


ค. ยทุธศาสตรก์ารพฒันา

ไดก้ าหนดยทุธศาสตรแ์ละแนวทางการพัฒนายทุธศาสตรไ์ว ้7 ยทุธศาสตร ์ดังนี้

การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

การพัฒนาคณุภาพชวีติและความอยูด่มีสีขุของประชาชนในชมุชน

การพัฒนาระบบบรหิารจัดการองคก์ร

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละการพัฒนาสภาพแวดลอ้ม

การพัฒนาศักยภาพและความเขม้แข็งของชมุชน

การพัฒนาระบบบรกิารประชาชน

การรักษาความสงบเรยีบรอ้ยและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

การพัฒนาสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ

79 46,728,200.00 30 6,936,300.00 14 2,480,000.00 11 1,790,000.00

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน
ในชุมชน

27 6,282,000.00 30 6,522,000.00 28 6,302,000.00 27 6,282,000.00

การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการองค์กร

21 3,587,000.00 21 2,615,000.00 21 2,615,000.00 21 2,615,000.00

การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและการ
พัฒนาสภาพแวดล้อม

7 4,332,000.00 7 2,532,000.00 5 532,000.00 5 532,000.00

การพัฒนาศักยภาพและความ
เข้มแข็งของชุมชน

36 1,990,000.00 37 5,320,000.00 34 1,244,500.00 33 1,070,000.00

การพัฒนาระบบบริการ
ประชาชน

4 290,000.00 4 310,000.00 2 110,000.00 2 110,000.00

การรักษาความสงบเรียบร้อย
และการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

5 300,000.00 7 920,000.00 5 300,000.00 5 300,000.00

รวม 179 63,509,200.00 136 25,155,300.00 109 13,583,500.00 0 0.00
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    อบต.บางโกระ ไดจั้ดท าแผนยทุธศาสตรก์ารพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ตามกระบวนการทีบ่ัญญัตไิวใ้นระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจัดท าแผนพัฒนาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548  โดยผา่นการมสีว่นรว่มของประชาชน เชน่ การ

จัดเวทปีระชาคม การประชมุกรรมการชมุชน เพือ่รับฟังปัญหาและความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของประชาชนในพืน้ที ่กอ่นน ามาจัดท า

โครงการเพือ่พัฒนาพืน้ที ่ทีบ่รรจไุวใ้นแผนพัฒนา 3 ปี ตอ่ไป

   อบต.บางโกระ ไดป้ระกาศใชแ้ผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เมือ่วันที ่ -  โดยไดก้ าหนดโครงการทีจ่ะด าเนนิการตามแผนพัฒนา 4

 ปี (พ.ศ. 2561-2564)

ง. กำรวำงแผน

ยทุธศำสตร์
2561 2562 2563



แผนภมูแิสดงจ ำนวนโครงกำร กำรจดัท ำแผน 4 ปี

เปรยีบเทยีบตำมยทุธศำสตร์

แผนภมูแิสดงมลูคำ่โครงกำร กำรจดัท ำแผน 4 ปี

เปรยีบเทยีบตำมยทุธศำสตร์
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ยทุธศาสตร์ โครงการ
งบประมาณ

ตามขอ้บญัญตั ิ

การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 5 2,163,600.00

การพัฒนาคณุภาพชวีติและความอยูด่มีสีขุของประชาชนในชมุชน 13 5,250,950.00

การพัฒนาระบบบรหิารจัดการองคก์ร 13 1,517,000.00

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละการพัฒนาสภาพแวดลอ้ม 1 2,000.00

การพัฒนาศักยภาพและความเขม้แข็งของชมุชน 25 909,000.00

การพัฒนาระบบบรกิารประชาชน 2 105,000.00

การรักษาความสงบเรยีบรอ้ยและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - -

รวม 59 9,947,550.00

      ผูบ้รหิารอบต.บางโกระ ไดป้ระกาศใชข้อ้บัญญัตงิบประมาณ เมือ่วนัที ่ -  โดยมโีครงการทีบ่รรจอุยูใ่น

ขอ้บัญญัตงิบประมาณ จ านวน 59 โครงการ งบประมาณ 9,947,550.00 บาท สามารถจ าแนกตามยทุธศาสตร ์

ไดด้ังนี ้       

จ. การจดัท างบประมาณ



แผนภมูแิสดงจ านวนโครงการ ทีไ่ดร้บัจดัสรรงบประมาณ

เปรยีบเทยีบตามยทุธศาสตร์

แผนภมูแิสดงจ านวนโครงการ ทีไ่ดร้บัจดัสรรงบประมาณ

เปรยีบเทยีบตามยทุธศาสตร์
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ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทีม่า

งบประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ บกุเบกิถนนลกูรัง 

สายบา้นนายจรัส โร

จนหสัดนิทร์

350,000.00 เพือ่ใหม้ี

เสน้ทางในการ

คมนาคมอยา่ง

สะดวก

ถนนลกูรัง กวา้ง

 4.00 ม.  ยาว 

400.00 ม.หนา 

0.70 ม.

