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หลักสตูร วิธีปฏิบตัิการค านวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ภาคปฏิบัติจริง)สภาพท่ัวไป
และข้อมูลพื้นฐาน 

๑. ด้านกายภาพ 
๑.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชน หรือต าบล 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก ตั้งอยู่ เลขที่ 444 หมู่ที่ ๔ ต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม 
จังหวัดสมุทรสงคราม  ได้ยกฐานะจากสภาต าบลเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม  
๒๕๓๘  มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วนท้องถิ่น สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
ตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดสมุทรสงคราม  ประมาณ  ๑๒ กิโลเมตร  โดยมีอาณาเขต  ดังนี้ 

   ทิศเหนือ ติดต าบลท้ายหาด      อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 

   ทิศใต้  ติดต าบลคลองโคน     อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวดัสมุทรสงคราม 

   ทิศตะวันออก ติดต าบลแหลมใหญ่    อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวดัสมุทรสงคราม 

   ทิศตะวันตก ติดต าบลปลายโพงพาง อ าเภออัมพวา   จงัหวดัสมุทรสงคราม 

องค์การบริหารสว่นต าบลบางขนัแตก มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๑๕.๔๙ ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ ๙,๖๘1 ไร่ 
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๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ 

ต าบลบางขันแตก  เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ าล าคลองกระจายทั่วพ้ืนที่และมีสภาพ  เป็นร่องสวนท าให้เหมาะแก่การท า
สวนผลไม้และปลูกไม้ผลต่างๆ   ราษฎรในพ้ืนที่จึงมีอาชีพปลูกพืชสวนประเภทไม้ผล  ได้แก่  มะพร้าว  ส้มโอ  ลิ้นจี่  
กล้วย และจาก เป็นต้น 

 
๑.๓   ลักษณะภูมิอากาศ 

ต าบลบางขันแตกได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้  ส่งผลให้สภาพ
อากาศของต าบลบางขันแตกเย็นสบาย  เมื่อถึงฤดูหนาวก็ไม่หนาวจัดเมื่อถึงฤดูร้อนก็ไม่ร้อนจนเกินไป  เมื่อถึงฤดูฝน  
ฝนจะตกชุกท าให้สภาพอากาศชุ่มชื่นตลอดปี  

ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ไปจนถึงเดือนตุลาคม  และฝนจะตกหนักในเดือนกันยายน 
ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ไปจนถึงเดือนมกราคม เนื่องจากอยู่ใกล้ทะเลอากาศไม่หนาวจัด 

  ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ไปจนถึงเดือนเมษายน อากาศไม่ร้อนจัด   
 
๑.๔ ลักษณะของดิน 

ดินในพ้ืนที่ต าบลบางขันแตก  ได้รับอิทธิพลของน้ าทะเลทั้งในอดีตและปัจจุบันสภาพของดินจึงมีต้นก าเนิด   มา
จากทับถมของตะกอนน้ าทะเลและตะกอนน้ ากร่อย    ซึ่งดินในพ้ืนที่ต าบลเมื่อจ าแนกตามผังเมืองรวมสมุทรสงครามแล้ว  
ดินในเขตพ้ืนที่ต าบลบางขันแตกจัดอยู่ใน “ชุดสมุทรสงคราม”ลักษณะดินเป็นดินลึก การระบายน้ าเลว  ความสามารถใน
การอุ้มน้ าสูงแต่ยังมีความสามารถให้น้ าซึมผ่านได้ค่อนข้างรวดเร็ว    
 
