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งานนโยบายและแผน 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางขนัแตก 

อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมุทรสงคราม 

 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม (ฉบับที่2) 

ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ 



ก 

 

หลักการและเหตผุล 
 

เนื่องด้วยตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๖ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (๑) ให้
ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อเป็นแนวทางในการบริหาร กิจการขององค์การบริหารส่วน
ต าบล และมาตรา ๖๙/๑ การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์
สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและ
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวด ๒  มาตรา ๑๖ (๑)  การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. ๒๕61 ซึ่งได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือใช้
เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม
ในช่วงของแผนนั้น ซึ่งปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๔)  ประกาศใช้ไปแล้ว เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ และ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่1 ประกาศใช้ไปแล้ว เมื่อวันที่ 26 เมษายน ๒๕61 แล้วนั้น  ทั้งนี้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก มีความจ าเป็นที่จะต้องเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว เพ่ือประโยชน์
ของประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที๒่) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ  ๙   

 

ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ.๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔ เพ่ิมเติม (ฉบับที่2) ขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางขันแตกได้  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และงบประมาณจากเงิน
สะสม โดยไดด้ าเนินการตามข้ันตอน  ดังนี้ 

 (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูลน ามา
วิเคราะห์เพื่อจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

 (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
 (3) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับองค์การ

บริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความ
เห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

 
   

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

                                              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 
                                       วันที่  14  มิถุนายน  พ.ศ. 2562 



ค ำน ำ 
 
  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548, (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  ได้ก ำหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น ซึ่งแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้นก ำหนดวิสัยทัศน์ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย และกลยุทธ์ โดยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำจังหวัด 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนำอ ำเภอ แผนพัฒนำต ำบล 
แผนพัฒนำหมู่บ้ำนหรือชุมชน อันมีลักษณะเป็นกำรก ำหนดรำยละเอียดแผนงำนโครงกำรพัฒนำ ที่จัดท ำขึ้นส ำหรับ
ปีงบประมำณแต่ละปี ซึ่งมีควำมต่อเนื่องและเป็นแผนก้ำวหน้ำ 

เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำยดังกล่ำว  จึงต้องจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 
๒๕๖๑–๒๕๖๔ เพ่ิมเติม (ฉบับที่2) ขึ้น  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี และพร้อมที่
จะน ำไปสู่กำรปฏิบัติและสำมำรถใช้ในกำรประสำนแผนกำรพัฒนำท้องถิ่นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล  
ตำมนโยบำยที่คณะผู้บริหำรหวังที่จะท ำให้เกิดกำรพัฒนำในท้องถิ่น 
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงขันแตก  จึงหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔ เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงขันแตก ฉบับนี้ จะเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำท้องถิ่นที่
มีประสิทธิภำพและตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนอย่ำงแท้จริงต่อไป 

 
 
 
               องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงขันแตก 
         มิถุนำยน  2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



สำรบญั 
 

เรือ่ง         หน้ำ  
                    

บนัทกึหลักกำรและเหตผุล          ก  

สว่นที ่ ๔  กำรน ำแผนพฒันำท้องถิน่สีป่สีู่กำรปฏบิัติ      2 
 - ผ.07 บัญชีสรุป       3 
 - ผ.01 โครงกำรที่ด ำเนินกำรเอง      4-16 
 - ผ.08 บัญชีครุภัณฑ์       17-21 

ประกำศใชแ้ผนพฒันำท้องถิ่นสีป่ ี(พ.ศ.2561-2564) เพิม่เติม ฉบับที ่2 
 
        
 
 
 
 
       
 
 



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

ด้านการเศรษฐกิจ

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน

- - - -

(ไม่มี)
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม 

รักษาความสงบเรียบร้อย
- - - -

(ไม่มี)
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน

 พาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว
- - - -

(ไม่มี)
5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง อบจ./จังหวัดฯ

(ไม่มี)
6 ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานบริหารงานท่ัวไป ส านักงานปลัด -