2 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ วางทอ่ระบายน ้า

พรอ้มบอ่พักน ้า สาย

ขา้งบา้นสาและ-บา้น

ลาเตะ๊  ม. 4

397,700.00 เพือ่ใหม้ี

ชอ่งทางทีใ่ชใ้น

การระบายน ้าไดด้ี

วางทอ่ระบายน ้า

  ขนาดกวา้ง 0. 

60 ม. ยาว 300 ม.

3 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ กอ่สรา้งสะพาน คสล.

 บรเิวณบา้นครู

ธัญญาภัทร (ม.3)

230,600.00 เพือ่ใหม้ี

เสน้ทางในการ

คมนาคมอยา่ง

สะดวก

สะพาน คสล.  

กวา้ง .4. ม.  ยาว

 10 ม.

4 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ กอ่สรา้งถนน คสล.

บา้นนายดอเลาะ อุ

เซง็-มัสยดิโคกมว่ง 

พรอ้มวางทอ่ 8 ทอ่น 

(ม.5)

410,300.00 เพือ่ใหม้ี

เสน้ทางในการ

คมนาคมอยา่ง

สะดวก

ถนนคสล.  กวา้ง

 4 ม.  ยาว 161.5

 ม. หนา 0.15 ม.

5 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ กอ่สรา้งปรับปรงุผวิ

จราจร แอลฟัสตกิ 

สายสามแยกหนา้วดั -

 สามแยกบา้นนาง

ลว่น (ม.2)

775,000.00 เพือ่ใหม้ี

เสน้ทางในการ

คมนาคมอยา่ง

สะดวก

ปรับปรงุพืน้ผวิ

แอลฟัสตกิ 

กวา้ง 4 ม.    ยาว

 680 ม. หนา 

0.04 ม.

รายละเอยีดโครงการในขอ้บัญญัตงิบประมาณ อบต.บางโกระ  มดีังนี้



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทีม่า

งบประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

6 การพัฒนาคณุภาพชวีติและความอยูด่มีสีขุของประชาชนในชมุชนอดุหนุนโครงการ

อาหารกลางวนั

โรงเรยีนบา้นลอ้แตก

364,000.00 เพือ่ใหนั้กเรยีน

ทกุคนไดรั้บ

อาหารกลาง

วนัทีม่ปีระโยชน์

1 ครัง้/ปี

7 การพัฒนาคณุภาพชวีติและความอยูด่มีสีขุของประชาชนในชมุชนอดุหนุนโครงการ

อาหารกลางวนั

โรงเรยีนวดัสนุทรวารี

432,000.00 เพือ่ใหนั้กเรยีน

ทกุคนไดรั้บ

อาหารกลาง

วนัทีม่ปีระโยชน์

1 ครัง้/ปี

8 การพัฒนาคณุภาพชวีติและความอยูด่มีสีขุของประชาชนในชมุชนโครงการจัด

ประสบการณ์การ

เรยีนรูน้อกสถานศกึษา

25,000.00 เพือ่เปิดโลก

ทัศนข์องผูเ้รยีน

นักเรยีน ศพด.

