


ยุทธศาสตร จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4 3,612,200 1 173,000 32 17,578,050 19 10,015,300 16 8,709,800 72 40,088,350

แผนงานเคหะและชุมชน 9 940,000 11 2,730,000 24 9,269,000 21 2,275,000 15 4,616,000 80 19,830,000

รวม 13 4,552,200 12 2,903,000 56 26,847,050 40 12,290,300 31 13,325,800 152 59,918,350

แผนงานบริหารงานทั่วไป 3 180,000 3 180,000 3 220,000 3 220,000 3 220,000 15 1,020,000

แผนงานการศึกษา 7 1,768,000 7 1,768,000 7 1,768,000 7 1,768,000 7 1,768,000 35 8,840,000

แผนงานสาธารณสุข 10 305,000 13 405,000 13 405,000 13 405,000 14 405,000 63 1,925,000

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 6 330,000 6 330,000 6 330,000 6 330,000 6 330,000 30 1,650,000

แผนงานการเกษตร 2 40,000 2 40,000 2 40,000 2 40,000 2 40,000 10 200,000

แผนงานงบกลาง 2 4,242,000 2 4,242,000 3 4,242,000 3 4,242,000 3 4,242,000 13 21,210,000

รวม 30 6,865,000 33 6,965,000 34 7,005,000 34 7,005,000 35 7,005,000 166 34,845,000

แผนงานบริหารงานทั่วไป 11 475,000 11 475,000 11 585,000 11 585,000 11 565,000 44 2,685,000

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 4 2,500,000

แผนงานงบกลาง 2 200,000 2 200,000 2 200,000 2 200,000 2 200,000 8 1,000,000

รวม 14 1,175,000 14 1,175,000 14 1,285,000 14 1,285,000 14 1,265,000 56 6,185,000

                                                                             บัญชีสรุปโครงการพัฒนา                                                               แบบ ผ.01

    แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

    องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 5 ปป 2565

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความอยูดีมีสุขของประชาชนในชุมชน

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร
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ยุทธศาสตร จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 5 ปป 2565

แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 30,000 2 30,000 3 150,000 3 150,000 3 150,000 13 510,000

แผนงานเคหะและชุมชน 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 5 250,000

รวม 3 80,000 3 80,000 4 200,000 4 200,000 4 200,000 18 760,000

แผนงานบริหารงานทั่วไป 7 220,000 7 220,000 7 230,000 7 220,000 7 220,000 35 1,110,000

แผนงานการศึกษา 4 50,000 4 50,000 4 50,000 4 50,000 4 50,000 20 250,000

แผนงานเคหะและชุมชน  -  -  -  -  -  - 2 2,200,000  -  - 2 2,200,000

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 10 290,000 10 290,000 10 290,000 10 290,000 10 290,000 50 1,450,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 12 560,000 15 610,500 16 825,000 15 625,000 15 625,000 73 3,245,500

รวม 33 1,120,000 36 1,170,500 37 1,395,000 38 3,385,000 36 1,185,000 180 8,255,500

แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 110,000 2 110,000 3 122,000 3 122,000 3 122,000 13 586,000

แผนงานการศึกษา  -  - 1 60,000 1 100,000 2 400,000 2 165,000 6 725,000

แผนงานเคหะและชุมชน  -  - 1 60,000 1 100,000 2 400,000 2 165,000 6 725,000

รวม 2 110,000 4 230,000 5 322,000 7 922,000 7 452,000 25 2,036,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5 300,000 5 920,000 6 300,000 5 300,000 5 300,000 26 2,120,000

รวม 5 300,000 5 920,000 6 300,000 5 300,000 5 300,000 26 2,120,000

รวมทั้งสิ้น 100 14,202,200 107 13,443,500 156 37,354,050 142 25,387,300 132 23,732,800 623 114,119,850

ยุทธศาสตรที่ 7 การรักษาความสงบเรียบรอยและการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ยุทธศาสตรที่ 4 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาสภาพแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ 5  การพัฒนาศักยภาพและความเขมแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริการประชาชน
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แบบ ผ.02

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ถนน

1 กอสราง(ตอเติม)ถนนคสล. 

สายบาน นายอรรถพล - 

สวนนางปทมวรรณ บัวขาว (ม.1)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ถนนคสล.กวาง 4.00 ม. 

ยาว 600.00 ม.

หนา0.15 ม.

 - -  - 1,584,000  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

2 บุกเบิกถนนหินคลุก สายศาลาลุงชวง 

นาวาทอง - คลองสาธารณะ 

(ม.1)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ถนนหินคลุก

ขนาดกวาง 4 ม. 

ยาว 300 ม.

 - -  - 560,000  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

3 ซอมแซมเพิ่มความสูงถนน คสล.

สายบาน นางปทมา บัวขาว (ม.1)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ซอมแซมเพิ่มความสูงถนน  คส

ล.กวาง 3 ม. 

ยาว305 ม.

 - -  - - 45,000 ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

4 บุกเบิกถนนหินคลุก (ตอเติม) 

สายบานนายอรรถพล จอมวิเชียร - 

ที่ดินนางปทมา บัวขาว  (ม.1)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ถนนหินคลุกกวาง 4.00 ม. ยาว

 200 ม.

-  - - - 120,000 ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและบริการสาธารณะ

งบประมาณและที่ผานมา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  ( พ.ศ. 2561  - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การเสริมสรางความม่ันคง พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมืองสูนานาชาติ

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  57 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

5 กอสรางถนน คสล. สายบาน

นายแนม-บานนางเน่ือม จอมวิเชียร

 (ม.1)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

กวาง 4.00 เมตร 

ยาว 200.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

-  -     544,900 -  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

6 บุกเบิกถนนหินคลุกสายบาน

นายเฉลิม  สุทธิโพธิ์ 

พรอมวางทอระบายน้ํา (ม.1)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

กวาง 3.00 เมตร ยาว 140.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร 

พรอมวางทอระบายน้ํา 

0.40 เมตร จํานวน 1  จุด 

 5 ทอน

-  -   -      120,000  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

7 บุกเบิกถนนหินคลุก สายสวนลุงเริญ 

ทุงตากแดด - ม.4 โคกโพธิ์ 

 (ม.1)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ถนนหินคลุกกวาง 4 ม. 

ยาว 300 ม.

-  - -  - 560,000 ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

8 บุกเบิกถนนหินคลุก สายคลอง

สาธารณะฝายเก็บน้ํามวงหลุง  (ม.1)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ถนนหินคลุก กวาง 4 ม.   

ยาว 1000 ม.

-  - - 786,300  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

9 บุกเบิกถนนหินคลุก

สายบานนายนิรันดร  ศิลมฤทธ์ิ 

พรอมวางทอระบายน้ํา (ม.1)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ถนนหินคลุก  กวาง 2 ม.  ยาว 

150 ม. (พรอมวางทอระบาย

น้ําขนาด0.80 ม. จํานวน 3 ทอ)

 - -  - 82,000  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

10 ปรับปรุงเพิ่มไหลทาง 

จากบาน นาย กลอม 

- ศาลาเอนกประสงค (ม.1)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ปรับปรุงเพิ่มไหลทาง 

กวาง 1 ม. ยาว 280 ม.

-  - - - 196,000 ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  58 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

11 กอสรางปรับปรุงผิวจราจร

ถนนแอสฟสติก 

สายบานปลักน้ําขุน (ม.1)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

กวาง 4.00 เมตร 

ยาว 1,350 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร

-   -       1,890,000 -   -  ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

12 บุกเบิกถนนหินคลุกสาย

บานนางเยียน  บัวขาว (ม.1)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

กวาง 4.00 ม.

ยาว 70.00 ม.

 -  - 78,750 -  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

13 บุกเบิกถนนหินคลุกสาย

บานนายสมชาย  ชูศรี (ม.1)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

กวาง 4.00เมตร 

ยาว 60.00 เมตร

 -  - - 67,500  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

14 บุกเบิกถนนลูกรังสายบาน

นายวิม  ขวัญสุรัตน  - 

คลองโกวาว (ม.1)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ถนนลูกรัง ยาว 400 ม.

กวาง 4 ม.

 -  -  -   - 237,800 ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

15 ซอมแซมปรับปรุงไหลทางทํานบบาน

มวงหลุง (ม.1)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ถนนลูกรัง กวาง 4.00 ม.

ยาว 1,000.00 ม.

 -  - 600,000  -  - ประชาชนมี

ความปลอดภัย

ในการคมนาคม

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

16 บุกเบิกถนนลูกรัง

สายสวนหวังจิ - ถนนสาย

บานนางเน่ือม  จอมวิเชียร

พรอมวางทอระบายน้ํา (ม.1)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวกและ

ปลอดภัย

ถนนลูกรังกวาง 4.00 ม. ยาว 

490 ม. 

ขนาดทอเสนผานศูนยกลาง 

0.60 ม.

2 จุดๆ 6 ทอน

 -  -  -  - 350,000 ประชาชนมี

ความปลอดภัย

ในการคมนาคม

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  59 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

17 กอสรางถนน คสล.สายบาน

นางปทุม-บานนางเดี้ยม บุญสง (ม.2)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

กวาง 3.00 เมตร

 ยาว 80 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

-     173,000 - -  - #REF! เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

18 ยกระดับถนนสายสี่แยก คสล.

สายวัดสุนทรวารี - 

หนาวัดสุนทรวารี (ม.2)

 พรอมกอสรางคูระบายน้ํา

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ถนน กวาง 6.00 ม.

ยาว  125.00 ม.  

คูระบายน้ํากวาง 0. 5 ม.

ลึก 0.65 - 1.20 ม.

ยาวขางละ 200 ม.

-  - 1,894,000 -  - #REF! เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

19 กอสรางถนน คสล.

หนาบาน ผญบ. ม.2 - บานนางเนย   

(ม.2)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ถนน คสล. กวาง 4.00 ม.

ยาว 745.00 ม. 

หนา 0.15 ม.

พรอมลงลูกรังไหลทาง

 -  - 1,830,000 -  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

20 กอสรางถนนหินคลุกสายชลประทาน 

ม.2 - ม.1 ต.ทาเรือ (ม.2)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ถนนหินคลุกกวาง 4.00 ม.  

ยาว 2,500.00 ม.

หนา0.20 ม.

 - - - 2,000,000  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

21 บุกเบิกถนนหินคลุก 

ที่ดินนางอนงค  - 

เขตคลองโกวาว ม.1  (ม.2)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ถนนหินคลุก กวาง4 ม.    ยาว

320 ม. หนา 0.30 ม.