๑.๕   ลักษณะของแหล่งน้ า 

ต าบลบางขันแตกมีแม่น้ าแม่กลองสายส าคัญไหลผ่าน  ส่งผลให้พื้นที่มีคลองน้อยใหญ่หลายสายที่เป็นแหล่ง
น้ าให้ประชาชนต าบลบางขันแตกได้เพาะปลูกพืชผลไม้  เช่นคลองบางขันแตก คลองโพงพาง  คลองประชาชื่น      
คลองบ่อ   คลองโพงพางล่าง  คลองเก่า  คลองประชาชมชื่น   คลองสะพานหัน   คลองมอบลัด  คลองตะเคียน  
คลองตรง   คลองบางตนีเป็ด  คลองบางช้างตาย คลองยายมณฑา  คลองบางเรือหัก  คลองดอนจั่น  เป็นต้น  ซึ่งบาง
คลองที่อยู่ใกล้พื้นที่น้ าเค็มอาจจะมีน้ ากร่อยผสมบางในช่วงน้ าขึ้น–น้ าลง   
 
๑.๖   ลักษณะของไม้และป่าไม้ 

เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ต าบลบางขันแตก เป็นดินที่ระบายน้ าไม่ดี ส่งผลให้ทรัพยากรป่าไม้ที่ปลูกเจริญเติบโตช้า  
และไม่โตในบางชนิด ดังนั้นพื้นที่ป่าในต าบลบางขันแตกจึงไม่มี  คงมีเพียงต้นไม้ยืนต้นประเภทพืชสวน  เช่น  มะพร้าว  
ส้มโอ  เป็นต้น 
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๒. ด้านการเมือง/การปกครอง 
๒.๑  เขตการปกครอง  

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  มีหมู่บ้าน ๑๒ หมู่บ้าน  ได้แก่ 
หมู่บ้าน ผู้น าฝ่ายปกครอง ต าแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ 

หมู่ที่ 1  บ้านบางนางจีน นายสมชาย    เสรีสมนึก ผู้ใหญ่บ้าน 081 - 2789341 
หมู่ที่ 2  บ้านโพงพาง นายชัยวัฒน์     พึ่งอ่ิม ผู้ใหญ่บ้าน 081 - 2066776 
หมู่ที่ 3  บ้านนางพิมพ์ นายสุบิน         พวงมณี ผู้ใหญ่บ้าน 080 - 1124363 
หมู่ที่ ๔ บ้านคลองบ่อ นายศิริวัฒน์     ศรเดช ก านันต าบลบางขันแตก 081 - 8578460 
หมู่ที่ ๕ บ้านคลองจั่น นางสาวกองแก้ว นวลจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 080 - 1124692 
หมู่ที่ ๖ บ้านมอบลัด นายพิษณุ         ยังมาก ผู้ใหญ่บ้าน 081 - 4034167 
หมู่ที่ ๗ บ้านบางช้างตาย นางภาณี           พ่วงศิริ ผู้ใหญ่บ้าน 084 - 5698310 
หมู่ที่ ๘   บ้านศาลาพักร้อน นางทัศนา         น้อยสกุล ผู้ใหญ่บ้าน 081 - 4034167 
หมู่ที่ ๙ บ้านศาลาพักร้อน นางนุชจรินทร์   ล าดวน ผู้ใหญ่บ้าน 089 - 8835248 
หมู่ที่ ๑๐ บ้านบางตีนเป็ด นายสมบูรณ์      เสียงอ่อน ผู้ใหญ่บ้าน 081 - 9814730 
หมู่ที่ ๑๑ บ้านคลองเก่า นางสาวสุวิภา    พงษ์เชียงซา ผู้ใหญ่บ้าน 085 - 1266039 
หมู่ที่ ๑๒ บ้านนัดตาว่าย นางดุษฎี          ยมรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 081 - 8534644 

   
๒.๒  การเลือกตั้ง 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก   มีจ านวนประชากรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ทั้งหมด 7,266  คน   
มีวิธีการเลือกตั้งเป็น ๒ ประเภท คือ 
 ๑. เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ใช้เขตองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเขตเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งมีสิทธิ เลือกนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้  ๑  คน     