บางโกระ

9 การพัฒนาคณุภาพชวีติและความอยูด่มีสีขุของประชาชนในชมุชนจัดซือ้อาหารเสรมิ 

นมใหแ้ก ่นักเรยีนใน

ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก 

และโรงเรยีนสงักัด 

สพฐ. ในพืน้ที่

508,950.00 เพือ่ใหนั้กเรยีน

ทกุคนไดรั้บ

อาหารเสรมิ นม

 ทีม่ปีระโยชน์

1 ครัง้/ปี

10 การพัฒนาคณุภาพชวีติและความอยูด่มีสีขุของประชาชนในชมุชนโครงการปัจฉมินเิทศ

ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก

ต าบลบางโกระ

25,000.00 เพือ่ใหเ้ด็กเล็ก

ทีจ่บการศกึษา

มคีวาม

ภาคภมูใิจในการ

เรยีน และ 

สถาบันทีจ่บมา

1 ครัง้/ปี



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทีม่า

งบประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

11 การพัฒนาคณุภาพชวีติและความอยูด่มีสีขุของประชาชนในชมุชนโครงการแขง่ขนักฬีา

ศนูยพั์ฒนา    เด็ก

เล็กต าบลบางโกระ

25,000.00 เพือ่สง่เสรมิ

ความมรีะเบยีบ

วนัิย  ปลกูฝังการ

เลน่กฬีา  รูแ้พ ้รู ้

ชนะ รูอ้ภัย 

1 ครัง้/ปี

12 การพัฒนาคณุภาพชวีติและความอยูด่มีสีขุของประชาชนในชมุชนจัดซือ้วสัดุ

วทิยาศาสตรห์รอื

การแพทยต์า่งๆ - 

วคัซนีป้องกันโรงพษิ

สนัุขบา้ -ทรายอเบท 

และน ้ายาก าจัดลกูน ้า

ยงุลาย

30,000.00 เพือ่ป้องกันโรค 1 ครัง้/ปี

13 การพัฒนาคณุภาพชวีติและความอยูด่มีสีขุของประชาชนในชมุชนโครงการสง่เสรมิหนึง่

ต าบล         หนึง่

ผลติภัณฑ์

100,000.00 เพือ่สง่เสรมิการ

ประกอบอาชพี

เสรมิของกลุม่

อาชพีใหเ้ป็นที่

รูจั้ก

1 ครัง้/ปี

14 การพัฒนาคณุภาพชวีติและความอยูด่มีสีขุของประชาชนในชมุชนจัดซือ้วสัดทุางการ

เกษตร -สารเคมี

ป้องกันและก าจัด

ศัตรพูชืและสตัว ์

อาหารสตัว ์พันธุพ์ชื

10,000.00 เพือ่แกไ้ข

ปัญหาการ

วา่งงานของ

ประชาชน  ใน

ต าบล

1 ครัง้



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทีม่า

งบประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

15 การพัฒนาคณุภาพชวีติและความอยูด่มีสีขุของประชาชนในชมุชนสมทบกองทนุ

สวสัดกิารชมุชน

50,000.00 เพือ่สนับสนุน

การด าเนนิงาน

ตามนโยบาย

รัฐบาลในการ

สรา้ง

หลักประกัน

ความมั่นคงของ

ชมุชน

สมทบกองทนุ

สวสัดกิารชมุชน

 ต.บางโกระ

16 การพัฒนาคณุภาพชวีติและความอยูด่มีสีขุของประชาชนในชมุชนเบีย้ยังชพีผูส้งูอายุ 3,115,000.00 เพือ่จา่ยเบีย้ยัง

ชพีผูส้งูอายุ

ผูส้งูอายไุดรั้บ

การขึน้ทะเบยีน

17 การพัฒนาคณุภาพชวีติและความอยูด่มีสีขุของประชาชนในชมุชนเบีย้ยังชพีผูพ้กิาร 530,000.00 เพือ่จา่ยเบีย้ยัง

ชพีผูพ้กิาร

ผูพ้กิารไดรั้บ

การขึน้ทะเบยีน

18 การพัฒนาคณุภาพชวีติและความอยูด่มีสีขุของประชาชนในชมุชนเบีย้ยังชพีผูป่้วยเอดส์ 36,000.00 เพือ่จา่ยเบีย้ยัง

ชพีป่วยเอดส์

ผูป่้วยเอดสท์ี่

แจง้ความ

ประสงค์

19 การพัฒนาระบบบรหิารจัดการองคก์ร โครงการเพิม่

ประสทิธภิาพและ

พัฒนาศักยภาพ การ

บรหิารงาน การ

ปฏบิัตงิาน

300,000.00 เพือ่เพิม่ความรู ้

และเปิด

วสิยัทัศนใ์นการ

บรหิารจัดการ 

และการ

ปฏบิัตงิาน

1 ครัง้/ปี

20 การพัฒนาระบบบรหิารจัดการองคก์ร โครงการจา่ยเงนิ

สมทบ กบท.

150,000.00 เพือ่เป็น

สวสัดกิารให ้

พนักงานสว่น

ต าบล

1 ครัง้/ปี



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทีม่า

งบประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

21 การพัฒนาระบบบรหิารจัดการองคก์ร โครงการคา่รับรองใน

การตอ้นรับคณะบคุคล

10,000.00 เพือ่ใหเ้กดิ

ความพรอ้มใน

การตอ้นรับ

บคุคลและคณะ

บคุคลทีม่าเยีย่ม

เยยีน อบต.

บคุคลและคณะ

บคุคลทีม่าเยีย่ม

เยยีน อบต.

22 การพัฒนาระบบบรหิารจัดการองคก์ร โครงการฝึกอบรมให ้

ความรูด้า้นคณุธรรม

จรยิธรรมของ

เจา้หนา้ที่

10,000.00 ปลกูฝังคณุธรรม

 จรยิธรรมให ้

เจา้หนา้ที่

บคุลากรของ 

อบต. เขา้รับการ

ฝึกอบรม

23 การพัฒนาระบบบรหิารจัดการองคก์ร โครงการจา่ยเงนิ

ประโยชนต์อบแทน

ส าหรับพนักงานสว่น

ต าบล/พนักงานจา้ง 

เป็นกรณีพเิศษ (เงนิ

รางวลัประจ าปี)