กองช่าง

ส่วนท่ี 4   
การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปีไปสู่การปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมือง
และสังคมท่ีดี

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2  I   หน้าท่ี  1



แบบ ผ.07
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2  I   หน้าท่ี  2



ผ.07

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)

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 1 ๖๕๐,๐๐๐ 9 5,950,000 13 21,868,600 23 28,468,600
0 0 1 650,000 9 5,950,000 13 21,868,600 23 28,468,600
- - - - - - - - -

  (ไม่มี)
- - - - - - - - -

  (ไม่มี)
- - - - - - - -

  (ไม่มี)

5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 1 200,000 2 4,120,000 0 0 3 4,320,000
0 0 1 200,000 2 4,120,000 0 0 3 4,320,000

6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 0 0 2 350,000 0 0 0 0 2 350,000
0 0 2 350,000 0 0 0 0 2 350,000
0 0 4 1,200,000 11 10,070,000 13 21,868,600 28 33,138,600

รวม 4 ปี

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ยุทธศาสตร์

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ปี 2563 ปี 2564ปี 2561 ปี 2562

รวมท้ังส้ิน

ยุทธ์ศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรรม 
การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมย่างย่ังยืน

บ้านเมืองและสังคมท่ีดี

รวม

รวม

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคม
รักษาความสงบเรียบร้อยชุมชน/สังคม

รวม

การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 I  หน้าท่ี  3



แบบ ผ.01
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2  I   หน้าท่ี  4



แบบ ผ. 01

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 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1.ก่อสร้างอาคารคลุม
ลานคสล.หน้าวิหาร
หลวงพ่อพูล ฐิตสีโร 
กว้าง 16 เมตร  ยาว 
27 เมตร  จ านวน 1 
หลัง

2.ก่อสร้างอาคารคลุม
ลานตัวหนอน หน้า
ปรกพระอาจารย์กรรม 
(กัมมัฏฐาน) กว้าง 15 
เมตร ยาว 30 เมตร 
จ านวน 1 หลัง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)

2,200,000          จ ำนวนสถำนท่ีเพ่ือ
ส่งเสริมกิจกรรม
กลุ่มของชุมชน
เพ่ิมข้ึนตำมแผน

ประชำชนมีสถำนท่ี
ท ำกิจกรรมร่วมกัน
ท่ีมีควำมสะดวก 
ปลอดภัยและ
เหมำะสม

กองช่าง1 ก่อสร้างอาคารคลุมลาน
อเนกประสงค์ บริเวณวัด
บางนางจีนกลาง หมู่ท่ี 1

เพ่ือให้มีสถำนท่ีจัด
กิจกรรมกลุ่มของ
ประชำชน

 -  - 2,225,000           

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 I  หน้าท่ี  5



แบบ ผ. 01

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 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)

2 ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์พร้อมห้องน้ า
 บริเวณ รพ.สต.วัดบางขัน
แตก หมู่ท่ี 1

เพ่ือให้มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมกลุ่มของ
ประชาชน

ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ กว้าง 7 
เมตร ยาว 18 เมตร

 -           650,000  -  - จ ำนวนสถำนท่ีเพ่ือ
ส่งเสริมกิจกรรม
กลุ่มของชุมชน
เพ่ิมข้ึนตำมแผน

ประชำชนมีสถำนท่ี
ท ำกิจกรรมร่วมกัน
ท่ีมีควำมสะดวก 
ปลอดภัยและ
เหมำะสม

กองช่าง

3 ปรับปรุง/ซ่อมแซม ศาลา
ประชาคม หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้สถำนท่ี
สำธำรณประโยชน์
สำมำรถใช้งำนได้
อย่ำงสะดวกและ
ปลอดภัย

ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
ศาลาประชาคม ขนาด 
4.80 เมตร ยาว 
12.80 เมตร