 - - - - 120,000 ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

22 กอสรางปรับปรุงผิวจราจร

แอลฟสติกสายสามแยกหนาวัด - 

สามแยกบานนางลวน (ม.2)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ปรับปรุงพื้นผิวแอลฟสติก กวาง

 4 ม.  ยาว 680 ม. หนา 0.04 

ม.

680,000 - - -  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  60 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

23 กอสราง ถนน คสล. สายหนาบาน

นายนิกร หนักแดง - 

คลองสาธารณะ(ม.2)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ถนน คสล. กวาง 3 ม. 

ยาว 80 ม. หนา 0.15 ม.

 - - 154,700  -  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

24 บุกเบิกถนนลูกรังสาย

บานนางยุภา ชูเทพ  (ม.2)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ถนนลูกรัง กวาง 4 ม. 

ยาว 75 ม. หนาเฉลี่ย 0.54 ม.

 -  - 94,500  -  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

25 กอสรางถนน คสล.หนาปอมยาม - 

นางผอง  หาดแกว (ม.2)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ถนน คสล. ยาว 320 ม.

กวาง 4 เมตร

 -  -  - 896,000  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

26 เสริมไหลทางถนนหนาวัด

สุนทรวารี (ม.2)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ขนาดกวาง 2.00-3.00 ม.

ยาว 52.00 ม.

 -  -  - 674,500  - ประชาชนมี

ความปลอดภัย

ในการคมนาคม

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

27 บุกเบิกถนนลูกรัง 

สายบานนายจรัส โรจนหัสดินทร

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ถนนลูกรัง กวาง 4.00 ม.  ยาว 

400.00 ม. 

หนา 0.70 ม.

250,000 - - - ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

28 ปรับปรุงถนนสายบานหลวงยิ่ง - 

ถนนเสถียรถาวรลงแอสฟลทพรอม

ไหลทาง (ม.3)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ขนาดกวาง4.00 ม. 

ยาว 435 ม. หนา0.05ม.

 -  - 616,000  -  - ถนนแอสฟลท เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  61 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

29 บุกเบิกถนนหินคลุก 

สายบานนายวุฒิชัย - ครูธัญญภัทร 

(ม.3)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ขนาดกวาง 4.00 ม. 

ยาว 680 ม.

 -  - 178,500  -  - ถนนหินคลุก เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

30 ถนน คสล.สายบาน

นายเติม แกวละเอียด (ม.3)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ถนน คสล. ยาว 155 ม.

กวาง 3.5 ม.  หนา 0.15 ม.

 -  - 337,000  -  - ประชาชนมี

ความปลอดภัย

ในการคมนาคม

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

31 บุกเบิกถนนลูกรังสาย

บานผูใหญบานถึงคลองธรรมชาติ     

(ม. 3)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ถนนลูกรัง กวาง 3 ม.  

ยาว150. ม.

 - - - - 75,000 ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

32 กอสรางสะพาน คสล. 

บริเวณบานครูธัญญาภัทร (ม.3)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

สะพาน คสล.  กวาง 4 ม.  ยาว

 10 ม.

 - - 200,000 -  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

33 บุกเบิกถนนลูกรังสายบานนางนิภา - 

คลองขี้แรด  (ม.3)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ถนนลูกรัง  1 แหง

กวาง  3 ม.  ยาว 1,000 ม.

-  - - - 600,000 ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

34 บุกเบิกถนนหินคลุกสายโคง ม.3 

บานนายเติม - สวนยาง

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ถนน หินคลุก

กวาง  4.00 ม. 

ยาว 500.00 ม.

หนา0.15 ม.

- - 300,000  -  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  62 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

35 บุกเบิกถนนลูกรังสายโคกมวง - 

ชลประทาน ม.2 และ ม.3 พรอมวาง

ทอระบายน้ํา

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวกพรอม

กับระบายน้ําไดดี

ถนนคสล. กวาง 4.00 ม.  

ยาว 960.00 ม.  หนา 0.70 ม.

 พรอมวางทอระบายน้ํา  Ø 

0.40 ม.จํานวน 7 จุด 

จุดละ 6 ทอน

- - - 300,000  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

36 ปรับปรุงถนนแอสฟสติก สายบาน

นายสมบัต-ิบานนายณรงค (ม.3)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

กวาง 5.00 เมตร 

ยาว 535 เมตร 

   1,000,000 - - -  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

37 บุกเบิก ถนนลูกรังหินคลุก 

สายบานจายุทธ - ที่ดินนางจุรินทร 

พรอมวางทอระบายน้ํา (ม.4)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ถนนลูกรัง ยาว 200 ม.

กวาง 3 เมตร พรอมทอลอด 2 

จุด 4 ทอน

 -  - 70,000  -  - ประชาชนมี

ความปลอดภัย

ในการคมนาคม

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

38 กอสรางถนน คสล.สาย

ปอมชรบ. - เขต ม.5 ต.มะกรูด (ม.4)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ถนนคสล.  กวาง 3 ม.  

ยาว 185 ม. หนา 0.15 ม.

(ไมมีไหลทาง)

 -  - 285,000  -  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

39 บุกเบิกถนนลูกรังสายบาน

นายเลอพงค-บานนายอนันต

 (ม.4)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ถนนลูกรัง กวาง 3 ม.      ยาว 

60 ม.  หนา 0.15 ม.

 - - 75,000 -  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

40 บุกเบิกถนนลูกรังสายบานนายชัด -

บานนายทม (ม.4)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ถนนลูกรัง กวาง 3 ม.    

ยาว 66 ม.

 - - 45,000 -  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  63 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

41 บุกเบิกถนนลูกรังสายวัดบูเสถียรถาวร

 - บานนายสุทันต รักลงทอง (ม.4)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ถนนลูกรัง กวาง 4.00 ม.

ยาว 50 ม.

 -  -  - 25,000  - ประชาชนมี

ความปลอดภัย

ในการคมนาคม

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

42 กอสรางสะพาน คสล. 

วัดปุราณประดิษฐ-บานเจะดา (ม.4)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

กวาง 7.00 เมตร 

ยาว 12.00เมตร

-   -  - -   2,200,000 ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

43 บุกเบิกถนนลูกรังทางเขาหมูบาน จาก

คูชลประทาน -

 บานอุมา ลาเตะ  (ม.5)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ถนน ลูกรัง. กวาง 3 ม.    ยาว 

300 ม. หนา 0.30 ม.

 - - - 440,000  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

44 ตอเติมถนน คสล. 

จากบานนายดอเลาะ มูซอ - 

ทุงนา (ม.5)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ถนน คสล.กวาง3 ม. 

ยาว 65 เมตร หนา0.15 ม.

 - - - - 136,000 ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

45 กอสรางถนน คสล.บาน

นายดอเลาะ  อุเซ็ง -

มัสยิดโคกมวง 

พรอมวางทอ 8 ทอน (ม.5)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ถนนคสล.  กวาง 4 ม. 

ยาว 161.5 ม. 

หนา 0.15 ม.

452,200 - - -  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

46 กอสรางถนน คสล. สายบาน

นายยุนุ  มาแอ - ชลประทาน (ม.5)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ถนน คสล. กวาง 4.00 ม.

ยาว 1,000 ม.  

หนา 0.15 ม.

พรอมลงลูกรังไหลทาง

 -  - 2,443,000 -  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง
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แบบ ผ.02เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

47 บุกเบิกถนนลูกรัง สายหลังมัสยิด 

ถึงคลองชลประทาน 

พรอมวางทอระบายน้ํา 2 จุด (ม.5)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ถนนลูกรัง  จํานวน 1 แหง

ขนาดกวาง 3 ม. 

ยาว 220 ม. ป

พรอมทอระบายน้ํา ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.80 และ 

0.60 ม.

 - - 750,000 -  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

48 ปรับปรุงถนนหินคลุก หมูท่ี 5 เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ถนนหินคลุก กวาง 4.00 ม.

ยาว 600.00 ม.

หนา0.20 ม.

-  - - - 300,000 ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

49 กอสรางถนนคสล.

สายบานนายมะดิง มะนันโละ -

ชลประทาน (ม.5)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ถนนคสล. กวาง 3.00 ม.  

ยาว 150.00 ม.

-  - 70,000 -  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

50 กอสราง(ปรับปรุง)

ถนนจากบานนางจัด - 

สวนนางสงเสริม

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ถนนคสล.กวาง  4.00 ม.  

ยาว 300.00 ม.

หนา0.15 ม.

- - 300,000 -  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

51 บุกเบิกถนนลูกรังพรอมคูระบายน้ํา 

สายคูชลประทาน - เขต ต.ทาเรือ  

(ม.5)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ถนน ลูกรัง

พรอมคูระบายน้ํา    

 กวาง 4 ม. ยาว 1,500 ม. หนา

 0.20 ม.

- -  - 580,000  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  65 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

52 กอสรางปรับปรุงผิวจราจร

ถนนแอสฟสติก สายบานลอแตก(ม.5)

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

กวาง 4.00 เมตร 

ยาว 747 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร

-   -    1,139,000 -  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

53 ซอมแซมปรับปรุงคูสงน้ําไสไก (ม.1) เพื่อใหมีระบบระบายและ

สงน้ําท่ีไดมาตรฐาน

1 แหง -  -     150,000 -  - คูสงน้ํา การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็ว ลดปญหานํ้า

ทวมขัง

กองชาง

54 ซอมแซมปรับปรุงทํานบบานมวงหลุง 

(ม.1)

เพื่อใหมีระบบระบายและ

สงน้ําท่ีไดมาตรฐาน

 - ซอมบานประตูเหล็ก

 - ซอมผนังน้ําลน

-  - 65,000 -  - ทํานบน้ํา การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็ว ลดปญหานํ้า

ทวมขัง

กองชาง

55 กอสรางคูระบายน้ํา คสล. 

สายบานนายปรีชา บัวขาว (ม.1)

เพื่อใหมีระบบระบายและ

สงน้ําท่ีไดมาตรฐาน

กวาง 0.50 เมตร 

ยาว 70.00 เมตร

 ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร

-   -  - -     150,000 คูระบายน้ํา การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็ว ลดปญหานํ้า

ทวมขัง

กองชาง

56 กอสรางคูระบายน้ํา คสล. ม.2 

บานนายสมหมาย - 

คลองวัดสุนทรวารี

เพื่อใหมีชองทางที่ใชในการ

ระบายน้ําไดดี

คูระบายน้ํา คสล. 1 แหง  - - - 100,000  - คูระบายน้ํา การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็วขึ้น

กองชาง

57 กอสรางคูระบายน้ํา คสล. 

สายลอแตก ม.5 - ชลประทาน ม.2

เพื่อใหมีชองทางที่ใชในการ

ระบายน้ําไดดี

คูระบายน้ํา  คสล.ขนาดกวาง 

50 ม. ลึก0.50 ม. 

