
 

หลักการและเหตุผล 
 

เน่ืองด้วยตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๖ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี (๑) ให้
ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหาร กิจการขององค์การบริหารส่วน
ต าบล และมาตรา ๖๙/๑ การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์
สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดแีละให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งน้ี  ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการน้ันและ
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 ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙  ซึ่งได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือใช้
เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม
ในช่วงของแผนน้ัน ซึ่งปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  และประกาศใช้ไปแล้ว เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ทั้งน้ี องค์การบริหารส่วนต าบลบาง
ขันแตก มีความจ าเป็นที่จะต้องเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว เพ่ือประโยชน์ของประชาชนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ  ๙   

 

ดังน้ัน  องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔)  เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑  ขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบล   บางขันแตกได้  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และงบประมาณจากเงิน
สะสม โดยไดด้ าเนินการตามข้ันตอน  ดังน้ี  

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่
เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่
เพ่ิมเติมเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  

(๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เปลี่ยนแปลง และประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติม   

  เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลส าหรับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่ เพ่ิมเติมต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือให้
ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้ต่อไป 

   
 

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

                                              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 

                                       วันที่      เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 



ค าน า 
 

 
  เน่ืองด้วยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม      
ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีอ านาจและหน้าที่ใน
การ       จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง แผนพัฒนาท้องถิ่นน้ัน หมายถึงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กร
ปกครอง    ส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ และ
รัฐวิสาหกิจ           ที่เก่ียวข้อง  เพ่ือแจ้งแนวทางพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา  ความต้องการ ประเด็น  การ
พัฒนาและประเด็น      ที่เก่ียวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพ
พ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงาน
ต่างๆ และข้อมูล       ในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 

  เพ่ือให้การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว  จึงต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี     
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ขึ้น  เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี    
และพร้อมที่จะน าไปสู่การปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  ตามนโยบายที่คณะผู้บริหารหวังที่จะท าให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่น 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ 
- ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก ฉบับน้ี จะเป็นแนวทางในการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก ที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
ต่อไป 

 
 
 

               องค์การบริหารส่วนต าบลบางขัน
แตก 

เมษายน 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



สารบัญ 
 

เร่ือง         หน้า  
                    

บันทึกหลักการและเหตุผล            

ส่วนที่  ๔  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีสู่การปฏิบัติ     1 
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 - ผ.02 เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ    39 - 44 
 - ผ.03 โครงการประสานแผนฯ      45 
 - ผ.08 บัญชีครุภัณฑ์       46 - 49 
     

ส่วนที่  ๕  การติดตามและประเมินผล        50 - 51 
 
 
 
       
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 4 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัต ิ

   
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ดา้น แผนงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

การบริการชุมชน
และสังคม 

เคหะชุมชน  กองช่าง ส านักงานปลัด 
กองคลัง อุตสาหกรรมและการ

โยธา 
การเศรษฐกิจ การเกษตร 

 
2 การพัฒนาด้านการส่งเสริม

คุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ 
การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

บริการชุมชนและ
สังคม 

สาธารณสุข กอง 
สาธารณสุขฯ 

ส านักงานปลัด 
กองคลัง 

3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม รักษาความสงบ
เรียบร้อย 
 

บริหารงานทั่วไป สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

ส านักงานปลัด กองคลัง 
 

4 การพัฒนาและส่งเสริม
เกษตรกรรม การลงทุน  
พาณิชยกรรม และการ
ท่องเที่ยว 

บริหารงานทั่วไป บริหารงานทั่วไป กอง 
สาธารณสุขฯ 

ส านักงานปลัด 
กองช่าง 

5 การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะชุมชน ส านักงานปลัด กองช่าง 
กองคลัง 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 (เพ่ิมเติม) ฉบับที่ 1 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 
  

ยุทธศาสตร์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน โครงการ 

ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
   แผนงานเคหะและชุมชน (ประสานแผน) 
   แผนงานเคหะและชุมชน 

   แผนงานการเกษตร 

 
 

14 
- 
3 
- 

 
 

5,482,500 
- 

415,000 
- 

 
 

30 
1 
5 
1 

 
 

20,847,500 
17,500,000 

1,365,000 
500,000 

 
 

40 
1 
2 
1 

 
 

44,945,000 
3,500,000 

950,000 
500,000 

 
 

22 
1 
- 
- 

 
 

29,300,000 
7,000,000 

- 
- 

 
 

106 
3 

10 
2 

 
 

100,575,000 
28,000,000 

1,230,000 
1,000,000 

รวม 17 5,897,500 3 40,212,500 44 49,895,000 23 36,300,000 121 132,305,000 

ยุทธศาสตร์ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

   แผนงานสาธารณสุข 
   แผนงานสาธารณสุข (อุดหนนุ) 

 
 
 

35 
12 

 
 
 

931,016 
240,000 

 
 
 

35 
12 

 
 
 

931,016 
240,000 

 
 
 

35 
12 

 
 
 

931,016 
240,000 

 
 
 

35 
12 

 
 
 

931,016 
240,000 

 
 
 

140 
48 

 
 
 

3,724,064 
960,000 

รวม 47 1,171,016 47 1,171,016 47 1,171,016 47 1,171,016 188 4,684,064 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม รักษาความสงบเรียบร้อย 

   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 

1 

 
 

50,000 

 
 

1 

 
 

50,000 

 
 

1 

 
 

50,000 

 
 

1 

 
 

50,000 

 
 

4 

 
 

200,000 
รวม 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 4 200,000 

 
 
 
 

ผ.07 

2
 



 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 (เพ่ิมเติม) ฉบับที่ 1 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 
  

ยุทธศาสตร์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและส่งเสริม
เกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว 
   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
 
 

2 

 
 
 

1,300,000 

 
 
 

2 

 
 
 

1,300,000 

 
 
 

2 

 
 
 

1,300,000 

 
 
 

2 

 
 
 

1,300,000 

 
 
 

8 

 
 
 

5,200,000 
รวม 2 1,300,000 2 1,300,000 2 1,300,000 2 1,300,000 8 5,200,000 

ยุทธศาสตร์  6  การพัฒนาด้านการบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ด ี
    แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

6 

 
 

1,800,000 

 
 

7 

 
 

3,500,000 

 
 

7 

 
 

3,500,000 

 
 

7 

 
 

3,500,000 

 
 

27 

 
 

12,300,000 
รวม 6 1,800,000 7 3,500,000 7 3,500,000 7 3,500,000 27 12,300,000 

รวมทั้งสิ้น 73 10,218,516 94 46,233,516 101 55,916,016 80 42,321,016 348 154,689,064 
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รายละเอียดโครงการ 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 (เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 1 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความม่ันคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

               1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี 
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค ์
 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและท่ีผา่นมา  (บาท) ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 

1 โครงการซ่อมแซม 
ปรับปรุง ศาลาประชาคม 
หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่  
ท่ี 1 ได้มีสถานท่ีท า
กิจกรรมร่วมกัน 

ปรับปรุง/ต่อเติมศาลา
ประชาคม หมู่ท่ี 1 
กว้าง 6.00 เมตร  
ยาว 18.00 เมตร 

- - 
 

320,000 
 

320,000 
 

ร้อยละ 100 
ของประชาชน
หมู่ท่ี 1 มีความ
พึงพอใจ 

ประชาชนได้มี
สถานท่ีจัดท า
กิจกรรมร่วมกัน 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ บริเวณ 
รพ.สต.วัดบางขนัแตก หมู่
ท่ี 1 

เพื่อให้มีสถานท่ีในการ
จัดท ากิจกรรมกลุ่มของ
ประชาชน 

ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ กว้าง  
7 เมตร  ยาว 18 
เมตร   

650,000 650,000 - - ร้อยละ 80ของ
กลุ่มองค์กร มี 
สถานท่ีจัด
กิจกรรม 

สถานท่ีในการจัด
กิจกรรมท่ีสะดวก
ขึ้น 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างลาน   
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
บริเวณวัดบางขันแตก  
หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้ประชาชนพืน้ท่ี
สาธารณประโยชน์
ส าหรับท ากิจกรรม
ร่วมกัน 

ก่อสร้างลานแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต  พื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 1,600  
ตารางเมตร 

- - 960,000 960,000 ร้อยละ 80ของ
กลุ่มองค์กร มี 
สถานท่ีจัด
กิจกรรม 

สถานท่ีในการจัด
กิจกรรมท่ีสะดวก
ขึ้น 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการ 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 (เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 1 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความม่ันคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

               1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา  (บาท) ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 

4 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
บริเวณวัดแม่น้ า    
หมู่ที่ 1  

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต กว้าง 5 
เมตร ระยะทาง 150 
เมตร 

- - 450,000 - จ านวนเส้นทาง
คมนาคมท่ีมี
คุณภาพเพิ่มข้ึน 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้าง
ก าแพงกันดิน 
(เข่ือน) บริเวณวัด
แม่น้ า หมู่ท่ี 1 

เพื่อปูองกันการ
พังทลายของดินริมตลิ่ง 

ก่อสร้างก าแพงกันดิน 
ริมตลิ่งวัดแม่น้ า สูง 
2.5 เมตร ระยะทาง 
300 เมตร  

- - - 3,750,000 จ านวนก าแพงกัน
ดิน(เขื่อน)ที่มี
คุณภาพมีระยะ 
ทางเพ่ิมขึ้น 

การพังทลายของ
ดินริมตลิ่งลดลง 
และล าคลองไม่
ต้ืนเขิน 

 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ซอยราช
พฤกษ์ หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
กว้าง  5 เมตร 
ระยะทาง 200 เมตร 

550,000 550,000 - - จ านวนเส้นทาง
คมนาคมท่ีมี
คุณภาพเพิ่มข้ึน 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 

ผ.01 

5 



รายละเอียดโครงการ 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 (เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 1 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความม่ันคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

               1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา  (บาท) ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 

7 โครงการก่อสร้าง
ถนนแอสฟัลท์ติก  
คอนกรีต ซอยเข้า
บ้านผู้ใหญ่หมู่ท่ี 2  

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต กว้าง 5  
เมตร ระยะทาง 120 
เมตร 

- - 350,000 350,000 ถนนแอสฟัลท์  
ติกคอนกรีต 
ระยะทางไม่น้อย
กว่า 100 เมตร 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้าง
ลานคอนกรีตบริเวณ
หน้าวัดนางพิมพ์  
หมู่ท่ี 3 

เพื่อให้มีสถานท่ีในการ
จัดท ากิจกรรมกลุ่มของ
ประชาชน 

ก่อสร้างลานคอนกรีต
กว้าง 30.00   เมตร  
ยาว  45.00 เมตร 

- 700,000 - - ร้อยละ 80ของ
กลุ่มองค์กร มี 
สถานท่ีจัด
กิจกรรม 

สถานท่ีในการจัด
กิจกรรมท่ีสะดวก
ขึ้น 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง ซอย
บ้านนางอาจ  
สิงหกุล หมู่ท่ี 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
กว้าง  4 เมตร 
ระยะทาง 450 เมตร 

- - 900,000 -  จ านวนเส้นทาง
คมนาคมท่ีมี
คุณภาพเพิ่มข้ึน 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางซอย
สะพานแค หมู่ท่ี 3  

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
กว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 720 เมตร 

- - - 1,440,000 จ านวนเส้นทาง
คมนาคมท่ีมี
คุณภาพเพิ่มข้ึน 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 (เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 1 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารต าบลบางขันแตก อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความม่ันคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

               1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา  (บาท) ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

