
ค. ยทุธศาสตรก์ารพฒันา

ไดก้ าหนดยทุธศาสตรแ์ละแนวทางการพัฒนายทุธศาสตรไ์ว ้7 ยทุธศาสตร ์ดังนี้

ยทุธศาสตรท์ี ่1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ยทุธศาสตรท์ี ่2 การพัฒนาคณุภาพชวีติและความอยูด่มีสีขุของประชาชนในชมุชน

ยทุธศาสตรท์ี ่3 การพัฒนาระบบบรหิารจัดการองคก์ร

ยทุธศาสตรท์ี ่4 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละการพัฒนาสภาพแวดลอ้ม

ยทุธศาสตรท์ี ่5 การพัฒนาศักยภาพและความเขม้แข็งของชมุชน

ยทุธศาสตรท์ี ่6 การพัฒนาระบบบรกิารประชาชน

ยทุธศาสตรท์ี ่7 การรักษาความสงบเรยีบรอ้ยและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย



จ ำนวน งบประมำณจ ำนวนงบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวนงบประมำณ

ยทุธศาสตรท์ี ่1 การ

พัฒนา

สาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ

72 44,993,200.00 53 20,241,800.00 17 3,941,000.00 12 2,350,000.00

ยทุธศาสตรท์ี ่2 การ

พัฒนาคณุภาพชวีติ

และความอยูด่มีสีขุ

ของประชาชนใน

ชมุชน

30 6,402,000.00 35 6,722,000.00 33 6,502,000.00 32 6,482,000.00

ยทุธศาสตรท์ี ่3 การ

พัฒนาระบบบรหิาร

จัดการองคก์ร

16 2,615,000.00 15 2,615,000.00 15 2,615,000.00 15 2,615,000.00

ยทุธศาสตรท์ี ่4 การ

อนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ

และการพัฒนา

สภาพแวดลอ้ม

9 4,372,000.00 9 2,572,000.00 7 572,000.00 7 572,000.00

ยทุธศาสตรท์ี ่5 การ

พัฒนาศกัยภาพและ

ความเขม้แข็งของ

ชมุชน

38 2,010,000.00 42 5,440,500.00 39 1,365,000.00 38 1,190,500.00

ยทุธศาสตรท์ี ่6 การ

พัฒนาระบบบรกิาร

ประชาชน

4 290,000.00 11 1,097,000.00 3 122,000.00 3 122,000.00

ยทุธศาสตรท์ี ่7 การ

รักษาความสงบ

เรยีบรอ้ยและการ

ป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภัย

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

รวม 174 60,982,200.00 172 39,608,300.00 119 15,417,000.00 0 0.00
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    อบต.บางโกระ ไดจั้ดท าแผนยทุธศาสตรก์ารพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ตาม

กระบวนการทีบ่ัญญัตไิวใ้นระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจัดท าแผนพัฒนาองคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548  โดยผา่นการมสีว่นรว่มของประชาชน เชน่ การจัดเวทปีระชาคม การประชมุกรรมการ

ชมุชน เพือ่รับฟังปัญหาและความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของประชาชนในพืน้ที ่กอ่นน ามาจัดท าโครงการเพือ่

พัฒนาพืน้ที ่ทีบ่รรจไุวใ้นแผนพัฒนา 3 ปี ตอ่ไป   อบต.บางโกระ ไดป้ระกาศใชแ้ผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เมือ่วันที ่28 ตลุาคม 2559 โดยไดก้ าหนด

โครงการทีจ่ะด 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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ยทุธศาสตรท์ี ่1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 การพัฒนาคณุภาพชวีติและความอยูด่มีี

สขุของประชาชนในชมุชน 

ยทุธศาสตรท์ี ่3 การพัฒนาระบบบรหิารจัดการองคก์ร 

ยทุธศาสตรท์ี ่4 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละการ
พัฒนาสภาพแวดลอ้ม 

ยทุธศาสตรท์ี ่5 การพัฒนาศักยภาพและความเขม้แข็ง
ของชมุชน 

ยทุธศาสตรท์ี ่6 การพัฒนาระบบบรกิารประชาชน 

ยทุธศาสตรท์ี ่7 การรักษาความสงบเรยีบรอ้ยและการ

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
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ยทุธศาสตรท์ี ่1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 การพัฒนาคณุภาพชวีติและความอยูด่ี
มสีขุของประชาชนในชมุชน 

ยทุธศาสตรท์ี ่3 การพัฒนาระบบบรหิารจัดการองคก์ร 

ยทุธศาสตรท์ี ่4 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละ

การพัฒนาสภาพแวดลอ้ม 

ยทุธศาสตรท์ี ่5 การพัฒนาศักยภาพและความเขม้แข็ง
ของชมุชน 

ยทุธศาสตรท์ี ่6 การพัฒนาระบบบรกิารประชาชน 

ยทุธศาสตรท์ี ่7 การรักษาความสงบเรยีบรอ้ยและการ

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
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ยทุธศาสตร์ โครงการ
งบประมาณ

ตามขอ้บญัญตั ิ

ยทุธศาสตรท์ี ่1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 7 3,413,600.00

ยทุธศาสตรท์ี ่2 การพัฒนาคณุภาพชวีติและความอยูด่มีสีขุของประชาชนในชมุชน14 5,310,950.00

ยทุธศาสตรท์ี ่3 การพัฒนาระบบบรหิารจัดการองคก์ร 8 571,000.00

ยทุธศาสตรท์ี ่4 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละการพัฒนาสภาพแวดลอ้ม1 2,000.00

ยทุธศาสตรท์ี ่5 การพัฒนาศักยภาพและความเขม้แข็งของชมุชน 25 909,000.00

ยทุธศาสตรท์ี ่6 การพัฒนาระบบบรกิารประชาชน 2 105,000.00

ยทุธศาสตรท์ี ่7 การรักษาความสงบเรยีบรอ้ยและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย- -

