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  ด้วยระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2548 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559  หมวด 5 (ข้อ 26 และ 27) แผนด ำเนินงำนให้จัดท ำให้แล้วเสร็จภำยในสำมสิบ
วันนับแต่วันที่ประกำศใช้งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติมงบประมำณจำกเงินสะสม หรือ 
ได้รับแจ้งแผนงำนและโครงกำรจำกหน่วยรำชกำรส่วนกลำง  ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอ่ืน ๆ ที่ต้อง
ด ำเนินกำรในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมำณนั้น  โดยเสนอคณะกรรมกำรท้องถิ่นพิจำรณำแล้ว
น ำเสนอผู้บริหำรท้องถิ่นประกำศใช้เป็นแผนด ำเนินงำนต่อไป ทั้งนี้ ให้ปิดประกำศแผนกำรด ำเนินงำนภำยในสิบห้ำวัน
นับแต่วันประกำศ เพ่ือให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกำศไว้อย่ำงน้อยสำมสิบวัน นั้น 

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงขันแตก จึงขอประกำศใช้แผนด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2562  เพ่ือน ำไปปฏิบัติงำนให้เกิดประโยชน์ต่อรำชกำรต่อไป 

  จึงประกำศมำเพ่ือทรำบโดยทั่วกัน 

   ประกำศ  ณ  วันที่   1    เดือน  ตุลำคม  พ.ศ. 2561 

 

 

        (นำยอภินันท์   พัฒนำกำรพนิช) 
                    นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงขันแตก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ำน ำ 
 

  ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงขันแตก ได้ประกำศใช้ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 เรียบร้อยแล้ว นั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนตำมข้อบัญญัติเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตำม
ก ำหนดระยะเวลำ จ ำเป็นที่จะต้องมีกำรวำงแผนเพ่ือให้เป็นไปตำมห้วงระยะเวลำและสอดคล้องกับงบประมำณ 
ดังนั้น จึงได้มีกำรจัดท ำแผนด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงขันแตกขึ้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือใน
บริหำรงำน และควบคุมกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสม โดยแผนด ำเนินงำนนี้ จะแสดงรำยละเอียดของ
แผนงำน / โครงกำรพัฒนำและกิจกรรมกำรพัฒนำที่ด ำเนินงำนในพ้ืนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงขันแต ก 
นอกจำกนี้แผนด ำเนินกำรดังกล่ำวยังเป็นเครื่องมือส ำหรับคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำอีกด้วย  

หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำแผนด ำเนินกำรฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหำรท้องถิ่น และคณะกรรมกำร
ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำได้เป็นอย่ำงดี 
 
 
 
 
       งำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
             องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงขันแตก 
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ส่วนที่ 1 
 
 

1.1 บทน ำ 
 ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ แผนพัฒนำสี่ปี และแผน
ด ำเนินงำน ส ำหรับแผนกำรด ำเนินงำนนั้น มีจุดมุ่งหมำยเพ่ือแสดงถึงรำยละเอียดแผนงำน/โครงกำรพัฒนำและ
กิจกรรมที่ด ำเนินกำรจริงทั้งหมด ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ ำปีงบประมำณนั้น แผนด ำเนินกำร
เป็นเอกสำรที่ระบุแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะด ำเนินกำรในปีงบประมำณนั้น ๆ ท ำให้แนวทำงในกำร
ด ำเนินงำนในปีงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติมำกขึ้น มีกำรประสำนและ
บูรณำกำรกำรท ำงำนกับหน่วยงำนและกำรจ ำแนกรำยละเอียดต่ำง ๆ ของแผนงำน/โครงกำร ในแผนกำรด ำเนินงำน 
จะท ำให้กำรติดตำมประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีควำมสะดวกมำกขึ้นอีกด้วย 
 
1.2 วตัถปุระสงคข์องแผนกำรด ำเนนิงำน 

1. เพ่ือแสดงรำยละเอียดของแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมทั้งหมด ที่จะด ำเนินกำรจริงในปีงบประมำณนั้น ใน
พ้ืนที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

2. เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรมีควำมชัดเจนมำกขึ้น 
3. เพ่ือใช้เป็นเอกสำรส ำคัญในกำรติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนอ่ืน ให้มีควำมสะดวกและชัดเจนในกำร

ด ำเนินกำรต่ำง ๆ 
4. เพ่ือเป็นกำรแปลงแผนพัฒนำสี่ปี ไปสู่แผนกำรด ำเนินงำน ให้มีควำมสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์กำร

พัฒนำ 
 5. เพ่ือให้กำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของโครงกำรสะดวกและมีประสิทธิภำพมำกข้ึน 
 

1.3 ขัน้ตอนกำรจดัท ำแผนกำรด ำเนนิงำน 
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 หมวดที่ 5 ข้อ 26 และข้อ 27  กำรจัดท ำแผนด ำเนินงำนให้ด ำเนินกำร ดังนี้ 
(1) คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นรวบรวมแผนงำน โครงกำรพัฒนำขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจและหน่วยงำนอ่ืนๆ ที่ด ำเนินกำรในพ้ืนที่
องค์กรปกครองส่วนท้อง แล้วจัดท ำแผนร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน เสนอคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 

(2) คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนด ำเนินกำร แล้วเสนอผู้บริหำรท้องถิ่นประกำศเป็นแผน
ด ำเนินงำน  ทั้งนี้ให้ปิดประกำศแผนกำรด ำเนินงำนภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ประกำศ เพ่ือให้ประชำชนในท้องถิ่น
ทรำบ โดยทั่วกันและปิดประกำศไว้อย่ำงน้อยสำมสิบวัน 

(3) แผนกำรด ำเนินงำนให้จัดท ำให้แล้วเสร็จภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ประกำศใช้งบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี  งบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติม งบประมำณจำกเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงำนและโครงกำรจำกหน่วย
รำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอ่ืน ๆ ที่ต้องด ำเนินกำรในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในปีงบประมำณนั้น 
 
 



ขั้นตอนกำรจดัท ำแผนด ำเนนิงำน 
 
คณะกรรมกำรสนับสนุน 
กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระยะเวลำในกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนนิงำน 

แผนกำรด ำเนินงำนให้จัดท ำให้แล้วเสร็จภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ประกำศใช้งบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี  งบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติม งบประมำณจำกเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงำนและโครงกำรจำกหน่วย
รำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอ่ืน ๆ ที่ต้องด ำเนินกำรในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในปีงบประมำณนั้น 

“กำรขยำยเวลำกำรจัดท ำแผนและแก้ไขแผนกำรด ำเนินงำนเป็นอ ำนำจของผู้บริหำรท้องถิ่น” 
 