11 โครงการขยายท่อ
ระบายน้ าถนนหลัง
วัดคู้ (คลองเก่า)   
จากบ้านนายฉัน ถึง
บ้านอาจารย์หนู 
(หลังวัดคู้ ) หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้น้ าไม่ท่วมขังผิว
จราจร และการระบาย
น้ าสะดวกขึ้น  

วางท่อระบายน้ า คสล.
Ø 1.50  เมตร  
ระยะทางรวม  7.00  
เมตร 

150,000 150,000 - - จ านวนท่อ
ระบายน้ าท่ีมี
คุณภาพเพิ่มข้ึน 

น้ าไม่ท่วมขังผิว
จราจร การ
ระบายน้ าสะดวก
ขึ้น 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางพร้อม
รางระบายน้ า ซอย
ศรีปากวน หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวก 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
กว้าง  5 เมตร 
ระยะทาง 450 เมตร 

- - 1,950,000 - จ านวนเส้นทาง
คมนาคมท่ีมี
คุณภาพเพิ่มข้ึน 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้าง
สะพานคอนกรีต
พร้อมถนนหินคลุก 
หมู่ท่ี 4 เชื่อมต่อหมู่
ท่ี 7 (หลังบา้น     
ครูนิพาพร  วงศ์วีระ) 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวก 

ก่อสร้างสะพาน
คอนกรีต พร้อมถนน
หินคลุก กว้าง 4.00
เมตร  ระยะทาง  
120 เมตร 

- 450,000 - - จ านวนเส้นทาง
คมนาคมท่ีมี
คุณภาพเพิ่มข้ึน 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 (เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 1 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารต าบลบางขันแตก อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความม่ันคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

               1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา 
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 
14 โครงการก่อสร้างถนน

หินคลุกซอยศรีปาก
วน (บ้านนางปรานี 
ศรเดช) หมู่ที่ 4 

เพือ่ให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวก 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 250 เมตร 

550,000 550,000 - - จ านวนเส้นทาง
คมนาคมท่ีมี
คุณภาพเพิ่มข้ึน 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้าง  
รางระบายน้ าซอย
หลังศาลโกมินทร์ 
หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้น้ าไม่ท่วมขังผิว
จราจร และการระบาย
น้ าสะดวกขึ้น  

ก่อสร้างรางระบายน้ า  
กว้าง 0.50 เมตร  
ระยะทางรวม   290 
เมตร 

- - 290,000 290,000 จ านวนราง
ระบายน้ าท่ีมี
คุณภาพเพิ่มข้ึน 

น้ าไม่ท่วมขังผวิ
จราจรการระบาย
น้ าสะดวกขึ้น 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าหลัง
โรงเรียนวัดคู้
ธรรมสถิต์ิวราราม 

เพื่อให้น้ าไม่ท่วมขังผิว
จราจร และการระบาย
น้ าสะดวกขึ้น 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
กว้าง 1.20 เมตร 
ระยะทาง 320 เมตร 

- - 4,800,000 4,800,000 จ านวนราง
ระบายน้ าท่ีมี
คุณภาพเพิ่มข้ึน 

น้ าไม่ท่วมขังผวิ
จราจรการระบาย
น้ าสะดวกขึ้น 

กองช่าง 
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9 

รายละเอียดโครงการ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 (เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 1 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความม่ันคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

               1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา  (บาท) ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

17 โครงการก่อสร้าง
ถนนแอสฟัลท์ติก  
คอนกรีต ซอยตา
ไหน (ซอย 11-4-7) 
หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต กว้าง  4
เมตร ระยะทาง  265 
เมตร 

- 700,000 700,000 - จ านวนเส้นทาง
คมนาคมท่ีมี
คุณภาพเพิ่มข้ึน 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างราง
พร้อมท่อระบายน้ า
เรียบถนนสายวัดนาง
พิมพ์ (ช่วงพ้ืนที่ ม.4) 

เพื่อให้น้ าไม่ท่วมขังผิว
จราจร และการระบาย
น้ าสะดวกขึ้น 

ก่อสร้างรางพร้อมท่อ
ระบายน้ า ระยะทาง 
150 เมตร 

- 375,000 375,000 - จ านวนราง
ระบายน้ าท่ีมี
คุณภาพเพิ่มข้ึน 

น้ าไม่ท่วมขังผวิ
จราจรการระบาย
น้ าสะดวกขึ้น 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางเลียบ
คลองตะเคียน      
หมู่ท่ี 5 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
กว้าง  4 เมตร 
ระยะทาง 725 เมตร 

- - 1,450,000 1,450,000 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
ระยะทางไม่น้อย
กว่า   เมตร 

ประชาชนมี
เส้นทางสัญจรท่ี
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยางซอยบ้านนาย
วิฑูรย์ เนียมพิบูลย ์  
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
กว้าง 3.00 เมตร 
ระยะทาง  480 เมตร 

800,000 800,00 - - ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
ระยะทางไม่น้อย
กว่า   เมตร 

ประชาชนมี
เส้นทางสัญจรท่ี
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

ผ.01 



รายละเอียดโครงการ 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 (เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 1 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความม่ันคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

               1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา  (บาท) ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

21 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางซอยผึ้ง
หลวง (บ้านลุงเหนง่) 
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
กว้าง  4 เมตร 
ระยะทาง 250 เมตร 

- - 600,000 - ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
ระยะทางไม่น้อย
กว่า 200 เมตร 

ประชาชนมี
เส้นทางสัญจรท่ี
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางหน้า
ศาลาประชาคมถึง
บ้านนางสมใจ  แก้ว
วิลัย หมู่5 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
กว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 120  เมตร 

- - 270,000 270,000 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
ระยะทางไม่น้อย
กว่า 100 เมตร 

ประชาชนมี
เส้นทางสัญจรท่ี
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสายบ้าน
นายสมัคร กรสวัสด์ิ  
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
กว้าง  3 เมตร 
ระยะทาง 150  เมตร 

- 225,000 225,000 - ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
ระยะทางไม่น้อย
กว่า 150 เมตร 

ประชาชนมี
เส้นทางสัญจรท่ี
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้าง
ถนนคลส.ซอยศาล
พระพรหม หมู่ท่ี 5 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคสล.
กว้าง  4 เมตร 
ระยะทาง 380  เมตร 

700,000 700,000 - - ก่อสร้างถนน   
คสล.ระยะทาง
ไม่น้อยกว่า 
350 เมตร 

ประชาชนมี
เส้นทางสัญจรท่ี
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

ผ.01 
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รายละเอียดโครงการ 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 (เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 1 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความม่ันคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

               1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา  (บาท) ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

25 โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.ซอย
ห่ิงห้อย  หมู่ท่ี 6 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคสล. 
กว้าง  5 เมตร 
ระยะทาง  155 เมตร 

- 450,000 450,000 - ก่อสร้างถนน 
ลาดยางระยะ 
ทางไม่น้อยกว่า 
150 เมตร 

ประชาชนมีเส้น 
ทางสัญจรที่
สะดวก และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงผิวจราจร 
คสล.ซอยแพรก    
ตาหลาย หมู่ท่ี 6 

เพื่อประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง 
ถนน คสล. กว้าง 5   
เมตร สูง 0.50 เมตร
ระยะทาง 500  เมตร 

- 1,875,000 1,875,000 - จ านวนเส้นทาง
ท่ีมีคุณภาพ
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้าง 
ถนนหินคลุก ซอย
บ้านนายทองย้อย  
เทียนเงิน  หมู่ท่ี 6 

เพื่อประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน หินคลุก
กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง  150 เมตร 

330,000 330,000 - - จ านวนเส้นทาง
ท่ีมีคุณภาพ
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

28 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก ซอย
บ้านนายจงกล  ชาติ
พุก หมู่ท่ี 6 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสัญจรท่ีสะดวก 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
กว้าง 5 เมตร 
ระยะทาง 25 เมตร 

62,500 62,500 - - จ านวนเส้นทาง
สัญจรหินคลุก 
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมี
เส้นทางสัญจรท่ี
สะดวกและ
รวดเร็ว 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 (เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 1 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความม่ันคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

               1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา  (บาท) ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

29 โครงการเสริมผิว
จราจรลาดยาง จาก
วัดศรีสุวรรณ เชือ่ม 
ต่อ ถนนพระราม 2   
หมู่ที่ 6 

เพื่อประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

เสริมผิวจราจรลาดยาง 
กว้าง  6.00 เมตร 
ระยะทาง 625 เมตร 

- - 1,975,000 1,975,000 จ านวนเส้นทาง
ท่ีมีคุณภาพ
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 
 

กองช่าง 

30 โครงการก่อสร้างโปะฺ
พร้อมสะพานปรับ
ระดับ จ านวน 3 จุด 
หมู่ท่ี 6 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางสัญจรท่ีสะดวก
และปลอดภัย 

ก่อสร้างโปฺะและ
สะพานปรับระดับ 
จ านวน 3 จุด 

- - 1,110,000 1,110,000 จ านวนสะพาน
ปรับระดับท่ีมี
คุณภาพเพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

31  โครงการก่อสร้าง
เข่ือนกันตลิ่ง (แบบ
ขั้นบันได) จ านวน 1 
จุด) 

เพื่อปูองกันการกัด
เซาะของดินริมตลิ่ง 

ก่อสร้างเข่ือนกันตลิ่ง
แบบขั้นบันได ยาว 10 
เมตร สูง 2.5 เมตร 

- - 1,000,000 1,000,000 จ านวนเข่ือนกัน
ตลิ่งที่มีคุณภาพ
เพิ่มข้ึน 

การพังทลายของ
ดินริมตลิ่งลด
น้อยลง 

กองช่าง 

32 โครงการก่อสร้าง
สะพานเดินเท้าเลยีบ
คลองมอบลัดซอย
บ้านห่ิงห้อย หมู่ท่ี 6 

เพื่อประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

ก่อสร้าง สะพานเดิน
เท้ากว้าง  1.50 เมตร 
ระยะทาง 110 เมตร 

300,000 300,000 - - จ านวนเส้นทาง
ท่ีมีคุณภาพ
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

ผ.01 

12  



รายละเอียดโครงการ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 (เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 1 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความม่ันคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                    
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

               1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา  (บาท) ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

33 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต  ซอย
บ้านนางประนอม  
ฉัตรพิน หมู่ท่ี 6 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 80 เมตร 

- - 210,000 210,000 จ านวนเส้นทาง
ท่ีมีคุณภาพ
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

34 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกพร้อมสะพาน 
คสล. ซอยบ้านนาย   
สุชิน สุขคล้ายหมู่ที่ 6 

เพื่อประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน หินคลุก
พร้อมสะพานกว้าง 5 ม.
ระยะทาง 100  ม. 

- 500,000 500,000 - จ านวนเส้นทาง
ท่ีมีคุณภาพ
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัย  

กองช่าง 

35 โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.ซอยบา้น
นายสดุ  ส าราญร่ืน 
หมู่ท่ี 6 

เพื่อประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

ก่อสร้าง ถนน คสล. 
กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง  100 เมตร 

- - 260,000 260,000 จ านวนเส้นทาง
ท่ีมีคุณภาพ
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

36 โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.พร้อมวาง
ท่อลอดเหลี่ยม 2 จุด   
ซอยร่มเย็น หมู่ท่ี 7 

เพื่อประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

ก่อสร้าง ถนน คสล.
พร้อมวางท่อลอด
เหลี่ยมกว้าง 4.00  ม. 
ระยะทาง 170 ม. 