๒. เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ใช้หมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง  ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ลงคะแนนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้เท่าจ านวนสมาชิกที่พึงจะมีในเขตเลือกตั้งนั้น  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลที่มี
มากกว่า ๒ หมู่บ้าน เลือกผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้ ๒ คน ดังนั้นองค์การบริหารส่วน
ต าบลบางขันแตกจึงสามารถลงคะแนนให้ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้  หมู่บ้านละ ๒ คน 
 

๓. ประชากร 
๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
(ตารางแสดงข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี) 

ข้อมูลย้อนหลัง จ านวนประชากรชาย จ านวนประชากรหญิง รวม ครัวเรือน 
ปี 2558 4,246 4,555 8,801 2,582 
ปี 2559 4,227 4,549 8,776 2,613 
ปี 2560 4,203 4,533 8,736 2,650 
ปี 2561 4,209 4,543 8,752 2,695 

หมายเหตุ ข้อมูลรายงานสถิติจ านวนประชากรและบ้านประจ าปี พ.ศ.2561 ณ วันที่  27  พฤษภาคม  
2562 
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(ตารางแสดงข้อมูลจ านวนประชากรแยกรายหมู่บ้าน) 
หมู่ที่ ชื่อบ้าน ประชากรชาย ประชากรหญิง รวม จ านวนครัวเรือน 

(หลัง) 
หมู่ที ่๑ บ้านบางนางจีน 439 402 841 248 
หมู่ที ่๒ บ้านโพงพาง 301 305 606 183 
หมู่ที ่๓ บ้านนางพิมพ์ 455 440 895 280 
หมู่ที ่๔ บ้านคลองบ่อ 492 550 1,042 299 
หมู่ที ่๕ บ้านคลองจั่น 328 369 697 197 
หมู่ที ่๖ บ้านมอบลัด 338 367 705 229 
หมู่ที ่๗ บ้านบางช้างตาย 482 524 1,006 314 
หมู่ที ่๘ บ้านศาลาพักร้อน 250 348 598 215 
หมู่ที ่๙ บ้านศาลาพักร้อน 217 248 465 125 
หมู่ที ่๑๐ บ้านบางตีนเป็ด 341 366 707 208 
หมู่ที ่๑๑ บ้านคลองเก่า 147 180 327 97 
หมู่ที ่๑๒ บ้านนัดตาว่าย 419 444 863 300 

รวม 4,209  4,543 8,752 2,695 
หมายเหตุ ข้อมูลรายงานสถิติจ านวนประชากรและบ้านประจ าปี พ.ศ.2561 ณ วันที่  27  พฤษภาคม  
2562 
  
3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร   
(เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน) 

แยกตามช่วงอายุปี จ านวนทั้งหมด 
    น้อยกว่า 1 ปี - อายุ 20 ปี 1,720 คน 
    อายุ 21 - อายุ 40 ปี 2,464 คน 
    อายุ 41 – อายุ 60 ปี 2,701 คน 
    อายุ 61 ปีขึ้นไป 1,968 คน 
หมายเหตุ ข้อมูลรายงานสถิติจ านวนประชากรและบ้านประจ าปี พ.ศ.2561 ณ วันที่  27  พฤษภาคม  
2562 
4. ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
4.๑  การนับถือศาสนา  

ต าบลบางขันแตก  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือ  ศาสนาพุทธ   อิสลามและคริสต์ ซึ่งต าบลบางขันแตก  
มีวัด  ที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ ๗ วัด  ได้แก่ 

 1.วัดบางขันแตก 
- เจ้าอาวาส  พระครูสมุทรวรคุณ 
- ที่ตั้ง   หมู่ที่ 1  ต.บางขันแตก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 
- เบอร์ติดต่อ  หมายเลขโทรศัพท์ 085 – 7042817 
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2.วัดแม่น้ า 
- เจ้าอาวาส  พระครูสมุทรคุณากร   
- ที่ตั้ง      หมู่ที่ 1  ต.บางขันแตก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 
- เบอร์ติดต่อ  หมายเลขโทรศัพท์ 085 – 1938033 