ยาว 200 ม.

600,000 - - -  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็วขึ้น

กองชาง

กอสราง/ซอมแซมคูระบายน้ํา ฯลฯ
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แบบ ผ.02เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

58 กอสรางคูระบายน้ําคสล.

สายบานศาลาทวด - บาน อ.จรินทร 

สุดถนนเสถียรถาวร (ม.2)

เพื่อใหมีชองทางที่ใชในการ

ระบายน้ําไดดี

คูระบายน้ําคสล.  1 แหง  - -  - 100,000  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็วขึ้น

กองชาง

59 ทอเหลี่ยมขามคลอง ม.4 

(ที่ดินนายวิชิต) 

เพื่อใหมีชองทางที่ใชในการ

ระบายน้ําไดดี

 -  -  - 200,000  - การระบายดีขึ้น การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็วขึ้น

กองชาง

60 กอสรางคูระบายน้ําถนนหนาวัดบู -

สามแยกถนนเสถียรถาวร  (ม. 4)

เพื่อใหมีชองทางที่ใชในการ

ระบายน้ําไดดี

คูระบายน้ํา   

ขนาดกวาง 0.80 ม. 

ยาว 400.00 ม. 

ลึก 0.50 ม.

 - - - 600,000  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็วขึ้น

กองชาง

61 วางทอระบายน้ําพรอมบอพักน้ํา 

สายขางบานสาและ-บานลาเตะ  

(ม. 4)

เพื่อใหมีชองทางที่ใชในการ

ระบายน้ําไดดี

วางทอระบายน้ํา 

ขนาดกวาง 0. 60 ม. 

ยาว 300 ม.

630,000 - - -  - คูระบายน้ํา การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็วขึ้น

กองชาง

62 วางทอระบายน้ําบริเวณใกลท่ีดิน 

นายวาหลี  ลาเตะ (ม.4)

เพื่อใหมีชองทางที่ใชในการ

ระบายน้ําไดดี

วางทอระบายน้ํา 

ขนาด  0.80 x 0.80  ม.

 ยาว  9.00  ม.

 -  - 53,400 -  - ทอระบายน้ํา การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็วขึ้น

กองชาง

63 กอสรางคู คสล. สายหนาศูนยขอมูล

ตําบล -บานนายวิชิต หนูสุวรรณ (ม.4)

เพื่อใหมีชองทางที่ใชในการ

ระบายน้ําไดดี

คูระบายน้ําจํานวน 1 แหง 

ขนาดกวาง 0.50 ม. 

ยาว 330 ม. ลึก 0.50 ม.

-  - 600,000 -  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็วขึ้น

กองชาง

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  67 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

64 กอสรางคูระบายน้ําสายหนา

วัดปุราณประดิษฐ - สะพานวัดบู

(ม.4)

เพื่อใหมีชองทางที่ใชในการ

ระบายน้ําไดดี

 ขนาดทอกวาง 1 ม.  

ยาว 67 ม. ลึก 1 ม.

 -  - 370,900  -  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็วขึ้น

กองชาง

65 กอสรางคูระบายน้ํา คสล.จากบาน

นางแมะวอ - ถนนชลประทาน (ม.5)

เพื่อใหมีชองทางที่ใชในการ

ระบายน้ําไดดี

คูระบายน้ํา จํานวน 1แหง

ขนาดกวาง 0.80 ม. 

ยาว 300 ม.ลึก 0.70ม.

 - - - - 600,000 ระยะทางที่

ดําเนินการ

การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็วขึ้น

กองชาง

66 กอสรางคูระบายน้ําคอนกรีต

พรอมฝาปดหนากูโบร (ม.5)

เพื่อใหมีชองทางที่ใชในการ

ระบายน้ําไดดี

คูระบายน้ํา  จํานวน 1 แหง 

ขนาดกวาง 0.50. ม.

 ยาว 70 ม.ลึก 0.50 ม.

-  - 154,000 -  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็วขึ้น

กองชาง

67 วางทอระบายน้ําสายชลประทาน

ลอแตก - เขตทาเรือ (ม.5)

เพื่อใหมีชองทางที่ใชในการ

ระบายน้ําไดดี

1 แหง -   - - - 400,000 ระยะทางที่

ดําเนินการ

การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็วขึ้น

กองชาง

68 กอสรางคูระบายน้ํา คสล.จาก 

ถนนชลประทาน - เขตทุงนา

 (ม.5)

เพื่อใหมีชองทางที่ใชในการ

ระบายน้ําไดดี

คูระบายน้ําจํานวน 1 แหง

ขนาดกวาง 0.80 ม. 

ยาว550 ม. ลึก 0.70 ม.

-  - - - 1,200,000 ระยะทางที่

ดําเนินการ

การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็วขึ้น

กองชาง

69 กอสรางคูระบายน้ํา คสล. 

สายหลังมัสยิดทาเรือ - ลอแตก - 

สนามกีฬาตาดีกา (ม.5)

เพื่อใหมีระบบระบายน้ําท่ีดี

 ลดปญหาน้ําทวมขัง

กวาง 0.60 เมตร 

ยาว 350.00 เมตร 

ลึก 0.70 เมตร

-   -      875,000 -  - คูระบายน้ํา 

คสล.

การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็ว ลดปญหานํ้า

ทวมขัง

กองชาง
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แบบ ผ.02เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

70 กอสรางฝายน้ําลนคลองขี้แรด ม.1 เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช

สําหรับทําการเกษตร

    กอสรางฝายน้ําลน      

จํานวน 1 จุด

 - _  - _ 500,000 ประชาชนมี

น้ําใชอยางทั่วถึง

ประชาชนมีนํ้าใช

สําหรับทําการเกษตร

กองชาง

71 กอสรางฝายกั้นนํ้าขนาดเล็ก ม.1

บานเกาะบิโล

เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช

สําหรับทําการเกษตร

กอสรางฝายระบายน้ํา  จํานวน

 1 จุด

 - _ _ 700,000  - ผลผลิตทาง

การเกษตรดีขึ้น

ประชาชนมีนํ้าใช

สําหรับทําการเกษตร

กองชาง

72 กอสรางฝายกั้นนํ้าขนาดเล็ก ม.1

บานมวงหลุง

เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช

สําหรับทําการเกษตร

กอสรางฝายระบายน้ํา  จํานวน

 1 จุด

 - _ _ 200,000  - ผลผลิตทาง

การเกษตรดีขึ้น

ประชาชนมีนํ้าใช

สําหรับทําการเกษตร

กองชาง

73 กอสรางฝายน้ําลน

 บานนางแนบ  มณี (ม.2)

เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช

สําหรับทําการเกษตร

    กอสรางฝายน้ําลน      

จํานวน 1 จุด

 -  -  -  - 420,000 ประชาชนมีนํ้า

ใช

อยางทั่วถึง

ประชาชนมีนํ้าใช

สําหรับทําการเกษตร

กองชาง

74 กอสรางฝายน้ําลนคลองธรรมชาติ 

บริเวณที่ดินนายประยูร (ม.3)

เพื่อใหมีชองทางที่ใชในการ

ระบายน้ําไดดี

กอสรางฝายน้ําลน      จํานวน 

1 จุด

  -  _ _ _     500,000 ฝายน้ําลน การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็วขึ้น

กองชาง

ฝาย/ทํานบน้ํา

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  69 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

75 กอสราง(ซอม)ทํานบน้ํา ม.3 เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช

สําหรับทําการเกษตร

1 แหง

 - 

_ 500,000 _  - ประชาชนมี

น้ําใชอยางทั่วถึง

ประชาชนมีนํ้าใช

สําหรับทําการเกษตร

กองชาง

3,612,200 173,000 16,663,650 10,015,300 8,709,800

น้ํา

76 ขุดลอกคูระบายน้ํา หมูท่ี 1 เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง ขุดลอกคูระบายน้ํา 

กวาง 3.00 ม. 

ยาว 800.00 ม.

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ระยะทางที่

ดําเนินการ

การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็วขึ้น

กองชาง

77 ขุดลอกคูระบายน้ํา สายคลองเกา 

พรุทุงบู (ม.1)

เพื่อใหมีชองทางที่ใชในการ

ระบายน้ําไดดี

คูระบายน้ํา กวาง 2 ม. 

ยาว 600 เมตร

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ระยะทางที่

ดําเนินการ

การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็วขึ้น

กองชาง

78 ขุดลอกคลองสาธารณะฝายเก็บนํ้า   

มวงหลุง - สวนหวังจิ (ม.1)

เพื่อใหมีชองทางที่ใชในการ

ระบายน้ําไดดี

คลองสาธารณะฝายเก็บนํ้า ยาว

 700 ม.

 - - - 25,000  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็วขึ้น

กองชาง

แผนงานเคหะและชุมชน

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  70 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

79 ขุดลอกคูคลองธรรมชาติเลียบ

ทางรถไฟ (ม.1)

เพื่อใหมีชองทางที่ใชในการ

ระบายน้ําไดดี

1  แหง  - - 600,000 -  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็วขึ้น

กองชาง

80 ขุดลอกคูระบายน้ํา หมูท่ี 2 เพื่อใหมีชองทางที่ใชในการ

ระบายน้ําไดดี

ขุดลอกคูระบายน้ํา 

กวาง 2.00-8.00 ม. 

ยาว 200.00 ม.

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ระยะทางที่

ดําเนินการ

การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็วขึ้น

กองชาง

81 ขุดลอกคลองสาย ม.2

 ต.บางโกระ -เขต ต.ทาเรือ

เพื่อใหคลองธรรมชาติ

สะอาด  ระบายน้ําไดสะดวก

1  แหง 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ระยะทางที่

ดําเนินการ

การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็วขึ้น

กองชาง

82 ขุดลอกคลองสายวัดสุนทรวารี

(ม.2)

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง ขนาดกวาง 6.00-8.00 ม

ยาว 1,500 ม..

 -  -  - 200,000  - คลองสวยน้ําใส การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็วขึ้น

กองชาง

83 ขุดลอกคูระบายน้ํา หมูท่ี 3 เพื่อใหมีชองทางที่ใชในการ

ระบายน้ําไดดี

ขุดลอกคูระบายน้ํา 

กวาง 2.00-8.00 ม. 

ยาว 800.00 ม.