- 700,000 - - จ านวนเส้นทาง
ท่ีมีคุณภาพ
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 

ผ.01 

13 



รายละเอียดโครงการ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 (เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 1 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความม่ันคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

               1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา 
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 
37 โครงการก่อสร้าง

สะพาน คสล.หมู่ที่ 8 
เชื่อมต่อหมู่ที่ 7 ซอย
อาสา   

เพื่อประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

ก่อสร้างสะพาน คสล. 
กว้าง 6  เมตร ยาว  
30 เมตร 

- - 3,750,000 3,750,000 จ านวนสะพาน   
ท่ีได้มาตรฐาน มี
คุณภาพเพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
 

38 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง ซอย
บ้านนางวรรณภา  
ล้อมพงษ์ หมู่ท่ี 7 

เพื่อประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง  5 เมตร ระยะ 
ทาง 1,200 เมตร 

- - 2,500,000 2,500,000 จ านวนเส้นทาง
ท่ีมีคุณภาพ
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

39 โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.ซอย     
บางช้างตาย หมู่ท่ี 7  

เพื่อประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง  4 เมตร 
ระยะทาง 550 เมตร 

- 1,430,000 1,430,000 - จ านวนเส้นทาง
ท่ีมีคุณภาพ
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนได้รับ
สะดวก ปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา 

กองช่าง 

40 โครงการก่อสร้างถนน
ผิวจราจร หินคลุกซอย
บ้านนายสันทิศ หมู่ที่ 
7 เชื่อมต่อหมู่ที่ 10  

เพื่อประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน หินคลุก 
กว้าง 4.00  เมตร 
ระยะทาง 350 เมตร 

660,000 660,000 - - จ านวนเส้นทาง
ท่ีมีคุณภาพ
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 

ผ.01 

14 



รายละเอียดโครงการ 
ท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 (เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 1 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความม่ันคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

               1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา 
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 
41 โครงการก่อสร้างถนน

แอสฟัลท์ติก คอนกรีต  
คลองผู้ใหญ่วง หมู่ที่ 7 
เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4  

เพื่อประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์  
ติกคอนกรีต กว้าง 4ม. 
ระยะทาง 250 ม. 

- - 600,000 600,000 จ านวนเส้นทาง
ท่ีมีคุณภาพ
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

42 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.พร้อมรางระบาย 
น้ า ซอยบ้านนายสกลุ  
เกิดศิริ   หมู่ที่ 8 

เพื่อประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล.  
กว้าง  4.00 เมตร 
ระยะทาง  40 เมตร 

110,000 110,000 - - จ านวนเส้นทาง
ท่ีมีคุณภาพ
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

43 โครงการเสริมผวิจราจร  
คสล.พร้อมรางระบาย
น้ า บ้านนางประจวบ  
เจริญศักดิ์ หมู่ที่ 8 

เพื่อประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย
และน้ าไม่ท่วมขัง 

เสริมผิวจราจร คสล.
พร้อมรางระบายน้ า 
กว้าง 4.00  เมตร 
ระยะทาง 80  เมตร  

250,000 250,000 - - จ านวนเส้นทาง
ท่ีมีคุณภาพ
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

44 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยาง หมู่ 9 เช่ือม 
ต่อ หมู่ที่ 1  (หลัง
โรงเรียนท้ายหาด)  

เพื่อประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
กว้าง  3.5 เมตร 
ระยะทาง 271 เมตร 

- 550,000 550,000 - จ านวนเส้นทาง
ท่ีมีคุณภาพ
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

ผ.01 

15 



รายละเอียดโครงการ 
ท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 (เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 1 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความม่ันคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

               1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา 
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 
45 โครงการวางท่อ

ระบายน้ าบริเวณ
ปากทางเข้าวัดบาง
ขันแตก หมู่ท่ี 8 
เชื่อมต่อหมู่ท่ี 9 

เพื่อปูองกันน้ าท่วมขัง 
บริเวณผิวการจราจร 
และลดปัญหาผิว
การจราจรช ารุด 

วางท่อลอดเหลี่ยม 1 
จุด ยาว 20 เมตร 

- - 550,000 - จ านวนท่อ
ระบายน้ า 
จ านวน 1 จุด 

น้ าไม่ท่วมขังผิว
การจราจร  

กองช่าง 

46 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก พร้อมสะพาน
ท่อลอดเหลีย่ม ซอย
บ้านนางสมจิตต์  
สุดสวาท หมู่ที่ 9 

เพื่อประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนหินคลุก
พร้อมสะพานท่อลอด
เหลี่ยมกว้าง 5  เมตร 
ระยะทาง 1,200
เมตร 

- 3,250,000 3,250,000 - จ านวนเส้นทาง
ท่ีมีคุณภาพ
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 
 

กองช่าง 

47 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
บ้านนายสมศักด์ิ  
อ่อนวงค์ หมู่ท่ี 10 

เพื่อประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

ก่อสร้าง ถนนลาดยาง
กว้าง  5.00 เมตร 
ระยะทาง 250  เมตร 

- - 750,000 750,000 จ านวนเส้นทาง
ท่ีมีคุณภาพ
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 
 

กองช่าง 

 

ผ.01 
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รายละเอียดโครงการ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 (เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 1 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความม่ันคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

               1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา 
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 
48 โครงการก่อสร้าง ลาด

ยางแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต บ้านนางสาคร  
ส าราญรื่น หมู่ที่ 10 

เพื่อประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลาดยางฯ
กว้าง  3.50 เมตร 
ระยะทาง 140 เมตร 

- 270,000 270,000 - จ านวนเส้นทาง
ท่ีมีคุณภาพ
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

49 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านนายสุนิมิต  
นามไพโรจน์ หมู่ที่10 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย  

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 5 เมตร 
ระยะทาง 40 เมตร 

120,000 120,000 - - จ านวนเส้นทาง
ท่ีมีคุณภาพ
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

50 โครงการกอ่สร้างถนน 
ลาดยางแอสฟัลท์ตกิ 
คอนกรีต ถนนบาง
ตีนเป็ด เชื่อมถนนบาง
ช้างตาย (หมู่ที่ 10 
เชื่อม หมู่ที่ 7)  

เพื่อประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคสล./
ลาดยางกว้าง 5  เมตร 
ระยะทาง 650 เมตร 

- 2,000,000 2,000,000 - จ านวนเส้นทาง
ท่ีมีคุณภาพ
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 
 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 (เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 1 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความม่ันคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

               1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา 
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 
51 โครงการก่อสร้างถนน  

ลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตซอยข้างบ้าน 
นายสันทิศ  หมู่ที่ 10 

เพื่อประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

ก่อสร้าง ถนนลาดยาง 
กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 753  เมตร 

- - 1,500,000 1,500,000 จ านวนเส้นทาง
ท่ีมีคุณภาพ
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

52 โครงการปรับปรุง 
ซ่อมแซมศูนย์สาธิต
การผลิตบ้านบาง  
ตีนเป็ด  หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนมีพืน้ท่ี
สาธารณประโยชน์ใช้
สอยร่วมกัน 

ปรับปรุง ซ่อมแซม
ศูนย์สาธติการผลิต
บ้านบางตีนเปด็ 

- - 300,000 300,000 ปรับปรุง ซ่อม 
แซม ศูนย์สาธิต 
จ านวน 1 หลัง 

ประชาชนมีพื้นท่ี
ในการจัดท า
กิจกรรมร่วมกัน 

กองช่าง 

53 โครงการขยายไหล่ทาง 
เส้นหมู่ที่ 7 เช่ือมต่อ 
หมู่ 11 (ปากทาง – 
สะพาน  คสล.) 

เพ่ือขยายไหล่ทางให้
กว้างขึ้น และประชาชน
ได้สญัจรไปมาได้อย่าง
สะดวกและปลอดภยั 

ขยายไหล่ทางถนนเส้น
หมู่ท่ี 7 เชื่อมหมู่ท่ี 11 
กว้าง 6 เมตร 
ระยะทาง 400 เมตร  

- 520,000 520,000 - ไหล่ถนนกวา้ง
ขึ้นไม่น้อยกว่า 
ข้างละ 0.50 
เมตร 

ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 (เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 1 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความม่ันคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

               1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา 
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 
54 โครงการกอ่สร้างสะพาน 

ข้ามคลอง (สะพานหัน) 
บ้านนางจินดา เป่ียมอยู่ 
หมู่ที่11 

เพื่อประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

ก่อสร้าง สะพาน 
คสล. กว้าง 6  เมตร 
ยาว 8  เมตร 

- - 880,000 880,000 จ านวนสะพาน
ท่ีได้มาตรฐาน
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

55 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางพร้อม
ขยายไหล่ทาง ซอย
สะพานหัน หมู่ท่ี 11 

เพื่อประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
พร้อมขยายไหล่ทาง 
กว้าง 6 เมตร ระยะ 
ทาง 1,000 เมตร 

- 800,000 800,000 - จ านวนเส้นทาง
ท่ีมีคุณภาพ
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 

56 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางบา้นนาง
คล้อย  ศรีสว่าง  หมู่ท่ี 
11 

เพื่อประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

 ก่อสร้างถนนลาดยาง
กว้าง 4  เมตร 
ระยะทาง 660 เมตร 

- - 1,000,000 1,000,000 จ านวนเส้นทาง
ท่ีมีคุณภาพ
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 (เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 1 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความม่ันคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

               1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา 
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 
57 โครงการก่อสร้าง    

ถนนหินคลุก ซอยข้าง
ศาลาประชาคม เช่ือม 
ต่อบ้านนาย  รัญดอน  
เนตรสุริยวงศ์ หมู่ที1่1 

เพื่อประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
ซอยข้างศาลา
ประชาคม กว้าง 4 
เมตร ระยะทาง 150
เมตร 

250,000 250,000 - - จ านวนเส้นทาง
ท่ีมีคุณภาพ
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 
 

กองช่าง 

58 โครงการก่อสร้างถนน
ผิวจราจรลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย
ผู้ใหญ่อุดมศักดิ์ สลี้น 
หมู่ที่ 12 

เพื่อประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กว้าง 5 เมตร 
ระยะทาง 510 เมตร 

- - 1,275,000 1,275,000 จ านวนเส้นทาง
ท่ีมีคุณภาพ
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา 
 

กองช่าง 

 รวม  58   โครงการ   5,482,500 20,847,500 44,945,000 29,300,000    
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รายละเอียดโครงการ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 (เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 1 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความม่ันคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

               1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา  (บาท) ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการก่อสร้าง
สะพานไม้ 2 หัว 
บริเวณล าประโดง  
นายสมประสงค์ นาโค 
หมู่ท่ี 2 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
คมนาคม 

ก่อสร้างสะพานไม้  
2 หัว  

75,000 75,000 - - จ านวนสะพาน
ไม้ท่ีมีคุณภาพ
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนได้รับ
การสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 
 

2 โครงการก่อสร้าง
สะพาน คสล.ทางเดิน
เท้า ข้ามคลองประชา
ชมชื่น หมู่ 5 ต.บาง
ขันแตกเชื่อมต่อ หมู่ 
2 ต าบลปลายโพงพาง  

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
คมนาคม 

ก่อสร้างสะพาน
คอนกรีต กว้าง 1.50 
เมตร ยาว 29 เมตร  

- 750,000 750,000 - จ านวนสะพาน
ท่ีมีคุณภาพ
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนได้รับ
การสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 
 

3 โครงการก่อสร้าง
สะพานไม้ 2 หัว 
บริเวณบ้านนายจินต์  
แก้วกระจ่าง หมู่ท่ี 6 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
คมนาคม 

ก่อสร้างสะพานไม้ 2 
หัว กว้าง 0.30 เมตร 
ยาว  7.00 เมตร  

40,000 40,000 - - จ านวนสะพาน
ไม้ท่ีมีคุณภาพ
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนได้รับ
การสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการ 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 (เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 1 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความม่ันคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