รวมรวมโครงกำร 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงำนอ่ืน 

กำรจัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน คณะกรรมกำรสนับสนุน 
กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 

คณะกรรมกำรสนับสนุน 
กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 

เสนอร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 

คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น พิจำรณำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 

เสนอร่ำงฯ ต่อผู้บริหำรท้องถิ่น 

ผู้บริหำรท้องถิ่น ผู้บริหำรท้องถิ่นให้ควำมเห็นชอบ 

ประกำศใช้ 



แนวทำงในกำรจดัท ำแผนกำรด ำเนนิงำน 
แผนกำรด ำเนินงำน เป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรท้องถิ่น เพ่ือควบคุม กำรด ำเนินงำน

ให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ  รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในกำรติดตำมกำรด ำเนินงำน  และกำร
ประเมินผล ดังนั้นแผนกำรด ำเนินงำนจึงมีแนวทำงในกำรจัดท ำ ดังนี้ 

1. เป็นแผนที่แยกออกมำจำกแผนพัฒนำ และมีลักษณะเป็นแผนด ำเนินกำร 
2. จัดท ำหลังจำกท่ีได้มีกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีแล้ว 
3. แสดงถึงเป้ำหมำย รำยละเอียดกิจกรรม งบประมำณ ระยะเวลำที่ชัดเจน และแสดงถึงกำรด ำเนินงำนจริง 
4. เป็นกำรรวบรวมข้อมูลจำกทุกหน่วยงำนที่จะเข้ำมำด ำเนินกำรในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
รำยละเอยีดขัน้ตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนนิงำน 

ขั้นตอนที ่1 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรพัฒนำท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงกำร/กิจกรรม  ที่จะมีกำรด ำเนินกำรจริง

ในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงกำร/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นเอง และ
โครงกำร/กิจกรรมที่หน่วยงำนอ่ืนจะเข้ำมำด ำเนินกำรในพ้ืนที่ โดยข้อมูลดังกล่ำวอำจตรวจสอบได้จำกหน่วยงำน   
ในพ้ืนที ่และตรวจสอบจำกแผนกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำจังหวัด/อ ำเภอ หรือก่ิงอ ำเภอแบบบูรณำกำร 

ขั้นตอนที ่2 กำรจัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 
คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรพัฒนำท้องถิ่น จัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน โดยพิจำรณำจัดหมวดหมู่ให้

สอดคล้องกับยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำของท้องถิ่นก ำหนดไว้ในแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้ำโครงแผนกำรด ำเนินงำนแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 บทน ำ 
ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปโครงกำร/กิจกรรมเพ่ือประกำศใช้ กำรประกำศแผนกำรด ำเนินงำน 
ขั้นตอนที ่3 กำรประกำศใช้แผนกำรด ำเนินงำน 
1. คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรพัฒนำท้องถิ่น น ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำนเสนอผู้บริหำรท้องถิ่น  เพ่ือ

ประกำศใช้ กำรประกำศแผนกำรด ำเนินงำน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท ำประกำศขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง แผนกำรด ำเนินงำนของ (องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด/ เมืองพัทยำ /เทศบำล/ องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล..........) ประจ ำปี............. เพ่ือปิดประกำศโดยเปิดเผยให้สำธำรณะชนได้ทรำบและสำมำรถตรวจสอบได้ 
ประโยชนข์องแผนกำรด ำเนนิงำน 

1. ท ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีทิศทำงกำรพัฒนำที่ชัดเจน โดยใช้แผนกำรด ำเนินงำน เป็นเครื่องมือ
ในกำรพัฒนำท้องถิ่น 

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแผนงำนโครงกำรพัฒนำ ตรงตำมควำมต้องกำรและตอบสนองปัญหำของ
ท้องถิ่น 

3. ท ำให้กำรพัฒนำในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ซ้ ำซ้อนกับหน่วยงำนอ่ืน 
4. ประชำชนทรำบล่วงหน้ำว่ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะด ำเนินกำรกิจกรรม หรือมีโครงกำรพัฒนำ

อะไรในพ้ืนที่บ้ำง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในกำรติดตำมและตรวจสอบกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้
เป็นไปด้วยควำมถูกต้อง โปร่งใส 

5. เป็นกำรประสำนและบูรณำกำรกำรท ำงำนกับหน่วยงำนต่ำงๆ 
6. กำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน จะท ำให้กำรติดตำมประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีควำมสะดวกมำกขึ้น 

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



 
 

 
 
 

 

 

ส่วนที ่2 
บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 



สว่นที ่2 
บัญชสีรปุจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ แผนกำรด ำเนนิงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลบำงขันแตก อ ำเภอเมืองสมทุรสงครำม จังหวดัสมุทรสงครำม 
 

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพฒันำ 
จ ำนวนโครงกำรที่

ด ำเนนิกำร 
ร้อยละของ

โครงกำรทัง้หมด 
จ ำนวน

งบประมำณ 
คิดเปน็ร้อยละ หนว่ยด ำเนนิกำร 

ยุทธศำสตร์ที ่1 กำรพฒันำดำ้นโครงสรำ้งพื้นฐำน 
   แผนงำนเคหะและชุมชน 
   แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

 
1 
2 

 
1.20 
2.41 

 
200,000 

2,000,000 

  
กองช่ำง 
กองช่ำง 

ยุทธศำสตร์ที ่2 กำรพฒันำดำ้นกำรส่งเสรมิคณุภำพชวีติ กำรศกึษำ 
ศลิปะ กำรกีฬำ วฒันธรรม ประเพณ ีภมูิปญัญำท้องถิน่ 
   แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
   แผนงำนกำรศึกษำ 
   แผนงำนสำธำรณสุข 
   แผนงำนศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร 
   แผนงำนงบกลำง 

 
 

3 
14 
2 

13 
5 

 
 

3.61 
16.87 
2.41 

15.66 
6.02 

 
 

110,000 
4,419,250 
100,000 
835,000 

17,504,000 

  
 

ส ำนักงำนปลัด 
กองกำรศึกษำฯ 
กองสำธำรณสุขฯ 
กองกำรศึกษำฯ 
ส ำนักงำนปลัด 

ยุทธศำสตร์ที ่3 กำรพฒันำดำนกำรจัดระเบยีบชุมชน/สงัคม กำรรักษำ
ควำมสงบเรยีบร้อย 
   แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน 
   แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
 

 
 

5 
1 

 
 

6.02 
1.20 

 
 

440,000 
50,000 

  
 

ส ำนักงำนปลัด 
ส ำนักงำนปลัด 

  

แบบ ผด.1 
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ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพฒันำ 
จ ำนวนโครงกำรที่