รวม 57 10,311,550.00

      ผูบ้รหิารอบต.บางโกระ ไดป้ระกาศใชข้อ้บัญญัตงิบประมาณ เมือ่วนัที ่26 กันยายน 2560 โดยมโีครงการ

ทีบ่รรจอุยูใ่นขอ้บัญญัตงิบประมาณ จ านวน 57 โครงการ งบประมาณ 10,311,550.00 บาท สามารถจ าแนก

ตามยทุธศาสตร ์ไดด้ังนี ้       

จ. การจดัท างบประมาณ



แผนภมูแิสดงจ านวนโครงการ ทีไ่ดร้บัจดัสรรงบประมาณ

เปรยีบเทยีบตามยทุธศาสตร์

แผนภมูแิสดงจ านวนโครงการ ทีไ่ดร้บัจดัสรรงบประมาณ

เปรยีบเทยีบตามยทุธศาสตร์
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ยทุธศาสตรท์ี ่1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 การพัฒนาคณุภาพชวีติและความ
อยูด่มีสีขุของประชาชนในชมุชน 

ยทุธศาสตรท์ี ่3 การพัฒนาระบบบรหิารจัดการ

องคก์ร 

ยทุธศาสตรท์ี ่4 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
การพัฒนาสภาพแวดลอ้ม 

ยทุธศาสตรท์ี ่5 การพัฒนาศักยภาพและความ

เขม้แข็งของชมุชน 

ยทุธศาสตรท์ี ่6 การพัฒนาระบบบรกิารประชาชน 

ยทุธศาสตรท์ี ่7 การรักษาความสงบเรยีบรอ้ยและ

การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
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สาธารณูปการ 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 การพัฒนาคณุภาพชวีติและความ

อยูด่มีสีขุของประชาชนในชมุชน 

ยทุธศาสตรท์ี ่3 การพัฒนาระบบบรหิารจัดการ

องคก์ร 

ยทุธศาสตรท์ี ่4 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และการพัฒนาสภาพแวดลอ้ม 

ยทุธศาสตรท์ี ่5 การพัฒนาศักยภาพและความ
เขม้แข็งของชมุชน 

ยทุธศาสตรท์ี ่6 การพัฒนาระบบบรกิารประชาชน 

ยทุธศาสตรท์ี ่7 การรักษาความสงบเรยีบรอ้ยและ
การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

งบประมาณ 
ตามขอ้บญัญตั ิ

งบประมาณ 

ตามขอ้บญัญัต ิ



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทีม่า

งบประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

1 ยทุธศาสตรท์ี ่1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการบกุเบกิถนนลกูรัง สาย

บา้นนายจรัส โรจน

หัสดนิทร์

350,000.00 เพือ่ใหม้เีสน้ทาง

ในการคมนาคม

อยา่งสะดวก 

ถนนลกูรัง กวา้ง 

4.00 ม.  ยาว 

400.00 ม.หนา 

0.70 ม.
2 ยทุธศาสตรท์ี ่1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการวางทอ่ระบายน ้าพรอ้ม

บอ่พักน ้า สายขา้งบา้น

สาและ-บา้นลาเตะ๊  ม. 4

397,700.00 เพือ่ใหม้ชีอ่งทาง

ทีใ่ชใ้นการระบาย

น ้าไดด้ี

วางทอ่ระบายน ้า  

ขนาดกวา้ง 0. 60 

ม. ยาว 300 ม.

3 ยทุธศาสตรท์ี ่1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการกอ่สรา้งสะพาน คสล. 

บรเิวณบา้นครูธัญญา

ภัทร (ม.3)

230,600.00 เพือ่ใหม้เีสน้ทาง

ในการคมนาคม

อยา่งสะดวก 

สะพาน คสล.  

กวา้ง .4. ม.  ยาว 

10 ม.

4 ยทุธศาสตรท์ี ่1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการกอ่สรา้งถนน คสล.บา้น

นายดอเลาะ อเุซง็-

มสัยดิโคกมว่ง พรอ้ม

วางทอ่ 8 ทอ่น (ม.5)

410,300.00 เพือ่ใหม้เีสน้ทาง

ในการคมนาคม

อยา่งสะดวก 

ถนนคสล.  กวา้ง 4

 ม.  ยาว 161.5 ม.

 หนา 0.15 ม.

5 ยทุธศาสตรท์ี ่1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการกอ่สรา้งปรับปรุงผวิ

จราจร แอลฟัสตกิ สาย

สามแยกหนา้วดั - สาม

แยกบา้นนางลว่น (ม.2)

775,000.00 เพือ่ใหม้เีสน้ทาง

ในการคมนาคม

อยา่งสะดวก 

ปรับปรุงพืน้ผวิ

แอลฟัสตกิ กวา้ง 

4 ม.    ยาว 680 ม.

 หนา 0.04 ม.

6 ยทุธศาสตรท์ี ่1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการปรับปรุงถนนแอสฟัสตกิ

 สายบา้นนายสมบัต-ิ

บา้นนายณรงค ์(ม.3)

1,000,000.00 เพือ่ใหม้เีสน้ทาง

ในการคมนาคม

อยา่งสะดวก

กวา้ง 5.00 เมตร  

ยาว 535 เมตร

7 ยทุธศาสตรท์ี ่1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการตดิตัง้ไฟฟ้า อบต.บาง

โกระ

250,000.00 เพือ่ตดิตัง้หมอ้

แปลงไฟฟ้าทีม่ี

ก าลังไฟฟ้า

เพยีงพอส าหรับ

ส านักงาน อบต.

