


 
 
 

 
แผนการด าเนินงาน  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง 

 
 

งานนโยบายและแผน ส านักปลัด  

องค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

 



 
แบบ ผด.01 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
กิจกรรมและงบประมาณ 

บัญชีสรุปจ านวนครุภัณฑ์/งบประมาณ 
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บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง 

 
ยุทธศาสตร์ 
แผนงาน 

จ านวน
โครงการ 

ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1.2 แผนงานเคหะชุมชน  
1.3 แผนงานการเกษตร 
1.4 แผนงานการพาณิชย์ 

1 
1 
0 
1 

3.13 
3.13 

0 
3.13 

300,000 
271,000 

0 
20,000 

13.29 
12.01 

0 
0.89 

กองช่าง 

รวม 3 9.39 591,000 26.19  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
2.4 แผนงานการศึกษา  
2.5 แผนงานสาธารณสุข 
2.6 แผนงานการพาณิชย์ 

0 
5 
2 
4 
1 
1 

0 
15.63 
6.25 

12.50 
3.13 
3.13 

0 
170,000 
100,000 
51,600 
40,000 
80,000 

0 
7.53 
4.43 
2.29 
1.77 
3.55 

กองสวัสดิการสังคม 
กองการศึกษา 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

กองช่าง 

รวม 13 40.64 441,600 19.57  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคง การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชนและสังคม 
3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

5 
1 

15.63 
3.13 

614,000 
10,000 

27.21 
0.44 

ส านักปลัด 
กองช่าง 

รวม 6 18.76 624,000 27.65  
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บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง 

 
ยุทธศาสตร์ 
แผนงาน 

จ านวน
โครงการ 

ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
4.2 แผนงานการเกษตร 

0 
1 

0 
3.13 

0 
20,000 

0 
0.89 

ส านักปลัด 

รวม 1 3.13 20,000 0.89  
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
5.1 แผนงานเคหะชุมชน 
5.2 แผนงานสาธารณสุข 

2 
0 

6.25 
0 

70,000 
0 

3.10 
0 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

รวม 2 6.25 70,000 3.10  
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี 
6.1 แผนงานบริหารทั่วไป 
6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
6.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

2 
1 
4 

6.25 
3.13 

12.50 

320,000 
30,000 

160,000 

14.18 
1.33 
7.09 

ส านักปลัด 

รวม 7 21.88 510,000 22.16  
รวมทั้งสิ้น 32 100 2,256,600 100  
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แบบ ผด.02 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

กิจกรรมและงบประมาณ 
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บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง 

 

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่  1  ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน และ ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  สร้าง
เสริมและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตร และประมง ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และผู้สูงอายุให้มีความม่ันคง 
เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสงครามที่  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางช้างท่ี  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 

ที ่
 

โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

1 ซ่อมแซม/ปรับปรุง สิ่งสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการของ อบต.บางช้าง 
หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 9   
-ถนนภายในต าบลบางช้าง 
-สะพานภายในต าบลบางช้าง 
-ระบบประปาผิวดิน 
ฯลฯ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม/
ปรับปรุง สิ่งสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการของ อบต.
บางช้าง หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 9 
เช่น ถนน สะพาน ระบบ
ประปาผิวดิน ฯลฯ 

300,000 หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 9 
ต.บางช้าง 

กองช่าง             
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บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง 
 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางช้างท่ี  ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

1.3 แผนงานการพาณิชย์ 
 

ที ่
 

โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

2 อุดหนุนงบประมาณ 
ให้ส านักงานเทศบาลต าบล 
อัมพวา ด าเนินโครงการประเมินผล
ผังเมืองรวมเมืองอัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม  
พ.ศ. 2560 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ
ประเมินผลผังเมืองรวมเมือง
อัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม 

271,000 อ าเภออัมพวา กองช่าง             

ที ่
 

โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

3 จัดซื้อมิเตอร์น้ า เพื่อจ่ายเป็นค่ามิเตอร์น้ า 
มิเตอรไ์ฟฟ้า และวสัดุอื่นๆ 
ที่จ าเป็น 
 
 

20,000 หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 9 
ต.บางช้าง 

กองช่าง             
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บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง 
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่  ๓  สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมให้มีความเข้มแข็งและด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมุทรสงครามท่ี  ๒  การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬาวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางช้างท่ี 2  การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬาวัฒนธรรม ประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
 
 