20,000.00 เพือ่เป็นรางวลั

ตอบแทนแก่

พนักงานสว่น

ต าบล/พนักงาน

จา้ง

1 ครัง้/ปี

24 การพัฒนาระบบบรหิารจัดการองคก์ร คา่ใชจ้า่ยในการ

พัฒนาคร ูครผููช้ว่ย 

ผูด้แูลเด็ก

50,000.00 เพือ่เพิม่ความรู ้

และศักยภาพใน

การปฏบิัตงิาน

ของคร ูครผููช้ว่ย

 ผูด้แูลเด็ก

คร ูครผููช้ว่ย 

ผูด้แูลเด็กเขา้

รับการพัฒนา



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทีม่า

งบประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

25 การพัฒนาระบบบรหิารจัดการองคก์ร โครงการ

ประชาสมัพันธก์าร

จัดเก็บภาษีของ 

อบต.บางโกระ

5,000.00 เพือ่ให ้

ประชาชนผูเ้ขา้

ขา่ยการช าระ

ภาษีรับทราบ

ขอ้มลูและรว่ม

ช าระภาษี

รายไดจ้ากการ

จัดเก็บภาษี

เพิม่ขึน้

26 การพัฒนาระบบบรหิารจัดการองคก์ร จัดซือ้ซุม้เฉลมิพระ

เกยีรตรัิชกาลที ่10

100,000.00 เพือ่แสดงออก

ซึง่ความ

จงรักภักดใีน

ระบอบพระ

มหากษัตริย์

ประชาชนส านกึ

ในพระมหา

กรณุาธคิณุและ

จงรักภักดตีอ่

พระมหากษัตยิ์

27 การพัฒนาระบบบรหิารจัดการองคก์ร จัดซือ้รถยนต์

สว่นกลาง

787,000.00 เพือ่ความ

สะดวกและ

คลอ่งตัวในการ

ปฏบิัตริาชการ 

และการบรกิาร

ประชาชน

การปฏบิัตงิานมี

ประสทธิภิาพ

มากขึน้



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทีม่า

งบประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

28 การพัฒนาระบบบรหิารจัดการองคก์ร จัดซือ้เครือ่งตัดห

หญา้แบบลอ้จักรยาน

12,000.00 เพือ่ความ

สะดวกและ

คลอ่งตัวในการ

ปฏบิัตริาชการ 

และการบรกิาร

ประชาชน

การปฏบิัตงิานมี

ประสทธิภิาพ

มากขึน้

29 การพัฒนาระบบบรหิารจัดการองคก์ร จัดซือ้เครือ่สบูน ้า

ชนดิจมน ้า (ซมัเมอรส์)

26,000.00 เพือ่ความ

สะดวกและ

คลอ่งตัวในการ

ปฏบิัตริาชการ 

และการบรกิาร

ประชาชน

การปฏบิัตงิานมี

ประสทธิภิาพ

มากขึน้

30 การพัฒนาระบบบรหิารจัดการองคก์ร จัดซือ้เครือ่สบูน ้า

ชนดิจมน ้า (ซมัเมอรส์)

35,000.00 เพือ่ความ

สะดวกและ

คลอ่งตัวในการ

ปฏบิัตริาชการ 

และการบรกิาร

ประชาชน

การปฏบิัตงิานมี

ประสทธิภิาพ

มากขึน้



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทีม่า

งบประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

31 การพัฒนาระบบบรหิารจัดการองคก์ร จัดซือ้เครือ่งสบูน ้า

แบบหอยโขง่

12,000.00 เพือ่ความ

สะดวกและ

คลอ่งตัวในการ

ปฏบิัตริาชการ 

และการบรกิาร

ประชาชน

การปฏบิัตงิานมี

ประสทธิภิาพ

มากขึน้

32 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละการพัฒนาสภาพแวดลอ้มโครงการสรา้งความ