บางโกระ

ตดิตัง้หมอ้แปลง

ไฟฟ้า  จ านวน 1

เครือ่ง

8 ยทุธศาสตรท์ี ่2 การพัฒนาคณุภาพชวีติและความอยูด่มีสีขุของประชาชนในชมุชนอดุหนุนโครงการอาหาร

กลางวนัโรงเรยีนบา้น

ลอ้แตก

364,000.00 เพือ่ใหนั้กเรยีน

ทกุคนไดรั้บ

อาหารกลางวนัที่

มปีระโยชน์ 

1 ครัง้/ปี

9 ยทุธศาสตรท์ี ่2 การพัฒนาคณุภาพชวีติและความอยูด่มีสีขุของประชาชนในชมุชนอดุหนุนโครงการอาหาร

กลางวนัโรงเรยีนวดั

สนุทรวารี

432,000.00 เพือ่ใหนั้กเรยีน

ทกุคนไดรั้บ

อาหารกลางวนัที่

มปีระโยชน์ 

1 ครัง้/ปี

10 ยทุธศาสตรท์ี ่2 การพัฒนาคณุภาพชวีติและความอยูด่มีสีขุของประชาชนในชมุชนจัดประสบการณ์การ

เรยีนรูน้อกสถานศกึษา

25,000.00 เพือ่เปิดโลกทัศน์

ของผูเ้รยีน

นักเรยีน ศพด.

บางโกระ

รายละเอยีดโครงการในขอ้บัญญัตงิบประมาณ อบต.บางโกระ  มดีังนี้



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทีม่า

งบประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

11 ยทุธศาสตรท์ี ่2 การพัฒนาคณุภาพชวีติและความอยูด่มีสีขุของประชาชนในชมุชนจัดซือ้อาหารเสรมิ นม

ใหแ้ก ่นักเรยีนในศนูย์

พัฒนาเด็กเล็ก และ

โรงเรยีนสงักดั สพฐ. 

ในพืน้ที่

508,950.00 เพือ่ใหนั้กเรยีน

ทกุคนไดรั้บ

อาหารเสรมิ นม 

ทีม่ปีระโยชน์ 

1 ครัง้/ปี

12 ยทุธศาสตรท์ี ่2 การพัฒนาคณุภาพชวีติและความอยูด่มีสีขุของประชาชนในชมุชนปัจฉมินเิทศศนูยพั์ฒนา

เด็กเล็กต าบลบางโกระ

25,000.00 เพือ่ใหเ้ด็กเล็กที่

จบการศกึษามี

ความภาคภมูใิจ

ในการเรยีน และ 

สถาบันทีจ่บมา

1 ครัง้/ปี

13 ยทุธศาสตรท์ี ่2 การพัฒนาคณุภาพชวีติและความอยูด่มีสีขุของประชาชนในชมุชนโครงการแขง่ขนักฬีา

ศนูยพั์ฒนา    เด็กเล็ก

ต าบลบางโกระ

25,000.00 เพือ่สง่เสรมิความ

มรีะเบยีบวนัิย  

ปลกูฝังการเลน่

กฬีา  รูแ้พ ้รูช้นะ 

รูอ้ภัย 

1 ครัง้/ปี

14 ยทุธศาสตรท์ี ่2 การพัฒนาคณุภาพชวีติและความอยูด่มีสีขุของประชาชนในชมุชนจัดซือ้วสัดวุทิยาศาสตร์

หรอืการแพทยต์า่งๆ - 

วคัซนีป้องกนัโรงพษิ

สนัุขบา้ -ทรายอเบท 

และน ้ายาก าจัดลกูน ้า

ยงุลาย

30,000.00 เพือ่ป้องกนัโรค  1 ครัง้/ปี

15 ยทุธศาสตรท์ี ่2 การพัฒนาคณุภาพชวีติและความอยูด่มีสีขุของประชาชนในชมุชนโครงการสง่เสรมิหนึง่

ต าบล         หนึง่

ผลติภัณฑ์

100,000.00 เพือ่สง่เสรมิการ

ประกอบอาชพี

เสรมิของกลุม่

อาชพีใหเ้ป็นทีรู่จั้ก

1 ครัง้/ปี

16 ยทุธศาสตรท์ี ่2 การพัฒนาคณุภาพชวีติและความอยูด่มีสีขุของประชาชนในชมุชนจัดซือ้วสัดทุางการ

เกษตร -สารเคมป้ีองกนั

และก าจัดศัตรูพชืและ

สตัว ์อาหารสตัว ์พันธุพ์ชื

10,000.00 เพือ่แกไ้ขปัญหา

การวา่งงานของ

ประชาชน  ใน

ต าบล 

1 ครัง้

17 ยทุธศาสตรท์ี ่2 การพัฒนาคณุภาพชวีติและความอยูด่มีสีขุของประชาชนในชมุชนสมทบกองทนุ

สวสัดกิารชมุชน

50,000.00 เพือ่สนับสนุนการ

ด าเนนิงานตาม

นโยบายรัฐบาล

ในการสรา้ง

หลักประกนัความ

มัน่คงของชมุชน 

สมทบกองทนุ

สวสัดกิารชมุชน 

ต.บางโกระ

18 ยทุธศาสตรท์ี ่2 การพัฒนาคณุภาพชวีติและความอยูด่มีสีขุของประชาชนในชมุชนเบีย้ยังชพีผูส้งูอายุ 3,115,000.00 เพือ่จา่ยเบีย้ยัง

ชพีผูส้งูอายุ

ผูส้งูอายไุดรั้บการ

ขึน้ทะเบยีน

19 ยทุธศาสตรท์ี ่2 การพัฒนาคณุภาพชวีติและความอยูด่มีสีขุของประชาชนในชมุชนเบีย้ยังชพีผูพ้กิาร 530,000.00 เพือ่จา่ยเบีย้ยัง

ชพีผูพ้กิาร 

ผูพ้กิารไดรั้บการ

ขึน้ทะเบยีน



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทีม่า

งบประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

20 ยทุธศาสตรท์ี ่2 การพัฒนาคณุภาพชวีติและความอยูด่มีสีขุของประชาชนในชมุชนเบีย้ยังชพีผูป่้วยเอดส์ 36,000.00 เพือ่จา่ยเบีย้ยัง

ชพีป่วยเอดส์

ผูป่้วยเอดสท์ีแ่จง้

ความประสงค์

21 ยทุธศาสตรท์ี ่2 การพัฒนาคณุภาพชวีติและความอยูด่มีสีขุของประชาชนในชมุชนสง่เสรมิและพัฒนา