               1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา  (บาท) ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 

3 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
สะพานภายในต าบล 
 - สะพานคสล.ม.4 เชื่อม หมู่ 7 
(หลังศาลาท าบุญวัดคู้) 
 - สะพานคสล.ซอยบ้านนางลิ้นจี่ 
พูลสวัสด์ิ 
- สะพานไม้ 2 หัว บ้านนายสมบูรณ์  
เทียนศิริ 
- สะพานไม้ 2 หัว บ้านนาง
ประนอม เทียนทับทิม 
- สะพานไม้ 2 หัว ทางเข้าบ้านนาง
ประภา สัตบุตร ถึงบ้านนางยิ้มกลัด
เกล้า 

เพื่อให้ประชาชน
มีเส้นทางสัญจรท่ี
ปลอดภัย 

ซ่อมแซมสะพาน
คลส./สะพานไม้ ให้
มีสภาพพร้อมใช้
งาน 

300,000 300,000 - - จ านวน สะพาน 
คสล./สะพาน
ไม้ท่ีได้รับการ
ซ่อมแซม 

ประชาชนสัญจร
ด้วยความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

4 โครงการหินคลุกเสริมทางเท้า,
ไหล่ทาง ภายในต าบลบางขันแตก 
- ซอยร้านใบตอง ม.8 

- ซอยข้างศาลาประชาคม ม.11 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

เสริมหินคลุก
ทางเดินเท้าภายใน
ต าบลบางขันแตก 

- 200,000 200,000 - จ านวนทางเดิน
เพิ่มข้ึน 

ประชาชนสัญจร
ด้วยความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 รวม   4 โครงการ   415,000 1,365,000 200,000 -    

ผ.01 
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รายละเอียดโครงการ 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 (เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 1 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความม่ันคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

               1.3 แผนงานการเกษตร 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา  (บาท) ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 

1 โครงการขุดลอกคลอง
ภายในต าบลบางขนัแตก 
- นายวีระ  บ ารุงศรี ม.7 
- นางยุพา  ศรสิทธิ์ ม.7 
- นางสาวลมัย  ศรีพุ่ม ม.7 
- นางสมรวม  แสงภู ม.7 
- ปากทางพระราม 2 ถึงบ้าน
นายเชิด ม.10 
- บ้านบางตีนเป็ดตลอดสาย 
ม.10 

เพื่อปูองกันการต้ืน
เขินของล าคลองและ
ล าประโดง และท าให้
การระบายน้ าสะดวก
ขึ้น 

ขุดลอกคลอง /ล า
ประโดงภายใน
พื้นท่ีต าบลบางขัน
แตก 

- 500,000 500,000 - ขุดลอกคลอง /
ล าประโดง 
ระยะทางรวม
ไม่น้อยกว่า 
500 เมตร 

การระบายน้ า
สะดวกยิ่งขึ้น 
 
 

 

กองช่าง                                                                                                                                                                                   

 รวม 1 โครงการ   - 500,000 500,000 -    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 (เพ่ิมเติม) ฉบับที่ 1 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารต าบลบางขันแตก อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความม่ันคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชวีิต การศึกษา ศิลปะ การ
กีฬา  วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิน่ 
  ยุทธศาสตร์ 2 การพฒันาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วฒันธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

               1.1 แผนงานสาธารณสุข 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา  (บาท) ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสนุัขบ้าฯ 

เพื่อจัดหาวัคซีนปูองกัน
โรคพิษสุนัขบา้ 

ฉีดวัคซีนปูองกันโรค
พิษสุนัขบา้ ภายใน
ต าบลบางขันแตก 

150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนผู้เจ็บปุวย
ด้วยโรคพิษสุนัข
บ้าลดลง 

ประชาชนเจ็บปุวย
จาก โรคพิษสุนัข
บ้าน้อยลง  

กอง
สาธารณสุขฯ  

2 โครงการส ารวจข้อมลู
จ านวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสตัว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้าฯ 

เพื่อส ารวจและขึ้น
ทะเบียนสุนัขในเขต
พื้นท่ีต าบลบางขันแตก 

ส ารวจจ านวนสุนัขใน
เขตพื้นท่ีต าบล       
บางขันแตก ปีละ 2 
คร้ัง 

120,000 120,000 120,000 120,000 ส ารวจข้อมูล
และขึ้นทะเบียน
สัตว์ปีละไม่ต่ า
กว่า 1 คร้ัง 

ได้ทราบจ านวน
สุนัขและฉีด
วัคซีนได้ครบทุก
ตัว 

กอง
สาธารณสุขฯ 

3 โครงการรณรงค์
ปูองกันโรค
ไข้เลือดออก 

เพื่อปูองกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

ประชาชนหมู่ที่ 3,4,5 
,7,10 และ 11 จ านวน 
1,000 ครัวเรือน                                           

28,000 
  

28,000 28,000 28,000 สถิติการผู้ปุวย
โรคไข้เลือดออก
ลดลง 

ประชาชน
ปลอดภัยจากโรค
ไข้เลือดออก 

- กอง
สาธารณสุขฯ 
- สอ.เฉลิมพระ
เกียรติฯ 

4 โครงการส่งเสริมงาน
วิทยาศาสตร์
การแพทย์ในโรงเรยีน 

เพ่ือให้ความรู้แก่นักเรียน
เรื่องการเลือกซื้ออาหาร
ที่สะอาดปลอดภยั 

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษา ปีท่ี 6 
จ านวน 50 คน 

10,000 
 

10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของผู้
เข้ารับการอบรมรู้
วิธีเลือกซื้ออาหาร
อย่างปลอดภัย 

กลุ่มเปูาหมายมี
ความรู้ในการ
เลือกซื้ออาหารที่
สะอาดปลอดภัย 

- กอง
สาธารณสุขฯ 
- สอ.เฉลิมพระ
เกียรติฯ 

ผ.01 
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   รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 (เพ่ิมเติม) ฉบับที่ 1 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารต าบลบางขันแตก อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความม่ันคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชวีิต การศึกษา ศิลปะ การ
กีฬา  วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิน่ 
  ยุทธศาสตร์ 2 การพฒันาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วฒันธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

               1.1 แผนงานสาธารณสุข 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา  (บาท) ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

5 โครงการส่งเสริการบ
ริโภคข้าวกล้องเพื่อ
สุขภาพ 

จัดกิจกรรมให้ความรู้
เร่ืองประโยชน์ของข้าว
กล้อง 

ประชาชน หมู่ท่ี 
3,4,5,7 10 และ 11 
จ านวน 100 คน 

10,000 
 

10,000 10,000 10,000 ประชาชน
กลุ่มเปูาหมายมี
สุขภาพแข็งแรง 

ประชาชนมี
สุขภาพท่ีแข็งแรง 

- กอง
สาธารณสุขฯ 
- สอ.เฉลิมพระ
เกียรติฯ 

6 โครงการส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก       
0 - 4 ปี 

จัดกิจกรรมให้ความรู้
เรื่องการส่งเสริมและเฝาู
ระวังพัฒนาการเด็กแก้
ผู้ปกครองเด็กอายุ0-4 ป ี

ผู้ดูแลเด็ก 0 – 4 ปี 
จ านวน 60 คน 

18,000 
 

18,000 18,000 18,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้ปกครองเข้าใจ
ในพัฒนาการของ
เด็กวัย 0-4 ป ี

เด็ก 0-4 ปี มี
พัฒนาการสมวัย 

- กอง
สาธารณสุขฯ 
- สอ.เฉลิมพระ
เกียรติฯ 

7 โครงการปูองกัน
ภาวะแทรกซ้อนใน
ผู้ปุวยโรคเบาหวาน 

จัดกิจกรรมตรวจคัด
กรองภาวะแทรกซ้อน
ทางตาและเท้าแก่
ผู้ปุวย 

ผู้ปุวยโรคเบาหวาน 
จ านวน 160 คน 

16,000 
 

16,000 16,000 16,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้ปุวยโรค 
เบาหวานได้รับ
การคัดกรอง 

สามารถปูองกัน
การเกิดภาวะ 
แทรกซ้อนใน
ผู้ปุวยโรค 
เบาหวานได ้

- กอง
สาธารณสุขฯ 
- สอ.เฉลิมพระ
เกียรติฯ 

8 โครงการปูองกัน
โรคมะเร็งเต้านม และ
โรคมะเร็งปากมดลูก 

จัดกิจกรรมตรวจคัดกรอง
ค้นหาโรคมะเร็งปาก
มดลูกและมะเร็งเตา้นมใน
กลุ่มสตรีอายุ 30-70 ปี 

สตรีอายุ 30 – 70 ปี 
จ านวน 120 คน 

12,000 
 

12,000 12,000 12,000 ร้อยละ 80 ของผู้
เข้ารับการอบรม 
มีความพึงพอใจ 

สามารถคัดกรอง
โรคเบื้องต้นและ
ส่งตัวเข้ารับการ
รักษาได้ทนัที 

- กอง
สาธารณสุขฯ 
- สอ.เฉลิมพระ
เกียรติฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 (เพ่ิมเติม) ฉบับที่ 1 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารต าบลบางขันแตก อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความม่ันคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชวีิต การศึกษา ศิลปะ การ
กีฬา  วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิน่ 
  ยุทธศาสตร์ 2 การพฒันาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วฒันธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

               1.1 แผนงานสาธารณสุข 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา  (บาท) ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

9 โครงการวัยเรียน วัย
ใส รักอย่างไรไม่เสี่ยง 

จัดกิจกรรมให้ความรู้
เร่ืองเพศศึกษาและ
พัฒนาการของตนเอง
เม่ือเข้าสู่วัยรุ่น 

นักเรียนชั้น ป.6 
จ านวน 52 คน และ
ครู จ านวน 3 คน 

12,800  
 

12,800 12,800 12,800 สถิติการท้อง
ก่อนวัยอันควร 
ลดลง 

นักเรียนได้รับ
ความรู้ ความ
เข้าใจเร่ือง
เพศศึกษา 

- กอง
สาธารณสุขฯ 
- สอ.เฉลิมพระ
เกียรติฯ 

10 โครงการ Stroke  
ปูองกันได้ 

จัดกิจกรรมให้ความรู้
เร่ืองการปฏิบัติเพื่อ
ปูองกันการโรคหลอด
เลือดในสมอง 

ผู้ปุวยโรคเร้ือรัง  
จ านวน 50 คน 

6,200 
 
 
 

6,200 6,200 6,200 ร้อยละ 80 ชอง
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เข้าใจถึงสาเหตุ
การเกิดโรคหลอด
เลือดในสมอง 

ผู้ปุวยโรคเร้ือรัง
เข้าใจวิธีปฏิบัติ
ในการปูองกัน
โรคเลือดในสมอง 

- กอง
สาธารณสุขฯ 
- สอ.เฉลิมพระ
เกียรติฯ 

11 โครงการฟันดี 
ด้วยมือแม่ 

จัดกิจกรรมให้ความรู้
เร่ืองการดูและสุขภาพ
ในช่องปาก 

ผู้ดูแลเด็กอายุ 0–5 ป ี
จ านวน 60 คน (2 คร้ัง) 

13,800 
 

13,800 13,800 13,800 ปัญหาฟันผุใน
เด็ก 0-5 ปี
ลดลง 

เด็ก 0-5 ปี มี
สุขภาพในช่อง
ปากท่ีดี  

- กอง
สาธารณสุขฯ 
- สอ.เฉลิมพระ
เกียรติฯ 

12 โครงการผู้สูงวัยใส่ใจ
สุขภาพช่องปาก 

จัดกิจกรรมให้ความรู้
เร่ืองการดูแลฟันปลอม
ท่ีถูกวิธ ี

ผู้สูงอายุ จ านวน 50 
คน 

11,800 
 

11,800 11,800 11,800 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความ
พึงพอใจ 