รว่มมอืในการพัฒนา

และอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม

2,000.00 เพือ่ให ้

ประชาชนหนัมา

ใสใ่จและ

รว่มมอืกันดา้น

สิง่แวดลอ้ม

ประชาชน 100 

รายรว่มกัน

พัฒนา

สิง่แวดลอ้ม

33 การพัฒนาศักยภาพและความเขม้แข็งของชมุชน จัดงานประเพณีวนั

ลอยกระทง

100,000.00 เพือ่อนุรักษ์

ประเพณีไทยวนั

ลอยกระทง

1 ครัง้/ปี

34 การพัฒนาศักยภาพและความเขม้แข็งของชมุชน จัดงานประเพณีรดน ้า

ขอพรผูส้งูอายุ

100,000.00 เพือ่อนุรักษ์

ประเพณีไทยวนั

ผูส้งูอายแุละวนั

ครอบครัว

1 ครัง้/ปี



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทีม่า

งบประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

35 การพัฒนาศักยภาพและความเขม้แข็งของชมุชน จัดซือ้วสัดอุปุกรณ์

จัดสรา้งเรอืพระ

30,000.00 เพือ่อนุรักษ์

วฒันธรรม

ประเพณีทอ้งถิน่

1 ครัง้/ปี

36 การพัฒนาศักยภาพและความเขม้แข็งของชมุชน จัดกจิกรรมรับเทวดา

ประจ าทอ้งถิน่

20,000.00 เพือ่อนุรักษ์

วฒันธรรม

ประเพณีทอ้งถิน่

1  ครัง้/ปี

37 การพัฒนาศักยภาพและความเขม้แข็งของชมุชน จัดโครงการตาดกีา

สมัพันธ์

20,000.00 เพือ่เสรมิสรา้ง

ความรัก ความ

สามัคคใีนหมู่

นักเรยีน

ผูป้กครองของ

โรงเรยีนตาดกีา

1 ครัง้/ปี

38 การพัฒนาศักยภาพและความเขม้แข็งของชมุชน จัดโครงการเมาลดิ 20,000.00 เพือ่เสรมิสรา้ง

ความรักความ

ศรัทธาในศาสนา

1 ครัง้/ปี

39 การพัฒนาศักยภาพและความเขม้แข็งของชมุชน สง่เสรมิผลติภัณฑ์

โอทอป

100,000.00 เพือ่สง่เสรมิให ้

ประชาชนใน

ต าบล สรา้ง

ผลติภัณฑ์

ภายในต าบล 

1 ครัง้/ปี



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทีม่า

งบประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

40 การพัฒนาศักยภาพและความเขม้แข็งของชมุชน จัดโครงการรอมฎอน

สมัพันธ์

20,000.00 เพือ่สง่เสรมิ

กจิกรรมทาง

ศาสนาในการ

ละศลิอด

1 ครัง้/ปี

41 การพัฒนาศักยภาพและความเขม้แข็งของชมุชน โครงการปกป้อง

สถาบันส าคัญของชาติ

10,000.00 เพือ่เสรมิสรา้ง

ความรักความ

ศรัทธาสถาบัน

ของชาติ

1 ครัง้/ปี

42 การพัฒนาศักยภาพและความเขม้แข็งของชมุชน แขง่ขนักฬีาตา้นยา

เสพตดิต าบล

100,000.00 เพือ่ให ้

ประชาชนใน

ชมุชนมสีว่นรว่ม

ในกจิกรรมกฬีา

1 แหง่

43 การพัฒนาศักยภาพและความเขม้แข็งของชมุชน จัดโครงการวนัเด็ก 100,000.00 เพือ่ใหเ้ด็กและ