3.วัดนางพิมพ์ 
- เจ้าอาวาส  พระครูเกษมสมุทรคุณ 

 - ที่ตั้ง   หมู่ที่ 3  ต.บางขันแตก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 
 - เบอร์ติดต่อ  หมายเลขโทรศัพท์ 086-1659868 
4.วัดโพงพาง 

 - เจ้าอาวาส  พระสมุห์สมาน  จนทวโส   
 - ที่ตั้ง     หมู่ที่ 2 ต.บางขันแตก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 
- เบอร์ติดต่อ  หมายเลขโทรศัพท์ 098 - 3490523 

 
5.วัดศรีสุวรรณาคงคาราม 

- เจ้าอาวาส  พระครูสังฆรักษ์โอภาส  โอภาโส   
- ที่ตั้ง   หมู่ที่ 6 ต.บางขันแตก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม  
- เบอร์ติดต่อ  หมายเลขโทรศัพท์ 034 - 771008 / 081 - 2961589 

6.วัดธรรมสถิติ์วราราม 
- เจ้าอาวาส  พระครูสิริสมุทรคุณ 
- ที่ตั้ง   หมู่ที่ 4  ต.บางขันแตก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 
- เบอร์ติดต่อ  หมายเลขโทรศัพท์ 083 - 3193818 

7.วัดบางนางจีนกลาง 
- เจ้าอาวาส  พระปลัดประธาน  ญาณสีโร 
- ที่ตั้ง   หมู่ที่  1  ต.บางขันแตก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 
- เบอร์ติดต่อ  หมายเลขโทรศัพท์  089 – 9924119 

 
4.๒  ประเพณีและงานประจ าปี 

ต าบลบางขันแตกมีงานประเพณีทางศาสนาประจ าปี  คือ  ประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่าสามัคคี  หมู่ที ่ 
๗  ต าบลบางขันแตก  อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม 
4.๓  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  - จั่น ที่ก าจัดกระรอกสวน 

- ว่าวจุฬา  การประดิษฐ์ว่าว และการแข่งขันว่าวจุฬา 
- ดนตรีไทย การละเล่นดนตรีไทย  เช่น  วงปี่พาทย์    
- กะลามะพร้าวรูปไก่   สิ่งประดิษฐ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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4.๔  สินค้าพื้นเมือง และของท่ีระลึก 
  - พรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า 
  - น้ าตาลมะพร้าว  
  - แชมพูสมุนไพร 
  - ส้มโอปลอดสารพิษ 
5. ทรัพยากรธรรมชาติ 
5.๑   น้ า    

ที่ใช้ในการอุปโภค  เป็นน้ าฝน และน้ าในล าคลอง  และน้ าบาดาล  ประปาหมู่บ้าน   
 
5.๒   ป่าไม้     

พ้ืนที่ต าบลบางขันแตกไม่มีป่าไม้ 
 
5.๓   ภูเขา    

 พ้ืนที่ต าบลบางขันแตกไม่มภีูเขา 
 
5.๔  ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ 
   พ้ืนที่ต าบลบางขันแตก เป็นพ้ืนที่ท าการเกษตร  ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า และสถานประกอบการ  มีพ้ืนที่
เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติ  ได้แก่  ล าคลอง  ล าประโดงสาธารณะ  ด้วยสภาพ
การประกอบอาชีพ ประเภทการปลูกไม้ผลยืนต้นท าให้พ้ืนที่บางขันแตกมีไม้ยืนต้นจ านวนมาก ส่งผลให้อากาศ
บริสุทธิ์ปราศจาก มลพิษ  ปัญหาของทรัพยากรธรรมชาติที่พบ   คือปัญหาน้ าเค็มขึ้นสูง ไหลเข้าสู่พื้นที่เกษตร 
ส่งผลให้พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย  และส่งผลให้แหล่งไม่สามารถน ามาใช้ในการอุปโภคได้    
 