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ระยะทางที่

ดําเนินการ

การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็วขึ้น

กองชาง

84 ขุดลอกคลอง ม.3 บานฉาง 

หลังบานสาวจวบ-เขต ม.3 ทาเรือ

เพื่อใหคลองธรรมชาติ

สะอาด  ระบายน้ําไดสะดวก

1  แหง  -  - 100,000 _  - ระยะทางที่

ดําเนินการ

มีทัศนียภาพดีขึ้น  และ

ประชาชนไดรับ

ประโยชน

กองชาง

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  71 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

85 ขุดลอกคูระบายน้ํา หมูท่ี 4 เพื่อใหมีชองทางที่ใชในการ

ระบายน้ําไดดี

ขุดลอกคูระบายน้ํา 

กวาง 0.80 ม. 

ยาว 600.00 ม.

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ระยะทางที่

ดําเนินการ

การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็วขึ้น

กองชาง

86 ขุดลอกคูระบายน้ํา สายมัสยิด 

บานลอแตก - ชลประทาน

เพื่อใหมีชองทางที่ใชในการ

ระบายน้ําไดดี

ขุดลอกคูระบายน้ํา 

กวาง 1.00-2.00 ม. 

ยาว 1022.00 ม.

ลึก 0.70 ม.

40,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ระยะทางที่

ดําเนินการ

การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็วขึ้น

กองชาง

87 ขุดลอกคูระบายน้ําขนาดเล็ก 

หนาบานนายวิลาศ ยี่สุนแกว

เพื่อใหมีชองทางที่ใชในการ

ระบายน้ําไดดี

คูระบายน้ํา กวาง 0.50 ม. ยาว

 50 ม. ลึก 0.50 ม.

 - 

 - 

- - 5,000 ระยะทางที่

ดําเนินการ

การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็วขึ้น

กองชาง

88 ขุดลอกคลองสายบานทุง เพื่อใหคลองธรรมชาติ

สะอาด  ระบายน้ําไดสะดวก

1  แหง _  - _ _ 100,000 ระยะทางที่

ดําเนินการ

มีทัศนียภาพดีขึ้น  และ

ประชาชนไดรับ

ประโยชน

กองชาง

89 ซอมแซมปรับปรุงระบบประปา   

 ม.1 บานปลักน้ําขุน

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

สําหรับอุปโภคบริโภคอยาง

ทั่วถึงและพอเพียง

1 แหง _ 660,000 _   - ประชาชนมี

น้ําใชอยางทั่วถึง

ประชาชนมีนํ้าสําหรับ

อุปโภคบริโภคอยาง

พอเพียง

กองชาง

ประปา

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  72 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

90 ซอมแซมปรับปรุงระบบประปา    

ม.1 บานมวงหลุง

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

สําหรับอุปโภคบริโภคอยาง

ทั่วถึงและพอเพียง

1 แหง _ 823,000 _  - ประชาชนมี

น้ําใชอยางทั่วถึง

ประชาชนมีนํ้าสําหรับ

อุปโภคบริโภคอยาง

พอเพียง

กองชาง

91 ซอมแซมปรับปรุงระบบประปา 

บานนายอนุชาติ (ม.1)

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

สําหรับอุปโภคบริโภคอยาง

ทั่วถึงและพอเพียง

1  แหง  - _ 120,000 _  - ประชาชนมี

น้ําใชอยางทั่วถึง

ประชาชนมีนํ้าสําหรับ

อุปโภคบริโภคอยาง

พอเพียง

กองชาง

92 ขยายเขตประปา 

สายบานนางเยียน บัวขาว  ม.1

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

สําหรับอุปโภคบริโภคอยาง

ทั่วถึงและพอเพียง

ระบบประปายาว 70 ม.  -  - 7,000  -   - ประชาชนมีนํ้า

ใช

อยางทั่วถึง

ประชาชนมีนํ้าสําหรับ

อุปโภคบริโภคอยาง

พอเพียง

กองชาง

93 วางระบบประปาประปาหมูที่ 2 จาก

บานทุงศาลา ม.1-เขตตําบลทาเรือ 

(ม.1)

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

สําหรับอุปโภคบริโภคอยาง

ทั่วถึงและพอเพียง

เดินทอเมนตประปา ระยะทาง 

3000.00 ม.    จํานวน 1 แหง

_  - _ _ 400,000 ประชาชนมี

น้ําใชอยางทั่วถึง

ประชาชนมีนํ้าสําหรับ

อุปโภคบริโภคอยาง

พอเพียง

กองชาง

94 ซอมแซมปรับปรุงระบบประปา    

ม.2 บานบางโกระ

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

สําหรับอุปโภคบริโภคอยาง

ทั่วถึงและพอเพียง

1 แหง  - _ 747,000 _  - ประชาชนมี

น้ําใชอยางทั่วถึง

ประชาชนมีนํ้าสําหรับ

อุปโภคบริโภคอยาง

พอเพียง

กองชาง

95 ซอมแซมปรับปรุงระบบประปา  

 ม.2 บานทุง

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

สําหรับอุปโภคบริโภคอยาง

ทั่วถึงและพอเพียง

1 แหง  - _ 750,000  -  - ประชาชนมี

น้ําใชอยางทั่วถึง

ประชาชนมีนํ้าสําหรับ

อุปโภคบริโภคอยาง

พอเพียง

กองชาง

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  73 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

96 กอสรางระบบประปา ม.2 

บานบางโกระ

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

สําหรับอุปโภคบริโภคอยาง

ทั่วถึงและพอเพียง

กอสรางระบบประปา  

จํานวน 1 แหง

 - _ _ _ 3,021,000 ประชาชนมี

น้ําใชอยางทั่วถึง

ประชาชนมีนํ้าสําหรับ

อุปโภคบริโภคอยาง

พอเพียง

กองชาง

97 ขยายระบบประปา ม.5

บานลอแตก

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

สําหรับอุปโภคบริโภคอยาง

ทั่วถึงและพอเพียง

1 แหง  - _   3,000,000 _  - ประชาชนมี

น้ําใชอยางทั่วถึง

ประชาชนมีนํ้าสําหรับ

อุปโภคบริโภคอยาง

พอเพียง

กองชาง

98 ขยายเขตประปาสายชลปะทาน - 

บานฟาตีเมาะ (ม.5)

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

สําหรับอุปโภคบริโภคอยาง

ทั่วถึงและพอเพียง

เดินทอประปา ระยะทาง 

640.00 ม.

 -  - 67,200  -  - ประชาชนมีนํ้า

ใช

อยางทั่วถึง

ประชาชนมีนํ้าสําหรับ

อุปโภคบริโภคอยาง

พอเพียง

กองชาง

99 ขยายเขตประปาสายมัสยิด - 

บานนางแมะเนาะ  ดอเลาะกาเด 

(ม.5)

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

สําหรับอุปโภคบริโภคอยาง

ทั่วถึงและพอเพียง

เดินทอประปา ระยะทาง 

1000.00 ม.

 -  - 100,000  -  - ประชาชนมีนํ้า

ใช

อยางทั่วถึง

ประชาชนมีนํ้าสําหรับ

อุปโภคบริโภคอยาง

พอเพียง

กองชาง

100 ขยายเขตประปาสาย 

ร.ร.บานลอแตก - 

บานนางกะโสง  หะมะ (ม.5)

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

สําหรับอุปโภคบริโภคอยาง

ทั่วถึงและพอเพียง

เดินทอประปา ระยะทาง 

200.00 ม.

 -  - 21,000  -  - คูระบายน้ํา การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็วขึ้น

กองชาง

101 ขยายเขตประปาสายทางเขาบาน

นายมะแอ  ลาเตะ  (ม.5)

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

สําหรับอุปโภคบริโภคอยาง

ทั่วถึงและพอเพียง

เดินทอประปา ระยะทาง 

150.00 ม.

 -  - 15,800  -  - คูระบายน้ํา การระบายน้ําสะดวก

รวดเร็วขึ้น

กองชาง

102 เจาะบอบาดาล เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

สําหรับอุปโภคบริโภคอยาง

ทั่วถึงและพอเพียง

เจาะบอบาดาล จํานวน 1 แหง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมี

น้ําใชอยางทั่วถึง

ประชาชนมีนํ้าสําหรับ

อุปโภคบริโภคอยาง

พอเพียง

กองชาง

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  74 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

103 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะพรอมติดตั้ง

โคมไฟสองสวาง สายแยกมวงหลุง - 

บานนายยก นวลทอง (ม.1) 3 ตน

เพื่อใหมีไฟฟาใช  และ

อํานวยความสะดวกในการ

สัญจรยามคํ่าคืน

1   แหง   - _ _ 20,000  - ไฟฟาสาธารณะ

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีไฟฟาใช  

และไดรับความสะดวก

ในการสัญจรยามคํ่าคืน

กองชาง

(การไฟฟาฯ)

104 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะสายบาน

ปลักโพธิ์ (ม.1) - ต.โคกโพธิ(์ม.4)

เพื่อใหมีไฟฟาใช และ

อํานวยความสะดวกในการ

สัญจรยามคํ่าคืน

1  แหง  - _ _ 70,000  - ไฟฟาสาธารณะ

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีไฟฟาใช  

และไดรับความสะดวก

ในการสัญจรยามคํ่าคืน

กองชาง

(การไฟฟาฯ)

105 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะสายทุงบ-ู

บานนางพรั่ง (ม.1)

เพื่อใหมีไฟฟาใช  และ

อํานวยความสะดวกในการ

สัญจรยามคํ่าคืน

1   แหง  - _ _ 70,000  - ไฟฟาสาธารณะ

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีไฟฟาใช  

และไดรับความสะดวก

ในการสัญจรยามคํ่าคืน

กองชาง

(การไฟฟาฯ)

106 เคล่ือนยายเสาไฟฟาริมถนน

 สายบานนางผิว ขวัญสุรัตน

 - ศาลาเอนกประสงค 7 ตน (ม.1)

เพื่อใหมีไฟฟาใช  และ

อํานวยความสะดวกในการ

สัญจรยามคํ่าคืน

1   แหง _ _ _ 500,000  - ไฟฟาสาธารณะ

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีไฟฟาใช  

และไดรับความสะดวก

ในการสัญจรยามคํ่าคืน

กองชาง

(การไฟฟาฯ)

107 ไฟฟาถนนพลังงานแสงอาทิตย บาน

นางเนย - บานผูใหญ ม.2-นางผอง

เพื่อใหมีไฟฟาใช  และ

อํานวยความสะดวกในการ

สัญจรยามคํ่าคืน

สูง 6.00 ม. จํานวน 14 ตน  -  - 784,000  -  - ไฟฟาสาธารณะ

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีไฟฟาใช  

และไดรับความสะดวก

ในการสัญจรยามคํ่าคืน

กองชาง

108 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ พรอมติดตั้ง

โคมไฟสองสวางสาย

บานนายนคร  แกวประดับ - 

บานนายประสิทธิ์ แดงนุย (ม. 2)