 -  -              200,000  - ร้อยละ 80 ของ
ประชำในพ้ืนท่ีมี
ควำมพึงพอใจ

ประชำชนมีสถำนท่ี
ท ำกิจกรรมร่วมกัน
ท่ีมีควำมสะดวก 
ปลอดภัยและ
เหมำะสม

กองช่าง

4 ก่อสร้างถนนผิวจราจร 
ลูกรังหินคลุก บริเวณ หลัง
วัดนางพิมพ์ หมู่ท่ี 3

เพ่ือพัฒนำระบบ
คมนำคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มำตรฐำน

ก่อสร้างถนนผิวจราจร 
ลูกรังหินคลุก กว้าง 4 
เมตร ระยะทาง 250 
เมตร

 -  - 625,000              - จ ำนวนเส้นทำง
คมนำคมท่ีมีคุณภำพ
เพ่ิมข้ึนตำมแผน

ประชำชนมี
คุณภำพชีวิตท่ีดีจำก
ระบบคมนำคมท่ีได้
มำตรฐำน

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 I  หน้าท่ี  6



แบบ ผ. 01

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 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)

5 ปรับปรุง/ซ่อมแซม และต่อ
เติมศาลาประชาคม หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้สถำนท่ี
สำธำรณประโยชน์
สำมำรถใช้งำนได้
อย่ำงสะดวกและ
ปลอดภัย

ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
ศาลาประชาคม
-ซ่อมเพดาน
-เทปูนรอบอาคาร
-ติดร้ัวสแตนเลส

 -  -              200,000  - ร้อยละ 80 ของ
ประชำในพ้ืนท่ีมี
ควำมพึงพอใจ

ประชำชนมีสถำนท่ี
ท ำกิจกรรมร่วมกัน
ท่ีมีควำมสะดวก 
ปลอดภัยและ
เหมำะสม

กองช่าง

6 ก่อสร้างลานกีฬาเพ่ือชุมชน
 บริเวณหน้าท่ีท าการอบต.
 หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้มีสถานท่ี
ส่งเสริมการ
รวมกลุ่มกิจกรรม
ประเภทการกีฬา
ของชุมชน

ก่อสร้างลานแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต พ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 200 ตาราง
เมตร

 -  -              600,000  - จ านวนสถานท่ีเพ่ือ
ส่งเสริมการกีฬา
ของชุมข้ึนเพ่ิมข้ึน
ตามแผน

ประชาชนมีสถานท่ี
ท ากิจกรรมร่วมกัน
ท่ีมีความสะดวก 
ปลอดภัยและ
เหมาะสม

กองช่าง

7 ก่อสร้างท่อเหล่ียมบริเวณ
คลองตาฉัน หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้น้ าไม่ท่วมขัง
ผิวจราจร และการ
ระบายน้ าสะดวกข้ึน

ก่อสร้างท่อระบายน้ า 
กว้าง 1.80 เมตร ยาว
 8.00 เมตร (จ านวน 1
 แห่ง)

 -  -  -              150,000 จ ำนวนระบบ
ระบำยน้ ำท่ีมี
ประสิทธิภำพเพ่ิม
มำกข้ึนตำมแผน

ระบบระบำยน้ ำท่ี
ได้มำตรฐำนท ำให้
กำรคมนำคมเป็นไป
อย่ำงสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 I  หน้าท่ี  7



แบบ ผ. 01

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 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)