คณุภาพชวีติผูส้งูอาย ุ

คนพกิารและ

ผูด้อ้ยโอกาส

60,000.00 เพือ่พัฒนา

ผูส้งูอาย ุคน

พกิารและ

ผูด้อ้ยโอกาสใหม้ี

คณุภาพชวีติทีด่ ี

สามารถชว่ยเหลอื

ตัวเองได ้

จัดกจิกรรม

สง่เสรมิ และ

พัฒนาคณุภาพ 

ชวีติผูส้งูอาย ุคน

พกิาร และ

ผูด้อ้ยโอกาส  

จ านวน 1 ครัง้

22 ยทุธศาสตรท์ี ่3 การพัฒนาระบบบรหิารจัดการองคก์รโครงการเพิม่

ประสทิธภิาพและ

พัฒนาศักยภาพ การ

บรหิารงาน การ

ปฏบัิตงิาน

300,000.00 เพือ่เพิม่ความรู ้

และเปิดวสิยัทัศน์

ในการบรหิาร

จัดการ และการ

ปฏบิัตงิาน

1 ครัง้/ปี

23 ยทุธศาสตรท์ี ่3 การพัฒนาระบบบรหิารจัดการองคก์รโครงการจา่ยเงนิสมทบ

 กบท.

150,000.00 เพือ่เป็นสวสัดกิาร

ใหพ้นักงานสว่น

ต าบล 

1 ครัง้/ปี

24 ยทุธศาสตรท์ี ่3 การพัฒนาระบบบรหิารจัดการองคก์รโครงการคา่รับรองใน

การตอ้นรับคณะบคุคล

10,000.00 เพือ่ใหเ้กดิความ

พรอ้มในการ

ตอ้นรับบคุคลและ

คณะบคุคลทีม่า

เยีย่มเยยีน อบต.

บคุคลและคณะ

บคุคลทีม่าเยีย่ม

เยยีน อบต.

25 ยทุธศาสตรท์ี ่3 การพัฒนาระบบบรหิารจัดการองคก์รโครงการฝึกอบรมให ้

ความรูด้า้นคณุธรรม

จรยิธรรมของเจา้หนา้ที่

10,000.00 ปลกูฝังคณุธรรม 

จรยิธรรมให ้

เจา้หนา้ที่

บคุลากรของ 

อบต. เขา้รับการ

ฝึกอบรม

26 ยทุธศาสตรท์ี ่3 การพัฒนาระบบบรหิารจัดการองคก์รโครงการจา่ยเงนิ

ประโยชนต์อบแทน

ส าหรับพนักงานสว่น

ต าบล/พนักงานจา้ง 

เป็นกรณีพเิศษ (เงนิ

รางวลัประจ าปี)

20,000.00 เพือ่เป็นรางวลั

ตอบแทนแก่

พนักงานสว่น

ต าบล/พนักงาน

จา้ง 

1 ครัง้/ปี

27 ยทุธศาสตรท์ี ่3 การพัฒนาระบบบรหิารจัดการองคก์รคา่ใชจ้า่ยในการพัฒนา

คร ูครูผูช้ว่ย ผูด้แูลเด็ก

50,000.00 เพือ่เพิม่ความรู ้

และศักยภาพใน

การปฏบิัตงิาน

ของคร ูครูผูช้ว่ย 

ผูด้แูลเด็ก

คร ูครูผูช้ว่ย 

ผูด้แูลเด็กเขา้รับ

การพัฒนา



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทีม่า

งบประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

28 ยทุธศาสตรท์ี ่3 การพัฒนาระบบบรหิารจัดการองคก์รโครงการประชาสมัพันธ์

การจัดเก็บภาษีของ 

อบต.บางโกระ

5,000.00 เพือ่ใหป้ระชาชนผู ้

เขา้ขา่ยการช าระ

ภาษีรับทราบ

ขอ้มลูและร่วม

ช าระภาษี 

รายไดจ้ากการ

จัดเก็บภาษีเพิม่ขึน้

29 ยทุธศาสตรท์ี ่3 การพัฒนาระบบบรหิารจัดการองคก์รจัดซือ้เครือ่สบูน ้าชนดิ

จมน ้า (ซมัเมอรส์)

26,000.00 เพือ่ความสะดวก

และคลอ่งตัวใน

การปฏบิัตริาชการ

 และการบรกิาร

ประชาชน 

การปฏบิัตงิานมี

ประสทธิภิาพมาก

ขึน้

30 ยทุธศาสตรท์ี ่4 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละการพัฒนาสภาพแวดลอ้มโครงการสรา้งความ