เพื่อใหมีไฟฟาใช

 ในครัวเรือน

1 แหง _  - _ 30,000  - ไฟฟาสาธารณะ

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีไฟฟาใช กองชาง

(การไฟฟาฯ)

ไฟฟา

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  75 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

109 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ พรอมติดตั้ง

โคมไฟสองสวางสายแยกชลประทาน 

บริเวณบานนายวุฒิชัย   (ม.3)

เพื่อใหมีไฟฟาใช  และ

อํานวยความสะดวกในการ

สัญจรยามคํ่าคืน

1  แหง _   - _       50,000  - ไฟฟาสาธารณะ

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีไฟฟาใช  

และไดรับความสะดวก

ในการสัญจรยามคํ่าคืน

กองชาง

(การไฟฟาฯ)

110 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ  

พรอมติดตั้งโคมไฟสองสวาง

บานเจะดา ม. 4

เพื่อใหมีไฟฟาใช  และ

อํานวยความสะดวกในการ

สัญจรยามคํ่าคืน

1   แหง  - 300,000 _ _  - ไฟฟาสาธารณะ

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีไฟฟาใช  

และไดรับความสะดวก

ในการสัญจรยามคํ่าคืน

กองชาง

(การไฟฟาฯ)

111 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ พรอมติดตั้ง

โคมไฟสองสวาง

สายบานนายอั้น ทองลอย - 

ประปาหมูบาน (ม.4)

เพื่อใหมีไฟฟาใช  และ

อํานวยความสะดวกในการ

สัญจรยามคํ่าคืน

1  แหง   -  _ _       50,000  - ไฟฟาสาธารณะ

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีไฟฟาใช  

และไดรับความสะดวก

ในการสัญจรยามคํ่าคืน

กองชาง

(การไฟฟาฯ)

112 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ 

สายชลประทาน เขตรอยตอ ระหวาง 

ม.4 และ ม.5 

ต.บางโกระ

เพื่อใหมีไฟฟาใช  และ

อํานวยความสะดวกในการ

สัญจรยามคํ่าคืน

1  แหง _   -  _ _       30,000 ไฟฟาสาธารณะ

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีไฟฟาใช  

และไดรับความสะดวก

ในการสัญจรยามคํ่าคืน

กองชาง

(การไฟฟาฯ)

113 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ

สายบานทุงและสายกูโบ ม. 5

เพื่อใหมีไฟฟาใช และ

อํานวยความสะดวกในการ

สัญจรยามคํ่าคืน

1 แหง  - _ _ _ 30,000 ไฟฟาสาธารณะ

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีไฟฟาใช  

และไดรับความสะดวก

ในการสัญจรยามคํ่าคืน

กองชาง

(การไฟฟาฯ)

114 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ พรอมติดตั้ง

โคมไฟสองสวาง

สายบานนายดอเลาะ อุเซ็ง

-มัสยิดโคกมวง 

จํานวน 2 ดาน (ม.5)

เพื่อใหมีไฟฟาใช  และ

อํานวยความสะดวกในการ

สัญจรยามคํ่าคืน

1  แหง   -  _ _       50,000  - ไฟฟาสาธารณะ

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีไฟฟาใช  

และไดรับความสะดวก

ในการสัญจรยามคํ่าคืน

กองชาง

(การไฟฟาฯ)

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  76 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความอยูดีมีสุขของประชาชนในชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดซื้อสื่อสิ่งพิมพ  วารสาร  

สื่อการเรียนรู ฯลฯ

เพื่อใหประชาชนไดใช

ประโยชนเพื่อการ

เรียนรู เทาทันเหตุการณ

สื่อสิ่งพิมพ  วารสาร  สื่อ

การเรียนรูตามความ

เหมาะสม

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 วารสาร ส่ือสิ่งพิมพ ประชาชนในชุมชนรัก

การเรียนรู  เทาทัน

สถานการณ

สํานักปลัด ฯ

2 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุคนพิการและผูดอยโอกาส

เพื่ออํานวยความสะดวกใน

การออกบริการตรวจสุขภาพ

ใหแกผูสูงอายุคนพิการและ

ผูดอยโอกาส

1  ครั้ง/เดือน 60,000 60,000 100,000 100,000 100,000 ผูสูงอายุ คนพิการ

 และผูดอยโอกาส

ผูสูงอายุคนพิการและ

ผูดอยโอกาสไดรับ

บริการตรวจสุขภาพ  

ปลอดภัยจากโรค

สํานักปลัด ฯ 

รวมกับ รพ

สต.บางโกระ

80,000 80,000 120,000 120,000 120,000

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางเสริมเศรษฐกิจที่เขมแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การคาการบริการ และการทองเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  ( พ.ศ. 2561  - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ

งบประมาณและที่ผานมา

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความอยูดีมีสุขของประชาชนในชุมชน 77 องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

3 จัดประสบการณการเรียนรูนอก

สถานศึกษา

เพื่อเปดโลกทัศนของผูเรียน นักเรียน ศพด.บางโกระ 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 นักเรียนมีคุณภาพ

ชีวิตและสุขภาพท่ี

ดีขึ้น

นักเรียนมีกระบวนการ

คิด

ที่ดีขึ้น

สํานักปลัด ฯ

4 ปจฉิมนิเทศศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ตําบลบางโกระ

เพื่อใหเด็กเล็กที่จบการศึกษา

มีความภาคภูมิใจในการเรียน

 และ สถาบันที่จบมา

1 ครั้ง/ป 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 นักเรียนท่ีเขารวม

กิจกรรม

เด็กเล็กที่จบการศึกษา

มีความภาคภูมิใจในการ

เรียน และ สถาบันท่ี

จบมา

สํานักปลัด ฯ

5 แขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ตําบลบางโกระ

เพื่อสงเสริมความมีระเบียบ

วินัย   ปลูกฝงการเลนกีฬา  

รูแพ รูชนะ รูอภัย สุขภาพ

รางกายแข็งแรงตามวัย

1 ครั้ง/ป 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 นักเรียน เด็กไดรับพัฒนาการ

ดานรางกาย  อารมณ  

สังคม และสติปญญา

สํานักปลัด ฯ

6 จัดซื้ออาหารเสริม นมใหแก 

นักเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และ

โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพ้ืนท่ี

เพื่อใหนักเรียนทุกคนไดรับ

อาหารเสริมนม ท่ีมีประโยชน

อหารเสริม นม 530,000 530,000 530,000 530,000 530,000 นักเรียนมีคุณภาพ

ชีวิตและสุขภาพท่ี

ดีขึ้น

นักเรียนทุกคนไดรับ

อาหารเสริม นม ที่มี

คุณคาทางอาหาร

ครบถวน

สํานักปลัด ฯ

แผนงานการศึกษา

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความอยูดีมีสุขของประชาชนในชุมชน 78 องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

7 สนับสนุนคาใชจายในการบริหาร

สถานศึกษา

 - เพื่อใหเด็กเล็กทุกคนไดรับ

อาหารกลางวันท่ีมีประโยชน

 - คาใชจายบริหาร

สถานศึกษา คาเครื่องแบบ

นักเรียน สื่อการสอน 

คาหนังสือเรียน คาอุปกรณ 

คาจัดการเรียนการสอนการ

เรียน

เด็กนักเรียน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

มีสุขภาพและความพรอม

ในการเรียนท่ีดี

358,000 358,000 358,000 358,000 358,000 นักเรียนมีคุณภาพ

ชีวิตและสุขภาพท่ี

ดีขึ้น

นักเรียนทุกคนได

รับประทานอาหาร

กลางวันท่ีมีคุณคาทาง

อาหารครบถวนและมีอ

เปกรณการเรียนการ

สอนท่ีเพรียบพรอม

เหมาะสม

สํานักปลัด ฯ

8 อาหารกลางวันโรงเรียนวัดสุนทร

วารี

เพื่อใหนักเรียนทุกคนไดรับ

อาหารกลางวันท่ีมีประโยชน

อาหารกลางวัน

โรงเรียนวัดสุนทรวารี

420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 นักเรียนมีคุณภาพ

ชีวิตและสุขภาพท่ี

ดีขึ้น

นักเรียนทุกคนได

รับประทานอาหาร

กลางวันท่ีมีคุณคาทาง

อาหารครบถวน

สํานักปลัด ฯ

(ร.ร.วัดสุนทร

วาร)ี

9 อาหารกลางวันโรงเรียน

บานลอแตก

เพื่อใหนักเรียนทุกคนไดรับ

อาหารกลางวันท่ีมีประโยชน

อาหารกลางวัน

โรงเรียนบานลอแตก

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 นักเรียนมีคุณภาพ

ชีวิตและสุขภาพท่ี

ดีขึ้น

นักเรียนทุกคนได

รับประทานอาหาร

กลางวันท่ีมีคุณคาทาง

อาหารครบถวน

สํานักปลัด ฯ

(ร.ร.บาน

ลอแตก)

1,768,000 1,768,000 1,768,000 1,768,000 1,768,000

10 สงเสริมและรณรงคปองกันโรค

ไขเลือดออก

 (จัดซื้อน้ํายาพนหมอกควัน)

เพื่อจัดหาเวชภัณฑควบคุม

และปองกันโรคไขเลือดออก

1 ครั้ง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน จํานวนผูปวยโรค

ไขเลือดออกลดลง

สํานักปลัด ฯ

แผนงานสาธารณสุข

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความอยูดีมีสุขของประชาชนในชุมชน 79 องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

11 จัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อสงเสริมสุขภาพ 1 ครั้ง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผูอบรม อาสาสมัครมีความรู

ความเขาใจมากขึ้น

สํานักปลัด ฯ

12 จัดกิจกรรมโรคติดตอและ

ไมติดตอ

เพื่อปองกันโรค 1 ครั้ง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนท่ีเขา

รวมโครงการ

ประชาชนรูจักวิธี

ปองกันโรคติดตอและ

ไมติดตอ

สํานักปลัด ฯ

13 จัดบริการดานสาธารณสุข

มูลฐาน

เพื่อสงเสริมสุขภาพ 1 ครั้ง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนท่ีรับ

บริการ

ประชาชนไดรับบริการ

ดานสุขภาพอยางทั่วถึง

สํานักปลัด ฯ

14 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือ

การแพทยตางๆ - วัคซีนปองกัน

โรงพิษสุนัขบา -ทรายอเบท และ

น้ํายากําจัดลูกน้ํายุงลาย

เพื่อปองกันโรค 1 ครั้ง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี สํานักปลัด ฯ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความอยูดีมีสุขของประชาชนในชุมชน 80 องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

15 อบรมแกนนําสุขภาพครอบครัวแก

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล

บางโกระ

เพื่อใหแตละครอบครัวมี

ความรูความสามารถในการ

ดูแลสุขภาพ

1 ครั้ง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนผูเขารวม

อบรม

ผูเขารับการอบรมมี

ความรูความสามารถใน

การดูแลสุขภาพตนเอง

และสมาชิกในครอบครัว

สํานักปลัด ฯ

(รพ.สต.