8 ก่อสร้างถนนผิวจราจร 
ลูกรังหินคลุก บริเวณบ้าน
นายเฉนียน นวลจันทร์ หมู่
ท่ี 5

เพ่ือพัฒนำระบบ
คมนำคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มำตรฐำน

ก่อสร้างถนนผิวจราจร
ลูกรังหินคลุก กว้าง 4  
เมตร ระยะทาง 500 
เมตร

 -  -  -           1,550,000 จ ำนวนเส้นทำง
คมนำคมท่ีมีคุณภำพ
เพ่ิมข้ึนตำมแผน

ประชำชนมี
คุณภำพชีวิตท่ีดีจำก
ระบบคมนำคมท่ีได้
มำตรฐำน

กองช่าง

9 ก่อสร้างถนน ผิวจราจร 
คสล. สายเลียบคลอง
ตะเคียน หมู่ท่ี 5

เพ่ือพัฒนำระบบ
คมนำคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มำตรฐำน

ก่อสร้ำงถนนผิว
จรำจรคสล. กว้ำง 4 
เมตร ระยะทำง 1,090
 เมตร

 -  -  -           2,513,600 จ ำนวนเส้นทำง
คมนำคมท่ีมีคุณภำพ
เพ่ิมข้ึนตำมแผน

ประชำชนมี
คุณภำพชีวิตท่ีดีจำก
ระบบคมนำคมท่ีได้
มำตรฐำน

กองช่าง

10 ปรับปรุง/ซ่อมแซม และต่อ
เติมศาลาประชาคม หมู่ท่ี 5

เพ่ือให้สถำนท่ี
สำธำรณประโยชน์
สำมำรถใช้งำนได้
อย่ำงสะดวกและ
ปลอดภัย

ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
และต่อเติมศาลา
ประชาคม

 -  -  -              200,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชำในพ้ืนท่ีมี
ควำมพึงพอใจ

ประชำชนมีสถำนท่ี
ท ำกิจกรรมร่วมกัน
ท่ีมีควำมสะดวก 
ปลอดภัยและ
เหมำะสม

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 I  หน้าท่ี  8



แบบ ผ. 01

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 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)

11 ก่อสร้างท่อเหล่ียม บริเวณ
ระหว่างบ้านนายส ารวย 
บัวแดง ซอยบ้านห่ิงห้อย 
หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้น้ าไม่ท่วมขัง
ผิวจราจร และการ
ระบายน้ าสะดวกข้ึน

ก่อสร้างท่อเหล่ียว
ระบายน้ า ขนาด 5x6 
เมตร

 -  -              400,000  - จ ำนวนระบบ
ระบำยน้ ำท่ีมี
ประสิทธิภำพเพ่ิม
มำกข้ึนตำมแผน

ระบบระบำยน้ ำท่ี
ได้มำตรฐำนท ำให้
กำรคมนำคมเป็นไป
อย่ำงสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

12 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
บริเวณ ซอยบ้านห่ิงห้อย 
(บริเวณท้ายซอย) หมู่ท่ี 6

เพ่ือพัฒนำระบบ
คมนำคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มำตรฐำน

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
กว้าง 4.00 เมตร  
ระยะทาง 155 เมตร

 -  -  -              400,000 จ ำนวนเส้นทำง
คมนำคมท่ีมีคุณภำพ
เพ่ิมข้ึนตำมแผน

ประชำชนมี
คุณภำพชีวิตท่ีดีจำก
ระบบคมนำคมท่ีได้
มำตรฐำน

กองช่าง

13 ขยายไหล่ทางถนนในซอย
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 7

เพ่ือพัฒนำระบบ
คมนำคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มำตรฐำน

ขยายผิวจราจร กว้าง 1
 เมตร ระยะทาง 700 
เมตร

 -  -              700,000  - จ ำนวนเส้นทำง
คมนำคมท่ีมีคุณภำพ
เพ่ิมข้ึนตำมแผน

ประชำชนมี
คุณภำพชีวิตท่ีดีจำก
ระบบคมนำคมท่ีได้
มำตรฐำน

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 I  หน้าท่ี  9



แบบ ผ. 01

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 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)

14 ก่อสร้างถนนผิวจราจรหิน
คลุก บริเวณบ้านนาง
จุฑารัตน์ บ ารุงศรี หมู่ท่ี 7

เพ่ือพัฒนำระบบ
คมนำคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มำตรฐำน

ก่อสร้างถนน ผิวจราจร
หินคลุก กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 400 เมตร