ที ่
 

โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

 
 
 
 
 
 

     

ไม่มีการด าเนินงานในแผนงานนี้ 
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บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางช้างท่ี 2  การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬาวัฒนธรรม ประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

 

ที ่
 

โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

1 พัฒนาและส่งเสรมิศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชนต าบลบางช้าง 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินกิจกรรมของศูนย์
พัฒนาครอบครัวในชุมชน
ต าบลบางช้าง และค่าใช้จ่าย
อื่นๆที่จ าเป็น ฯลฯ 

30,000 อาคาร
อเนกประสงค์ 
อบต.บางช้าง 

กอง 
สวัสดิการ

สังคม 

            

2 
 
 

ส่งเสริมกิจกรรมการมสี่วนร่วมเพือ่
พัฒนาศักยภาพผูสู้งอายุต าบลบาง
ช้าง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุอุปกรณ์ 
ค่าวิทยากร ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าศึกษาดูงาน 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเป็น 
ฯลฯ  

50,000 อาคาร
อเนกประสงค์ 
อบต.บางช้าง 

กอง 
สวัสดิการ

สังคม 

            

3 ฝึกอบรมอาชีพส าหรับประชาชน
ทั่วไป 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุอุปกรณ์ 
ค่าวิทยากร ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าศึกษาดูงาน 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเป็น 
ฯลฯ 

30,000 ห้องประชุม  
อบต.บางช้าง 

 

กอง 
สวัสดิการ

สังคม 
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บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางช้างท่ี 2  การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬาวัฒนธรรม ประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

 
 
 
 

ที ่
 

โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

4 ส่งเสริมการด าเนินงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่ยั่งยืน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุอุปกรณ์ 
ค่าวิทยากร ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าศึกษาดูงาน 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเป็น 
ฯลฯ 

30,000 ห้องประชุม  
อบต.บางช้าง 

 

กอง 
สวัสดิการ

สังคม 

            

5 ฝึกอบรมกฎหมายเบื้องต้นส าหรับ
ประชาชน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุอุปกรณ์ 
ค่าวิทยากร ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าศึกษาดูงาน 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเป็น 
ฯลฯ 

30,000 ห้องประชุม  
อบต.บางช้าง 

 

ส านักปลดั             



19 
 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางช้างท่ี 2  การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬาวัฒนธรรม ประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 

 
 

ที ่
 

โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

6 จัดการแข่งขันกีฬาหมู่บ้าน/ต าบล เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการจัดท า
โครงการจัดการ 
แข่งขันกีฬา เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน ภายในชุมชนต าบล
บางช้าง เช่น ค่าสถานที ่ค่าเช่า
เครื่องเสียง ค่าน้ าดื่ม ค่าตอบแทน
กรรมการ ค่ารางวัล ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จา่ยอื่นๆที่
จ าเป็น ฯลฯ 
 

70,000 อาคาร
อเนกประสงค์ 
อบต.บางช้าง 

กอง 
การศึกษา 

            

7 
 
 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาวสัดุ
กีฬาประจ าหมู่บ้าน เช่น ลูก
ฟุตบอล ลูกวอลเลย์บอล 
ฯลฯ  

30,000 อบต.บางช้าง กอง 
การศึกษา 

            



20 
 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางช้างท่ี 2  การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬาวัฒนธรรม ประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 2.4 แผนงานการศึกษา 

ที ่
 

โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

8 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบรหิาร
สถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
จุฬามณี) 

(๑)ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว 
จ านวน 1 ศูนย์ 
จ านวน 4 คนๆละ ๑,๗๐๐ บาท/ปี 
เป็นเงนิ 6,800 บาท 
(๒)ค่าใช้จ่ายในการจัดการศกึษา
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 
วัดจุฬามณ ีจ านวน 4 คน 
เป็นเงนิ 4,520 บาท 

11,320 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดจุฬามณ ี

กอง 
การศึกษา 

            

9 สนับสนุนอาหารกลางวันส าหรับ
เด็กปฐมวัยสังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
 

จ านวน 4 คน  
คนละ 21 บาท/วัน 
จ านวน 245 วัน 

20,580 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดจุฬามณ ี

กอง 
การศึกษา 

            

10 สนับสนุนอาหารเสริม (นม) เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสรมินมให้กับ
เด็ก ปฐมวัย สังกัด ศนูย์พัฒนาเด็ก
เล็กวดัจุฬามณี จ านวน 4 คนๆละ 
7.37 บาท/วัน จ านวน 260 วนั  