เยาวชนได ้

ตระหนักใน

ระเบยีบ วนัิย 

สทิธ ิหนา้ที ่มี

ความรับผดิชอบ

 ตอ่ตนเองและ

ชมุชน 

1 ครัง้/ปี



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทีม่า

งบประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

44 การพัฒนาศักยภาพและความเขม้แข็งของชมุชน อดุหนุนโรงเรยีนวดั

สนุทรวารตีาม

โครงการการสง่เสรมิ

กฬีา กรฑีา และ

นันทนาการ

10,000.00 เพือ่สง่เสรมิให ้

นักเรยีนมี

ศักยภาพในการ

เลน่กฬีาเกดิ

ความสนุกสนาน

รา่เรงิ  

พลานามัย

สมบรูณ์  และมี

น ้าใจเป็นนักกฬีา

1 ครัง้/ปี

45 การพัฒนาศักยภาพและความเขม้แข็งของชมุชน อดุหนุนโรงเรยีนบา้น

ลอ้แตกตามโครงการ

การสง่เสรมิกฬีา 

กรฑีา และนันทนาการ

10,000.00 เพือ่สง่เสรมิให ้

นักเรยีนมี

ศักยภาพในการ

เลน่กฬีาเกดิ

ความสนุกสนาน

รา่เรงิ  

พลานามัย

สมบรูณ์  และมี

น ้าใจเป็นนักกฬีา

1 ครัง้/ปี



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทีม่า

งบประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

46 การพัฒนาศักยภาพและความเขม้แข็งของชมุชน อดุหนุนโรงเรยีนบา้น

ลอ้แตกตามโครงการ

การเขา้ขา่ยพักแรม

และเดนิทางไกลของ

ลกูเสอืเนตรนารี

15,000.00 เพือ่ใหล้กูเสอื-

เนตรนารไีดฝึ้ก

ความอดทน

ความมรีะเบยีบ

วนัิย รูจั้กชว่ย

ตัวเอง รูจั้กอยู่

และท างาน

รว่มกับผูอ้ ืน่

1 ครัง้/ปี

47 การพัฒนาศักยภาพและความเขม้แข็งของชมุชน อดุหนุนโรงเรยีนวดั

สนุทรวารตีาม

โครงการการเขา้ขา่ย

พักแรมและเดนิ

ทางไกลของลกูเสอื

เนตรนารี

15,000.00 เพือ่ใหล้กูเสอื-

เนตรนารไีดฝึ้ก

ความอดทน

ความมรีะเบยีบ

วนัิย รูจั้กชว่ย

ตัวเอง รูจั้กอยู่

และท างาน

รว่มกับผูอ้ ืน่

1 ครัง้/ปี

48 การพัฒนาศักยภาพและความเขม้แข็งของชมุชน จัดเวทปีระชาคมเพือ่

จัดท าแผนพัฒนา

ทอ้งถิน่

2,000.00 เพือ่ใหป้ระชาชน

เขา้มามสีว่นรว่ม

ในการพัฒนา

ทอ้งถิน่

1 ครัง้/ปี



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทีม่า

งบประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

49 การพัฒนาศักยภาพและความเขม้แข็งของชมุชน จัดอบรมใหค้วามรู ้

ความเขา้ใจเกีย่วกับ

ประชาธปิไตย  และ

การมสีว่นรว่มของ

ประชาชน

10,000.00 เพือ่ใหค้วามรู ้

ความเขา้ใจแก่

ประชาชนใน

การมสีว่นรว่ม

ตามระบอบ

ประชาธปิไตย

1 ครัง้/ปี

50 การพัฒนาศักยภาพและความเขม้แข็งของชมุชน จัดอบรมใหค้วามรู ้

เกีย่วกับ พ.ร.บ.

ขอ้มลูขา่วสาร พ.ศ. 

2540

10,000.00 เพือ่ใหค้วามรู ้

ความเขา้ใจแก่

ประชาชน 

เกีย่วกับ พ.ร.บ.

ขอ้มลูขา่วสาร ปี

 พ.ศ.2540

1 ครัง้/ปี

51 การพัฒนาศักยภาพและความเขม้แข็งของชมุชน จัดท าแผนชมุชน 2,000.00 เพือ่ใหช้มุชนได ้

มเีป้าหมาย

แนวทางที่

ชดัเจนในการ

พัฒนาใหค้นใน

ชมุชนอยูด่มีสีขุ

ในทกุบา้น 

"

1 ครัง้/ปี



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทีม่า

งบประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

52 การพัฒนาศักยภาพและความเขม้แข็งของชมุชน การจัดการเลอืกตัง้ 20,000.00 เพือ่ให ้

ประชาชนมสีว่น

รว่มในการ

บรหิารราชการ

ขององคก์าร

บรหิารสว่นต าบล

1 ครัง้/ปี

53 การพัฒนาศักยภาพและความเขม้แข็งของชมุชน องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลพบประชาชน 

(อบต.เคลือ่นที)่

5,000.00 เพือ่สรา้ง

ความสมัพันธ์

อันดใีนสว่น

ราชการตา่งๆ  

และสามารถ

เขา้ถงึ เขา้ใจ 

ปัญหาของ

ประชาชนใน

พืน้ที ่

1 ครัง้/ปี

54 การพัฒนาศักยภาพและความเขม้แข็งของชมุชน จัดโครงการสาน

สมัพันธผ์ูน้ าชมุชน 

ผูน้ าศาสนา ผูน้ า

ทอ้งถิน่ ผูน้ าเยาวชน

กลุม่ตา่งๆ ภายใน

ต าบล

10,000.00 เพือ่สรา้งความ

สงบสขุในเขต

องคก์ารบรหิาร

สว่นต าบลบาง

โกระ

1 ครัง้/ปี

55 การพัฒนาศักยภาพและความเขม้แข็งของชมุชน จัดโครงการสง่เสรมิ

ภาวะผูน้ าในชมุชน

10,000.00 สง่เสรมิความ

เป็นผูน้ าใหก้ับ

ผูน้ าในชมึชน

1 ครัง้/ปี



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทีม่า

งบประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

56 การพัฒนาศักยภาพและความเขม้แข็งของชมุชน สง่เสรมิภาวะผูน้ าสตรี

ในชมุชน

100,000.00 เพือ่เพิม่ภาวะ

ผูน้ าใหก้ับกลุม่

สตรใีนต าบล

1 ครัง้/ปี

57 การพัฒนาศักยภาพและความเขม้แข็งของชมุชน โครงการป้องกันและ

แกไ้ขปัญหายาเสพตดิ

70,000.00 เพือ่ป้องกันและ

แกไ้ขปัญหายา

เสพตดิในชมุชน

 โดย มี

กจิกรรมบ าบัด

ฟ้ืนฟ ูผูเ้สพ ผู ้

ตดิยาเสพตดิ 

และกจิกรรม

สง่เสรมิการ

ฝึกอบรมอาชพี

ใหแ้กผู่ผ้า่นการ

บ าบัด

ผูต้ดิยาเสพตดิ

ลดลง

58 การพัฒนาระบบบรกิารประชาชน เพิม่บรกิารประชาชน :