 -  -  -           1,400,000 จ ำนวนเส้นทำง
คมนำคมท่ีมีคุณภำพ
เพ่ิมข้ึนตำมแผน

ประชำชนมี
คุณภำพชีวิตท่ีดีจำก
ระบบคมนำคมท่ีได้
มำตรฐำน

กองช่าง

15 เสริมผิวจราจรถนนคสล. 
บริเวณบ้านนางนางอุทัย 
ทับเพชร หมู่ท่ี 7 (เช่ือมต่อ
 หมู่ท่ี 10)

เพ่ือพัฒนำระบบ
คมนำคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มำตรฐำน

เสริมผิวจราจรถนน 
คสล. กว้าง 5.00 ม. 
ระยะทาง 1.052 เมตร

 -  -  -           6,555,000 จ ำนวนเส้นทำง
คมนำคมท่ีมีคุณภำพ
เพ่ิมข้ึนตำมแผน

ประชำชนมี
คุณภำพชีวิตท่ีดีจำก
ระบบคมนำคมท่ีได้
มำตรฐำน

    กองช่าง      
(งบจังหวัด)

16 ก่อสร้างถนนผิวจราจรหิน
คลุกพร้อมสะพานคสล. 
บริเวณบ้านนายจรูญ คูฮก
ซ่ิว หมู่ท่ี 7

เพ่ือพัฒนำระบบ
คมนำคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มำตรฐำน

ก่อสร้างถนนผิวจราจร
หินคลุกพร้อมสะพานค
สล. กว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 210 เมตร

 -  -  -              800,000 จ ำนวนเส้นทำง
คมนำคมท่ีมีคุณภำพ
เพ่ิมข้ึนตำมแผน

ประชำชนมี
คุณภำพชีวิตท่ีดีจำก
ระบบคมนำคมท่ีได้
มำตรฐำน

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 I  หน้าท่ี  10



แบบ ผ. 01

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 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)

17 ก่อสร้างถนนผิวจราจร 
คสล. บริเวณบ้านนาง
ส ารวม สว่างหล้า หมู่ท่ี 7

เพ่ือพัฒนำระบบ
คมนำคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มำตรฐำน

ก่อสร้างถนนผิวจราจร 
คสล. กว้าง 4  เมตร 
ระยะทาง 550 เมตร

 -  -  -           1,100,000 จ ำนวนเส้นทำง
คมนำคมท่ีมีคุณภำพ
เพ่ิมข้ึนตำมแผน

ประชำชนมี
คุณภำพชีวิตท่ีดีจำก
ระบบคมนำคมท่ีได้
มำตรฐำน

กองช่าง

18 ก่อสร้างถนนผิวจราจรคสล.
 พร้อมวางท่อระบายน้ า 
บริเวณซอยบางช้างตาย 
หมู่ท่ี 8

เพ่ือพัฒนำระบบ
คมนำคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มำตรฐำน

ก่อสร้างถนนผิว
จราจรคสล. พร้อมวาง
ท่อระบายน้ า กว้าง 5 
เมตร ระยะทาง 645  
เมตร

 -  -  -           1,620,000 จ ำนวนเส้นทำง
คมนำคมท่ีมีคุณภำพ
เพ่ิมข้ึนตำมแผน

ประชำชนมี
คุณภำพชีวิตท่ีดีจำก
ระบบคมนำคมท่ีได้
มำตรฐำน

กองช่าง

19 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิว
จราจรลาดยาง บริเวณ
ซอยบ้านบางตีนเป็ด หมู่ท่ี 
10

เพ่ือพัฒนำระบบ
คมนำคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มำตรฐำน

ปรับปรุง/ซ่อมแซมผิว
จราจรลาดยาง กว้าง 4
 เมตรระยะทาง 460 
เมตร

 -  -              550,000  - จ ำนวนเส้นทำง
คมนำคมท่ีมีคุณภำพ
เพ่ิมข้ึนตำมแผน

ประชำชนมี
คุณภำพชีวิตท่ีดีจำก
ระบบคมนำคมท่ีได้
มำตรฐำน

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 I  หน้าท่ี  11



แบบ ผ. 01

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 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)

