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สำนักปลดั  

องค์การบริการสว่นตำบลบางขนัแตก 
อำเภอเมืองฯ จงัหวัดสมุทรสงคราม 

 



คำนำ 
 

เนื่องด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะต้องดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่3) พ.ศ.๒๕61 โดยการจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ (๑)  คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการ
ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจดัทำ
ร่างแผนการดำเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการ
ดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสบิ
ห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  (๓)  
แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วน
ภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  การ
ขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถื่น”   

  ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก จึงได้ดำเนินการ
จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ขึ้น เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทางใน
การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน  โดยมีการการประสานและบูรณาการ
การทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน /โครงการในแผนการดำเนินงาน จะทำให้การ
ติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น  และหวังเป็นอย่างยิ่ งว่าแผนการดำเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบางขันแตก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ฉบับน้ี  จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก และผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี  

 
         
 

      องคก์ารบริหารสว่นตำบลบางขนัแตก 
อำเภอเมอืงฯ จงัหวดัสมทุรสงคราม 
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 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
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ส่วนที ่๑ 
 

ทีม่าของแผนการดำเนนิงาน 
 

๑.  บทนำ 
เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ตามหมวด ๕  
ข้อ ๒๖ การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี ้ โดยมีขั ้นตอนดำเนินการ ดังนี ้ (๑)  
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  (๒) คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้  
ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน
และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๒  “แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงิน
สะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
อื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจัดทำและการ
แก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถื่น”   

 

 ภายใต้ระเบียบดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการ
ดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ขึ้น เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น และใช้เป็น
แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก ให้มีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียด
ต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความ
สะดวกมากขึ้น  โดยการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 มีวัตถุประสงค์ดังนี้   
 

๒.  วตัถปุระสงคข์องแผนการดำเนนิงาน 
(๑)  เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด

ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 
(๒)  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ให้มีความชัดเจนในการ

ปฏิบัติมากขึ้น 
(๓)  เพื่อให้มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียด

ต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความ
สะดวกมากขึ้น 

 
 
 

 

หนา้ที่ 1 



 

 

 
 
๓.  ขัน้ตอนการจดัทำแผนการดำเนนิงาน 
  ขั้นตอนที ่๑ ขัน้ตอนการจดัทำร่างแผน 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการ
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนการพิจารณาร่างแผน 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู ้บริหารท้องถิ่น

ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน   
ขั้นตอนที ่๓ การประกาศใชแ้ผนการดำเนนิงาน 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือ

ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  

 

  แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ
จากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  “การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจ
ของผู้บริหารท้องถิ่น”  

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒  มรีายละเอยีดเคา้โครงการดังนี้ 
  ส่วนที่  ๑ ที่มาของแผนการดำเนินงาน  ประกอบด้วย 

๑.  บทนำ 
๒.  วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 
๓.  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
๔.  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 

ส่วนที่  ๒   บัญชีโครงการพัฒนา/ครุภัณฑ์  ประกอบด้วย 
๑.  บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. ๐๑)    
๒.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. ๐๒)  
๓.  บัญชีสรุปครุภัณฑ์/งบประมาณ (แบบ ผด. ๐๑/๑) 
๔.  บัญชีครุภัณฑ์/งบประมาณ (แบบ ผด. ๐๒/๑)  
 
 

 
 

 
 
 
 
 

หนา้ที่ 2 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภูม ิ:  แสดงขัน้ตอนการจดัทำแผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒   
 
 

รวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนา 

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน 

เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน 

เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

ประกาศเป็นแผนการดำเนนิงาน 

ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
โดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบ
วันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณดำเนินการฯ 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  หน่วย
ราชการส่วนกลาง  
ส่วนภูมภิาค 
รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอ่ืนๆ  
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๔.  ประโยชนข์องแผนการดำเนนิงาน 
(๑)  ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณของ อบต. มีความชัดเจนในการปฏิบัติมา

ขึ้นทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
(๒)  ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
(๓)  ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลทำให้การติดตามและ

ประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวก  รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
(๔)  ใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการดำเนินงานให้

เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

******************************* 
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ส่วนที ่2 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
 



แบบผด.1

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4 5.33 5,614,000 17.70 กองช่าง
แผนงานเคหะและชุมชน 1 1.33 229,930 0.73 กองช่าง

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 2 2.67 95,000 0.30 ส านักปลัด
   แผนงานการศึกษา 9 12.00 2,471,530 7.79 กองการศึกษาฯ
   แผนงานสาธารณสุข 3 4.00 150,000 0.47 กองสาธารณสุขฯ
   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 8 10.67 489,655 1.54 ส านักปลัด,กองการศึกษาฯ
   แผนงานงบกลาง 3 4.00 18,112,000 57.11 ส านักปลัด

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคม
รักษาความสงบเรียบร้อยชุมชน/สังคม
   แผนงานการรักษาความสงบภายใน 6 8.00 815,000 2.57 ส านักปลัด,กองช่าง
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 2.67 180,000 0.57 ส านักปลัด
   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2 2.67 85,000 0.27 ส านักปลัด

ส่วนท่ี 2

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม   จังหวัดสมุทรสงคราม
บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์
จ านวนโครงการท่ี

ด าเนินการ
ร้อยละของ

โครงการท้ังหมด
จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ หน่วยด าเนินการ
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แบบผด.1
ส่วนท่ี 2

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม   จังหวัดสมุทรสงคราม
บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์
จ านวนโครงการท่ี

ด าเนินการ
ร้อยละของ

โครงการท้ังหมด
จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ หน่วยด าเนินการ

ยุทธ์ศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรรม 
การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4 5.33 210,000 0.66 ส านักปลัด
   แผนงานการเกษตร 2 2.67 50,000 0.16 ส านักปลัด

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมย่างย่ังยืน
   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 1.33 10,000 0.03 ส านักปลัด
   แผนงานสาธารณสุข 4 5.33 145,000 0.46 กองสาธารณสุขฯ

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมท่ีดี
   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 8 10.67 1,695,000 5.34 ส านักปลัด,กองคลัง
   แผนงานการศึกษา 2 2.67 80,000 0.25 กองการศึกษาฯ
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 6 8.00 210,000 0.66 ส านักปลัด
   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1 1.33 10,000 0.03 ส านักปลัด
   แผนงานการเกษตร 1 1.33 50,000 0.16 ส านักปลัด
   แผนงานงบกลาง 6 8.00 1,010,000 3.18 ส านักปลัด,กองช่าง

รวมท้ังส้ิน 75 100 31,712,115 100

หน้าท่ี 6



ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการก่อสร้างสะพาน
ข้ามคลองสะพานหัน 
บริเวณบ้านนางจินดา 
เป่ียมอยู่ หมู่ท่ี 11

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 8.00 เมตร 
จ านวน 1 แห่ง  

878,000 หมู่ท่ี 11 บ้านคลองเก่า กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ บริเวณ รพ.
สต.

ขนาดกว้าง 8.00 เมตร 
ยาว 16.70 เมตร 
จ านวน 1 หลัง 

1,200,000 หมู่ท่ี 1 บ้านบางนางจีน กองช่าง

3 โครงการซ่อมแซม/
ปรับปรุงถนนผิวจราจร 
(บ้านนัดตาว่าย-แหลมใหญ่)

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
6.00 เมตร ยาว 
100.00 เมตร พร้อม
ก่อสร้างก าแพงกันดิน 
ยาว 96.00 เมตร 
จ านวน 1 สายทาง

1,610,000 หมู่ท่ี 12 บ้านนัดตาว่าย กองช่าง

พ.ศ.2563

แบบ ผด.2

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2562
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2563

แบบ ผด.2

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2562

4 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมถนนผิวจราจร
แอสฟัลท์ติก (สายบ้าน
คลองบ่อ-บ้านดอนจ่ัน) 
ช่วงท่ี 2

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
6.00 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.04 เมตร  ยาวไม่น้อย
กว่า 1,190 เมตร

1,926,000 หมู่ท่ี 5 บ้านคลองจ่ัน กองช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ต.ค.