การดูแลฟัน
ปลอมท่ีดี เพื่อ 
สุขภาพช่องปาก
ของผู้สูงอาย ุ

- กอง
สาธารณสุขฯ 
- สอ.เฉลิมพระ
เกียรติฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 (เพ่ิมเติม) ฉบับที่ 1 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารต าบลบางขันแตก อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความม่ันคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชวีิต การศึกษา ศิลปะ การ
กีฬา  วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิน่ 
  ยุทธศาสตร์ 2 การพฒันาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วฒันธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

               1.1 แผนงานสาธารณสุข 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา  (บาท) ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

13 โครงการส่งเสริม
สัมพันธ์ภาพผู้ปวุย
สุขภาพจิตกับ
ครอบครัว 

จัดกิจกรรมให้ความรู้
เร่ืองการดูแลผู้ปุวย
สุขภาพจิตทีบ่้าน 

ผู้ปุวยสุขภาพจิต และ
ญาติ จ านวน 20 คน 

11,600 
 

11,600 11,600 11,600 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เข้าใจวิธีการอยู่
ร่วมกันกับผู้ปุวย 

คนในครอบครัว
เข้าใจผู้ปุวย
สุขภาพจิตมาก
ยิ่งขึ้น 

- กอง
สาธารณสุขฯ 
- สอ.เฉลิมพระ
เกียรติฯ 

14 โครงการปรับเปลีย่น
พฤติกรรมการ
บริโภคอาหารผู้ปุวย
เบาหวาน 

จัดกิจกรรมให้ความรู้
เรื่องการบรโิภคอาหาร
ส าหรับผู้ปุวยเบาหวาน 
และตดิตามประเมินผล
ภาวะน้ าตาลในเลือด
หลังจากเข้าร่วมโครงการ 
2 คร้ัง (เมื่อครบ 1 
เดือนและ 2 เดือน) 

ผู้ปุวยโรคเบาหวาน 
จ านวน 40 คน 

13,800 13,800 13,800 13,800 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้รับ
ความรู้ และ
เข้าใจในเรื่องการ
บริโภคอาหาร
มากยิ่งขึ้น 

ผู้ปุวยที่เข้าร่วม
กิจกรรมได้รับ
ความรู้และ
ควบคุมอาหารได้
อย่างถูกวิธี 

- กอง
สาธารณสุขฯ 
- สอ.เฉลิมพระ
เกียรติฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 (เพ่ิมเติม) ฉบับที่ 1 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารต าบลบางขันแตก อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความม่ันคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชวีิต การศึกษา ศิลปะ การ
กีฬา  วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิน่ 
  ยุทธศาสตร์ 2 การพฒันาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วฒันธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

               1.1 แผนงานสาธารณสุข 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา  (บาท) ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

15 โครงการสมุนไพรน่า
รู้ ในชีวิตประจ าวนั 

จัดกิจกรรมให้ความรู้
เร่ืองสมุนไพรใกล้ตัว 
และสาธิตการท า
ผลิตภัณฑส์มุนไพร 

นักเรียนชั้น ป. 5 
จ านวน 40 คน 

9,800 9,800 9,800 9,800 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับความรูเ้รื่อง
สมุนไพร 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับความรู้
เกี่ยวกับสมุนไพร
ใกล้ตัว 

- กอง
สาธารณสุขฯ 
- สอ.เฉลิมพระ
เกียรติฯ 

16 โครงการผลิตภัณฑ์
สมุนไพรบรรเทา
อาการปวดเข่า 

จัดกิจกรรมให้ความรู้
เร่ืองการดูแลสุขภาพ
เพื่อปูองกันการเกิด
อาการปวดเข่า 

ผู้ปุวยที่มีอาการ     
ปวดเข่า จ านวน 20 
คน 

7,600 7,600 7,600 7,600 ร้อยละ 80 ของ
ผู้ปุวยท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมไดรั้บ
ความรู้ ความ
เข้าใจต่อการ
ปูองกันอาการ
ปวดเข่า 

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้รับ
ความรู้ในการ
ดูแลสุขภาพของ
ตนเอง 

- กอง
สาธารณสุขฯ 
- สอ.เฉลิมพระ
เกียรติฯ 

17 โครงการผู้สูงวัย
สุขภาพดี ปี 2561 

จัดกิจกรรมให้ความรู้
เร่ืองการบริหารจิตใจ
ธรรมะ 

ผู้สูงอายุ จ านวน 45 
คน 

36,000 36,000 36,000 36,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
มีร่างกายที่
แข็งแรง 

ผู้สูงอายุมี
สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตใจที่ดี 

- กอง
สาธารณสุขฯ 
- สอ.เฉลิมพระ
เกียรติฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 (เพ่ิมเติม) ฉบับที่ 1 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารต าบลบางขันแตก อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความม่ันคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชวีิต การศึกษา ศิลปะ การ
กีฬา  วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิน่ 
  ยุทธศาสตร์ 2 การพฒันาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วฒันธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

               1.1 แผนงานสาธารณสุข 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา  (บาท) ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

18 โครงการคัดกรองตา
ต้อกระจกในกลุ่ม
ผู้สูงอายุ หมู่ท่ี 3  

เพื่อคัดกรองตาต้อ
กระจกในกลุ่มผู้สูงอาย ุ

- อสม. และแกนน า
ชุมชน จ านวน 6 คน 
- ผู้สูงอายุ จ านวน 
200 คน 

7,500 7,500 7,500 7,500 จ านวนผูปุ้วยที่
เข้าข่ายเป็นตา
ต้อกระจก 

ผู้สูงอายุท่ีเป็นตา
ต้อกระจกได้รับ
การรักษาอย่าง
เหมาะสม 

- กอง
สาธารณสุขฯ 
- สอ.เฉลิมพระ
เกียรติฯ 

19 โครงการคัดกรองตา
ต้อกระจกในกลุ่ม
ผู้สูงอายุ หมู่ท่ี 4 

เพื่อคัดกรองตาต้อ
กระจกในกลุ่มผู้สูงอาย ุ

- อสม. และแกนน า
ชุมชน จ านวน 6 คน 
- ผู้สูงอายุ จ านวน 
230 คน 

7,500 7,500 7,500 7,500 จ านวนผูปุ้วยที่
เข้าข่ายเป็นตา
ต้อกระจก 

ผู้สูงอายุท่ีเป็นตา
ต้อกระจกได้รับ
การรักษาอย่าง
เหมาะสม 

- กอง
สาธารณสุขฯ 
- สอ.เฉลิมพระ
เกียรติฯ 

20 โครงการคัดกรองตา
ต้อกระจกในกลุ่ม
ผู้สูงอายุ หมู่ท่ี 5 

เพื่อคัดกรองตาต้อ
กระจกในกลุ่มผู้สูงอาย ุ

- อสม. และแกนน า
ชุมชน จ านวน 6 คน 
- ผู้สูงอายุ จ านวน 
190 คน 

7,500 7,500 7,500 7,500 จ านวนผูปุ้วยที่
เข้าข่ายเป็นตา
ต้อกระจก 

ผู้สูงอายุท่ีเป็นตา
ต้อกระจกได้รับ
การรักษาอย่าง
เหมาะสม 

- กอง
สาธารณสุขฯ 
- สอ.เฉลิมพระ
เกียรติฯ 

21 โครงการคัดกรองตา
ต้อกระจกในกลุ่ม
ผู้สูงอายุ หมู่ท่ี 7 

เพื่อคัดกรองตาต้อ
กระจกในกลุ่มผู้สูงอาย ุ

- อสม. และแกนน า
ชุมชน จ านวน 6 คน 
- ผู้สูงอายุ จ านวน 
260 คน 

7,500 7,500 7,500 7,500 จ านวนผูปุ้วยที่
เข้าข่ายเป็นตา
ต้อกระจก 

ผู้สูงอายุท่ีเป็นตา
ต้อกระจกได้รับ
การรักษาอย่าง
เหมาะสม 

- กอง
สาธารณสุขฯ 
- สอ.เฉลิมพระ
เกียรติฯ 

29 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 (เพ่ิมเติม) ฉบับที่ 1 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารต าบลบางขันแตก อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความม่ันคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชวีิต การศึกษา ศิลปะ การ
กีฬา  วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิน่ 
  ยุทธศาสตร์ 2 การพฒันาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วฒันธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

               1.1 แผนงานสาธารณสุข 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา  (บาท) ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

22 โครงการคัดกรองตา
ต้อกระจกในกลุ่ม
ผู้สูงอายุ หมู่ท่ี 10 

เพื่อคัดกรองตาต้อ
กระจกในกลุ่มผู้สูงอาย ุ

- อสม. และแกนน า
ชุมชน จ านวน 6 คน 
- ผู้สูงอายุ จ านวน 
180 คน 

7,500 7,500 7,500 7,500 จ านวนผูปุ้วยที่
เข้าข่ายเป็นตา
ต้อกระจก 

ผู้สูงอายุท่ีเป็นตา
ต้อกระจกได้รับ
การรักษาอย่าง
เหมาะสม 

- กอง
สาธารณสุขฯ 
- สอ.เฉลิมพระ
เกียรติฯ 

23 โครงการคัดกรองตา
ต้อกระจกในกลุ่ม
ผู้สูงอายุ หมู่ท่ี 11 

เพื่อคัดกรองตาต้อ
กระจกในกลุ่มผู้สูงอาย ุ

- อสม. และแกนน า
ชุมชน จ านวน 6 คน 
- ผู้สูงอายุ จ านวน 75 
คน 

7,500 7,500 7,500 7,500 จ านวนผูปุ้วยที่
เข้าข่ายเป็นตา
ต้อกระจก 

ผู้สูงอายุท่ีเป็นตา
ต้อกระจกได้รับ
การรักษาอย่าง
เหมาะสม 

- กอง
สาธารณสุขฯ 
- สอ.เฉลิมพระ
เกียรติฯ 

24 โครงการดูแลสุขภาพ
กลุ่มวัยท างาน 
ผู้สูงอายุ และฟื้นฟูผู้
พิการ ผู้ปุวยติดเตียง 
ด้วยแพทย์แผนไทย 

เพ่ือส่งเสริมการใช้แพทย์
แผนไทยในการดูแล 
บ าบัดและฟ้ืนฟูสภาพ
ผู้ปุวยกลุม่วัยท างาน 
ผู้สูงอายุและฟ้ืนฟูผู้พิการ 
ผู้ปุวยตดิเตียง 

วัยท างาน ผู้สูงอายุ ผู้
พิการและผูปุ้วยติด
เตียง จ านวน 245 
คร้ัง 

36,750 36,750 36,750 36,750 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้รับ
การบ าบดัและ
ฟื้นฟูสุขภาพ 

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้รับ
การบ าบดัและ
ฟื้นฟูสุขภาพท า
ให้มีสุขภาพ
แข็งแรงขึ้น 

- กอง
สาธารณสุขฯ 
- ชมรม อสม. 
รพ.สต.วัดบาง
ขันแตก 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 (เพ่ิมเติม) ฉบับที่ 1 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารต าบลบางขันแตก อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความม่ันคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชวีิต การศึกษา ศิลปะ การ
กีฬา  วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิน่ 
  ยุทธศาสตร์ 2 การพฒันาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วฒันธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

               1.1 แผนงานสาธารณสุข 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา  (บาท) ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