20 ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาด
ยาง บริเวญซอยหลังบ้าน
ผู้ใหญ่ หมู่ท่ี 10

เพ่ือพัฒนำระบบ
คมนำคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มำตรฐำน

ก่อสร้างถนนผิวจราจร 
ลาดยาง กว้าง 5 เมตร
ระยะทาง 250 เมตร

 -  -              450,000  - จ ำนวนเส้นทำง
คมนำคมท่ีมีคุณภำพ
เพ่ิมข้ึนตำมแผน

ประชำชนมี
คุณภำพชีวิตท่ีดีจำก
ระบบคมนำคมท่ีได้
มำตรฐำน

กองช่าง

21 ก่อสร้างท่อระบายน้ า 
บริเวณซอยบ้านผู้ใหญ่   สุ
วิภา หมู่ท่ี 11 

เพ่ือให้น้ ำไม่ท่วมขัง
ผิวจรำจร และกำร
ระบำยน้ ำสะดวกข้ึน

ก่อสร้างท่อระบายน้ า 
กว้าง 0.50 เมตร ยาว
 50 เมตร

 -  -  -              100,000 จ านวนระบบ
ระบายน้ าท่ีมี
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากข้ึนตามแผน

ระบบระบายน้ าท่ี
ได้มาตรฐานท าให้
การคมนาคมเป็นไป
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

22 ก่อสร้างศาลาประชาคม 
และลานกีฬาชุมชน หมู่ท่ี 
12

เพ่ือให้มีสถำนท่ีจัด
กิจกรรมกลุ่มของ
ประชำชน

ก่อสร้างศาลา
ประชาคมขนาด  (6x8
 ม.) พร้อมลาน
คอนกรีตขนาด(10x18
 ม.)

 -  -  - 2,500,000          จ ำนวนสถำนท่ีเพ่ือ
ส่งเสริมกิจกรรม
กลุ่มของชุมข้ึน
เพ่ิมข้ึนตำมแผน

ประชำชนมีสถำนท่ี
ท ำกิจกรรมร่วมกัน
ท่ีมีควำมสะดวก 
ปลอดภัยและ
เหมำะสม

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 I  หน้าท่ี  12



แบบ ผ. 01

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 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)

23 ก่อสร้างถนน เลียบล าประ
โดง หมู่ท่ี 12

เพ่ือพัฒนำระบบ
คมนำคมท่ีสะดวก
ปลอดภัย และได้
มำตรฐำน

ก่อสร้างถนน เลียบล า
ประโดง กว้าง 7 เมตร 
ระยะทาง 260 เมตร

 -  -  - 780,000             จ ำนวนเส้นทำง
คมนำคมท่ีมีคุณภำพ
เพ่ิมข้ึนตำมแผน

ประชำชนมี
คุณภำพชีวิตท่ีดีจำก
ระบบคมนำคมท่ีได้
มำตรฐำน

กองช่าง

รวม 23 โครงการ -               650,000         5,950,000          21,868,600       -                  -                  -              

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 I  หน้าท่ี  13



แบบ ผ. 01

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

     ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน
         5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ปรับปรุง/
ซ่อมแซม/ต่อเติม บริเวณ
ศาลารอรถ หมู่ท่ี 8
   -บ้านซ้าย
    -ปากซอยบางช้างตาย

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว
ในพ้ืนท่ีต าบลบาง
ขันแตก

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
บริเวณศาลารอรถ 
หมู่ท่ี 8  พ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 50 ตรม.