 โครงการจัดเก็บ

ภาษีนอกสถานที่

5,000.00 เพือ่อ านวย

ความสะดวกแก่

ประชาชนใน

การช าระภาษี

1 ครัง้/ปี

59 การพัฒนาระบบบรกิารประชาชน จา้งจัดท าระบบแผน

ทีภ่าษี

100,000.00 เพือ่ปรับปรงุ

และพัฒนา

ศักยภาพการ

จัดเก็บรายได ้

1 ครัง้



ยทุธศาสตร์ โครงการ
การกอ่หนีผู้กพนั/

ลงนามในสญัญา
โครงการ

การเบกิจา่ย

งบประมาณ

การพัฒนาสาธารณูปโภค

และสาธารณูปการ

1 774,000.00 1 774,000.00

การพัฒนาคณุภาพชวีติและ

ความอยูด่มีสีขุของ

ประชาชนในชมุชน

4 323,623.80 4 323,623.80

การพัฒนาระบบบรหิาร

จัดการองคก์ร

3 121,000.00 3 121,000.00

การพัฒนาศักยภาพและ

ความเขม้แข็งของชมุชน

3 121,350.00 3 121,350.00

รวม 11 1,339,973.80 11 1,339,973.80

ฉ. การใชจ้า่ยงบประมาณ

    อบต.บางโกระ มกีารใชจ้า่ยงบประมาณในการด าเนนิโครงการตามขอ้บัญญัตงิบประมาณ  โดยไดม้กีาร

กอ่หนี้ผกูพัน/ ลงนามในสญัญา รวม 11 โครงการ  จ านวนเงนิ 1,339,974  บาท  มกีารเบกิจา่ยงบประมาณ

จ านวน 11 โครงการ จ านวนเงนิ 1,339,974  ลา้นบาท  สามารถจ าแนกตามยทุธศาสตร ์ไดด้ังนี้



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ

วงเงนิตาม

สญัญา
คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

ระยะเวลา

การด าเนนิ

งาน

1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ

กอ่สรา้งปรับปรงุผวิจราจร แอลฟัส

ตกิ สายสามแยกหนา้วดั - สามแยก

บา้นนางลว่น (ม.2)

775,000.00 774,000.00 3/2561 15/02/2561 60

2 การพัฒนาคณุภาพชวีติและความ

อยูด่มีสีขุของประชาชนในชมุชน

โครงการจัดประสบการณ์การเรยีนรู ้

นอกสถานศกึษา

25,000.00 750.00 25/2561 06/02/2561 3

15,000.00 26/2561 07/02/2561 1

3 การพัฒนาคณุภาพชวีติและความ

อยูด่มีสีขุของประชาชนในชมุชน

จัดซือ้อาหารเสรมิ นมใหแ้ก ่นักเรยีน

ในศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก และโรงเรยีน

สงักัด สพฐ. ในพืน้ที่

508,950.00 60,189.60 1/2561 01/11/2560 140

104,846.40 2/2561 01/11/2560 140

รายละเอยีดโครงการในขอ้บัญญัตงิบประมาณ ทีม่กีารกอ่หนี้ผกูพัน/ลงนามในสญัญา มดีังนี้



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ

วงเงนิตาม

สญัญา
คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

ระยะเวลา

การด าเนนิ

งาน

88,342.80 3/2561 01/11/2560 140

4 การพัฒนาคณุภาพชวีติและความ

อยูด่มีสีขุของประชาชนในชมุชน

โครงการแขง่ขนักฬีาศนูยพั์ฒนา    

เด็กเล็กต าบลบางโกระ

25,000.00 9,300.00 10/2561 16/01/2561 3

4,980.00 11/2561 16/01/2561 1

1,265.00 12/2561 16/01/2561 1

2,400.00 13/2561 16/01/2561 1

1,050.00 21/2561 15/01/2561 3

1,500.00 22/2561 19/01/2561 1

3,000.00 23/2561 16/01/2561 3

5 การพัฒนาคณุภาพชวีติและความ

อยูด่มีสีขุของประชาชนในชมุชน

โครงการสง่เสรมิหนึง่ต าบล         

หนึง่ผลติภัณฑ์

100,000.00 16,000.00 1/2561 02/10/2560 3

15,000.00 2/2561 02/10/2560 3



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ

วงเงนิตาม

สญัญา
คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

ระยะเวลา

การด าเนนิ

งาน

6 การพัฒนาระบบบรหิารจัดการ

องคก์ร

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพและ

พัฒนาศักยภาพ การบรหิารงาน การ

ปฏบิัตงิาน

300,000.00 500.00 28/2561 12/02/2561 3

91,000.00 2/2561 13/02/2561 7

7 การพัฒนาระบบบรหิารจัดการ

องคก์ร

โครงการประชาสมัพันธก์ารจัดเก็บ

ภาษีของ อบต.บางโกระ

5,000.00 3,750.00 16/2561 27/12/2560 3

8 การพัฒนาระบบบรหิารจัดการ

องคก์ร

จัดซือ้เครือ่สบูน ้าชนดิจมน ้า 

(ซมัเมอรส์)