25 โครงการสาธารสุข 
ร่วมใจลดโลกร้อน 
กรีนแอนด์คลีน 
(ODOP PROJECT) 

เพื่อสร้างความรู้ ความ
เข้าใจในการพัฒนา
อนามัยสิ่งแวดล้อมใน
การลดโลกร้อน 

- จนท.สาธารณสุข 4 คน 
- อสม. 43 คน 
- จิตอาสา 8 คน 

20,100 20,100 20,100 20,100 ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเปูาหมายมี
ความเข้าใจในการ
พัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมในการ
ลดโลกร้อน 

กลุ่มเปูาหมายมี
ความรู้ ความ
เข้าใจ ในการ
พัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อม การ
ลดโลกร้อน 

- กอง
สาธารณสุขฯ 
- ชมรม อสม. 
รพ.สต.วัดบาง
ขันแตก 

26 โครงการควบคุมและ
ปูองกันโรคไข้ เลือด 
ออกด้วยการพ่นสาร 
เคมีก าจัดยุงตัวแก่ 

เพื่อตัดวงจรชีวิตโดย
การก าจัดลูกน้ ายุงลาย
ตัวแก่ด้วยการพ่น
สารเคมีทุกหลังคาเรือน 

- ครัวเรือนในหมู่ท่ี 
1,2,6,8,9,12 

31,416 31,416 31,416 31,416 อัตราการปุวย
ด้วยโรคไข้ เลือด 
ออกลดลงหรือ ไม่
พบการเกิดโรค 

ประชาชนได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับ
การเฝูาระวังโรค
ไข้เลือดออก 

- กอง
สาธารณสุขฯ 
- ชมรม อสม. 
รพ.สต.วัดบาง
ขันแตก 

27 โครงการก าจัดลูกน้ า
ยุงลายด้วยทรายท่ีมี
ฟอสโดยอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน 

เพื่อลดอัตราการปุวย
และไม่ให้มีอัตราการ
ปุวยด้วยโรค
ไข้เลือดออก 

อสม.จ านวน 43 ราย 24,800 24,800 24,800 24,800 อัตราการปุวย
หรือเสียชีวิตด้วย
โรคไข้เลือดออก
ลดลง 

แหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลายลดลงและ
มีการใส่ทรายฯ 
อย่างท่ัวถึง 

- กอง
สาธารณสุขฯ 
- ชมรม อสม. 
รพ.สต.วัดบาง
ขันแตก 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 (เพ่ิมเติม) ฉบับที่ 1 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารต าบลบางขันแตก อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความม่ันคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชวีิต การศึกษา ศิลปะ การ
กีฬา  วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิน่ 
  ยุทธศาสตร์ 2 การพฒันาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วฒันธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

               1.1 แผนงานสาธารณสุข 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา  (บาท) ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

28 โครงการส่งเสริม
สุขภาพจิตด้วยการ
ปฏิบัติธรรม 

เพ่ือให้กลุ่มเปูาหมายได้ 
รับความรู้และฝึกปฏิบตัิ
ธรรมในการพัฒนาจติใจ
ให้สงบเยือกเย็น 

ประชาชนผู้สนใจใน
การปฏิบัติธรรม 
จ านวน 25 คน 

34,600 34,600 34,600 34,600 ร้อยละ 80  ของ
ผู้ร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจ 

ท าให้เป็นคนมี
อารมณ์เยือกเย็น มี
ความสุขใจได้มาก 
ผิวพรรณผ่องใส มี
จิตใจเบิกบาน 

- กอง
สาธารณสุขฯ 
- ชมรม อสม. 
รพ.สต.วัดบาง
ขันแตก 

29 โครงการเดินทาง
ปลอดภัย สวมหมวก
นิรภัย ใส่ใจกฎ
จราจร (ODOP 
PROJECT) 

เพ่ือให้ความรู้แก่
ประชาชนในเรื่องความ
ปลอดภัยจากสวมหมวก
นิรภัยและการมีส่วนร่วม
ในการปูองกันอุบัติเหตุ
บนท้องถิ่น 

ประชาชนท่ัวไป  
หมู่ท่ี 1,2,6,8,9,12 

34,800 34,800 34,800 34,800 อัตราการเกิด
อุบัติเหตุทาง
ถนนลดลง 

ประชาชนได้รับ
ความรู้และ
ปฏิบัติตามกฎ
จราจร 

- กอง
สาธารณสุขฯ 
- ชมรม อสม. 
รพ.สต.วัดบาง
ขันแตก 

30  โครงการลดภาวะ
และอาการแทรก
ซ้อนท่ีขาและเท้า ใน
ผู้ปุวยโรคเบาหวาน
ด้วยการแพทย์แผน
ไทย (OTOP PROJECT) 

เพื่อการปูองกัน 
บ าบดัรักษาภาวะ 
แทรกซ้อนท่ีขาและเท้า
ด้วยการแพทย์แผนไทย 

ผู้ปุวยโรคเบาหวานท่ีมี
ความเสี่ยงและ
ภาวะแทรกซ้อนท่ีขา
และเท้า จ านวน 25 
คน 

35,150 35,150 35,150 35,150 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไม่เกิด
ภาวะแทรกซ้อน
ท่ีขาและเท้า 

อาการแทรกซ้อน
ท่ีขาและเท้าของ
กลุ่มเปูาหมาย
ลดลง 

- กอง
สาธารณสุขฯ 
- ชมรม อสม. 
รพ.สต.วัดบาง
ขันแตก 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 (เพ่ิมเติม) ฉบับที่ 1 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารต าบลบางขันแตก อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความม่ันคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชวีิต การศึกษา ศิลปะ การ
กีฬา  วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิน่ 
  ยุทธศาสตร์ 2 การพฒันาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วฒันธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

               1.1 แผนงานสาธารณสุข 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา  (บาท) ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

31 โครงการเฝูาระวัง
มะเร็งเต้านมและคัด
กรองมะเร็งปาก
มดลูก 

เพื่อให้ความรู้เร่ือง
มะเร็งปากมดลูกแก่
กลุ่มเปูาหมายอายุ 30-

70 ปี และตรวจคัด
กรองด้วยวิธเีป็บสเมียร์ 

จัดอบรมให้ความรู้แก่
กลุ่มเปูาหมายในหมู่ท่ี 
1,2,6,8,9,12 
จ านวน 475 คน 

24,050 24,050 24,050 24,050 จ านวนผูปุ้วย
ด้วยโรคมะเร็ง
ปากมดลูกลดลง 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับความรู้ 
ความเข้าใจและ
รู้จักวิธีสังเกต
ตนเอง 

- กอง
สาธารณสุขฯ 
- ชมรม อสม. 
รพ.สต.วัดบาง
ขันแตก 

32 โครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพและ
ส่งเสริมการเข้าร่วม
กิจกรรมชุมชนโดยการ
เรียนรู้อาชีพของผู้ สูง 
อายุและภาคีเครือข่าย 

เพื่อส่งเสริมการเข้าร่วม
กิจกรรมกลุ่มโดยการ
เรียนรู้อาชีพและการใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ของผู้สงูอายุ
และภาคีเครือข่าย 

ผู้สูงอายุ และอสม.    
ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน 60 คน 

54,950 54,950 54,950 54,950 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความพึงพอใจ 

ผู้ที่เข้าร่วม
กิจกรรมไดรั้บการ
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์  

- กอง
สาธารณสุขฯ 
- ชมรม อสม. 
รพ.สต.วัดบาง
ขันแตก 

33 โครงการเฝูาระวังและ
ส่งเสริมทันตสุขภาพ
นักเรียนโรงเรียนวัด
ธรรมสถิติ์วรารามและ
โรงเรียนวัดนางพิมพ์ 

เพ่ือให้นักเรียน รร.วัด
ธรรมสถิติ์ฯและรร.วัด
นางพิมพ์ตระหนักถึง
ความส าคญัของการดูแล 
ทันตสุขภาพของตนเอง 

นักเรียนโรงเรียนวัด
ธรรมสถิต์ิฯ และรร.วัด
นางพิมพ์ ชั้น ป.1 – 6  
จ านวน 3 คร้ัง 

42,000 42,000 42,000 42,000 นักเรียนรร.วัด
ธรรมสถิต์ิฯ 
และรร.นางพิมพ์
ให้มีฟันผุไม่เกิน
ร้อยละ 50 

นักเรียน รร.วัด
ธรรมสถิติ์ฯ และ 
รร.วัดนางพิมพ์มี
สุขภาพช่องปากท่ี
ดี  

- กอง
สาธารณสขุฯ 
- รร.วัด
ธรรมสถิติ์ฯ 
- รร.วัดนาง
พิมพ ์
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 (เพ่ิมเติม) ฉบับที่ 1 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารต าบลบางขันแตก อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความม่ันคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชวีิต การศึกษา ศิลปะ การ
กีฬา  วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิน่ 
  ยุทธศาสตร์ 2 การพฒันาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วฒันธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

               1.1 แผนงานสาธารณสุข 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา  (บาท) ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

34 โครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ 

เพื่อพัฒนากิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ท่ีดีแก่นักเรียนโรงเรียน
วัดธรรมสถิต์ิฯ และ
โรงเรียนวัดนางพิมพ ์

นักเรียนโรงเรียนวัด
ธรรมสถิต์ิฯ และ
โรงเรียนวัดนางพิมพ ์

30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ของผู้
เช้าร่วมกิจกรรมมี
สุขภาพอนามัย  
ที่ด ี

นักเรียนมสีุขภาพ
พลานามัยที่
สมบูรณ์ แข็งแรง 

- กอง
สาธารณสขุฯ 
- รร.วัด
ธรรมสถิติ์ฯ 
- รร.วัดนาง
พิมพ ์

35 โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 

เพื่อส่งเสริมและเฝูา
ระวังโรคภัยไข้เจ็บและ
อุบัติเหตุแก่เด็ก
นักเรียน 

นักเรียนโรงเรียนวัดศรี
สุวรรณคงคาราม 

30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนคร้ังใน
การเกิดอุบัติเหตุ
ของนักเรียนใน
โรงเรียนลดลง 

สุขภาพ
พลานามัยของ 
กลุ่มเปูาหมาย
แข็งแรง 

- กอง
สาธารณสุขฯ 
- รร.วัดศรี
สุวรรณฯ 

 รวม   35  โครงการ   931,016 931,016 931,016 931,016    
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รายละเอียดโครงการ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 (เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 1 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความม่ันคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 3. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชน/สงัคม รักษาความสงบเรียบร้อย 

             3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา  (บาท) ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการสนบัสนนุ
การด าเนินงานศนูย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชน 

เพื่อให้การช่วยเหลือ
ประชาชนท่ีได้รับความ
เดือดร้อนในด้านต่าง ๆ  

สนับสนนุการ
ด าเนินงานของศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ต าบลบางขันแตก 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับความ
ช่วยเหลือ 

ประชาชนท่ีได้รับ
ความเดือดร้อน
ได้รับความ
ช่วยเหลืออย่าง
ทันท่วงที 

ส านักงาน
ปลัด 

รวม  1 โครงการ   50,000 50,000 50,000 50,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 (เพ่ิมเติม) ฉบับที่ 1 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารต าบลบางขันแตก อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เสริมสร้างและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสินคา้เกษตร การประมง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม ยุทธศาสตร์ท่ี4 การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 
 ยุทธศาสตร์  4 การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 
            1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผา่นมา  (บาท) ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการเมือง
นวัตกรรมสีเขียว 