ร่วมมอืในการพัฒนา

และอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม

2,000.00 เพือ่ใหป้ระชาชน

หันมาใสใ่จและ

ร่วมมอืกนัดา้น

สิง่แวดลอ้ม 





ประชาชน 100 

รายร่วมกนัพัฒนา

สิง่แวดลอ้ม

31 ยทุธศาสตรท์ี ่5 การพัฒนาศักยภาพและความเขม้แข็งของชมุชนจัดงานประเพณีวนัลอย

กระทง

100,000.00 เพือ่อนุรักษ์

ประเพณีไทยวนั

ลอยกระทง 

1 ครัง้/ปี

32 ยทุธศาสตรท์ี ่5 การพัฒนาศักยภาพและความเขม้แข็งของชมุชนจัดงานประเพณีรดน ้า

ขอพรผูส้งูอายุ

100,000.00 เพือ่อนุรักษ์

ประเพณีไทยวนั

ผูส้งูอายแุละวนั

ครอบครัว

1 ครัง้/ปี

33 ยทุธศาสตรท์ี ่5 การพัฒนาศักยภาพและความเขม้แข็งของชมุชนจัดซือ้วสัดอุปุกรณ์

จัดสรา้งเรอืพระ

30,000.00 เพือ่อนุรักษ์

วฒันธรรม

ประเพณีทอ้งถิน่ 

1 ครัง้/ปี

34 ยทุธศาสตรท์ี ่5 การพัฒนาศักยภาพและความเขม้แข็งของชมุชนจัดกจิกรรมรับเทวดา

ประจ าทอ้งถิน่

20,000.00 เพือ่อนุรักษ์

วฒันธรรม

ประเพณีทอ้งถิน่ 

1  ครัง้/ปี

35 ยทุธศาสตรท์ี ่5 การพัฒนาศักยภาพและความเขม้แข็งของชมุชนจัดโครงการตาดกีา

สมัพันธ์

20,000.00 เพือ่เสรมิสรา้ง

ความรัก ความ

สามคัคใีนหมู่

นักเรยีน

ผูป้กครองของ

โรงเรยีนตาดกีา

1 ครัง้/ปี

36 ยทุธศาสตรท์ี ่5 การพัฒนาศักยภาพและความเขม้แข็งของชมุชนจัดโครงการเมาลดิ 20,000.00 เพือ่เสรมิสรา้ง

ความรักความ

ศรัทธาในศาสนา

1 ครัง้/ปี



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทีม่า

งบประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

37 ยทุธศาสตรท์ี ่5 การพัฒนาศักยภาพและความเขม้แข็งของชมุชนสง่เสรมิผลติภัณฑโ์อ

ทอป

100,000.00 เพือ่สง่เสรมิให ้

ประชาชนในต าบล

 สรา้งผลติภัณฑ์

ภายในต าบล 

1 ครัง้/ปี

38 ยทุธศาสตรท์ี ่5 การพัฒนาศักยภาพและความเขม้แข็งของชมุชนจัดโครงการรอมฎอน

สมัพันธ์

20,000.00 เพือ่สง่เสรมิ

กจิกรรมทาง

ศาสนาในการละศิ

ลอด 

1 ครัง้/ปี

39 ยทุธศาสตรท์ี ่5 การพัฒนาศักยภาพและความเขม้แข็งของชมุชนปกป้องสถาบันส าคัญ

ของชาติ

10,000.00 เพือ่เสรมิสรา้ง

ความรักความ

ศรัทธาสถาบัน

ของชาติ

1 ครัง้/ปี

40 ยทุธศาสตรท์ี ่5 การพัฒนาศักยภาพและความเขม้แข็งของชมุชนแขง่ขนักฬีาตา้นยาเสพ

ตดิต าบล

100,000.00 เพือ่ใหป้ระชาชน

ในชมุชนมสีว่น

ร่วมในกจิกรรมกฬีา 

1 แหง่

41 ยทุธศาสตรท์ี ่5 การพัฒนาศักยภาพและความเขม้แข็งของชมุชนจัดโครงการวนัเด็ก 100,000.00 เพือ่ใหเ้ด็กและ