ด ำเนนิกำร 
ร้อยละของ

โครงกำรทัง้หมด 
จ ำนวน

งบประมำณ 
คิดเปน็ร้อยละ หนว่ยด ำเนนิกำร 

ยุทธศำสตร์ที ่4 กำรพฒันำและสง่เสริมเกษตรกรรม กำรลงทนุ    
พำณชิยกรรมและกำรท่องเทีย่ว 
   แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
   แผนงำนกำรเกษตร 

 
2 
3 

 
2.41 
3.61 

 
60,000 

150,000 

0.18 
0.45 

 

 

กองสำธำรณสุขฯ 
ส ำนักงำนปลดั 

ส ำนักงำนปลัด 
ยุทธศำสตร์ที ่5 กำรบริกำรจดักำรทรพัยำกรธรรมชำติและสิง่แวดลอ้ม
อยำ่งยัง่ยนื 
   แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
   แผนงำนสำธำรณสุข 
   แผนงำนเคหะและชุมชน 
   แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

 
 

1 
3 
3 
2 

 
 

1.20 
3.61 
3.61 
2.41 

 
 

10,000 
160,000 

3,120,000 
26,000 

 

 
 

0.03 
0.48 
9.41 
0.08 

 
 

ส ำนักงำนปลัด 
กองสำธำรณสุขฯ 
กองสำธำรณสุขฯ 
กองสำธำรณสุขฯ 

ยุทธศำสตร์ที ่6 กำรพฒันำดำ้นกำรบรหิำรจดักำรบำ้นเมอืงและ   
สงัคมทีด่ี 
   แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
   แผนงำนกำรศึกษำ 
   แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
   แผนงำนกำรเกษตร 
   แผนงำนงบกลำง 

 
 

13 
2 
5 
1 
2 

 
 

15.66 
2.41 
6.02 
1.20 
2.41 

 
 

3,310,000 
30,000 

165,000 
10,000 

470,000 

 
 

9.98 
0.09 
0.50 
0.03 
1.42 

 
 

ส ำนักงำนปลัด 
กองกำรศึกษำฯ 
ส ำนักงำนปลัด 
ส ำนักงำนปลัด 
ส ำนักงำนปลัด 

รวมทัง้สิน้ 83 100 33,169,250 100  
 
 

แบบ ผด.1 
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บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงขันแตก อ ำเภอเมืองสมุทรสงครำม จังหวัดสมุทรสงครำม 
********************************* 

1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
 แผนงำนเคหะและชุมชน 
 

ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของ

กิจกรรม 
งบประมำณ

(บำท) 
สถำนที่ด ำเนนิกำร 

 หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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.  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่ง
บริกำร  
 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจำ้ง
เหมำในกำรซ่อมแซม
ไฟฟ้ำสำธำรณะใน
ต ำบล 

200,000 
 

หมู่ 1 – 12 
ต ำบลบำงขันแตก 

กองช่ำง               

 
 

 
 
 
 
 

 
 

แบบ ผด.2 
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1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
 

ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของ

กิจกรรม 
งบประมำณ

(บำท) 
สถำนที่ด ำเนนิกำร 

 หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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.  ค่ำบ ำรุงรักษำและ
ซ่อมแซม  
 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำ
ซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
ซ่อมแซมรักษำ
ทรัพย์สินของ อบต.ให้
สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกต ิ

1,000,000  
 

หมู่ 1 – 12 
ต ำบลบำงขันแตก 

กองช่ำง               

2.  ค่ำจ้ำงออกแบบ ส ำรวจ 
รับรองแบบ ควบคุมงำน
ก่อสร้ำง  
 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำ
ออกแบบ ค่ำควบคุม
งำนทีจ่่ำยให้แก่ 
เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภำยนอกฯ 

1,000,000  
 

หมู่ 1 – 12 
ต ำบลบำงขันแตก 

กองช่ำง               
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บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงขันแตก อ ำเภอเมืองสมุทรสงครำม จังหวัดสมุทรสงครำม 

********************************* 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต กำรศึกษำ ศิลปะ กำรกีฬำ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
 

ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของ

กิจกรรม 
งบประมำณ

(บำท) 
สถำนที่ด ำเนนิกำร 

 หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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.  โครงกำรส่งเสริมกำร
เรียนรู้ตำมหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ด ำเนินกำรส่งเสริมหรือ
สนับสนนุ 
โครงกำรกำรเรียนรู้
ตำมหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง 

30,000 ต ำบลบำงขันแตก ส ำนักงำน
ปลัด 

              

2.  โครงกำรเยำวชนเรียนรู้
วิถีชีวิตพอเพียงตำมแนว
พระรำชด ำริ  
 

ด ำเนินกำรส่งเสริมหรือ
สนับสนนุโครงกำรกำร
เรียนรู้ตำมหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง 

30,000 ต ำบลบำงขันแตก ส ำนักงำน
ปลัด 

            

3.  ค่ำบริกำรสื่อสำรและ
โทรคมนำคม 
 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบริกำร
สื่อสำรและ
โทรคมนำคมเชน่ ค่ำ 
โทรสำร ค่ำวทิยุสื่อสำร 

50,000 
 

ต ำบลบำงขันแตก ส ำนักงำน
ปลัด 

            

 
 
 

แบบ ผด.2 
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2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต กำรศึกษำ ศิลปะ กำรกีฬำ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
 แผนงำนกำรศึกษำ 
 

ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของ

กิจกรรม 
งบประมำณ

(บำท) 
สถำนที่ด ำเนนิกำร 

 หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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.  โครงกำรทัศนศึกษำดู
งำนเพื่อพัฒนำศักยภำพ
ครูและคณะกรรมกำร
พัฒนำศูนย์พฒันำเด็ก
เล็กสังกัดอบต.บำงขนั
แตก 
 

ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำร
ทัศนศึกษำดูงำนเพื่อ
พัฒนำศักยภำพครูและ
คณะกรรมกำรพัฒนำ
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

50,000 
 

อบต.บำงขันแตก กอง
กำรศึกษำฯ 

              

2.  โครงกำรจ้ำงครูสอน
นักเรียนเสริมสร้ำง
คุณภำพทำงกำรศึกษำ 
โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคง
คำรำม 
 

อุดหนุนโรงเรียนวัดศรี
สุวรรณคงคำรำมตำม 
โครงกำรจ้ำงครูสอน
นักเรียน 

120,000 
 

โรงเรียนวัดศรี
สุวรรณำคงคำรำม 

กอง
กำรศึกษำฯ 

              