7,700  ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดจุฬามณ ี

กอง 
การศึกษา 

            

11 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาต ิ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวนัเดก็
แห่งชาติ เชน่ ค่าวสัดุอุปกรณ์ ของ
รางวัล อาหารและเครื่องดืม่ 

12,000 อาคาร
อเนกประสงค์ 
อบต.บางช้าง 

กองการศึกษา             
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บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางช้างท่ี 2  การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬาวัฒนธรรม ประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 2.5 แผนงานสาธารณสุข 

 

2.6 แผนงานการพาณิชย์ 

 
 

ที ่
 

โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

12 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ์ 
ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจา้ฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนาร ี

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ
โครงการ เช่น ค่าวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า ค่าวัสดกุารแพทย์ ค่า
ใบรับรองการฉดีวัคซีน เครือ่งหมาย
ประจ าตัวสตัว์ ค่าวัสดุประชาสมัพันธ์ 
และค่าใช้จ่ายอืน่ๆที่จ าเป็น ฯลฯ 

40,000 ต าบลบางช้าง 
หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 9 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

            

ที ่
 

โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

13 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าเคมีภณัฑ์  
น้ ายาต่างๆ น้ ายาคลอรีน 
สารส้ม ฯลฯ  

80,000 โรงผลิตน้ าประปา
ผิวดิน หมู่ที่ 5 

กองช่าง             
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บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง 
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่  3  สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความมั่นคง เข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสงครามที่  ๓  การพัฒนาด้านความมั่นคง การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน/สังคม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางช้างท่ี  3  การพัฒนาด้านความม่ันคง การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน/สังคม 
 3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่
 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

1 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝา่ยพลเรือน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(ฝึกอบรมใหม่หรือฝึกอบรมทบทวน) เช่น 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร  
ค่าอาหาร และเครื่องด่ืม ค่าศึกษาดูงาน 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเป็น ฯลฯ 

50,000 อาคาร
อเนกประสงค์ 
อบต.บางช้าง 

ส านักปลดั             

2 เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ 
สาธารณภยัให้แกป่ระชาชน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรม ฯ เช่น ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร  
ค่าอาหาร และเครื่องด่ืม ค่าศึกษาดูงาน 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเป็น ฯลฯ 

30,000 อาคาร
อเนกประสงค์ 
อบต.บางช้าง 

ส านักปลดั             

3 จัดตั้งศูนย์อ านวยความปลอดภัย 
ทางถนน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดต้ังศูนย์อ านวยความ
ปลอดภัยทางถนน แก่ประชาชนที่ใช้รถ
ใช้ถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ 

10,000 ต.บางช้าง หมู่ 6 
บริเวณหน้าวัด

ดาวดึงษ ์

ส านักปลดั             

4 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าเคมีภัณฑ์น้ ายาต่างๆ
น้ ายาเคมีเติมเครื่องดับเพลิง ฯลฯ  

30,000 หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 9 
ต.บางช้าง 

ส านักปลดั             

5 
 
 

 

ติดต้ังกล้องวงจรปิดบริเวณที่ท าการ
ส านักงาน อบต.บางช้างและบริเวณ หมูท่ี่ 
1 - 9 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ หรือ อิเล็กทรอนิกส์ กล้อง
วงจรปิด cctv และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 
พร้อมค่าติดต้ัง ฯ 

494,000 หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 9 
ต.บางช้าง 

กองช่าง             
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บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางช้างท่ี  3  การพัฒนาด้านความม่ันคง การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน/สังคม 
 3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ที ่
 

โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

6 สนับสนุนกิจกรรมศูนย ์
ต่อสู้ยาเสพตดิต าบล 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดักิจกรรม
ต่างๆเกี่ยวกับการป้องกันยา
เสพติด ละค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
จ าเป็น ฯลฯ 

10,000 ห้องประชุม  
อบต.บางช้าง 

 

ส านักปลดั             



24 
 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง 
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่  1  ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน และ ยุทธศาสตร์ที่  ๒  สร้างเสริม
และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรและประมง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสงครามที่  ๔  การพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางช้างท่ี ๔ การพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 

4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

 

4.2 แผนงานการเกษตร 

ที ่
 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

 
 
 
 
 
 

     