เยาวชนได ้

ตระหนักใน

ระเบยีบ วนัิย สทิธิ

 หนา้ที ่มคีวาม

รับผดิชอบ ตอ่

ตนเองและชมุชน 

1 ครัง้/ปี

42 ยทุธศาสตรท์ี ่5 การพัฒนาศักยภาพและความเขม้แข็งของชมุชนอดุหนุนโรงเรยีนวดั

สนุทรวารตีามโครงการ

การสง่เสรมิกฬีา กรฑีา 

และนันทนาการ

10,000.00 เพือ่สง่เสรมิให ้

นักเรยีนมี

ศักยภาพในการ

เลน่กฬีาเกดิความ

สนุกสนานร่าเรงิ  

พลานามยัสมบรูณ์

  และมนี ้าใจเป็น

นักกฬีา 

1 ครัง้/ปี

43 ยทุธศาสตรท์ี ่5 การพัฒนาศักยภาพและความเขม้แข็งของชมุชนอดุหนุนโรงเรยีนบา้น

ลอ้แตกตามโครงการ

การสง่เสรมิกฬีา กรฑีา 

และนันทนาการ

10,000.00 เพือ่สง่เสรมิให ้

นักเรยีนมี

ศักยภาพในการ

เลน่กฬีาเกดิความ

สนุกสนานร่าเรงิ  

พลานามยัสมบรูณ์

  และมนี ้าใจเป็น

นักกฬีา 

1 ครัง้/ปี



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทีม่า

งบประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

44 ยทุธศาสตรท์ี ่5 การพัฒนาศักยภาพและความเขม้แข็งของชมุชนอดุหนุนโรงเรยีนบา้น

ลอ้แตกตามโครงการ

การเขา้ขา่ยพักแรมและ

เดนิทางไกลของลกูเสอื

เนตรนารี

15,000.00 เพือ่ใหล้กูเสอื-

เนตรนารไีดฝึ้ก

ความอดทนความ

มรีะเบยีบวนัิย 

รูจั้กชว่ยตัวเอง 

รูจั้กอยูแ่ละท างาน

ร่วมกบัผูอ้ ืน่

1 ครัง้/ปี

45 ยทุธศาสตรท์ี ่5 การพัฒนาศักยภาพและความเขม้แข็งของชมุชนอดุหนุนโรงเรยีนวดั

สนุทรวารตีามโครงการ

การเขา้ขา่ยพักแรมและ

เดนิทางไกลของลกูเสอื

เนตรนารี

15,000.00 เพือ่ใหล้กูเสอื-

เนตรนารไีดฝึ้ก

ความอดทนความ

มรีะเบยีบวนัิย 

รูจั้กชว่ยตัวเอง 

รูจั้กอยูแ่ละท างาน

ร่วมกบัผูอ้ ืน่

1 ครัง้/ปี

46 ยทุธศาสตรท์ี ่5 การพัฒนาศักยภาพและความเขม้แข็งของชมุชนจัดเวทปีระชาคมเพือ่

จัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิน่

2,000.00 เพือ่ใหป้ระชาชน

เขา้มามสีว่นร่วม

ในการพัฒนา

ทอ้งถิน่ 

1 ครัง้/ปี

47 ยทุธศาสตรท์ี ่5 การพัฒนาศักยภาพและความเขม้แข็งของชมุชนจัดอบรมใหค้วามรูค้วาม

เขา้ใจเกีย่วกบั

ประชาธปิไตย  และการ

มสีว่นร่วมของประชาชน

10,000.00 เพือ่ใหค้วามรู ้

ความเขา้ใจแก่

ประชาชนในการมี

สว่นร่วมตาม

ระบอบ

ประชาธปิไตย 

1 ครัง้/ปี

48 ยทุธศาสตรท์ี ่5 การพัฒนาศักยภาพและความเขม้แข็งของชมุชนจัดอบรมใหค้วามรู ้

เกีย่วกบั พ.ร.บ.ขอ้มลู

ขา่วสาร พ.ศ. 2540

10,000.00 เพือ่ใหค้วามรู ้

ความเขา้ใจแก่

ประชาชน เกีย่วกบั

 พ.ร.บ.ขอ้มลู

ขา่วสาร ปี พ.ศ.

2540



1 ครัง้/ปี

49 ยทุธศาสตรท์ี ่5 การพัฒนาศักยภาพและความเขม้แข็งของชมุชนจัดท าแผนชมุชน 2,000.00 เพือ่ใหช้มุชนไดม้ี

เป้าหมาย

แนวทางทีช่ัดเจน

ในการพัฒนาให ้

คนในชมุชนอยูด่ ี

มสีขุในทกุบา้น 

"

1 ครัง้/ปี



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทีม่า

งบประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

50 ยทุธศาสตรท์ี ่5 การพัฒนาศักยภาพและความเขม้แข็งของชมุชนการจัดการเลอืกตัง้ 20,000.00 เพือ่ใหป้ระชาชน

มสีว่นร่วมในการ

บรหิารราชการ

ขององคก์าร

บรหิารสว่นต าบล 

1 ครัง้/ปี

51 ยทุธศาสตรท์ี ่5 การพัฒนาศักยภาพและความเขม้แข็งของชมุชนองคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลพบประชาชน 

(อบต.เคลือ่นที)่

5,000.00 เพือ่สรา้ง

ความสมัพันธอ์นัดี

ในสว่นราชการ

ตา่งๆ  และ

สามารถเขา้ถงึ 

เขา้ใจ ปัญหาของ

ประชาชนในพืน้ที ่ 

1 ครัง้/ปี

52 ยทุธศาสตรท์ี ่5 การพัฒนาศักยภาพและความเขม้แข็งของชมุชนจัดโครงการสาน

สมัพันธผ์ูน้ าชมุชน ผูน้ า

ศาสนา ผูน้ าทอ้งถิน่ 

ผูน้ าเยาวชนกลุม่ตา่งๆ 

ภายในต าบล

10,000.00 เพือ่สรา้งความ

สงบสขุในเขต

องคก์ารบรหิาร

สว่นต าบลบางโกระ 

1 ครัง้/ปี

53 ยทุธศาสตรท์ี ่5 การพัฒนาศักยภาพและความเขม้แข็งของชมุชนจัดโครงการสง่เสรมิ

ภาวะผูน้ าในชมุชน

10,000.00 สง่เสรมิความเป็น

ผูน้ าใหก้บัผูน้ า

ในชมึชน

1 ครัง้/ปี

54 ยทุธศาสตรท์ี ่5 การพัฒนาศักยภาพและความเขม้แข็งของชมุชนสง่เสรมิภาวะผูน้ าสตรี

ในชมุชน

100,000.00 เพือ่เพิม่ภาวะผูน้ า

ใหก้บักลุม่สตรใีน

ต าบล 

1 ครัง้/ปี

55 ยทุธศาสตรท์ี ่5 การพัฒนาศักยภาพและความเขม้แข็งของชมุชนโครงการป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหายาเสพตดิ

70,000.00 เพือ่ป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหายา

เสพตดิในชมุชน 

โดย มี

กจิกรรมบ าบัด

ฟ้ืนฟ ูผูเ้สพ ผูต้ดิ

ยาเสพตดิ และ

กจิกรรมสง่เสรมิ

การฝึกอบรม

อาชพีใหแ้กผู่ผ้า่น

การบ าบัด

ผูต้ดิยาเสพตดิ

ลดลง

56 ยทุธศาสตรท์ี ่6 การพัฒนาระบบบรกิารประชาชนเพิม่บรกิารประชาชน : 

โครงการจัดเก็บภาษี

นอกสถานที่

5,000.00 เพือ่อ านวยความ

สะดวกแก่

ประชาชนในการ

ช าระภาษี 

1 ครัง้/ปี



ยทุธศาสตร์ โครงการ
แหลง่ทีม่า

งบประมาณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ

วตัถุ

ประสงค์
ผลผลติ

57 ยทุธศาสตรท์ี ่6 การพัฒนาระบบบรกิารประชาชนจา้งจัดท าระบบแผนที่

ภาษี

100,000.00 เพือ่ปรับปรุงและ

พัฒนาศักยภาพ

การจัดเก็บรายได ้

1 ครัง้



ยทุธศาสตร์ โครงการ
การกอ่หนีผู้กพนั/

ลงนามในสญัญา
โครงการ

การเบกิจา่ย

งบประมาณ

ยทุธศาสตรท์ี ่1 การพัฒนา

สาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ

4 2,524,200.00 1 774,000.00

ยทุธศาสตรท์ี ่2 การพัฒนา

คณุภาพชวีติและความอยูด่ ี

มสีขุของประชาชนในชมุชน

5 337,223.80 4 323,623.80

ยทุธศาสตรท์ี ่3 การพัฒนา

ระบบบรหิารจัดการองคก์ร

3 95,250.00 2 95,250.00

ยทุธศาสตรท์ี ่5 การพัฒนา

ศักยภาพและความเขม้แข็ง

ของชมุชน

8 245,650.00 3 121,350.00

ยทุธศาสตรท์ี ่6 การพัฒนา

ระบบบรกิารประชาชน

1 21,325.00 0 0.00

รวม 21 3,223,648.80 10 1,314,223.80

ฉ. การใชจ้า่ยงบประมาณ

    อบต.บางโกระ มกีารใชจ้า่ยงบประมาณในการด าเนนิโครงการตามขอ้บัญญัตงิบประมาณ  โดยไดม้กีาร