3.  โครงกำรจ้ำงวิทยำกรให้
ควำมรู้
ภำษำตำ่งประเทศ  
 

อุดหนุนโรงเรียนวัด
ธรรมสถิติ์วรำรำมตำม 
โครงกำรจ้ำงวิทยำกร
ให้ควำมรู้
ภำษำตำ่งประเทศ 

120,000 โรงเรียนวัด
ธรรมสถิติ์วรำรำม 

กอง
กำรศึกษำฯ 
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2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต กำรศึกษำ ศิลปะ กำรกีฬำ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
 แผนงำนกำรศึกษำ 
 

ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของ

กิจกรรม 
งบประมำณ

(บำท) 
สถำนที่ด ำเนนิกำร 

 หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4.  อุดหนุนงบประมำณ
ค่ำอำหำรกลำงวนั     
เด็กนักเรียนโรงเรียนวัด
ธรรมสถิติ์วรำรำม 

อุดหนุนงบประมำณ
ค่ำอำหำรกลำงวนั 

1,236,000 โรงเรียนวัด
ธรรมสถิติ์วรำรำม 

กอง
กำรศึกษำฯ 

            

5.  อุดหนุนงบประมำณ
ค่ำอำหำรกลำงวนัเด็ก
นักเรียนโรงเรียนวัดนำง
พิมพ์ 

อุดหนุนงบประมำณ
ค่ำอำหำรกลำงวนั 

100,000 โรงเรียนวัด      
นำงพิมพ ์

กอง
กำรศึกษำฯ 

              

6.  อุดหนุนงบประมำณ
ค่ำอำหำรกลำงวนัเด็ก
นักเรียนโรงเรียนวัด   
บำงขันแตก 

อุดหนุนงบประมำณ
ค่ำอำหำรกลำงวนั 

272,000 โรงเรียนวัด      
บำงขันแตก 

กอง
กำรศึกษำฯ 

            

7.  อุดหนุนงบประมำณ
ค่ำอำหำรกลำงวนัเด็ก
นักเรียนโรงเรียนวัดศรี
สุวรรณคงคำรำม 

อุดหนุนงบประมำณ
ค่ำอำหำรกลำงวนั 

342,000 โรงเรียนวัดศรี
สุวรรณคงคำรำม 

กอง
กำรศึกษำฯ 
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2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต กำรศึกษำ ศิลปะ กำรกีฬำ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
 แผนงำนกำรศึกษำ 
 

ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของ

กิจกรรม 
งบประมำณ

(บำท) 
สถำนที่ด ำเนนิกำร 

 หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8.  จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำน
บุคคลภำยนอกเพื่อ
ปฏิบัติหนำ้ที่ในกำร 
ดูแลเด็กเล็กสังกัดศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก 
 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจำ้ง
เหมำบริกำรแรงงำน
บุคคลภำยนอกเพื่อ 
ปฏิบัติงำนเก่ียวกับ
ด้ำนดูแลเด็กเล็กฯ 

120,000 
 

ศพด.บ้ำนคลองบ่อ 
 

กอง
กำรศึกษำฯ 

              

9.  โครงกำรวันเด็กแห่งชำต ิ เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จำ่ย
ตำมโครงกำรวันเด็ก
แห่งชำต 

100,000 
 

อบต.บำงขันแตก กอง
กำรศึกษำฯ 

              

10.  โครงกำรสนบัสนนุ
ค่ำอำหำรกลำงวนัศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กในสังกัด
อบต.บำงขันแตก 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจำ้ง
เหมำจัดท ำอำหำร
ให้กับศพด.ในสังกัด 
อบต.บำงขันแตก 

520,000 ศพด. 
- บ้ำนคลองบ่อ 
- ร.วัดบำงขันแตก 
- รร.วัดศรีสุวรรณำ
คงคำรำม 

กอง
กำรศึกษำฯ 

              

11.  โครงกำรค่ำยส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมฯ   
 

เพื่อจ่ำยเป็นเงิน
อุดหนุนให้แก่โรงเรียน
วัดธรรมสถิติ์วรำรำม 

54,250 
 

โรงเรียนวัด
ธรรมสถิติ์วรำรำม 

กอง
กำรศึกษำฯ 

 

            

12.  โครงกำรเยำวชนบำงขัน
แตกอนุรักษ์และสืบสำน
ดนตรีและ 
นำฎศิลป์ไทย 

เพื่อจ่ำยเป็นเงิน
อุดหนุนให้แก่โรงเรียน
วัดบำงขนัแตก 

130,000 
 

โรงเรียนวัดบำงขัน
แตก 

กอง
กำรศึกษำฯ 
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2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต กำรศึกษำ ศิลปะ กำรกีฬำ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
 แผนงำนกำรศึกษำ 

 
ล ำดับ

ที่  
โครงกำร/กิจกรรม 

รำยละเอียดของ
กิจกรรม 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่ด ำเนนิกำร 
 หน่วย

ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.  ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

13.  โครงกำรสนบัสนนุ
อำหำรเสริม (นม)  
 - ศพด.ในสังกัดอบต. 
 - โรงเรียนในพื้นที่ อบต. 

เพื่อจัดหำอำหำรเสริม 
(นม) ให้กับศพด.ใน
สังกัดอบต.และ
โรงเรียนในพื้นที่ อบต. 

1,135,000 ศพด. 3 แหง่ 
- บ้ำนคลองบ่อ 
- รร.วัดบำงขันแตก 
- รร.วัดศรสีุวรรณำ
คงคำรำม 
โรงเรยีน 4 แหง่ 
- รร.วัดศรีสุวรรณำ
คงคำรำม 
- รร.วัดบำงขันแตก 
- รร.วัดธรรมสถิติ์
วรำรำม 
- รร.วัดนำงพิมพ์ 

กอง
กำรศึกษำฯ 

            

14.  โครงกำรจ้ำงวิทยำกร
สอนดนตรีนำฎศิลป์และ
วัฒนธรรมไทย 
พื้นบำ้น 
  
 

เพื่อจ่ำยเป็นเงิน
อุดหนุนให้แก่โรงเรียน
วัดธรรมสถิติ์วรำรำม 

120,000  
 

โรงเรียนวัด
ธรรมสถิติ์วรำรำม 

กอง
กำรศึกษำฯ 
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2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต กำรศึกษำ ศิลปะ กำรกีฬำ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
 แผนงำนสำธำรณสุข 
 

ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของ

กิจกรรม 
งบประมำณ

(บำท) 
สถำนที่ด ำเนนิกำร 

 หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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.  โครงกำรป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อจำก
ยุงลำย 
 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จำ่ย
ตำมโครงกำรควบคุม
และป้องกัน 
โรคติดต่อจำกยุงลำย 
(โรคไข้เลือดออก) 

50,000 
 

หมู่ 1 – 12 
ต ำบลบำงขันแตก 

กอง 
สำธำรณสุขฯ 

            