ไม่มีการด าเนินงานในแผนงานนี้ 

ที ่
 

โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

1 อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น 
ฯลฯ 

20,000 ต.บางช้าง 
 

ส านักปลดั             



25 
 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง 
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่  4  สร้างเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสงครามที่  5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางช้างท่ี  5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
 5.1 แผนงานเคหะชุมชน 

 
 
 

ที ่
 

โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ 2 ข้างทางทั้งทาง
บกและทางน้ า ภายในต าบลบางช้าง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าศึกษาดูงาน 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเป็น 
ฯลฯ 

40,000 หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 9 
ต.บางช้าง 

 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

            

2 ฝึกอบรมการจัดการขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูลในชุมชน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดฝึกอบรม ฯ เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าวิทยากร 
ค่าอาหารและเครื่องดื่มค่า
ศึกษาดูงาน และค่าใช้จ่าย
อื่นๆที่จ าเป็น ฯลฯ 

30,000 ห้องประชุม 
อบต.บางช้าง 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางช้างท่ี  5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
 5.2 แผนงานสาธารณสุข 

 

 
 

 

ที ่
 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

 
 
 
 
 
 

     

ไม่มีการด าเนินงานในแผนงานนี้ 
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บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง 
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่  5  สร้างเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสงครามที่  6  การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางช้างท่ี  6  การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี 
 6.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

 
 

 
 

ที ่
 

โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
ปกป้องและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริม
และสนับสนุนกิจกรรมปกป้องและ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เชน่ 
ค่าจัดฝึกอบรม ค่าจัดนิทรรศการ  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร 
ค่าอาหารและเครื่องดืม่ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเป็น 

20,000 อบต.บางช้าง 
 

ส านักปลดั             

2 จัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางช้าง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ผู้บริหารทอ้งถิน่และสมาชกิสภา
ท้องถิ่นของ อบต.บางช้าง เช่น ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าใชจ้่ายอื่นๆทีจ่ าเป็น 

300,000 หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 9 
ต.บางช้าง 

ส านักปลดั             



28 
 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางช้างท่ี  6  การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี 

6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

 
 
 

ที ่
 

โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

3 ฝึกอบรมให้ความรู้เกีย่วกับการ
พัฒนาการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยส่งเสริมการ
ประชาคม 
และการมีส่วนร่วมของประชาชนทุก
ด้าน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดอุุปกรณ์  
ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครือ่งดื่ม 
ค่าศึกษาดูงาน  และค่าใชจ้่ายอื่นๆที่
จ าเป็น ฯลฯ 
 

30,000 ห้องประชุม 
อบต.บางช้าง 

 

ส านักปลดั             



29 
 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางช้างท่ี  6  การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี 

6.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

ที ่
 

โครงการ รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

4 ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานรฐัพิธีและพระ
ราชพิธีต่างๆ เชน่  ค่าพวงมาลัย ชอ่
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงหรีด พวง
มาลา ในวนัส าคัญต่างๆ ค่าสถานที่ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
จ าเป็น ฯลฯ 

50,000 อบต.บางช้าง 
 

ส านักปลดั             

5 ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานพิธทีางศาสนา
และงานประเพณีทอ้งถิน่ เชน่  
วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา ฯลฯ 

50,000 อบต.บางช้าง 
 

ส านักปลดั             

6 อบรมส่งเสรมิคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดอุุปกรณ์  
ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครือ่งดื่ม 
ค่าศึกษาดูงาน  และค่าใชจ้่ายอื่นๆที่
จ าเป็น ฯลฯ 
 

30,000 ห้องประชุม  
อบต.บางช้าง 

ส านักปลดั             

7 ฝึกอบรม “ท าความดี ตามวิถีพุทธ” เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดอุุปกรณ์  
ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครือ่งดื่ม 
ค่าศึกษาดูงาน  และค่าใชจ้่ายอื่นๆที่
จ าเป็น ฯลฯ 

30,000 ห้องประชุม  
อบต.บางช้าง 

ส านักปลดั             
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แผนการด าเนินงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หน่วยงานอื่น ที่ด าเนินงาน 

ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางช้าง 
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แบบฟอร์มข้อมูลรายละเอียด  
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หน่วยงาน : โครงการชลประทาน สมุทรสงคราม 

 

ที ่
 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ซ่อมแซมท่อลอดถนน  
กม.0 + 383 และท่อลอดถนน 
กม.3 + 757 ของคันกั้นน้ าเคม็
สายอัมพวา-เอกชัย 