บางโกระ)

16 ศูนยสาธารณสุขมูลฐานหมูบานใน

เขตตําบลบางโกระ

เพื่อใหแตละครอบครัวมี

ความรูความสามารถในการ

ดูแลสุขภาพ

1 ครั้ง 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 ประชาชนท่ีเขารวม ผูเขารับการอบรมมี

ความรูความสามารถใน

การดูแลสุขภาพตนเอง

และสมาชิกในครอบครัว

สํานักปลัด ฯ

(ศูนยสาธารณ

สุขมูลฐาน

หมูบาน)

17 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาส

เพื่อพัฒนาผูสูงอายุ คนพิการ

และผูดอยโอกาสใหมี

คุณภาพชีวิตท่ีดีสามารถ

ชวยเหลือตัวเองได

จัดกิจกรรมสงเสริม

และพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผูสูงอายุ คนพิการ

และผูดอยโอกาส

 จํานวน 1 ครั้ง

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จํานวนผูสูงอายุ 

คนพิการและผู

ดอยที่เขารวม

ผูสูงอายุ คนพิการและ

ผูดอยโอกาสใหมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี

สามารถชวยเหลือ

ตัวเองได

สํานักปลัดฯ

18 เคาะประตูดูแลดวยใจแกผูสูงอายุ 

ผูพิการ

และผูปวยติดเตียง

เพื่อใหกลุมเปาหมายมี

คุณภาพชีวิตดานสุขภาพ

อนามัยที่ดี

4 ครั้ง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผูปวยที่ไดรับการ

รักษา

กลุมเปาหมายมี

คุณภาพชีวิตดาน

สุขภาพอนามัยดีขึ้น

สํานักปลัดฯ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความอยูดีมีสุขของประชาชนในชุมชน 81 องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

19 สัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจาก

โรคพิษสุนัขบา ตามพระ

ปณิธานศาสตรจารย ดร. สมเด็จ

พระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณ

วลัยลักษณ อัครราชกุมารี

เพื่อลดปญหาการเกิดและ

ความเสี่ยงจากโรคโรคพิษ

สุนัขบา

1 ครั้ง 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 สถิติการเกิดและ

ความเสี่ยงจาก

โรคพิษสุนัขบา

สถิติการเกิดและความ

เสี่ยงจากโรคพิษสุนัข

บาลดลง 50 %

สํานักปลัดฯ

20 ชวยลดการติดเอดสจากแมสูลูก

สภากาชาดไทยพระเจาวรวงศเธอ

พระองคเจาโสมสวลีพระวรราชาทิ

นัดดามาตุ

เพื่อใหความรูประชาชนและ

ลดปญหาการติดเอดสจากแม

สูลูก

จัดกิจกรรมในพ้ืนหมู 1 - 5  - 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนท่ีเขา

รวมโครงการ

ประชาชนมีความรู

ตระหนักและรูจักการ

ปองกันโรคเอดสเพื่อ

ลดปญหาการติดเอดส

จากแมสูลูกเพิ่มขึ้น

สํานักปลัด ฯ

21 รณรงคปองกันและแกไขปญหา

ยาเสพติด To Be Numberone

เพื่อใหความรูประชาชนและ

ลดปญหายาเสพติด

จัดกิจกรรมในพ้ืนหมู 1 - 5  - 25,000 25,000 25,000 25,000 ประชาชนท่ีเขา

รวมโครงการ

ประชาชนมีความรูใน

การปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด

สํานักปลัด ฯ

22 สืบสานพระราชปณิธาน

สมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม

เพื่อใหความรูแกประชาชน

ในการปองกันและลดปญหา

การเกิดมะเร็งเตานม

จัดกิจกรรมในพ้ืนหมู 1 - 5  - 25,000 25,000 25,000 25,000 ประชาชนท่ีเขา

รวมโครงการ

ประชาชนมีความรูใน

การปองกันและลด

ปญหาการเกิดมะเร็ง

เตานม

สํานักปลัด ฯ

305,000 405,000 405,000 405,000 405,000

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความอยูดีมีสุขของประชาชนในชุมชน 82 องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

23 สงเสริมหนึ่งตําบล 

หนึ่งผลิตภัณฑ

เพื่อสงเสริมการประกอบ

อาชีพเสริมของกลุมอาชีพให

เปนที่รูจัก

1  ครั้ง/ป 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผลิตภัณฑ สินคาจากโครงการหนึ่ง

ตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ

เปนที่รูจัก

สํานักปลัด ฯ

24 อุดหนุนการพัฒนากลุม

จักสานยานลิเภา

เพื่อสนับสนุนการพัฒนากลุม

อาชีพ

1  ครั้ง/ป 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กลุมจักรสาน

ยานลิเภา

สินคาจากโครงการหนึ่ง

ตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ

เปนที่รูจัก

สํานักปลัด ฯ

25 พัฒนาอาชีพ

กลุมสตรีตําบลบางโกระ

เพื่อใหกลุมแมบานมีความรู 

ทักษะและประสบการณใน

การพัฒนาอาชีพ

1  ครั้ง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กลุมอาชีพ กลุมเปาหมายมีความรู

 ทักษะและ

ประสบการณในการ

พัฒนาอาชีพ

สํานักปลัด ฯ

26 สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน

ตามนโยบายรัฐบาลในการ

สรางหลักประกันความม่ันคง

ของชุมชน

สมทบกองทุนสวัสดิการ

ชุมชน 

ต.บางโกระ

      50,000       50,000       50,000       50,000        50,000 สมทบกองทุน ป

ละ 1 ครั้ง

การดําเนินงานสวัดิการ

ชุมชนนําไปสูความ

เขมแข็งในชุมชน

สํานักปลัด ฯ

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความอยูดีมีสุขของประชาชนในชุมชน 83 องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

27 แกไขปญหาความเดือดรอนและ

ปรับปรุงคุณภาพชีวิตประชาชน

เพื่อแกไขปญหาความ

เดือดรอนและปรับปรุง

คุณภาพชีวิต

 ผูยากไร จํานวน     200 คน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ผูดอยโอกาส ผูดอยโอกาสมีคุณภาพ

ชีวิตดีขึ้น

สํานักปลัดฯ

28 จัดซื้ออุปกรณกีฬาใหกับผูสูงอายุ 

ตําบลบางโกระ

เพื่อใหผูสูงอายุมีอุปกรณใน

การเลนกีฬาและออกกําลัง

กาย

ผูสูงอายุ จํานวน 400 คน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อุปกรณกีฬา ผูสูงอายุมีอุปกรณใน

การเลนกีฬาและออก

กําลังกาย

สํานักปลัดฯ

29 ครอบครัวพอเพียง สงเสริมการเรียนรูตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1 ครั้ง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผูเขารวมโครงการ คุณภาพชีวิตของ

ประชาชนดีขึ้น

สํานักปลัด ฯ

430,000 430,000 430,000 430,000 430,000

30 จัดซื้อยาเวชภัณฑ (สัตว) 

ม.1-5

เพื่อใหมียาเวชภัณฑ (สัตว) 

ไวใชในชุมชน

1 ครั้ง/ป 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ยา เวชภัณฑ มียาเวชภัณฑ (สัตว)    

    ไวใชในชุมชน

สํานักปลัด ฯ

แผนงานการเกษตร

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความอยูดีมีสุขของประชาชนในชุมชน 84 องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

31 จัดซื้อวัสดุทางการเกษตร -

สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช

และสัตว อาหารสัตว พันธุพืช

เพื่อแกไขปญหาการวางงาน

ของประชาชน  ในตําบล

1 ครั้ง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 วัสดุฯ ลดปญหาการวางของ

ของประชาชนในตําบล

สํานักปลัด ฯ

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000

32 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เพื่อจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูสูงอายุไดรับการขึ้น

ทะเบียน

   3,550,000    3,550,000    3,550,000    3,550,000     3,550,000 จํานวนผูสูงอายุที่

ไดรับเบี้ยยังชีพ

ผูสูงอายุไดรับเงิน

สงเคราะหเบี้ยยังชีพ

สํานักปลัดฯ

33 เบี้ยยังชีพผูพิการ เพื่อจายเบี้ยยังชีพผูพิการ ผูพิการไดรับการขึ้นทะเบียน 576,000 576,000 576,000 576,000 576,000 จํานวนผูพิการที่

ไดรับเบี้ยยังชีพ

ผูพิการไดรับเงิน

สงเคราะหเบี้ยยังชีพ

สํานักปลัดฯ

34 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส เพื่อจายเบี้ยยังชีพปวยเอดส ผูปวยเอดสท่ีแจงความ

ประสงค

36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 จํานวนผูปวยเอดส ผูปวยเอดสไดรับเงิน

สงเคราะหเบี้ยยังชีพ

สํานักปลัดฯ

35 เงิบสมทบกองทุนหลักประกัน

สุขภาพ

เพื่อปะชาชนในตําบลบางโก

ระไดโครงการที่เปน

ประโยชนและมีคุณภาพชีวิต

ที่ดี

ประชาในตําบลบางโกระที่

ไดเขารวมและมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดี

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 รอยละ 80 ของ

ผูเขารวมมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี

ประชาชนตําบลบางโก

ระมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

สํานักปลัด

4,242,000 4,242,000 4,242,000 4,242,000 4,242,000

6,865,000 6,965,000 7,005,000 7,005,000 7,005,000

แผนงานงบกลาง

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความอยูดีมีสุขของประชาชนในชุมชน 85 องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ฝกอบรมใหความรูดานคุณธรรมจริยธรรม

ของเจาหนาท่ี

ปลูกฝงคุณธรรม 

จริยธรรมใหเจาหนาที่

บุคลากรของ อบต. เขา

รับการฝกอบรม

20,000 20,000 10,000 10,000 10,000 บุคลากรของ อบต. บุคลากร อบต. มีความรู

และมีวิสัยทัศนในการ

บริหารจัดการ และการ

ปฏิบัติงาน

สํานักปลัด ฯ 

2 ฝกอบรมผูบริหารสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตําบลท่ีไดรับการเลือกตั้งใหม

เพื่อเพิ่มความรูและเปด

วิสัยทัศนในการบริหาร

จัดการ และการปฏิบัติงาน

1-2  ครั้ง/ป  -  - 100,000 100,000 100,000 ผูรับตําแหนงใหม

เขาใจบทบาทหนาที่

ของตนเอง

ผูบริหาร  สมาชิกสภา

อบต. มีความรูและมี

วิสัยทัศนในการบริหาร

จัดการ และการ

ปฏิบัติงาน

สํานักปลัด ฯ

3 จัดทําวารสารประชาสัมพันธหนวยงาน เพื่อเปนการ   

ประชาสัมพันธ บทบาท

หนาที่และภารกิจตางๆ 

ของอบต.