1 โครงการว่างท่อ ขยายเขต 
จ่ายน้ าประปาภูมิภาค  
บริเวณซอยโพงพางสามัคคี
 หมู่ท่ี 2 ต าบลบางขันแตก 
 อ าเภอเมืองฯ  จังหวัด
สมุทรสงคราม

เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็น
สาธารณประโยชน์

229,930 หมู่ท่ี 2 บ้านโพงพาง กองช่าง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา การกีฬา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการเยาวชนเรียนรู้  
วิถีชีวิตพอเพียงตามแนว
พระราชด าริ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการฯ

60,000 ต าบลบางขันแตก ส านักปลัด

2 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการฯ

35,000 ต าบลบางขันแตก ส านักปลัด

โครงการ/กิจกรรม หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2562

แบบ ผด.2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

พ.ศ.2563
รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ีด าเนินการท่ี

หน้าท่ี 9



ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา การกีฬา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
แผนงานการศึกษา

งบประมาณ พ.ศ.2563
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจ้างวิทยากรให้
ความรู้ภาษาต่างประเทศ

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
โรงเรียนวัดธรรมสิถิต์ิวรา
ราม

120,000 ต าบลบางขันแตก โรงเรียนวัดธรรม
สิถิต์ิวราราม

2 โครงการอาหารกลางวัน
ส าหรับนักเรียนโรงเรียนวัด
ธรรมสถิต์ิวราราม

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวันส าหรับเด็ก
นักเรียนสังกัด สพฐ.
โรงเรียนสังกัด สพฐ.ใน
เขตพ้ืนท่ี  

1,156,000 ต าบลบางขันแตก โรงเรียนวัดธรรม
สิถิต์ิวราราม

3 โครงการอาหารกลางวัน
ส าหรับนักเรียนโรงเรียนวัด
นางพิมพ์

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวันส าหรับเด็ก
นักเรียนสังกัด สพฐ.
โรงเรียนสังกัด สพฐ.ใน
เขตพ้ืนท่ี  

80,000 ต าบลบางขันแตก โรงเรียนวัดนางพิมพ์

4 โครงการอาหารกลางวัน
ส าหรับนักเรียนโรงเรียนวัด
บางขันแตก

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวันส าหรับเด็ก
นักเรียนสังกัด สพฐ.
โรงเรียนสังกัด สพฐ.ใน
เขตพ้ืนท่ี  

272,000 ต าบลบางขันแตก โรงเรียนวัดบางขัน
แตก

แบบ ผด.2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2562
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา การกีฬา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
แผนงานการศึกษา

งบประมาณ พ.ศ.2563
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2562

5 โครงการอาหารกลางวัน
ส าหรับนักเรียนโรงเรียนวัด
ศรีสุวรรณคงคาราม

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวันส าหรับเด็ก
นักเรียนสังกัด สพฐ.
โรงเรียนสังกัด สพฐ.ใน
เขตพ้ืนท่ี  

304,000 ต าบลบางขันแตก โรงเรียนวัดศรี
สุวรรณคงคาราม

6 โครงการวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ด าเนินงานตามโครงการ

20,000 ต าบลบางขันแตก กองการศึกษา

7 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าจัดการ
เรียนการสอน)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  (ค่าจัดการ
เรียนการสอน) ส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางขันแตก  
จ านวน 3 แห่ง

151,700 ต าบลบางขันแตก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

หน้าท่ี 11



ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา การกีฬา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
แผนงานการศึกษา

งบประมาณ พ.ศ.2563
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2562

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

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  (ค่าหนังสือ
เรียน,ค่าอุปกรณ์การเรียน
,ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
,ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

68,930 ต าบลบางขันแตก กองการศึกษา

9 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอาหาร
กลางวัน)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  (ค่าอาหาร
กลางวัน) ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางขันแตก 
จ านวน 3 แห่ง

298,900 ต าบลบางขันแตก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

หน้าท่ี 12



ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา การกีฬา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อจากยุงลาย

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการ

50,000 ต าบลบางขันแตก กองสาธารณสุขฯ

2 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการ

50,000 ต าบลบางขันแตก กองสาธารณสุขฯ

3 โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระราช
ปณิธาน ศาสตราจารย์ พล
เอกญิง พลเรือเอกหญิง 
พลอากาศหญิง สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการ

50,000 ต าบลบางขันแตก กองสาธารณสุขฯ

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แบบ ผด.2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

หน้าท่ี 13



ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา การกีฬา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการส่งเสริม  
สนับสนุนและอนุรักษ์ว่าว
ไทย

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการ

30,000 ต าบลบางขันแตก ส านักปลัด

2 โครงการสืบสานประเพณี
ชักพระ  ทอดผ้าป่า  และ
แข่งขันเรือพาย

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการ

20,000 ต าบลบางขันแตก ส านักปลัด

3 โครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต์  และวันผู้สูงอายุ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการ

20,000 ต าบลบางขันแตก ส านักปลัด

4 โครงการค่ายพัฒนาเยาวชน
ให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
(เก่งดี มีสุข)

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนับสนุน
ในการด าเนินกิจกรรมของ
โรงเรียนวัดบางขันแตก

25,405 ต าบลบางขันแตก โรงเรียนวัดบางขัน
แตก

5 โครงการค่ายส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมฯ

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนับสนุน
ในการด าเนินกิจกรรมของ
โรงเรียนวัดธรรมสถิต์ิวรา
ราม

54,250 ต าบลบางขันแตก โรงเรียนวัด
ธรรมสถิต์ิวราราม

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แบบ ผด.2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

หน้าท่ี 14



ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา การกีฬา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แบบ ผด.2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

6 โครงการจ้างวิทยากรสอน
ดนตรีนาฎศิลป์และ
วัฒนธรรมไทยพ้ืนบ้าน

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนับสนุน
ในการด าเนินกิจกรรมของ
โรงเรียนวัดธรรมสถิต์ิวรา
ราม

120,000 ต าบลบางขันแตก โรงเรียนวัด
ธรรมสถิต์ิวราราม

7 โครงการเยาวชนบางขัน
แตกอนุรักษ์และสืบสาน
ดนตรีและนาฎศิลป์ไทย

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนับสนุน
ในการด าเนินกิจกรรมของ
โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคง
คาราม

120,000 ต าบลบางขันแตก โรงเรียนวัดศรี
สุวรรณคงคาราม

8 โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมในสถานศึกษา

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนับสนุน
ในการด าเนินกิจกรรมของ
โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคง
คาราม

100,000 ต าบลบางขันแตก โรงเรียนวัดศรี
สุวรรณคงคาราม

หน้าท่ี 15



ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา การกีฬา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
แผนงานงบกลาง

งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอายุ ให้แก่ผู้สูงอายุ
ในพ้ืนท่ีต าบลบางขันแตก
 จ านวน 12  เดือน 

15,388,000 ต าบลบางขันแตก ส านักปลัด

2 เบ้ียยังชีพคนพิการ เพ่ือจ่ายเป็นเบ้ียยังชีพคน
พิการ รายละ  ๘๐๐ 
บาทต่อเดือน  จ านวน  
๑๒ เดือน 

2,640,000 ต าบลบางขันแตก ส านักปลัด

3 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบ้ียยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ จ านวน  14 
ราย รวม 12 เดือน

84,000 ต าบลบางขันแตก ส านักปลัด

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แบบ ผด.2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

หน้าท่ี 16



ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคม รักษาความสงบเรียบร้อยชุมชน/สังคม
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดต้ังจุดตรวจจุด
บริการประชาชนช่วง
เทศกาลปีใหม่

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการฯ

20,000 ต าบลบางขันแตก ส านักปลัด

2 โครงการจัดต้ังจุดตรวจจุด
บริการประชาชนช่วง
เทศกาลสงกรานต์

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการฯ

20,000 ต าบลบางขันแตก ส านักปลัด

3 โครงการฝึกอบรม การ
ป้องกัน บรรเทาสาธารณ
ภัย และระงับอัคคีภัย
เบ้ืองต้นในพ้ืนท่ี ต าบลบาง
ขันแตก

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการฯ

30,000 ต าบลบางขันแตก ส านักปลัด

4 โครงฝึกอบรมทบทวน
ความรู้และเพ่ิมศักยภาพ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการฯ

250,000 ต าบลบางขันแตก ส านักปลัด

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2562

แบบ ผด.2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2563

รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ีด าเนินการ

หน้าท่ี 17



ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคม รักษาความสงบเรียบร้อยชุมชน/สังคม
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2562

แบบ ผด.2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2563

รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ีด าเนินการ

5 โครงการจัดท าป้ายบอก
ทางในเขตพ้ืนท่ีต าบลบาง
ขันแตก  อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสงคราม

เพ่ือจัดจ้าง/จ้างเหมา
จัดท าป้ายบอกช่ือซอย/
ถนน พร้อมติดต้ัง 

378,000 ต าบลบางขันแตก กองช่าง

6 โครงการติดต้ังกระจกโค้ง
ในต าบลบางขันแตก  
อ าเภอเมืองฯ จังหวัด
สมุทรสงคราม

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ/
จัดหากระจกโค้งพร้อม
ติดต้ัง 

117,000 ต าบลบางขันแตก กองช่าง

หน้าท่ี 18



ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคม รักษาความสงบเรียบร้อยชุมชน/สังคม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการ

80,000 ต าบลบางขันแตก ส านักปลัด

2 โครงการอาสาสมัคร
ปกป้องสถาบัน
พระมหากษัตริย์

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการ

100,000 ต าบลบางขันแตก ส านักปลัด

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แบบ ผด.2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

หน้าท่ี 19



ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคม รักษาความสงบเรียบร้อยชุมชน/สังคม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการแข่งขันกีฬา
ตะกร้อลอดบ่วง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการ

20,000 ต าบลบางขันแตก ส านักปลัด

2 โครงการแข่งขันกีฬาและกี
ฑานักเรียนเครือข่ายบาง
ขันแตกต้านภัยยาเสพติด

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนับสนุน
ในการด าเนินกิจกรรมของ
โรงเรียนวัดธรรมสถิต์ิ

65,000 ต าบลบางขันแตก โรงเรียนวัดธรรมสถิต์ิ

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แบบ ผด.2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

หน้าท่ี 20



ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรรมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการฝึกอบรม  
ส่งเสริมทักษะ ฝึกอาชีพ  
สร้างรายได้แก่ชุมชน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการฯ

60,000 ต าบลบางขันแตก ส านักปลัด

2 โครงการคืนชีวิตและ
อนุรักษ์สัตว์น้ า  สร้าง
สมดุลแก่ธรรมชาติ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการฯ

30,000 ต าบลบางขันแตก ส านักปลัด

3 โครงการรณรงค์/ส่งเสริม
การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการฯ

20,000 ต าบลบางขันแตก ส านักปลัด

4 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาสตรี
และครอบครัว

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการฯ

100,000 ต าบลบางขันแตก ส านักปลัด

รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แบบ ผด.2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม

หน้าท่ี 21



ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรรมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว
แผนงานการเกษตร

งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการป้องกันและก าจัด
ศัตรูพืช

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการฯ

30,000 ต าบลบางขันแตก ส านักปลัด

2 โครงการอบรม/ส่งเสริม
การแปรรูปสินค้าเกษตร

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการฯ

20,000 ต าบลบางขันแตก ส านักปลัด

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แบบ ผด.2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

หน้าท่ี 22



ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงปลูกต้นไม้ ถวายแม่ของ
แผ่นดิน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการฯ

10,000 ต าบลบางขันแตก ส านักปลัด

แบบ ผด.2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

หน้าท่ี 23



ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน
แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการ ร่วมแรง  ร่วมใจ 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการฯ

25,000 ต าบลบางขันแตก กองสาธารณสุขฯ

2 โครงการบางขันแตก  ร่วมใจ
 ลด - คัด - แยกขยะ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการฯ

30,000 ต าบลบางขันแตก กองสาธารณสุขฯ

3 โครงการบางขันแตกรวมใจ
ภักด์ิ รักสามัคคี

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการฯ

80,000 ต าบลบางขันแตก กองสาธารณสุขฯ

4 โครงการอบรมให้ความรู้เร่ือง
การก าจัดน้ าเสียของสถาน
ประกอบการ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการฯ

10,000 ต าบลบางขันแตก กองสาธารณสุขฯ

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แบบ ผด.2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