2.  โครงกำรสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จำกโรคพิษ
สุนัขบำ้  ตำมพระรำช
ปณิธำนศำสดรำจำรย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ
เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์วลัย
ลักษณ์ อัครรำชกุมำรี 
 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จำ่ย
ตำมโครงกำรสัตว์
ปลอดโรค คน 
ปลอดภัย จำกโรคพิษ
สุนัขบำ้ 

50,000 
 

ต ำบลบำงขันแตก กอง 
สำธำรณสุข 
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2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต  กำรศึกษำ ศิลปะ กำรกีฬำ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 
 

ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของ

กิจกรรม 
งบประมำณ

(บำท) 
สถำนที่ด ำเนนิกำร 

 หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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.  โครงกำรส่งเสริมกำร
เรียนรู้ภูมิปัญญำท้องถิ่น
ประดิษฐ์ "จัน่"ก ำจัด 
กระรอก 
 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จำ่ย
ตำมโครงกำรส่งเสริม
กำรเรียนรู้ภูมิ 
ปัญญำท้องถิน่
ประดิษฐ์ "จัน่" 

30,000 
 

ต ำบลบำงขันแตก กอง
กำรศึกษำฯ 

              

2.  โครงกำรสืบสำนศลิปะ
ดนตรีไทยและนำฏศิลป์  
 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จำ่ย
ตำมโครงกำรสบืสำน
ศิลปะ ดนตรีไทย 
และนำฏศิลป ์

30,000 
 

ต ำบลบำงขันแตก กอง
กำรศึกษำฯ 

              

3.  โครงกำรอบรมศีลธรรม
และคุณธรรม   
 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จำ่ย
ในกำรจัดกิจกรรมตำม
โครงกำรอบรม 
ศีลธรรมและคุณธรรม 

20,000 
 

ต ำบลบำงขันแตก กอง
กำรศึกษำฯ 

              

4.  จัดซื้ออุปกรณ์กีฬำ 
และเครื่องออกก ำลังกำย 

จัดหำอุปกรณ์กีฬำ/
ติดตั้งเคร่ืองก ำลังกำย 

50,000 ต ำบลบำงขันแตก กอง
กำรศึกษำฯ 

              

5.  โครงกำรแข่งขันกีฬำ 
 

ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำร
แข่งขันกีฬำต่ำง ๆ 

60,000 
 

ต ำบลบำงขันแตก กอง
กำรศึกษำฯ 

              

6.  โครงกำรแข่งขันกีฬำ
ตะกร้อลอดบ่วง 
 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จำ่ย
ตำมโครงกำรแข่งขัน
กีฬำตะกร้อลอดบ่วง 

20,000 
 

ต ำบลบำงขันแตก กอง
กำรศึกษำฯ 
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2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต  กำรศึกษำ ศิลปะ กำรกีฬำ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 
 

ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของ

กิจกรรม 
งบประมำณ

(บำท) 
สถำนที่ด ำเนนิกำร 

 หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7.  โครงกำรสอนฟุตบอล 
(หลักสูตรฟุตบอลขั้น
พื้นฐำน)‘บำงขนัแตก 
เอฟซี อะคำเดมี’่ 
 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จำ่ย
ตำมโครงกำรสอน
ฟุตบอลฯ 

40,000 
 

ต ำบลบำงขันแตก กอง
กำรศึกษำฯ 

              

8.  โครงกำรแข่งขันกีฬำ
และกรีฑำนักเรียน
เครือข่ำยบำงขันแตก
ต้ำนภัยยำเสพติด 
 

เพื่อจ่ำยเป็นเงิน
อุดหนุนให้แก่โรงเรียน
วัดธรรมสถิติ์วรำรำม 

65,000 
 

ต ำบลบำงขันแตก กอง
กำรศึกษำฯ 

              

9.  โครงกำรจ้ำงวิทยำกรให้
ควำมรู้สำระวชิำสุข
ศึกษำ-พลศึกษำ 
โรงเรียนวัดบำงขันแตก 
 

เพื่อจ่ำยเป็นเงิน
อุดหนุนให้แก่โรงเรียน
วัดบำงขนัแตก 

120,000 
 

ต ำบลบำงขันแตก กอง
กำรศึกษำฯ 

              

10.  โครงกำรส่งเสริม 
สนับสนนุ และอนุรักษ์
ว่ำวไทย 

จัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
กำรอนุรักษ์ว่ำวไทย 

360,000 ต ำบลบำงขันแตก กอง
กำรศึกษำฯ 

            

11.  โครงกำรสืบสำน
ประเพณีแห่เทียน
พรรษำ 

จัดกิจกรรมแห่เทียน
จ ำน ำพรรษำ 

10,000 วัดในพื้นที่ต ำบล
บำงขันแตก 

กอง
กำรศึกษำฯ 
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2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต  กำรศึกษำ ศิลปะ กำรกีฬำ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 
 

ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของ

กิจกรรม 
งบประมำณ

(บำท) 
สถำนที่ด ำเนนิกำร 

 หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12.  โครงกำรสืบสำน
ประเพณีชักพระ 
ทอดผ้ำปำ่สำมัคคีและ
แข่งขันเรือพำย 

จัดกิจกรรมประเพณี
ชักพระ ทอดผ้ำป่ำ
สำมัคคีและแข่งขันเรือ
พำย 

20,000 ต ำบลบำงขันแตก กอง
กำรศึกษำฯ 

            

13.  โครงกำรสืบสำน
ประเพณีสงกรำนต์และ
วันผู้สงูอำย ุ

จัดกิจกรรมสืบสำน
ประเพณีวันสงกรำนต ์

10,000 ต ำบลบำงขันแตก กอง
กำรศึกษำฯ 
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2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต  กำรศึกษำ ศิลปะ กำรกีฬำ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
 แผนงำนงบกลำง 
 

ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของ

กิจกรรม 
งบประมำณ

(บำท) 
สถำนที่ด ำเนนิกำร 

 หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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.  สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภำพ
องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลบำงขันแตก 

สมทบทนุเข้ำกองทุน
ประกันสุขภำพ 
(สปสช.) 