- ปรับปรุงพืน้ท่ีเมืองและ
สิ่งแวดล้อมภายในเมือง
และระบบโดย รอบเมือง
ให้ดีขึ้น 
 - ปรับปรุงคุณภาพชีวิต
ของคนเมือง และรักษา
สภาพแวดล้อมโดยเฉพาะ
พื้นท่ีสีเขียวให้คงอยู่หรือ
ให้เพิ่มมากขึ้น 

หมู่ท่ี 1 – 12 ต าบล
บางขันแตก 

800,000 800,000 800,000 800,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

สามารถรักษา
พ้ืนที่สีเขียวให้คง
อยู่ หรือเพ่ิมพ้ืนท่ี
สีเขียวมากยิ่งข้ึน 

ส านักปลดั 
กองสาธารณสุขฯ 

2 โครงการชุมชน
ปลอดขยะ  
ชุมชนน่าอยู ่

เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุน
ให้เกิดความร่วมมือ การมี
ส่วนร่วมของชุมชนในดา้น
การจัดการขยะมูลฝอย
แบบครบวงจร 

หมู่ท่ี 1 – 12 ต าบล
บางขันแตก 

500,000 500,000 500,000 500,000 ปริมาณขยะต่อ
เดือนลดลง 

สภาพแวดล้อม
สะอาด ปราศจาก
ขยะ 

ส านักงานปลัด 
กองสาธารณสุขฯ 

 รวม 2 โครงการ   1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 (เพ่ิมเติม) ฉบับที่ 1 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารต าบลบางขันแตก อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความม่ันคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม ยทุธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและสงัคมทีดี่ 

 ยุทธศาสตร์  6  การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี 
            1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา  (บาท) ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการปรับปรุง
ศูนย์อปพร. ต าบล
บางขันแตก   

เพื่อปรับปรุงศูนย์     
อปพร.ต าบล         
บางขันแตก 

ปรับปรุงศนูย์อปพร.
ต าบลบางขันแตก 
จ านวน 1 หลัง 

300,000 300,000 300,000 300,000 ศูนย์อปพร. 
สภาพที่ดี  

เจ้าหน้าท่ีอปพร.มี
สถานท่ีในการ
ปฏิบัติงาน  

ส านักงานปลัด 

2 ค่าออกแบบ ค่า
ควบคุมงานการ
ติดตั้งระบบเสียงตาม
สาย/ไร้สาย 

เพื่อด าเนินการจ้างออก 
แบบ ควบคุมงานในการ
ออกแบบและติดตั้งระบบ
เสียงตามสาย/ไร้สาย 

ออกแบบ หรือควบคุม
งานระบบเสียงตาม
สาย/ไร้สาย ภายใน
ต าบลบางขันแตก 

100,000 100,000 100,000 100,000 มีระบบเสียงตาม
สายทีไ่ด้มาตรฐาน 
ชัดเจนคลอบคลุม
ทั้งต าบล 

ระบบเสียงตาม
สาย/ไร้สาย ได้รบั
การออกแบบและ
ติดตั้งอย่างถูกวิธี  

ส านักงานปลัด 

3 ค่าออกแบบ ค่า
ควบคุมงานการ
ติดตั้งกล้องวงจรปิด 

เพื่อด าเนินการจ้าง
ออกแบบ ควบคุมงาน
ในการออกแบบและ
ติดตั้งกล้องวงจรปิด 

ออกแบบ หรือควบคุม
งาน ติดต้ังกล้องวงจร
ปิด ภายในพืน้ท่ีต าบล
บางขันแตก 

100,000 100,000 100,000 100,000 มีการวางระบบ
กล้องวงจรปิดท่ี
ได้มาตรฐาน 

การติดตั้งกล้อง
วงจรปิดมีคณุภาพ 
สามารถใช้
ประโยชนไ์ด้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด 

4 โครงการจัดท าปูาย
ประชาสัมพนัธ์ LED 

- การประชาสัมพันธ์ 
ข่าวสาร เป็นสากลและ
ได้มาตรฐาน และเพ่ิม
ช่องทาง ประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ 
ของ อบต. 

จัดท าปาูย
ประชาสัมพนัธ์ LED  
จ านวน 2 จุด 

300,000 300,000 300,000 300,000 ปูาย
ประชาสมัพันธ์  
LED  ไม่น้อยกว่า 
1 จุด 

ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวได้รับ
ข้อมูลข่าวสารมาก
ขึ้น 

ส านักงานปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 (เพ่ิมเติม) ฉบับที่ 1 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารต าบลบางขันแตก อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความม่ันคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม ยทุธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและสงัคมทีดี่ 

 ยุทธศาสตร์  6  การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี 
            1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา  (บาท) ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

5 โครงการจัดท าปูาย
ประชาสัมพนัธ์ LED 

- เพ่ือประชาสมัพันธ์ 
ข่าวสารทีไ่ด้มาตรฐาน 
และเพ่ิมช่องทาง 
ประชาสมัพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารตา่ง ๆ  

จัดท าปาูย
ประชาสัมพนัธ์ LED  
จ านวน 2 จุด 

300,000 300,000 300,000 300,000 ปูาย
ประชาสมัพันธ์  
LED  ไม่น้อยกว่า 
1 จุด 

ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวได้รับ
ข้อมูลข่าวสารมาก
ขึ้น 

ส านักงานปลัด 

6 โครงการก่อสร้าง
หลังคาคลุมลาน
กิจกรรม ศพด.    
บ้านคลองบ่อ  

เพ่ือให้ศพด.บ้านคลอง
บ่อมีสถานท่ีจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนนอก
ห้องเรียนและจัด
กิจกรรมอื่น ๆ ได้อย่าง
สะดวกมากข้ึน 

ก่อสร้างหลังคาคลุม
ลานกิจกรรม กว้าง 8  
เมตร ยาว  22 เมตร 

- 1,400,000 1,400,000 1,400,000 ศพด.มีหลังคา
คลุมลาน
กิจกรรม 

มีสถานท่ีในการ
จัดการเรียนการ
สอนนอกห้อง 
เรียนและ จัด
กิจกรรมอื่นของ
ศพด. 

กองช่าง 

7 โครงการอาคาร
ประหยัดพลังงาน 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสภาพแวดล้อม  ลด
ผลกระทบท่ีเกิดจากการ
ใช้อาคาร และแสดง
ความรับ ผดิชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

ก่อสร้างอาคาร
ส านักงานประหยัด
พลังงาน 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ก่อสร้างอาคาร
ประหยดัพลังงาน
อย่างน้อย 1 หลัง 

สภาพแวดล้อม
ในการท างานดี
ขึ้นและมีการ
ประหยัด
พลังงานเพ่ิมข้ึน 

กองช่าง
ส านักงานปลัด 

 

 รวม  7  โครงการ   1,800,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 (เพ่ิมเติม) ฉบับที่ 1 

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน  
องค์การบริหารต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความม่ันคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชวีิต การศึกษา ศิลปะ การ
กีฬา  
  วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ 2 การพฒันาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วฒันธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

               1.1 แผนงานสาธารณสุข 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา 
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 2561 2562 2563 2564 

๑ อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 
หมู่ท่ี ๑ บ้านบาง
นางจีน  

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

ประชาชนในหมู่บ้าน ๒๐,๐๐๐ 20,000 - - ประชาชน
ร้อยละ ๘๐ มี
สุขภาพดี 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถ
น าไปปฏิบตัิให้
ถูกต้อง 

ส านัก 
งานปลัด 

กรรมการ
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี ๑ 

2 อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 
หมู่ท่ี 2 บ้าน
โพงพาง 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

ประชาชนในหมู่บ้าน ๒๐,๐๐๐ 20,000 - - ประชาชน
ร้อยละ ๘๐ มี
สุขภาพดี 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถ
น าไปปฏิบตัิให้
ถูกต้อง 

ส านัก 
งานปลัด 

กรรมการ
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 (เพ่ิมเติม) ฉบับที่ 1 

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน  
องค์การบริหารต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความม่ันคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชวีิต การศึกษา ศิลปะ การ
กีฬา  
  วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ 2 การพฒันาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วฒันธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

               1.1 แผนงานสาธารณสุข 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา 
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 2561 2562 2563 2564 

3 อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 
หมู่ท่ี 3 บ้านนาง
พิมพ์  

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

ประชาชนในหมู่บ้าน ๒๐,๐๐๐ 20,000 - - ประชาชน
ร้อยละ ๘๐ มี
สุขภาพดี 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถ
น าไปปฏิบตัิให้
ถูกต้อง 

ส านัก 
งานปลัด 

กรรมการ
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 3 

4 อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 
หมู่ท่ี 4 บ้านคลอง
บ่อ  

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

ประชาชนในหมู่บ้าน ๒๐,๐๐๐ 20,000 - - ประชาชน
ร้อยละ ๘๐ มี
สุขภาพดี 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถ
น าไปปฏิบตัิให้
ถูกต้อง 

ส านัก 
งานปลัด 

กรรมการ
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 4 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 (เพ่ิมเติม) ฉบับที่ 1 

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน  
องค์การบริหารต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความม่ันคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชวีิต การศึกษา ศิลปะ การ
กีฬา  
  วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ 2 การพฒันาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วฒันธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

               1.1 แผนงานสาธารณสุข 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา 
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 2561 2562 2563 2564 

5 อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 
หมู่ท่ี 5 บ้านคลอง
จ่ัน  

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

ประชาชนในหมู่บ้าน ๒๐,๐๐๐ 20,000 - - ประชาชน
ร้อยละ ๘๐ มี
สุขภาพดี 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถ
น าไปปฏิบตัิให้
ถูกต้อง 

ส านัก 
งานปลัด 

กรรมการ
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 5 

6 อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 
หมู่ท่ี 6 บ้านมอบ
ลัด  

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

ประชาชนในหมู่บ้าน ๒๐,๐๐๐ 20,000 - - ประชาชน
ร้อยละ ๘๐ มี
สุขภาพดี 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถ
น าไปปฏิบตัิให้
ถูกต้อง 

ส านัก 
งานปลัด 

กรรมการ
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 4 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 (เพ่ิมเติม) ฉบับที่ 1 

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน  
องค์การบริหารต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความม่ันคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชวีิต การศึกษา ศิลปะ การ
กีฬา  
  วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ 2 การพฒันาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วฒันธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

               1.1 แผนงานสาธารณสุข 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา 
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 2561 2562 2563 2564 

7 อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 
หมู่ท่ี 7 บ้านบาง
ช้างตาย  

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

ประชาชนในหมู่บ้าน ๒๐,๐๐๐ 20,000 - - ประชาชน
ร้อยละ ๘๐ มี
สุขภาพดี 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถ
น าไปปฏิบตัิให้
ถูกต้อง 

ส านัก 
งานปลัด 

กรรมการ
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 7 

8 อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 
หมู่ท่ี 8  บ้านศาลา
พักร้อน  

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

ประชาชนในหมู่บ้าน ๒๐,๐๐๐ 20,000 - - ประชาชน
ร้อยละ ๘๐ มี
สุขภาพดี 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถ
น าไปปฏิบตัิให้
ถูกต้อง 

ส านัก 
งานปลัด 

กรรมการ
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 8 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 (เพ่ิมเติม) ฉบับที่ 1 

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน  
องค์การบริหารต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความม่ันคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชวีิต การศึกษา ศิลปะ การ
กีฬา  
  วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ 2 การพฒันาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วฒันธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

               1.1 แผนงานสาธารณสุข 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา 
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 2561 2562 2563 2564 

9 อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 
หมู่ท่ี 9 บ้านศาลา
พักร้อน  

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

ประชาชนในหมู่บ้าน ๒๐,๐๐๐ 20,000 - - ประชาชน
ร้อยละ ๘๐ มี
สุขภาพดี 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถ
น าไปปฏิบตัิให้
ถูกต้อง 