- - 120,000       - จ านวนพ้ืนท่ีสีเขียว 
และมีการปรับภูมิ
ทัศน์เพ่ิมข้ึน

ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมใน
พ้ืนท่ีมีความ
สมบูรณ์และย่ังยืน

กองช่าง

2 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง 
บริเวณหน้าท่ีท าการอบต.ฯ
 หมู่ท่ี 4

เพ่ือป้องกันการกัด
เซาะตล่ิงของแม่น้ า
ล าคลอง

ก่อสร้างเข่ือนป้องกัน
ตล่ิงบริเวณหน้าท่ีท า
การอบต.ฯ  สูง 1.50
 เมตร ระยะทาง 
40.95 เมตร

-        200,000 - - จ านวนเข่ือน
ป้องกันการกัดเซาะ
ตล่ิงเพ่ิมข้ึนตามแผน

ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมใน
พ้ืนท่ีมีความ
สมบูรณ์และย่ังยืน

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 I  หน้าท่ี  14



แบบ ผ. 01

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

     ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน
         5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

3 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง 
บริเวณริมแม่น้ าวัดนางพิมพ์
 หมู่ท่ี 3

เพ่ือป้องกันการกัด
เซาะตล่ิงของแม่น้ า
ล าคลอง

ก่อสร้างเข่ือนป้องกัน
ตล่ิง บริเวณริมแม่น้ า
วัดนางพิมพ์สูง 2.50 
เมตรระยะทาง 180 
เมตร

 -  -     4,000,000  - จ านวนเข่ือน
ป้องกันการกัดเซาะ
ตล่ิงเพ่ิมข้ึนตามแผน

ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมใน
พ้ืนท่ีมีความ
สมบูรณ์และย่ังยืน

กองช่าง

รวม 3 โครงการ -                200,000       4,120,000    -              

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 I  หน้าท่ี  15



แบบ ผ. 01

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

     ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและท่ีดี
        6.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป

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

1 โครงการเก่ียวกับราชพิธี 
เน่ืองในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธี พระบรม
ราชาภิเษกสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวรางกูร

เพ่ือจัดกิจกรรม
แสดงความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์

จ านวนกิจกรรมท่ี
แสดงความ
จงรักภักดีไม่น้อย
กว่า 2 กิจกรรม

- 150,000 - - ความส าเร็จในการ
ด าเนินโครงการ 
ร้อยละ 80

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ส านึกรักสถาบัน
พระมหากษัตริย์

ส านักปลัดฯ

2 ปรับปรุงพ้ืนอาคาร
ส านักงานอบตฯ

เพ่ือให้มีอาคาร
ส านักงานท่ีพร้อม
รองรับภารกิจของ 
อบต.ฯ

ปรับปรุงพ้ืนอาคาร
ส านักงาน อบต.ฯ 
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
255 ตารางเมตร

200,000 ประชาชนและ
บุคลากรผู้ใช้
สถานท่ีมีความพึง
พอใจ ร้อยละ 80

สามารถอ านวย
ความสะดวกและ
ยกระดับการ
ให้บริการท่ี
เหมาะสมแก่
ประชาชน

ส านักปลัดฯ

รวม 2 โครงการ -                 350,000       -               -                

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ (บาท)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 I  หน้าท่ี  16



แบบ ผ.08
บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2  I   หน้าท่ี  17



แบบ ผ. 08

เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 แผนงานบริหารงาน

ท่ัวไป
ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ เพ่ือให้บริการ

ประชาชนและ
เพ่ือให้การเป็นไป
ตามค าส่ัง คสช. ท่ี 
21/2560 ลงวันท่ี
 4 เมษายน 2560

เคร่ืองอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
จ านวน 3 เคร่ือง เคร่ืองละ 700 บาท  
(ตามบัญชีราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 
2561)

 -                2,100  -  - ส านักงานปลัด

2 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป

ครุภัณฑ์ ส านักงาน เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด

เคร่ืองดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร จ านวน 1 
เคร่ือง เคร่ืองละ 13,000 บาท (ตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ปีงบประมาณ 2562 ปรับปรุงล่าสุด 
มีนาคม 2562)