4  ครั้ง/ป 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 วารสาร ประชาชนและหนวยงาน

อื่นๆ ไดรับทราบผลการ

ดําเนินงานของอบต.

สํานักปลัด ฯ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การเสริมสรางความม่ันคง พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมืองสูนานาชาติ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและบริการสาธารณะ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  ( พ.ศ. 2561  - 2565)

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร 86 องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

4 ปรับปรุงระบบสารสนเทศ เพื่อใหบุคลากร/

ประชาชนไดรับขอมูล

ขาวสารท่ีรวดเร็ว

-ปรับปรุงระบบ

สารสนเทศ   

-ติดต้ังระบบเครื่อขาย

อินเตอรเนตความเร็วสูง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระบบสารสนเทศ มีระบบสารสนเทศที่มี

คุณภาพและประสิทธิภาพ

สํานักปลัด ฯ

5 ประชาสัมพันธการจัดเก็บภาษีของ อบต.

บางโกระ

เพื่อใหประชาชนผูเขา

ขายการชําระภาษี

รับทราบขอมูลและรวม

ชําระภาษี

-รายไดจากการจัดเก็บ

ภาษีเพ่ิมขึ้น

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รายไดจากการ

จัดเก็บภาษี

รายไดจากการจัดเก็บ

ภาษีเพ่ิมขึ้น

กองคลัง

6 เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพ 

การบริหารงาน การปฏิบัติงาน

เพื่อเพิ่มความรูและเปด

วิสัยทัศนในการบริหาร

จัดการ และการปฏิบัติงาน

ทัศนศึกษาดูงาน เพ่ือเพิ่ม

ประสิทธิภาพการทํางาน

ของอบต. 

บางโกระใหกับคณะ

ผูบริหาร สมาชิกฯ 

หัวหนาสวนราชการใน

สังกัดฯ บุคลากร ฯลฯ

300,000 300,000 320,000 300,000 300,000 ผูบริหาร/บุคลากร/

สมาชิกสภาอบต./

ผูนําทองถิ่น/ 

หัวหนาสวนราชการ

ในตําบล ปฏิบัติงาน

อยางมีประสิทธิภาพ

ผูบริหาร/บุคลากร/

สมาชิกสภาอบต./ผูนํา

ทองถิ่น/ หัวหนาสวน

ราชการในตําบล มี

ความรูและมีวิสัยทัศนใน

การบริหารจัดการ และ

การปฏิบัติงาน

สํานักปลัด ฯ

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร 87 องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

7 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทํา

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหาร

สวนตําบลบางโกระ

 - เพื่อทบทวนและจัดทํา

กรอบยุทธศาสรการ

พัฒนาของ อบต.บางโกระ

 - จัดสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการและทัศนศึกษา

ดูงาน เพื่อจัดทํา

ยุทธศาสตรการพัฒนา

ของบต. บางโกระ

ใหกับคณะผูบริหาร 

หัวหนาสวนราชการใน

สังกัดฯ บุคลากรที่มี

หนาที่รับผิดชอบในการ

จัดทําแผนพัฒนาของค

กก.จัดทําแผนฯ  

ประชาชน และผูที่มีสวน

เกี่ยวของ  ฯลฯ

 -   -    -       20,000   -    - จํานวนครั้งที่

จัดทํายุทธศาสตร

ของอบต.

 - อบต.มีกรอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนา

ทองถิ่นใชเปนแนวทาง

ในการจัดทําแผนพัฒนา

ทองถิ่นของตนเอง

- อบต.มีแผนการใช

ทรัพยากรที่ชัดเจน

กอใหเกิดประโยชน

สูงสุดตอทองถิ่น

สํานักปลัด ฯ

475,000 475,000 585,000 585,000 565,000

8 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแก

บุคลากร และผูนําทองถิ่น

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

และศักยภาพของบุคลากร

อยางนอย 1  ครั้ง/คน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 บุคลากร ผูนํา

ทองถิ่นทํางานอยาง

มีคุณภาพ

บุคลากรมีความรู

ความสามารถเพิ่มขึ้น

สํานักปลัด ฯ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร 88 องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

9 จายเงินสมทบ กบท. เพื่อเปนสวัสดิการให

พนักงานสวนตําบล

1  ครั้ง/ป 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 สวัสดิการพนักงาน

สวนตําบล

บุคลากรมีสวัสดิการและ

ความม่ันคง

สํานักปลัด ฯ

10 สมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงาน

จาง

เพื่อจายเปนคาสมทบ

กองทุนประกันสังคมของ

พนักงานจาง

พนักงานจาง

อบต.บางโกระ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองทุน

ประกันสังคม

พนักงานจาง

สมทบกองทุน

ประกันสังคมของ

พนักงานจาง

สํานักปลัด ฯ 

กองคลัง,

กองชาง

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

1,175,000 1,175,000 1,285,000 1,285,000 1,265,000

แผนงานงบกลาง

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร 89 องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02

4.  ยุทธศาสตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาสภาพแวดลอม

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครทองถิ่นรักษ

โลก

เพื่อสรางพลังมวลชนในการ

บริหารจัดการขยะและ

อนุรักษทรัพยากร

1 ครั้ง/ป  -  - 120,000 120,000 120,000 จํานวน อถล.

ที่เขารวมโครงการ

ปญหาขยะลดลง 70%

ประชาชนมีจิตสํานึกใน

การรวมอนุรักษทรัพยากร

สํานักปลัด ฯ

3 อบรมใหความรูเกี่ยวกับการ

คัดแยกขยะ

เพื่อใหประชาชนมีความรูใน

การบริหารจัดการขยะ

1 ครั้ง/ป 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนประชาชน

เขารวมอบรม

ปญหาขยะลดลง 70% สํานักปลัด ฯ

30,000 30,000 150,000 150,000 150,000

10,00010,000 10,000 ประชาชนเขา

รวมกิจกรรม

ทรัพยากรธรรมชาติยังคง

อยูและสิ่งแวดลอมดีขึ้น

สํานักปลัด ฯ1 สรางความรวมมือในการพัฒนาและ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

เพื่อใหประชาชนหันมาใสใจ

และรวมมือกันดาน

สิ่งแวดลอม

ประชาชน ในตําบลรวมกัน

พัฒนาส่ิงแวดลอม

10,000 10,000

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การเสริมสรางความม่ันคง พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมืองสูนานาชาติ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4.  การพัฒนาดานสังคมและความมั่นคง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  ( พ.ศ. 2561  - 2565)

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ

ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาสภาพแวดลอม 90 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

4 เชาท่ีดินที่ท้ิงขยะ เพื่อใชเปนที่ท้ิงขยะ 1  แหง 50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    ที่ดินสําหรับท้ิง

ขยะ

มีท่ีทิ้งขยะของตําบล สํานักปลัด ฯ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

80,000 80,000 200,000 200,000 200,000

แผนงานเคหะและชุมชน

ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาสภาพแวดลอม 91 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การเสริมสรางความม่ันคง พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมืองสูนานาชาติ

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพและความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดทําเวทีประชาคมตางๆ เพื่อใหประชาชนเขามามีสวน

รวมในการพัฒนาทองถิ่น

1  ครั้ง/ป 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จํานวน

ประชาชนท่ี

เขารวม

ประชาชนเห็น

ความสําคัญในการ

พัฒนาทองถิ่นของ

ตนเอง

สํานักปลัด ฯ

2 ฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ขอมูล

ขาวสาร พ.ศ. 2540

เพื่อใหความรูความเขาใจแก

ประชาชน เกี่ยวกับ พ.ร.บ.

ขอมูลขาวสาร ป พ.ศ.2540

1  ครั้ง/ป 20,000 20,000 10,000 20,000 20,000 จํานวน

ประชาชนท่ี

เขารวม

เพิ่มความรูใหกับ

ประชาชน เกี่ยวกับ 

พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร ป

 พ.ศ.2540 อยางเขาใจ

สํานักปลัด ฯ

3 จัดทําแผนชุมชนหรือแผนพัฒนาทองถิ่น  เพ่ือใหชุมชนไดมีเปาหมาย

แนวทางที่ชัดเจนในการ

พัฒนาใหคนในชุมชนอยูดีมี

สุขในทุกบาน 

1  ครั้ง/ป 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 แผนชุมชน ชุมชนมีมีเปาหมาย 

แนวทางที่ชัดเจนใน

การพัฒนาใหคน

ในชุมชนอยูดีมีสุขใน

ทุกบาน

สํานักปลัด ฯ

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  ( พ.ศ. 2561  - 2565)

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4.  การพัฒนาดานสังคมและความมั่นคง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาศักยภาพและความเขมแข็งของชุมชน 92 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

4 จัดอบรมใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

ประชาธิปไตย  และการมีสวนรวมของ

ประชาชน

เพื่อใหความรูความเขาใจแก

ประชาชนในการมีสวนรวม

ตามระบอบประชาธิปไตย

1  ครั้ง/ป 20,000 20,000 10,000 20,000 20,000 จํานวน

ประชาชนท่ี

เขารวม

ประชาชนเขาใจ

กระบวนการมีสวนรวม

 และรวมมือกับ

หนวยงานราชการ

เพิ่มขึ้น

สํานักปลัด ฯ

5 องคการบริหารสวนตําบลพบประชาชน 

(อบต.เคล่ือนท่ี)

เพื่อสรางความสัมพันธอันดี

ในสวนราชการตางๆ  และ

สามารถเขาถึง เขาใจ ปญหา

ของประชาชนในพื้นที่

1  ครั้ง/ป 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวน

ประชาชนท่ี

เขารวม

เกิดความสัมพันธอันดี

ในสวนราชการตางๆ  

รวมกันและสามารถ

เขาถึง เขาใจ ปญหา

ของประชาชนในพื้นที่

สํานักปลัด ฯ

6 สานสัมพันธผูนําชุมชน ผูนําศาสนา ผูนํา

ทองถิ่น ผูนําเยาวชนกลุมตางๆ ภายในตําบล

เพื่อสรางความสงบสุขในเขต

องคการบริหารสวนตําบลบาง

โกระ

1  ครั้ง/ป 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผูเขารวมกิจกรรม ประชนในเขตองคการ