600,000 อบต.บำงขันแตก กอง 
สำธำรณสุขฯ 

              

2.  สมทบกองทุน
สวัสดิกำรชุมชนคน
บำงขันแตก   
 

เพื่อสมทบกองทุน
สวัสดิกำรชุมชนคน
บำงขันแตก 

100,000 
 

อบต.บำงขันแตก ส ำนักงำน
ปลัด 

            

3.  เบี้ยยังชีพผู้สูงอำย ุ จัดสวัสดิกำรเบี้ยยังชีพ
ให้กับผู้สูงอำยุในต ำบล
บำงขันแตก 

15,000,000 ม. 1 – 12 
ต ำบลบำงขันแตก 

ส ำนักงำน
ปลัด 

            

4.  เบี้ยยังชีพผู้พิกำร จัดสวัสดิกำรเบี้ยยังชีพ
ให้กับผู้พิกำรในต ำบล
บำงขันแตก 

2,260,000 ม. 1 – 12 
ต ำบลบำงขันแตก 

ส ำนักงำน
ปลัด 

            

5.  เบี้ยยังชีพส ำหรับผูป้่วย
เอดส์ 

จัดสวัสดิกำรเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส ์

84,000 ต ำบลบำงขันแตก ส ำนักงำน
ปลัด 
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บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงขันแตก อ ำเภอเมืองสมุทรสงครำม จังหวัดสมุทรสงครำม 

********************************* 
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคม กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 
 

ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของ

กิจกรรม 
งบประมำณ

(บำท) 
สถำนที่ด ำเนนิกำร 

 หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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.  โครงฝึกอบรมทบทวน
ควำมรู้และเพิ่มศักยภำพ
อำสำสมัคร 
ป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน 

ฝึกอบรม/ฝึกทบทวน
ให้แก่อำสำสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ำยพล
เรือน 

300,000 อบต.บำงขันแตก ส ำนักงำน
ปลัด 

              

2.  โครงกำรจัดตั้งจุดตรวจ
จุดบริกำรประชำชนช่วง
เทศกำล 

จัดกิจกรรมป้องกัน
และลดอุบัติเหตุบน
ท้องถนน 

30,000 อบต.บำงขันแตก ส ำนักงำน
ปลัด 

            

3.  โครงกำรจัดตั้งจุดตรวจ
จุดบริกำรประชำชนช่วง
เทศกำลปีใหม่ 

จัดกิจกรรมป้องกัน
และลดอุบัติเหตุบน
ท้องถนนช่วงเทศกำล 
ปีใหม่ 

30,000 อบต.บำงขันแตก ส ำนักงำน
ปลัด 

            

4.  โครงกำรจัดตั้งจุดตรวจ
จุดบริกำรประชำชนช่วง
เทศกำลสงกรำนต ์

จัดกิจกรรมป้องกัน
และลดอุบัติเหตุบน
ท้องถนนช่วงเทศกำล 
สงกรำนต ์

30,000 อบต.บำงขันแตก ส ำนักงำน
ปลัด 

            

 
 

แบบ ผด.2 
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3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคม กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน  
 

ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของ

กิจกรรม 
งบประมำณ

(บำท) 
สถำนที่ด ำเนนิกำร 

 หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5.  โครงกำรฝึกอบรม กำร
ป้องกัน บรรเทำสำธำรณ
ภัย และระงับ 
อัคคีภัยเบื้องต้นในพื้นที่ 
ต ำบลบำงขันแตก 

จัดกิจกรรมป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณ
ภัยและระงับอัคคีภัย
ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ ผู้น ำ
เยำวชน และ
ประชำชน 

50,000 อบต.บำงขันแตก ส ำนักงำน
ปลัด 

            

 
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคม กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
 

ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของ

กิจกรรม 
งบประมำณ

(บำท) 
สถำนที่ด ำเนนิกำร 

 หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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.  โครงกำรส่งเสริม
สนับสนนุกำรป้องกัน
และแก้ไขปัญหำยำเสพ
ติด 

จัดกิจกรรมกำรป้องกัน
และแก้ไขปัญหำยำ
เสพติด 

30,000 ต ำบลบำงขันแตก ส ำนักงำน
ปลัด 
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บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงขันแตก อ ำเภอเมืองสมุทรสงครำม จังหวัดสมุทรสงครำม 
********************************* 

 
4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและส่งเสริมเกษตรกรรม กำรลงทุน พำณิชยกรรมและกำรท่องเที่ยว 
 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
 

ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของ

กิจกรรม 
งบประมำณ

(บำท) 
สถำนที่ด ำเนนิกำร 

 หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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.  โครงกำรฝึกอบรม
ส่งเสริมทักษะกำรฝึก
อำชีพ   
 

ฝึกอบรม ส่งเสริม 
ทักษะฝึกอำชีพสร้ำง
รำยได้แก่ชุมชน 

30,000 
 

ต ำบลบำงขันแตก ส ำนักงำน
ปลัด 

              

2.  โครงกำรส่งเสริมและ
สนับสนนุกำรพัฒนำสตรี
และครอบครัว 

จัดท ำกิจกรรมพัฒนำ
บทบำทสตรี ภำวะผูน้ ำ
กำรมีส่วนร่วมใน
กำรเมืองระดับท้องถิ่น 
กำรพัฒนำครอบครัว 

30,000 ต ำบลบำงขันแตก ส ำนักงำน
ปลัด 

            

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.2 
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4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและส่งเสริมเกษตรกรรม กำรลงทุน พำณิชยกรรมและกำรท่องเที่ยว 
 แผนงำนกำรเกษตร 
 

ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของ

กิจกรรม 
งบประมำณ

(บำท) 
สถำนที่ด ำเนนิกำร 

 หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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.  โครงกำรป้องกันและ
ก ำจัดศัตรูพืช 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จำ่ย
ในโครงกำรป้องกัน
และก ำจัด 
ศัตรูพืช 

50,000 ต ำบลบำงขันแตก ส ำนักงำน
ปลัด 

              

2.  โครงกำรก ำจัดกระรอก
ในสวนผลไม้ของ
เกษตรกรต ำบลบำงขัน
แตก 

ค่ำจัดซื้อหำงกระรอก 
จ ำนวน 6,000 หำงๆ 
ล ะ 15 บ ำ ท 

90,000 ต ำบลบำงขันแตก ส ำนักงำน
ปลัด 

            

3.  โครงกำรฝึกอบรมและ
ศึกษำดูงำนเพื่อพัฒนำ
ศักยภำพ 
คณะกรรมกำร
ศูนย์บริกำรและถำ่ยทอด
เทคโนโลยีกำรเกษตร 
ต ำบลบำงขันแตก 

ฝึกอบรมและศึกษำด ู
งำน เพื่อพัฒนำ
ศักยภำพ
คณะกรรมกำร
ศูนย์บริกำรและ 
ถ่ำยทอด
เทคโนโลยีกำรเกษตร
ต ำบลบำงขันแตก 

10,000 ต ำบลบำงขันแตก ส ำนักงำน
ปลัด 
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บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงขันแตก อ ำเภอเมืองสมุทรสงครำม จังหวัดสมุทรสงครำม 
********************************* 

5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน  
 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
 

ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของ

กิจกรรม 
งบประมำณ

(บำท) 
สถำนที่ด ำเนนิกำร 

 หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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.  โครงกำรปลูกต้นไม้ถวำย
แม่ของแผ่นดิน 

จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้
ถวำยแม่ของแผ่นดิน 

10,000 ต ำบลบำงขันแตก ส ำนักงำน
ปลัด 

              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.2 
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5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน  
 แผนงำนสำธำรณสุข 
 

ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของ

กิจกรรม 
งบประมำณ

(บำท) 
สถำนที่ด ำเนนิกำร 

 หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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.  โครงกำรร่วมแรงร่วมใจ 
อนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและ 
สิ่งแวดล้อม 
 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จำ่ย
ตำมโครงกำรร่วมแรง
ร่วมใจอนุรักษ์ 
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม 

20,000 
 

หมู่ 1 – 12 
ต ำบลบำงขันแตก 

กอง 
สำธำรณสุขฯ 

            

2.  โครงกำรบำงขนัแตกร่วม
ใจ ลด คัดแยก ขยะ 

จัดกิจกรรมส่งเสริม 
กำรลด คัดแยก ขยะ 

20,000 หมู่ 1 – 12 
ต ำบลบำงขันแตก 

กอง 
สำธำรณสุขฯ 

              

3.  โครงกำรบำงขนัแตก  
รวมใจภักดิ ์รักสำมัคคี 
ท ำควำมดีถวำยพ่อหลวง
(ตัดหญ้ำและลงแขก    
ลงคลอง) 

จัดกิจกรรมท ำควำม 
สะอำดสองข้ำงถนน
และล ำคลองสำธำรณะ
ภำยในต ำบลบำงขนั
แตก 

120,000 หมู่ 1 – 12 
ต ำบลบำงขันแตก 

กอง 
สำธำรณสุขฯ 
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5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน  
 แผนงำนเคหะและชุมชน 
 

ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของ

กิจกรรม 
งบประมำณ

(บำท) 
สถำนที่ด ำเนนิกำร 

 หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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.  โครงกำรจ้ำงเหมำ   
ก ำจัดขยะ 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจำ้ง
เหมำกำรก ำจัดขยะ  
มูลฝอย 

600,000 ต ำบลบำงขันแตก กอง 
สำธำรณสุข 

              

2.  จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำน
บุคคลภำยนอกเพื่อ
ปฏิบัติหนำ้ที ่
พนักงำนประจ ำรถขยะ 
 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจำ้ง
เหมำบริกำรแรงงำน
บุคคลภำยนอกเพื่อ 
ปฏิบัติงำนหนำ้ที่
พนักงำนประจ ำรถขยะ 

120,000 
 

ต ำบลบำงขันแตก กอง 
สำธำรณสุข 

              

3.  จัดซื้อรถบรรทุกขยะ  
 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อ
รถบรรทุกขยะ ขนำด 
6 ตัน 6 ล้อ ปริมำตร
กระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 
6,000 ซีซีหรือก ำลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไมต่่ ำ
กว่ำ 170 กิโลวัตต ์
แบบอัดท้ำย 

2,400,000  
 

ต ำบลบำงขันแตก กอง 
สำธำรณสุข 
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5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน  
 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
 

ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของ

กิจกรรม 
งบประมำณ

(บำท) 
สถำนที่ด ำเนนิกำร 

 หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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.  โครงกำรอบรมให้ควำมรู้
เร่ืองกำรก ำจัดน้ ำเสีย
ของสถำน 
ประกอบกำร 
 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จำ่ย
ตำมโครงกำรอบรมให้
ควำมรู้ กำรก ำจัด 
น้ ำเสียของสถำน 
ประกอบกำร 

6,000 
 

ต ำบลบำงขันแตก กอง 
สำธำรณสุข 

              

2.  โครงกำรคืนชีวิตและ
อนุรักษ์สัตว์น้ ำสร้ำง
สมดุลแก่ธรรมชำติ   
 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จำ่ย
ตำมโครงกำรคืนชีวิต
และอนุรักษ์สัตวน์้ ำ 
สร้ำงสมดลุแก่
ธรรมชำต ิ

20,000 
 

ต ำบลบำงขันแตก กอง 
สำธำรณสุข 
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บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงขันแตก อ ำเภอเมืองสมุทรสงครำม จังหวัดสมุทรสงครำม 

********************************* 
6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองและสังคมท่ีดี 
 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
 

ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของ

กิจกรรม 
งบประมำณ

(บำท) 
สถำนที่ด ำเนนิกำร 

 หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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.  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่ง
บริกำร 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จำ่ย
เพื่อให้ได้มำซึ่ง 
บริกำรต่ำง ๆ 

1,000,000 อบต.บำงขันแตก ส ำนักงำน
ปลัด 

              

2.  ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน
รัฐพิธี 

จัดงำนรัฐพธิ ี 70,000 อบต.บำงขันแตก ส ำนักงำน
ปลัด 

              

3.  กำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำน
กฎหมำยข้อมูลข่ำวสำร
ของทำงรำชกำร 

อบรมให้ควำมรู้ด้ำน
กฎหมำยและพรบ.
ข้อมูลข่ำวสำรของทำง
รำชกำร 

20,000 อบต.บำงขันแตก ส ำนักงำน
ปลัด 

            

4.  จัดท ำเอกสำร 
ประชำสัมพนัธ ์

เพื่อจัดท ำเอกสำร
ประชำสัมพนัธ์
กิจกรรมอบต. 

100,000 อบต.บำงขันแตก ส ำนักงำน
ปลัด 

            

5.  โครงกำรประชำสัมพนัธ์
และส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยวต ำบลบำงขัน 
แตก 

ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ประชำสัมพนัธ์และ
ส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 

20,000 อบต.บำงขันแตก ส ำนักงำน
ปลัด 

            

 

แบบ ผด.2 
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6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองและสังคมท่ีดี 
 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
 

ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของ

กิจกรรม 
งบประมำณ

(บำท) 
สถำนที่ด ำเนนิกำร 

 หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6.  โครงกำรเลือกตั้งนำยก
และสมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล 
บำงขันแตก 

จัดกำรเลือกตั้ง
ผู้บริหำรและสมำชิก
สภำฯ อบต. 

800,000 อบต.บำงขันแตก ส ำนักงำน
ปลัด 

            

7.  โครงกำรอบต.บำงขนั
แตกเคลื่อนที่พบ
ประชำชน 
 

ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำร
อบต.บำงขันแตก 
เคลื่อนที่พบประชำชน 

30,000 อบต.บำงขันแตก ส ำนักงำน
ปลัด 

              

8.  ค่ำบ ำรุงรักษำและ
ซ่อมแซม  
 

เป็นค่ำซ่อมแซม
บ ำรุงรักษำซ่อมแซม
รักษำทรัพย์สิน 
ของ อบต. 

