,160 ตร.ม.

1,531,000 จ านวนเส้นทาง
คมนาคมท่ีมีคุณภาพ
เพ่ิมข้ึนตามแผน

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีจากระบบ
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน

อบจ.สส.

7 โครงการ -                -                3,031,000         11,253,000    3,550,000      รวม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1    l หน้าท่ี 30



แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1    l หน้าท่ี 31



แบบ ผ. 03

2561 2562 2563 2564 2565
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

1 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป

ครุภัณฑ์ ส านักงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด

เคร่ืองปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 
18,000 บีทียู พร้อมติดต้ัง จ านวน 1 
เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 21,000 บาท 
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับ
 ธันวาคม 2562)

        21,000 ส านักปลัด

2 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป

ครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด

เลนส์ ส าหรับกล้อง DSLR  ระยะโฟกัส 
ไม่ต่ ากว่า 18-105 มิลลิเมตร จ านวน 
1 เลนส์ ราคา 15,000 บาท (ราคา
ตามท้องตลาด)

        15,000 ส านักปลัด

3 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป

ครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด

เคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 น้ิว 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 
11,000 บาท (ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับ ธันวาคม 
2562)

        11,000 ส านักปลัด

4 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป

ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือใช้ใน
การปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 1 จ านวน 1 เคร่ือง
 ราคาเคร่ืองละ 22,000 บาท  (ตาม
บัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
 มีนาคม 2562)

        22,000 กองคลัง

บัญชีครุภัณฑ์

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

 องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

             เป้าหมาย             
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์ประเภทหมวดแผนงานท่ี
 งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1    l หน้าท่ี 32



2561 2562 2563 2564 2565
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

             เป้าหมาย             
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์ประเภทหมวดแผนงานท่ี
 งบประมาณและท่ีผ่านมา

5 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือใช้ใน
การปฏิบัติงานช่าง

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED ขาวด า จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคาเคร่ืองละ 9,000 บาท (ตามบัญชี
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับเดือน
มีนาคม 2562)

          9,000 กองช่าง

6 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือใช้ใน
การปฏิบัติงานการศึกษา

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน
 จ านวน 2 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 
17,000 บาท  (ตามบัญชีเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2562)

        34,000 กองการศึกษา

7 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ส านักงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด

เคร่ืองปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 
24,000 บีทียู พร้อมติดต้ัง จ านวน 1 
เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 28,000 บาท 
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับ
 ธันวาคม 2562)

        28,000 กองการศึกษา

-              -                  125,000      15,000        -              รวม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1    l หน้าท่ี 33



 
 

 
ประกาศองค์การบรหิารสว่นตำบลบางขนัแตก 

เรือ่ง  ประกาศใชแ้ผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖5) เพิม่เตมิ ฉบบัที ่1 
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 1 โดยรายละเอียดปรากฎตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ โดยให้มีผลนับตั้งแต่ ณ วันประกาศเป็นต้นไป   
      

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  24  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖3 
 
 
 

(นายอภินันท์  พัฒนาการพนิช) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก 

 

 
 
 
 
 
 
 