26,000.00 25,750.00 4/2561 21/11/2560 3



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ

วงเงนิตาม

สญัญา
คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

ระยะเวลา

การด าเนนิ

งาน

9 การพัฒนาศักยภาพและความ

เขม้แข็งของชมุชน

จัดงานประเพณีวนัลอยกระทง 100,000.00 5,000.00 7/2561 01/11/2560 3

22,500.00 8/2561 02/11/2560 3

# การพัฒนาศักยภาพและความ

เขม้แข็งของชมุชน

จัดโครงการเมาลดิ 20,000.00 750.00 12/2561 27/12/2560 3

2,000.00 13/2561 27/12/2560 1

# การพัฒนาศักยภาพและความ

เขม้แข็งของชมุชน

จัดโครงการวนัเด็ก 100,000.00 6,100.00 18/2561 09/01/2561 3

25,000.00 19/2561 10/01/2561 3

14,000.00 20/2561 10/01/2561 3

10,000.00 7/2561 10/01/2561 1

24,000.00 8/2561 10/01/2561 3

12,000.00 9/2561 10/01/2561 3



จ า

นวน

งบ

ประมาณ

จ า

นวน

งบ

ประมาณ

จ า

นวน

งบ

ประมาณ

จ า

นวน

งบ

ประมาณ

จ า

นวน

งบ

ประมาณ

การพัฒนา

สาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ

79 46,728,200.00 5 2,163,600.00 1 774,000.00 1 774,000.00 1 774,000.00

การพัฒนาคณุภาพ

ชวีติและความอยูด่มีี

สขุของประชาชนใน

ชมุชน

27 6,282,000.00 13 5,250,950.00 4 323,623.80 4 323,623.80 4 323,623.80

รายงานสรปุผลการด าเนนิงาน ปี 2561

อบต.บางโกระ

เบกิจา่ย 100%
ยทุธ

ศาสตร์

แผนการด าเนนิการ

ท ัง้หมด
อนมุตังิบประมาณ ลงนามสญัญา



การพัฒนาระบบ

บรหิารจัดการองคก์ร

21 3,587,000.00 13 1,517,000.00 3 121,000.00 3 121,000.00 3 121,000.00

การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ

และการพัฒนา

สภาพแวดลอ้ม

7 4,332,000.00 1 2,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

การพัฒนาศักยภาพ

และความเขม้แข็ง

ของชมุชน

36 1,990,000.00 25 909,000.00 3 121,350.00 3 121,350.00 3 121,350.00



การพัฒนาระบบ

บรกิารประชาชน

4 290,000.00 2 105,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

การรักษาความสงบ

เรยีบรอ้ยและการ

ป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย

5 300,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00



แผนภมูแิสดงจ ำนวนโครงกำร เปรยีบเทยีบตำมข ัน้ตอน

เปรยีบเทยีบตำมยทุธศำสตร์

แผนภมูแิสดงมลูคำ่โครงกำร เปรยีบเทยีบตำมข ัน้ตอน

เปรยีบเทยีบตำมยทุธศำสตร์

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

การพัฒนาคณุภาพชวีติและความอยูด่มีสีขุของ

ประชาชนในชมุชน 

การพัฒนาระบบบรหิารจัดการองคก์ร 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละการพัฒนา

สภาพแวดลอ้ม 

การพัฒนาศกัยภาพและความเขม้แข็งของชมุชน 

การพัฒนาระบบบรกิารประชาชน 

การรักษาความสงบเรยีบรอ้ยและการป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภัย 

100% 

เบกิจา่ย 

ลงนามสัญญา 

อนุมัตงิบประมาณ 

แผนการด าเนนิการ 

ทัง้หมด 

0.00 10,000,000.0020,000,000.0030,000,000.0040,000,000.0050,000,000.00

การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

การพัฒนาคณุภาพชวีติและความอยูด่มีสีขุของ

ประชาชนในชมุชน 

การพัฒนาระบบบรหิารจัดการองคก์ร 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละการพัฒนา

สภาพแวดลอ้ม 

การพัฒนาศกัยภาพและความเขม้แข็งของชมุชน 

การพัฒนาระบบบรกิารประชาชน 

การรักษาความสงบเรยีบรอ้ยและการป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภัย 

100% 

เบกิจา่ย 

ลงนามสัญญา 

อนุมัตงิบประมาณ 

แผนการด าเนนิการ 

ทัง้หมด 