เพื่อซ่อมแซมท่อลอดถนน กม.
0+383 และ ท่อลอดถนน 
กม.3+757 ของคันกั้นน้ าเค็ม
สายอัมพวา เอกชัย ให้สามารถ
ใช้งานได้สะดวกอยา่งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

770,000 ต าบลบางช้าง 
อ าเภออัมพวา 
จังหวัด
สมุทรสงคราม 

โครงการ
ชลประทาน 
สมุทรสงคราม 

            

2 ซ่อมแซมท่อลอดถนน  
กม.0+534 และท่อลอดถนน กม.
4+466 ของคันกั้นน้ าเค็มสาย
อัมพวา-เอกชัย 

เพื่อซ่อมแซมท่อลอดถนน กม.
0+534และท่อลอดถนน กม.
4+465ของคันกั้นน้ าเค็มสาย
อัมพวา-เอกชัย ให้สามารถใช้
งานได้สะดวกอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

760,000 ต าบลบางช้าง 
อ าเภออัมพวา 
จังหวัด
สมุทรสงคราม 

โครงการ
ชลประทาน 
สมุทรสงคราม 

            

3 ซ่อมแซม ปตร.กม.20+210 และ 
ปตร.กม.25+810 ของคันกั้น
น้ าเค็มสายพรมแดน-บางนกแขวก 
 

เพื่อซ่อมแซม ปตร.กม.
20+210 และ ปตร.กม. 
กม.25+810 ของคันกั้น
น้ าเค็มสายพรมแดนบางนก
แขวก ให้สามารถใช้งานได้
สะดวกอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

780,000 ต าบลบางช้าง 
อ าเภออัมพวา 
จังหวัด
สมุทรสงคราม 

โครงการ
ชลประทาน 
สมุทรสงคราม 
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แบบฟอร์มข้อมูลรายละเอียด  

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 หน่วยงาน : แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่
 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ปรับปรุงทางแยกและจุดเชื่อมต่อ 
สาย สส.6002 บ.อัมพวา –  
บ.คลองแพงพวย ต.บางช้าง  
อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 

ปรับปรุงทางแยกและจุด
เชื่อมต่อ 

2,500,000 สาย สส.
6002 

แขวงทางหลวง
ชนบท
สมุทรสงคราม 
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แบบฟอร์มข้อมูลรายละเอียด  
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม 

 

ที ่
 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ก่อสร้างหลังคาคลุมลาน 
อเนกประสงค์บริเวณวัดบางพรม 

ก่อสร้างหลังคาคลุมลาน
อเนกประสงค์ ตามรูปแบบและ
รายการที ่อบจ. ก าหนด เช่น 
-ก่อสร้างหลังคาคลุมลาน
อเนกปรสงค์ ขนาดกวา้ง 20.00 
เมตร ยาว 48 เมตร  
จ านวน 1 แห่ง 

4,150,000 หมู่ท่ี 5  
ต าบลบางช้าง 
อ าเภออัมพวา 
จังหวัด
สมุทรสงคราม 

กองช่าง 
(อบจ.สส.) 

            

2 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหนิ
คลุก (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 5 ต าบล
คลองเขิน เชื่อม หมู่ที่ 8  
ต าบลบางช้าง 

ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก 
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 
406.00 เมตร ตามรูปแบบและ
รายการที่ อบจ.ก าหนด เช่น 
-ลงหินผุถมทอ้งรอง 
-ลงหินผุคันทาง หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร 
พร้อมเกลี่ยบดอัดอัดเรียบ 
-ลงหินคลุกผวิจราจร หนาเฉลี่ย0.15 
เมตร พรอ้มเกลี่ยบดอัดเรียบ 
-ก่อสร้างสะพานทอ่ คสล. ขนาดกว้าง 
6.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร จ านวน 
1 แห่ง 
-ก่อสร้างสะพาน คสล. ขนาดกวา้ง 
6.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร จ านวน 
1 แห่ง 
-วางทอ่ คสล. ขนาด ศก. 1.00 เมตร 
จ านวน 50 ทอ่น 

1,700,000 หมู่ท่ี 5 ต าบล
คลองเขิน 
อ าเภอเมือง 
เชื่อม หมู่ท่ี 8 
ต าบลบางช้าง 
อ าเภออัมพวา 
จังหวัด
สมุทรสงคราม 

กองช่าง 
(อบจ.สส.) 

            