ส านัก 
งานปลัด 

กรรมการ
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 9 

10 อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 
หมู่ท่ี 10 บ้านบาง
ตีนเป็ด  

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

ประชาชนในหมู่บ้าน ๒๐,๐๐๐ 20,000 - - ประชาชน
ร้อยละ ๘๐ มี
สุขภาพดี 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถ
น าไปปฏิบตัิให้
ถูกต้อง 

ส านัก 
งานปลัด 

กรรมการ
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 10 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 (เพ่ิมเติม) ฉบับที่ 1 

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน  
องค์การบริหารต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความม่ันคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชวีิต การศึกษา ศิลปะ การ
กีฬา  
  วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ 2 การพฒันาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วฒันธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

               1.1 แผนงานสาธารณสุข 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา 
(บาท) 

ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 2561 2562 2563 2564 

11 อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 
หมู่ท่ี ๑1 บ้าน
คลองเก่า  

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

ประชาชนในหมู่บ้าน ๒๐,๐๐๐ 20,000 - - ประชาชน
ร้อยละ ๘๐ มี
สุขภาพดี 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถ
น าไปปฏิบตัิให้
ถูกต้อง 

ส านัก 
งานปลัด 

กรรมการ
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 11 

12 อุดหนุนโครงการ
ตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 
หมู่ท่ี 12 บ้านนัด
ตาว่าย  

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

ประชาชนในหมู่บ้าน ๒๐,๐๐๐ 20,000 - - ประชาชน
ร้อยละ ๘๐ มี
สุขภาพดี 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความรู้
ด้านสาธารณสุข
และสามารถ
น าไปปฏิบตัิให้
ถูกต้อง 

ส านัก 
งานปลัด 

กรรมการ
หมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 12 

รวม  12  โครงการ   240,000 240,000 - -     
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รายละเอียดโครงการ 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 (เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 1 

ส าหรับประสานแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัด 

องค์การบริหารต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความม่ันคง  เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

               1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา  (บาท) ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการก่อสร้าง
ก าแพงกันดิน 
(เข่ือน) ริมตลิ่งนัด
ตาว่ายเชื่อม ต่อ
ต าบลแหลมใหญ ่

เพื่อปูองกันการ
พังทลายของดินริม
ตลิ่ง 

ก่อสร้างก าแพงกันดิน
(เข่ือน) สูง 2.50  
เมตร ระยะทาง 650
เมตร 

- 17,500,000 - - จ านวนก าแพง
กันดินท่ีมี
คุณภาพเพิ่มข้ึน 

การพังทลาย
ของดินริมตลิ่ง
ลดลง 
 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้าง
สะพาน คสล. หมู่5 
เชื่อมต่อต าบล
ปลายโพงพาง 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกและปลอดภัย 

ก่อสร้างสะพาน คสล. 
กว้าง  5 เมตร 
ระยะทาง  25 เมตร 

- - 3,500,000 - ก่อสร้างสะพาน
ระยะทางไม่
น้อยกว่า  25 
เมตร 

ประชาชนมี
เส้นทางสัญจรท่ี
สะดวก 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้าง
ก าแพงกันดิน รอบ
วัดโพงพาง หมู่ท่ี 2 

เพื่อปูองกันการ
พังทลายของดินริม
ตลิ่ง 

ก่อสร้างก าแพงกันดิน 
(เข่ือน)สูง 2.50 
เมตร ระยะทาง  
190 เมตร 

- - - 7,000,000 จ านวนก าแพง
กันดิน(เขื่อน)ท่ีมี
คุณภาพมีระยะ 
ทางเพ่ิมขึ้น 

การพังทลาย
ของดินริมตลิ่ง
ลดลง และล า
คลองไม่ต้ืนเขิน 

กองช่าง 

 รวม 3 โครงการ   - 17,500,000 3,500,000 7,000,000    
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บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 (เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 1 

องค์การบริหารต าบลบางขันแตก 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา  หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561  

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ส านักงาน เพื่อจัดหาตู้เหล็ก
แบบ ๒ บาน ส าหรับ
เก็บแฟูมและเอกสาร 
รวม ท้ังอุปกรณ์
ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง
ของงานส านักงาน   

ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน 
จ านวน 3 ตู้ 

โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป  
- ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  

18,000 18,000 18,000 18,000 กองช่าง 
 

2 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์  ส านักงาน เพื่อจัดหาเคร่ืองถ่าย
เอกสารเพื่อใช้ในงาน
ของส านักงาน 

เคร่ืองถ่ายเอกสาร ระบบ
ดิจิตอล (ขาว-ด า) 

50,000 50,000 50,000 50,000 กองช่าง 

3 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ส านักงาน เพ่ือจัดหาโต๊ะท างาน
ของเจ้าหน้าท่ี ส าหรับ
ใช้ในการท างานให้เกิด 
เหมาะสม  เพียงพอ
ต่อการปฏิบตัิงาน 

โต๊ะท างาน  
จ านวน 5 ตัว 

27,500 27,500 27,500 27,500 ส านักงานปลัด 

4 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ส านักงาน เพ่ือจัดหาเก้าอี้ท างาน
ของเจ้าหน้าท่ี ส าหรับ
ใช้ในการท างานให้เกิด 
เหมาะสม เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน 

เก้าอี้นั่งท างาน  
จ านวน 5 ตัว 

12,500 12,500 12,500 12,500 ส านักงานปลัด 

5 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ส านักงาน เพื่อจัดหาโต๊ะและ
เก้าอี้ส าหรับจัดการ
ประชุมฯ 

โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้   
จ านวน 2 ชุด ( 12 คน) 

84,000 84,000 - - ส านักงานปลัด 
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 บัญชีครุภัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 (เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 1 

องค์การบริหารต าบลบางขันแตก 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา  หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561  

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดหา
คอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ ์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์
ส านักงานพร้อมอุปกรณ์ 
จ านวน 5 ชุด 

100,000 100,000 100,000 100,000 ส านักงานปลัด 
กองช่าง 
กองคลัง 

7 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ส านักงาน เพื่อจัดหาเคร่ือง 
พิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED ขาวด า 
ส าหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED ขาวด า 
จ านวน 2 เคร่ือง   
  

30,000 30,000 30,000 30,000 ส านักงานปลัด 

8 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ก่อสร้าง เพื่อจัดหาเคร่ืองมือ
หรืออุปกรณ์ส าหรับ
ช่วยในการปฏบิัติ 
งานให้มีสะดวก
ยิ่งขึ้น 

เลื่อยยนต์  
จ านวน 1 ตัว 
 

20,000 

 

 

20,000 20,000 20,000 ส านักงานปลัด 

9 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว เพื่อจัดหาอุปกรณ์
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

เคร่ืองตัดหญ้า  
- แบบข้อแข็ง  
จ านวน 2 เคร่ือง 

19,000 19,000 19,000 19,000 ส านักงานปลัด 

10 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพื่อจัดหา
ยานพาหนะในการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

รถบรรทุกขยะ  
ขนาด 6 ตัน 
  - แบบอัดท้าย 
จ านวน 1 คัน 

2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 กอง
สาธารณสุขฯ 
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บัญชีครุภัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 (เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 1 

องค์การบริหารต าบลบางขันแตก 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา  หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561  

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพื่อจัดหาอุปกรณ์/
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้
ในการปฏิบัติงานให้
เกิดประโยชน ์

เรือไฟเบอร์กลาสพร้อม 
ติดเคร่ืองยนต์ท้ายเรือ 
จ านวน 1 ล า  
(ส าหรับขนขยะ) 

750,000 750,000 750,000 750,000 ส านักงานปลัด 

12 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพื่อจัดหา
ยานพาหนะในการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

รถบรรทุกขยะ  
ขนาด 1 ตัน  
  - แบบเปิดข้างเทท้าย 
จ านวน 1 คัน 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กอง
สาธารณสุขฯ 

13 การศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ครุภัณฑ์ การศึกษา เพื่อจัดหาครุภัณฑ์
การกีฬา 

โต๊ะเทเบิลเทนนิส พร้อม
อุปกรณ์ จ านวน 2 ชุด 

8,000 8,000 8,000 8,000 กองการศึกษาฯ 

14 พาณิชย ์ ครุภัณฑ์ การเกษตร เพื่อจัดหาอุปกรณ์ใน
การปฏิบัติงานให้เกิด
ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงาน 

เคร่ืองสูบน้ าแบบจุ่มใต้น้ า
(ซัมเมอร์ส) พร้อม
ตู้ควบคุมไฟฟาู  
จ านวน 2 ชุด 

300,000 300,000 300,000 300,000 กองช่าง 

15 เคหะและ ชุมชน ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพื่อจัดหาอุปกรณ์ใน
การปฏิบัติงานให้เกิด
ประโยชน ์

รถกระเช้าไฟฟูา  
 - ขนาด 6 ล้อ 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 กองช่าง 
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บัญชีครุภัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 (เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 1 

องค์การบริหารต าบลบางขันแตก 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผา่นมา  หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561  

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

16 การศึกษา ครุภัณฑ์ ส านักงาน เพื่อจัดหาครุภัณฑ์
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

เคร่ืองปรับอากาศ 
จ านวน 2 เคร่ือง 

80,000 80,000 80,000 - กองการศึกษาฯ 

17 การศึกษา ครุภัณฑ์ การแพทย์ เพื่อจัดหาครุภัณฑ์
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดหาเคร่ืองวัดอุณหภูมิ
ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
จ านวน 3 เคร่ือง 

9,000 9,000 9,000 9,000 กองการศึกษาฯ 

18 การศึกษา ครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว เพื่อจัดหาครุภัณฑ์
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดหาเคร่ืองกรองน้ า
ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
จ านวน 3 เคร่ือง 

- 15,000 - 15,000 กองการศึกษาฯ 

19 รักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์ ไฟฟูาและวิทย ุ เพื่อจัดหาครุภัณฑ์
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดหาเคร่ืองไซเรนติด
รถยนต์กู้ชีพ 

- 60,000 60,000 60,000 ส านักงานปลัด 

      7,408,000 7,483,000 7,384,000 7,319,000  
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50 
 

ส่วนท่ี 5 
การติดตามประเมินผล 

 
๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นน้ัน จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะต้องติดตาม
และประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  และในการประเมินแผนน้ันจะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาตามแนวทางการติดตาม และประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑0 ตุลาคม ๒๕๕๙ เร่ือง  แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
 

๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นน้ัน จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะต้องติดตาม

และประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  และในการประเมินแผนน้ันจะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาตามแนวทางการติดตาม และประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เร่ือง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
 

๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในภาพรวม 
๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

  (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

     ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตกได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมา เพื่อใช้เป็น
เคร่ืองมือในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตกให้บรรลุเปูาหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล
สูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖       
ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙  ข้อ ๑๓   

     โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา เป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
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พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย
ปีละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   
  โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังน้ี 

แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒  กุมภาพันธ์  

๒๕๕๘ เร่ือง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗ การวัด
คุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  
๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)   

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
  (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

     การจัดผลเชิงคุณภาพ เทศบาลใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม 
โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวม  โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังน้ี 

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 

 

๔. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

  ๑. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่านกระบวนการ
หลายขั้นตอน  
  ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น 
  ๓. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยากและ 
บางเร่ืองอาจท าไม่ได้   

๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
  ๑)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ 
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน   

๒)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ 
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปี   

๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ 
ด าเนินการได้ในปีงบประมาณน้ัน   

๔)  องค์การบริหารส่วนต าบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจ 
แต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 
 

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

http://www.dla.go.th/
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