หน้าท่ี 24



ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
งานรัฐพิธี 

100,000 ต าบลบางขันแตก ส านักปลัด

2 โครงการรู้รักษาความดี มี
จิตสาธารณะ เอาชนะ
คอรัปช่ัน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการ "รู้รักษาความดี 
มีจิตสาธารณะ เอาชนะ
คอรัปช่ัน" 

35,000 ต าบลบางขันแตก ส านักปลัด

3 โครงการ อบรมให้ความรู้
กฎหมาย ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ ให้กับผู้น า
ชุมชน และประชาชนท่ัวไป

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการ อบรมให้ความรู้
กฎหมาย ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ ให้กับ
ผู้น าชุมชน และ
ประชาชนท่ัวไป

20,000 ต าบลบางขันแตก ส านักปลัด

รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แบบ ผด.2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม

หน้าท่ี 25



ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แบบ ผด.2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม

4 โครงการจัดท าส่ือ
ประชาสัมพันธ์

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดท าส่ือ เอกสาร 
วารสารประชาสัมพันธ์ 
ผลการด าเนินงานของ
หน่วยงาน ฯลฯ

120,000 ต าบลบางขันแตก ส านักปลัด

5 โครงการเฉลิมพระเกียรติ  
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินท
รมหาวชิราลงกรณ พระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลท่ี 
๑๐

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการฯ

120,000 ต าบลบางขันแตก ส านักปลัด

6 โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน  เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนต าบลและผู้น า
ชุมชนต าบลบางขันแตก

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการฯ

300,000 ต าบลบางขันแตก ส านักปลัด

หน้าท่ี 26



ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แบบ ผด.2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม

7 โครงการเลือกต้ังนายกและ
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางขันแตก

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเลือกต้ังนายกและ
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางขัน
แตก 

500,000 ต าบลบางขันแตก ส านักปลัด

8 โครงการจัดท าระบบ
ฐานข้อมูลแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน ใน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
 LTAX-GIS Parcel (แปลง
ท่ีดิน)องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางขันแตก

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการ

500,000 ต าบลบางขันแตก กองคลัง
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ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
แผนงานการศึกษา

งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการทัศนศึกษาดูงาน  
เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูและ
คณะกรรมการพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัด  
อบต.บางขันแตก

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการ

50,000 ต าบลบางขันแตก กองการศึกษา

2 โครงการทัศนศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางขัน
แตก

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการ

30,000 ต าบลบางขันแตก กองการศึกษา

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แบบ ผด.2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม
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ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการสร้างพลเมืองดี  
ตามวิถีประชาธิปไตย

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการ

60,000 ต าบลบางขันแตก ส านักปลัด

2 โครงการอบรมผู้น าชุมชน 
ประชาชนในการจัดท าแผน

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการ

30,000 ต าบลบางขันแตก ส านักปลัด

3 โครงการ อบต.บางขันแตก
เคล่ือนท่ี พบประชาชน

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการ

30,000 ต าบลบางขันแตก ส านักปลัด

4 โครงการฝึกอบรมการ
ส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรม 
และจริยธรรม เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการ

50,000 ต าบลบางขันแตก ส านักปลัด

5 โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมการประชาคม และ
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนภายใต้หลักธรร
มาภิบาล

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการ

20,000 ต าบลบางขันแตก ส านักปลัด

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แบบ ผด.2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม
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ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แบบ ผด.2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

6 โครงการอบรม/ส่งเสริม
ความรู้ด้านการพัฒนา
ต าบลในด้านต่างๆ

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการ

20,000 ต าบลบางขันแตก ส านักปลัด
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ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการสืบสานประเพณี  
แห่เทียนพรรษา

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการ

10,000 ต าบลบางขันแตก ส านักปลัด

แผนงานการเกษตร

งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน  เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการ
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ต าบลบางขันแตก

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานตาม
โครงการฯ

50,000 ต าบลบางขันแตก ส านักปลัด

พ.ศ.2563

พ.ศ.2563
ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

พ.ศ.2562

แบบ ผด.2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2562
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ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
แผนงานงบกลาง

งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม 
ของพนักงานจ้าง 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลบางขันแตก

200,000 ต าบลบางขันแตก ส านักปลัด

2 เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนเงินทดแทนให้แก่
ส านักงานประกันสังคม   

10,000 ต าบลบางขันแตก ส านักปลัด

3 ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
แก้ไขปัญหาจราจร เช่น 
การติดต้ังสัญญาณไฟ
จราจร กรวยจราจร ยาง
ชะลอความเร็ว กระจก
โค้ง และอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

10,000 ต าบลบางขันแตก กองช่าง

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2562

แบบ ผด.2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

พ.ศ.2563
ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม
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ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
แผนงานงบกลาง

งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2562

แบบ ผด.2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

พ.ศ.2563
ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

4 เงินสมทบหลักประกัน
สุขภาพ

เงินสมทบหลักประกัน
สุขภาพ เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
สมทบหลักประกัน
สุขภาพต าบลบางขันแตก 

400,000 ต าบลบางขันแตก ส านักปลัด

5 สมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน  คนบางขันแตก

พ่ือสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน  คนบาง
ขันแตก  

100,000 ต าบลบางขันแตก ส านักปลัด

6 เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน

เงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 
(กบท.)

290,000 ต าบลบางขันแตก ส านักปลัด
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ผด.01/1

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 2 40.00 39,000 1.38 ส านักปลัด
แผนงานสาธารณสุข 1 20.00 2,400,000 85.14 กองสาธารณสุข
แผนงานการศึกษา 1 20.00 80000 2.84 กองการศึกษา
แผนงานการพาณิชย์ 1 20.00 300000 10.64 กองช่าง

รวมท้ังส้ิน 5 100 2,819,000 100

ส่วนท่ี 2
บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม   จังหวัดสมุทรสงคราม

แผนงาน
จ านวนโครงการท่ี

ด าเนินการ
ร้อยละของ

โครงการท้ังหมด
จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ หน่วยด าเนินการ
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งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป

ก่อสร้าง เล่ือยยนต์ จ านวน 1 ตัว            20,000 ต าบลบางขันแตก ส านักปลัด

2 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป

งานบ้านงาน
ครัว

เคร่ืองตัดหญ้า - แบบ
ข้อแข็ง จ านวน 2 เคร่ือง

           19,000 ต าบลบางขันแตก ส านักปลัด

3 แผนงาน
สาธารณสุข

ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถบรรทุกขยะ ขนาด 6
 ตัน- แบบอัดท้าย 
จ านวน 1 คัน

      2,400,000 ต าบลบางขันแตก กองสาธารณสุข

4 แผนงาน
การศึกษา

ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ 
จ านวน 2 เคร่ือง

           80,000 ต าบลบางขันแตก กองการศึกษา

5 แผนงานการ
พาณิชย์

การเกษตร เคร่ืองสูบน้ าแบบจุ่มใต้
น้ า(ซัมเมอร์ส) พร้อม
ตู้ควบคุมไฟฟ้า จ านวน
 2 ชุด

         300,000 ต าบลบางขันแตก กองช่าง

ผด.02/1
บัญชีครุภัณฑ์/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี
ประเภท
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

ท่ี
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ภาคผนวก 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก 

เรือ่ง  แผนการดำเนนิงาน ขององค์การบรหิารสว่นตำบลบางขนัแตก   
ประจำปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ประกาศองค์การบรหิารสว่นตำบลบางขนัแตก 

เรือ่ง  แผนการดำเนนิงาน ขององค์การบรหิารสว่นตำบลบางขนัแตก   
ประจำปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

......................................... 
 

  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 หมวด 5 (ข้อ 26 และ 27) แผน
ดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือ ได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วย
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณนั้น โดยเสนอคณะกรรมการท้องถิ่นพิจารณา แล้วนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
ประกาศใช้เป็นแผนดำเนินงานต่อไป ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน นั้น 

 

ดังนั้นเพื่อเป็นไปตามระเบียบดังกล่าวฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก จึงขอ
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อนำไปปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อ
ราชการต่อไป 

 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  15  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕62 
 
 

 
 

      ( นายอภินันท์  พัฒนาการพนิช ) 
     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก 

 