 -              13,000  -  - ส านักงานปลัด

3 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป

ครุภัณฑ์ ส านักงาน เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด

โต๊ะโฟเมก้าสีขาว ขาเหล็กชุบโครเม่ียม 
ขนาด 180x60x75 ซม.  จ านวน 20 
ตัว  ตัวละ 2,000 บาท (ราคาตาม
ท้องตลาด)

 -              40,000  -  - ส านักงานปลัด

4 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป

ครุภัณฑ์ ส านักงาน เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด

โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด100x60x75
 ซม.  จ านวน 13 ตัว  ตัวละ 2,800 
บาท (ราคาตามท้องตลาด)

 -            36,400  -  - ส านักงานปลัด

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 I  หน้าท่ี  18



แบบ ผ. 08

เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก

5 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป

ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด

เคร่ืองพิมพ์เช็ค จ านวน 1 เคร่ือง โดย
มีคุณลักษณะดังต่อไปน้ี เทคโนโลยี
การพิมพ์ ชนิดเข็มกระแทกแบบ
เมตริกช์ จ านวนเข็มพิมพ์ : 24 pins  
ความเร็วในการพิมพ์ : HIGH SPEED 
DRAFT 480 cps, DRAFT 360 cps,
 NLQ 180 cps, LQ 120 cps 
หน่วยความจ า : 64 KB  ระบบ
ต่อเช่ือม(มาตรฐาน) : Bi-directional 
parallel interface (IEEE1284 
nibble mode supported), Serial 
I/F, USB 2.0 (ราคาตามท้องตลาด)

 -            35,000  -  - กองคลัง

6 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป

ครุภัณฑ์ การเกษตร เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด

เคร่ืองฉีดน้ าแรงดันสูง จ านวน 1 เคร่ือง 
เคร่ืองละ 24,000 บาท  (ราคาตาม
ท้องตลาด)

 -              24,000  -  - กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 I  หน้าท่ี  19



แบบ ผ. 08

เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก

7 แผนงานรักษาความ
สงบภายใน

ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานรักษา
ความสงบเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
และสะดวกรวดเร็ว

รถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด 1 ตัน 
ขับเคล่ือน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่ ากว่า 2,400 ซีซี (แบบมีช่องว่างหลัง
คนขับ) จ านวน 1 คัน คันละ 715,000
 บาท  (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
 ปีงบประมาณ 2562 ปรับปรุงล่าสุด 
มีนาคม 2562)

 -            715,000  -  - ส านักงานปลัด

8 แผนงานรักษา
ความสงบภายใน

ครุภัณฑ์ อ่ืนๆ เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานรักษา
ความสงบเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด

กระจกโค้งพร้อมติดต้ัง โดยมี
คุณลักษณะดังต่อไปน้ี กระจกโค้งโพลี
คาร์บอเนต กรอบอะคริลิค ขนาด 32
 น้ิว พร้อมเสาเหล็กอาบสังกะสี ขนาด
 2 ½ ยาวไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร 
ทาสีขาว/ด า (เขียนข้อความ อบต.บาง
ขันแตก) จ านวน 20 จุด จุดละ 
7,000 บาท (ราคาตามท้องตลาด)

 -          140,000  -  - ส านักงานปลัด

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 I  หน้าท่ี  20



แบบ ผ. 08

เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสมุทรสงคราม

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก

9 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือใช้ในการส ารวจ
การจุดช ารุด เพ่ือ
ป้องกันกันความ
เสียหายท้ังชีวิตและ
ทรัพย์สิน ในการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองมือวัดหาต าแหน่งเสียสายเคเบิล
ตัวน า จ านวน 1 เคร่ือง เคร่ืองละ 
25,000 บาท  (ราคาตามท้องตลาด)

 -              25,000  -  - กองช่าง

-                1,030,500      -                -                รวม
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