กอ่หนี้ผกูพัน/ ลงนามในสญัญา รวม 21 โครงการ  จ านวนเงนิ 3,223,649  บาท  มกีารเบกิจา่ยงบประมาณ

จ านวน 10 โครงการ จ านวนเงนิ 1,314,224  ลา้นบาท  สามารถจ าแนกตามยทุธศาสตร ์ไดด้ังนี้



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมา

ณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ

วงเงนิตาม

สญัญา
คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

ระยะเวลา

การด าเนนิ

งาน

1 ยทุธศาสตรท์ี ่1 

การพัฒนา

สาธารณูปโภค

และสาธารณูปการ

วางทอ่ระบาย

น ้าพรอ้มบอ่

พักน ้า สาย

ขา้งบา้นสา

และ-บา้นลาเตะ๊

  ม. 4

397,700.00 397,700.00 4/2561 18/04/2561 90

2 ยทุธศาสตรท์ี ่1 

การพัฒนา

สาธารณูปโภค

และสาธารณูปการ

กอ่สรา้งถนน 

คสล.บา้นนาย

ดอเลาะ อเุซ็ง-

มสัยดิโคกมว่ง

 พรอ้มวางทอ่ 8

 ทอ่น (ม.5)

410,300.00 409,500.00 5/2561 27/08/2561 60

3 ยทุธศาสตรท์ี ่1 

การพัฒนา

สาธารณูปโภค

และสาธารณูปการ

กอ่สรา้ง

ปรับปรงุผวิ

จราจร แอลฟัส

ตกิ สายสาม

แยกหนา้วัด - 

สามแยกบา้น

นางลว่น (ม.2)

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

4 ยทุธศาสตรท์ี ่1 

การพัฒนา

สาธารณูปโภค

และสาธารณูปการ

ปรับปรงุถนน

แอสฟัสตกิ 

สายบา้นนาย

สมบัต-ิบา้น

นายณรงค ์(ม.3)

1,000,000.00 943,000.00 6/2561 27/09/2561 60

รายละเอยีดโครงการในขอ้บัญญัตงิบประมาณ ทีม่กีารกอ่หนี้ผกูพัน/ลงนามในสญัญา มดีังนี้