150,000 อบต.บำงขันแตก ส ำนักงำน
ปลัด 

              

9.  ค่ำบริกำรสื่อสำรและ
โทรคมนำคม  
 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบริกำร
สื่อสำรและ
โทรคมนำคมเชน่ ค่ำ 
อินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

140,000 
 

อบต.บำงขันแตก ส ำนักงำน
ปลัด 

            

10.  ค่ำจ้ำงทีป่รึกษำเพื่อ
ศึกษำ วิจัย ประเมินผล 
หรือพัฒนำระบบต่ำง  
ๆ 

เพื่อจ้ำงที่ปรึกษำเข้ำ
ประเมินควำมพงึพอใจ
ของประชำชน 

40,000 อบต.บำงขันแตก ส ำนักงำน
ปลัด 
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6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองและสังคมท่ีดี 
 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

 
ล ำดับ

ที่ 
โครงกำร/กิจกรรม 

รำยละเอียดของ
กิจกรรม 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่ด ำเนนิกำร 
 หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
11.  โครงกำรเลือกตั้งนำยก

และสมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล 
บำงขันแตก 

จัดกำรเลือกตั้ง
ผู้บริหำรและสมำชิก
สภำฯ อบต. 

800,000 อบต.บำงขันแตก ส ำนักงำน
ปลัด 

            

12.  โครงกำรอบรมเผยแพร่
ควำมรู้ทำงกำรเมืองกำร
เลือกตั้ง   
 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จำ่ย
ในกำรจัดกิจกรรมตำม
โครงกำรอบรม 
เผยแพร่ควำมรู้ทำง
เมือง กำรเลือกตั้ง 

20,000 
 

อบต.บำงขันแตก ส ำนักงำน
ปลัด 

            

13.  จ้ำงเหมำบริกำรแรงงำน
บุคคลภำยนอกเพื่อ
ปฏิบัติงำนเก่ียวกับ 
ด้ำนจัดเก็บรำยได ้

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจำ้ง
เหมำบริกำรแรงงำน
บุคคลภำยนอกเพื่อ 
ปฏิบัติงำนเก่ียวกับ
ด้ำนจัดเก็บรำยได ้

120,000 อบต.บำงขันแตก กองคลัง             
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6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองและสังคมท่ีดี 
 แผนงำนกำรศึกษำ 
 

ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของ

กิจกรรม 
งบประมำณ

(บำท) 
สถำนที่ด ำเนนิกำร 

 หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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.  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่ง
บริกำร 
 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จำ่ย
เพื่อให้ได้มำซึ่ง 
บริกำร ได้แก่ 
ค่ำธรรมเนียมและ
ค่ำลงทะเบียนตำ่ง ๆ 

20,000 
 

อบต.บำงขันแตก กอง
กำรศึกษำฯ 

            

2.  บ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สิน 

บ ำรุงรักษำซ่อมแซม
ทรัพย์สินของทำง
รำชกำร 

10,000 อบต.บำงขันแตก กอง
กำรศึกษำฯ 
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6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองและสังคมท่ีดี 
 แผนงำนสร้ำงควำมเข็มแข็งของชุมชน 
 

ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของ

กิจกรรม 
งบประมำณ

(บำท) 
สถำนที่ด ำเนนิกำร 

 หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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.  โครงกำรฝึกอบรม
ส่งเสริมทักษะ ฝึกอำชีพ
สร้ำงรำยได้แก่ชุมชน  
 

ฝึกอบรม ส่งเสริม 
ทักษะ ฝึกอำชีพ สร้ำง
รำยได้แก่ชุมชน 

50,000 
 

อบต.บำงขันแตก ส ำนักงำน
ปลัด 

            

2.  โครงกำรสร้ำงพลเมืองดี 
ตำมวิถีประชำธปิไตย 

จัดกิจกรรมอบรมให้
ควำมรู ้

50,000 อบต.บำงขันแตก ส ำนักงำน
ปลัด 

            

3.  โครงกำรอบรมผู้น ำ
ชุมชน ประชำชนในกำร
จัดท ำแผน 

จัดเวทีประชำคมใน
ต ำบลบำงขันแตก 

30,000 หมู่ที่ 1 – 12 
ต ำบลบำงขันแตก 

ส ำนักงำน
ปลัด             

4.  โครงกำรอำสำสมัคร
ปกป้องสถำบัน
พระมหำกษัตริย์   

จัดกิจกรรมอำสำสมัคร
ปกป้องสถำบัน
พระมหำกษัตริย์ 

20,000 อบต.บำงขันแตก ส ำนักงำน
ปลัด             

5.  โครงกำรพัฒนำและ
ส่งเสริมกำรประชำคม 
และกำรมีส่วนร่วม 
ของประชำชนภำยใต้
หลักธรรมำภิบำล 
  
 

พัฒนำและส่งเสริมกำร 
ประชำคมและกำรมี
ส่วนร่วมของประชำชน
ภำยใต้หลักธรรมำภิ
บำล 

15,000 
 

หมู่ที่ 1 – 12 
ต ำบลบำงขันแตก 

ส ำนักงำน
ปลัด 
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6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองและสังคมท่ีดี 
 แผนงำนกำรเกษตร 
 

ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของ

กิจกรรม 
งบประมำณ

(บำท) 
สถำนที่ด ำเนนิกำร 

 หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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.  โครงกำรฝึกอบรมและ
ศึกษำดูงำนเพื่อพัฒนำ
ศักยภำพคณะกรรมกำร
ศูนย์บริกำรถ่ำยทอด
เทคโนโลยีกำรเกษตร 
ต ำบลบำงขันแตก 

จัดกิจกรรมฝึกอบรม
และศึกษำดูงำน 

10,000 อบต.บำงขันแตก ส ำนักงำน
ปลัด 

            

 
6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองและสังคมท่ีดี 
 แผนงำนงบกลำง 
 

ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของ

กิจกรรม 
งบประมำณ

(บำท) 
สถำนที่ด ำเนนิกำร 

 หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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.  สมทบกองทุนบ ำเหน็จ 
บ ำนำญข้ำรำชกำรสว่น
ท้องถิ่น (กบท.) 

ส่งเงินสมทบเข้ำ
กองทุนบ ำเหน็จ 
บ ำนำญข้ำรำชกำรสว่น
ท้องถิ่น  

270,000 อบต.บำงขันแตก ส ำนักงำน
ปลัด 

            

2.  สมทบกองทุน
ประกันสังคม 

ส่งเงินสมทบเข้ำ
กองทุนประกันสังคม 

200,000 อบต.บำงขันแตก ส ำนักงำน
ปลัด 
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