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องคก์ารบริหารสว่นตำบลบางขนัแตก 
อำเภอเมอืงสมทุรสงคราม  จงัหวัดสมุทรสงคราม 



ก 

หลกัการและเหตผุล 

เนื่องด้วยตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.๒๕62 มาตรา ๔๖ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  (๑) ให้ความ
เห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเป็นแนวทางในการบริหาร กิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล 
ประกอบกับ จังหวัดสมุทรสงครามมอบนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาตั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ือ
ขับเคลื่อนการดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพผลิตภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาบรรจุภัณฑ์
จากวัสดุธรรมชาติ ซึ่งจะช่วยเพ่ิมอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชน และลดการใช้พลาสติกและกล่องโฟม ตาม
นโยบายการขับเคลื่อนจังหวัดสมุทรสงครามสู่ “เมืองแห่งความสุข (City of Happiness)” โดยให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2563 นั้น   

ซึ่งในปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖๑–๒๕๖5) และที่เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 ไปแล้วนั้น ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก มีความจำเป็นที่
จะต้องเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว เพ่ือประโยชน์ของประชาชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่  3) พ.ศ.๒๕61 ข้อ 22/2 ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติ
สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  

ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖5) 
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 ขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย อัน
จะก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
บางขันแตกได้  

 

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

                                              นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก 
                               



ข 

คำนำ 
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

เพ่ิมเติม ฉบับที่  3 ขึ้น ตามนโยบายจังหวัดสมุทรสงคราม กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณา 
ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพผลิตภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ ซึ่งจะช่วยเพ่ิมอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชน และลดการใช้
พลาสติกและกล่องโฟม ตามนโยบายการขับเคลื่อนจังหวัดสมุทรสงครามสู่  “เมืองแห่งความสุข (City of 
Happiness)” โดยการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พศ.2561 ข้อ 
2๒/2 ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐ
พิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วน
ตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 
๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่7)  
พ.ศ. ๒๕62 ด้วย  

ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของจังหวัดสมุทรสงคราม ที่กำหนด
แนวทางไว้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖5) 
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตกฉบับนี้ จะเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลที่มีประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป 
 

 
                องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก 

        กุมภาพันธ์  2564 
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สารบญั 

 
 
 
 
       
 
 

เรือ่ง  หนา้ 
บันทึกหลักการและเหตุผล ก   
คำนำ ข   
สารบัญ ค   
ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ 1 - 2 
 แบบ ผ.01    (บัญชีสรุปโครงการพัฒนา) 3 - 4 
 แบบ ผ.03    (บัญชีครุภัณฑ)์ 5 - 6 
ภาคผนวก     
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก    



ส่วนที่ 3
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่น

ไปสู่การปฏิบัติ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3    l หน้าท่ี 1



      3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ หน่วยงานสนับสนุน
1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

     ไม่มี

2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา
ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
     ไม่มี

3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม
รักษาความสงบเรียบร้อยชุมชน/สังคม

4 การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน ส านักปลัด
พาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว

5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน
     ไม่มี

6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี
     ไม่มี

ส่วนท่ี 3  
การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3    l หน้าท่ี 2



แบบ ผ.01
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3    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)

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 48,150 1 48,150

ไม่มี

ไม่มี

1 48,150 1 48,150

ปี 2564 รวม 5 ปีปี 2565

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565 )

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคม
รักษาความสงบเรียบร้อยชุมชน/สังคม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม
รวมท้ังส้ิน

ยุทธ์ศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรรม 
การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมย่างย่ังยืน

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมท่ีดี

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3    l หน้าท่ี 4



แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3    l หน้าท่ี 5



แบบ ผ. 03

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

1 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เพ่ือขับเคล่ือนนโยบาย
จังหวัดสมุทรสงครามสู่ 
“เมืองแห่งความสุข (City of
 Happiness) ในการด าเนิน
โครงการส่งเสริมอาชีพผลิต
ภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ

จัดซ้ือเคร่ืองป๊ัมบรรจุภัณฑ์จากวัสดุ
ธรรมชาติ รุ่น BAMBOO I (แบบโยกอัด
ด้วยมือ) ราคา 48,150 บาท จ านวน 1
 เคร่ือง (ตามแบบส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม)

        48,150 ส านักปลัด

-              -                  -              48,150        -              

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รวม

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3

 องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
             เป้าหมาย             

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

 งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3    l หน้าท่ี 6



 
 

 
ประกาศองค์การบรหิารสว่นตำบลบางขนัแตก 

เรือ่ง  ใชแ้ผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖5) เพิ่มเติม ฉบบัที ่3 ประจำป ีพ.ศ.2564 
 

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

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 22/2 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ประกอบ
กับมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖5) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 
ประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก รวมทั้งเป็น
เครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมต่อไป รายละเอียด
ปรากฎตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  
      

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  18 กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
 

(นายอภินันท์  พัฒนาการพนิช) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