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมา

ณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ

วงเงนิตาม

สญัญา
คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

ระยะเวลา

การด าเนนิ

งาน

5 ยทุธศาสตรท์ี ่2 

การพัฒนา

คณุภาพชวีติและ

ความอยูด่มีสีขุ

ของประชาชนใน

ชมุชน

จัด

ประสบการณ์

การเรยีนรูน้อก

สถานศกึษา

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

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

6 ยทุธศาสตรท์ี ่2 

การพัฒนา

คณุภาพชวีติและ

ความอยูด่มีสีขุ

ของประชาชนใน

ชมุชน

จัดซือ้อาหาร

เสรมิ นมใหแ้ก่

 นักเรยีนใน

ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็ก และ

โรงเรยีนสงักดั

 สพฐ. ในพืน้ที่

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

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

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

7 ยทุธศาสตรท์ี ่2 

การพัฒนา

คณุภาพชวีติและ

ความอยูด่มีสีขุ

ของประชาชนใน

ชมุชน

โครงการ

แขง่ขนักฬีา

ศนูยพั์ฒนา    

เด็กเล็กต าบล

บางโกระ

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

8 ยทุธศาสตรท์ี ่2 

การพัฒนา

คณุภาพชวีติและ

ความอยูด่มีสีขุ

ของประชาชนใน

ชมุชน

จัดซือ้วัสดุ

วทิยาศาสตร์

หรอืการแพทย์

ตา่งๆ - วัคซนี

ป้องกนัโรงพษิ

สนัุขบา้ -

ทรายอเบท 

และน ้ายา

ก าจัดลกูน ้า

ยงุลาย

30,000.00 13,600.00 33/2561 05/06/2561 1



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมา

ณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ

วงเงนิตาม

สญัญา
คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

ระยะเวลา

การด าเนนิ

งาน

9 ยทุธศาสตรท์ี ่2 

การพัฒนา

คณุภาพชวีติและ

ความอยูด่มีสีขุ

ของประชาชนใน

ชมุชน

โครงการ

สง่เสรมิหนึง่

ต าบล         

หนึง่ผลติภัณฑ์

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

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

10 ยทุธศาสตรท์ี ่3 

การพัฒนาระบบ

บรหิารจัดการ

องคก์ร

โครงการเพิม่

ประสทิธภิาพ

และพัฒนา

ศักยภาพ การ

บรหิารงาน 

การปฏบิัตงิาน

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

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

11 ยทุธศาสตรท์ี ่3 

การพัฒนาระบบ

บรหิารจัดการ

องคก์ร

โครงการ

ประชาสมัพันธ์

การจัดเก็บ

ภาษีของ 

อบต.บางโกระ

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

13 ยทุธศาสตรท์ี ่5 

การพัฒนา

ศักยภาพและ

ความเขม้แข็ง

ของชมุชน

จัดงาน

ประเพณีวัน

ลอยกระทง

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

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

14 ยทุธศาสตรท์ี ่5 

การพัฒนา

ศักยภาพและ

ความเขม้แข็ง

ของชมุชน

จัดงาน

ประเพณีรดน ้า

ขอพรผูส้งูอายุ

100,000.00 30,000.00 36/2561 09/04/2561 3

900.00 37/25614 09/04/2561 3

3,000.00 38/2561 09/04/2561 1

15 ยทุธศาสตรท์ี ่5 

การพัฒนา

ศักยภาพและ

ความเขม้แข็ง

ของชมุชน

จัดซือ้วัสดุ

อปุกรณ์

จัดสรา้งเรอืพระ

30,000.00 15,000.00 59/2561 19/09/2561 1

15,000.00 60/2561 04/10/2561 1



ยทุธ

ศาสตร์
โครงการ

แหลง่ที่

มางบ

ประมา

ณ

งบตาม

ขอ้บญัญตั ิ

วงเงนิตาม

สญัญา
คูส่ญัญา

วนัทีเ่ซ็น

สญัญา

ระยะเวลา

การด าเนนิ

งาน

16 ยทุธศาสตรท์ี ่5 

การพัฒนา

ศักยภาพและ

ความเขม้แข็ง

ของชมุชน

จัดโครงการตา

ดกีาสมัพันธ์

20,000.00 750.00 59/2561 11/09/2561 3

4,000.00 60/2561 11/09/2561 1

13,000.00 61/2561 11/09/2561 3

17 ยทุธศาสตรท์ี ่5 

การพัฒนา

ศักยภาพและ

ความเขม้แข็ง

ของชมุชน

จัดโครงการ

เมาลดิ

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

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

18 ยทุธศาสตรท์ี ่5 

การพัฒนา

ศักยภาพและ

ความเขม้แข็ง

ของชมุชน

จัดโครงการ

รอมฎอนสมัพันธ์

20,000.00 1,400.00 43/2561 07/06/2561 3

19 ยทุธศาสตรท์ี ่5 

การพัฒนา

ศักยภาพและ

ความเขม้แข็ง

ของชมุชน

จัดโครงการวัน

เด็ก

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

20 ยทุธศาสตรท์ี ่5 

การพัฒนา

ศักยภาพและ

ความเขม้แข็ง

ของชมุชน

สง่เสรมิภาวะ

ผูน้ าสตรใีน

ชมุชน

100,000.00 1,500.00 54/2561 12/09/2561 1

750.00 63/2561 12/09/2561 3

39,000.00 64/2561 12/09/2561 3

21 ยทุธศาสตรท์ี ่6 

การพัฒนาระบบ

บรกิารประชาชน

จา้งจัดท า

ระบบแผนทีภ่าษี

100,000.00 7,325.00 51/2561 06/08/2561 3

7,000.00 48/2561 31/07/2561 31

7,000.00 56/2561 31/08/2561 30



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

ยทุธศาสตรท์ี ่1 

การพัฒนา

สาธารณูปโภค

และสาธารณูปการ

72 44,993,200.00 7 3,413,600.00 4 2,524,200.00 1 774,000.00 1 774,000.00

ยทุธศาสตรท์ี ่2 

การพัฒนา

คณุภาพชวีติและ

ความอยูด่มีสีขุ

ของประชาชนใน

ชมุชน

30 6,402,000.00 14 5,310,950.00 5 337,223.80 4 323,623.80 4 323,623.80

ยทุธศาสตรท์ี ่3 

การพัฒนาระบบ

บรหิารจัดการ

องคก์ร

16 2,615,000.00 8 571,000.00 3 95,250.00 2 95,250.00 2 95,250.00

ยทุธศาสตรท์ี ่4 

การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชา

ตแิละการพัฒนา

สภาพแวดลอ้ม

9 4,372,000.00 1 2,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

รายงานสรปุผลการด าเนนิงาน ปี 2561

อบต.บางโกระ

เบกิจา่ย 100%
ยทุธ

ศาสตร์

แผนการด าเนนิการ

ท ัง้หมด
อนมุตังิบประมาณ ลงนามสญัญา



ยทุธศาสตรท์ี ่5 

การพัฒนา

ศักยภาพและ

ความเขม้แข็ง

ของชมุชน

38 2,010,000.00 25 909,000.00 8 245,650.00 3 121,350.00 3 121,350.00

ยทุธศาสตรท์ี ่6 

การพัฒนาระบบ

บรกิารประชาชน

4 290,000.00 2 105,000.00 1 21,325.00 0 0.00 0 0.00

ยทุธศาสตรท์ี ่7 

การรักษาความ

สงบเรยีบรอ้ย

และการป้องกนั

และบรรเทาสา

ธารณภัย

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

ยทุธศาสตรท์ี ่1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 การพัฒนาคณุภาพชวีติและความ

อยูด่มีสีขุของประชาชนในชมุชน 

ยทุธศาสตรท์ี ่3 การพัฒนาระบบบรหิารจัดการ

องคก์ร 

ยทุธศาสตรท์ี ่4 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และการพัฒนาสภาพแวดลอ้ม 

ยทุธศาสตรท์ี ่5 การพัฒนาศกัยภาพและความ

เขม้แข็งของชมุชน 

ยทุธศาสตรท์ี ่6 การพัฒนาระบบบรกิารประชาชน 

ยทุธศาสตรท์ี ่7 การรักษาความสงบเรยีบรอ้ยและ

การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 

100% 

เบกิจา่ย 

ลงนามสญัญา 

อนุมัตงิบประมาณ 

แผนการด าเนนิการ 

ทัง้หมด 

0.00 20,000,000.00 40,000,000.00

ยทุธศาสตรท์ี ่1 การพัฒนาสาธารณูปโภค

และสาธารณูปการ 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 การพัฒนาคณุภาพชวีติและ

ความอยูด่มีสีขุของประชาชนในชมุชน 

ยทุธศาสตรท์ี ่3 การพัฒนาระบบบรหิาร

จัดการองคก์ร 

ยทุธศาสตรท์ี ่4 การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาตแิละการพัฒนา… 

ยทุธศาสตรท์ี ่5 การพัฒนาศกัยภาพและ

ความเขม้แข็งของชมุชน 

ยทุธศาสตรท์ี ่6 การพัฒนาระบบบรกิาร

ประชาชน 

ยทุธศาสตรท์ี ่7 การรักษาความสงบเรยีบรอ้ย

และการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 

100% 

เบกิจา่ย 

ลงนามสญัญา 

อนุมัตงิบประมาณ 

แผนการด าเนนิการ 

ทัง้หมด 