บริหารสวนตําบล     

บางโกระอยูอยางสงบ

สุข

สํานักปลัด ฯ

7 สงเสริมภาวะผูนําในชุมชน สงเสริมความเปนผูนําใหกับ

ผูนําในชึมชน

1  ครั้ง/ป 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผูเขารวมกิจกรรม ผูนําในชุมชน สํานักปลัด ฯ

8 ดําเนินงานศูนยพัฒนาครอบครัว เพื่อใหศูนยพัฒนาครอบครัว

เปนศูนยกลางเพื่อการพัฒนา

สถาบันครอบครัว

1  ศูนย 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ศูนยพัฒนา

ครอบครัว

มีศูนยพัฒนาครอบครัว

เปนศูนยกลางเพื่อการ

พัฒนาสถาบันครอบครัว

สํานักปลัด ฯ

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาศักยภาพและความเขมแข็งของชุมชน 93 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

9 สงเสริมสนับสนุนการสรางความเขมแข็งของ

สถาบันครอบครัว

เพื่อใหครัวเรือนไดมีโอกาส

ทํากิจกรรมรวมกัน

1  ครั้ง/ป 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ครัวเรือนท่ีเขา

รวม

ครัวเรือนไดทํา

กิจกรรมรวมกัน  มี

ความรักความกลม

เกลียวกันมากขึ้น

สํานักปลัด ฯ

10 สงเสริมภาวะผูนําสตรีในชุมชน เพื่อเพิ่มภาวะผูนําใหกับกลุม

สตรีในตําบล

1  ครั้ง/ป 100,000 100,000 130,000 100,000 100,000 สตรีในตําบลท่ี

เขารวม

กลุมสตรีในตําบลมี

ความสามารถเปนผูนํา

ได

สํานักปลัด ฯ

250,000 250,000 260,000 250,000 250,000

11 อุดหนุนโรงเรียนบานลอแตกตามโครงการ

การเขาขายพักแรมและเดินทางไกลของ

ลูกเสือเนตรนารี

เพื่อใหลูกเสือ-เนตรนารีไดฝก

ความอดทนความมีระเบียบ

วินัย รูจักชวยตัวเอง รูจักอยู

และทํางานรวมกับผูอื่น

1 ครั้ง/ป 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จํานวนนักเรียน

ที่เขารวม

กิจกรรม

ลูกเสือ-เนตรนารีไดฝก

ความอดทนความมี

ระเบียบวินัย รูจักชวย

ตัวเอง รูจักอยูและ

ทํางานรวมกับผูอื่น

สํานักปลัด ฯ

(รร.บานลอ

แตก)

 แผนงานการศึกษา

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาศักยภาพและความเขมแข็งของชุมชน 94 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

12 อุดหนุนโรงเรียนวัดสุนทรวารีตามโครงการ

การเขาขายพักแรมและเดินทางไกลของ

ลูกเสือเนตรนารี

เพื่อใหลูกเสือ-เนตรนารีไดฝก

ความอดทนความมีระเบียบ

วินัย รูจักชวยตัวเอง รูจักอยู

และทํางานรวมกับผูอื่น

1 ครั้ง/ป 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จํานวนนักเรียน

ที่เขารวม

กิจกรรม

ลูกเสือ-เนตรนารีไดฝก

ความอดทนความมี

ระเบียบวินัย รูจักชวย

ตัวเอง รูจักอยูและ

ทํางานรวมกับผูอื่น

สํานักปลัด ฯ

(รร.วัดสุนทร

วาร)ี

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

13 จัดซื้อท่ีดินเพื่อกอสรางสนามกีฬาประจําตําบล เพื่อใหมีสถานท่ีในการ

กอสรางสนามกีฬาประจํา

ตําบล

1  แหง _  - _ 200,000  - สนามกีฬา มีสถานที่สําหรับสราง

สนามกีฬาประจําตําบล

เพื่อใชในการออก   

กําลังกาย

กองชาง

14 กอสรางสนามกีฬาประจําตําบล เพื่อใหมีสนามกีฬาประจํา

ตําบล

1  แหง _  - _ 2,000,000  - สนามกีฬา มีสนามกีฬาประจํา

ตําบลเพื่อใชในการ

ออกกําลังกาย

กองชาง

 -  -  - 2,200,000  - 

 แผนงานเคหะและชุมชน

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาศักยภาพและความเขมแข็งของชุมชน 95 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

15 ปกปองสถาบันสําคัญของชาติ เพื่อเสริมสรางความรักความ

ศรัทธาสถาบันของชาติ

1 ครั้ง/ป 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนเขา

รวมงาน

เกิดความรักความ

ศรัทธาในสถาบันของ

ชาติ

สํานักปลัด ฯ

16 แขงขันกีฬาตอตานยาเสพติดตําบล เพื่อใหประชาชนในชุมชนมี

สวนรวมในกิจกรรมกีฬา

1  ครั้ง/ป 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนเขา

รวมกิจกรรม

สรางความสามัคคีและ

ความสัมพันธอันดีให

เกิดขึ้นในชุมชน

สํานักปลัด ฯ

17 รณรงคเฝาระวังการคุกคามจากภัย

ยาเสพติด

เพื่อเปนการเฝาระวังไมให

เยาวชนในชุมชนยุงเกี่ยวกับ

ยาเสพติด

1 ครั้ง/ป 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนเขา

รวมงาน

จํานวนผูติดยาเสพติด

ลดลง

สํานักปลัด ฯ

18 ศึกษาดูงานดานการปองกัน 

และแกไขปญหายาเสพติด

เพื่อปองกันและแกไขปญหา

ยาเสพติดในชุมชน

1  ครั้ง/ป 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชนเขา

รวมกิจกรรม

เยาวชนหางไกล 

ยาเสพติด

สํานักปลัด ฯ

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาศักยภาพและความเขมแข็งของชุมชน 96 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

19 เสวนากาแฟกับการพัฒนาทองถิ่น

ในอนาคต

เพื่อใหประชาชนเขามามีสวน

รวมในการพัฒนาทองถิ่น

1  ครั้ง/ป 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนเขารวม ประชาชนเห็น

ความสําคัญในการ

พัฒนาทองถิ่นของ

ตนเอง

สํานักปลัดฯ

20 ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด เพื่อปองกันและแกไขปญหา

ยาเสพติดในชุมชน โดย มี

กิจกรรมบําบัดฟนฟู ผูเสพ ผู

ติดยาเสพติด และกิจกรรม

สงเสริมการฝกอบรมอาชีพ

ใหแกผูผานการบําบัด

1  ครั้ง/ป 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 สถิติปญหายา

เสพติดลดลง

จํานวนผูติดยาเสพติด

ลดลง

สํานักปลัดฯ

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000

21 วันเด็กแหงชาติ เพื่อใหเด็กและเยาวชนได

ตระหนักในระเบียบ วินัย 

สิทธิ หนาที่ มีความรับผิดชอบ

 ตอตนเองและชุมชน 

1 ครั้ง/ป 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนและ

เด็กในพ้ืนท่ีที่

เขารวมกิจกรรม

เด็กและเยาวชนได

ตระหนักในระเบียบ 

วินัย สิทธิ หนาท่ี มี

ความรับผิดชอบ ตอ

ตนเองและชุมชน 

สํานักปลัด ฯ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาศักยภาพและความเขมแข็งของชุมชน 97 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

22 จัดงานประเพณีวันลอยกระทง เพื่ออนุรักษประเพณีไทยวัน

ลอยกระทง

1  ครั้ง/ป 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนท่ีเขา

รวมกิจกรรม

ประชาชนเขารวม

กิจกรรมและสืบสาน

ประเพณีไทย

สํานักปลัด ฯ

23 งานประเพณีรดนํ้าขอพรผูสูงอายุ เพื่ออนุรักษประเพณีไทยวัน

ผูสูงอายุและวันครอบครัว

1  ครั้ง/ป 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนท่ีเขา

รวมกิจกรรม

ประชาชนเขารวม

กิจกรรมและสืบสาน

ประเพณีไทย

สํานักปลัด ฯ

24 กิจกรรมงานประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น เพื่ออนุรักษวัฒนธรรม

ประเพณีทองถิ่น

1  ครั้ง/ป 30,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชนท่ีเขา

รวมกิจกรรม

ประชาชนเล็งเห็น

ความสําคัญในการ

อนุรักษวัฒนธรรม

ประเพณี

สํานักปลัด ฯ

25 กิจกรรมรับเทวดาประจําทองถิ่น เพื่ออนุรักษวัฒนธรรม

ประเพณีทองถิ่น

1  ครั้ง/ป 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชนเขา

รวมกิจกรรม

ประชาชนเล็งเห็น

ความสําคัญในการ

อนุรักษวัฒนธรรม

ประเพณี

สํานักปลัด ฯ

26 ปรับปรุงศาลาทวดตาหมอจีน ม. 1 เพื่อปรับปรุงศาลาทวดใหมี

สภาพท่ีสมบูรณ

 ศาลา  1  หลัง  ขนาด

กวาง  3.00  ม.  ยาว  

4.00  ม.  พรอมปรับปรุง

ภูมิทัศน

 - _ 200,000 _  - ศาลาทวดหมอจีน ประชาชนใชเปนที่

เคารพสักการะ

กองชาง

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาศักยภาพและความเขมแข็งของชุมชน 98 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

27 ตาดีกาสัมพันธ เพื่อเสริมสรางความรัก ความ

สามัคคีในหมูนักเรียน

ผูปกครองของโรงเรียน

ตาดีกา

1 ครั้ง/ป 20,000 20,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชนเขา

รวมงาน

เกิดความรัก ความ

สามัคคีในหมูนักเรียน

ผูปกครองของ

โรงเรียนตาดีกา

สํานักปลัด ฯ

28 งานเมาลิดสัมพันธ เพื่อเสริมสรางความรักความ

ศรัทธาในศาสนา

1 ครั้ง/ป 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชนเขา

รวมงาน

เกิดความรักความ

ศรัทธาในศาสนา

สํานักปลัด ฯ

29 สงเสริมผลิตภัณฑโอทอป เพื่อสงเสริมใหประชาชนใน

ตําบล สรางผลิตภัณฑภายใน

ตําบล

1 ครั้ง/ป 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผลิตภัณฑโอทอป ลดปญหาการวางงาน

ของประชาชนในตําบล

สํานักปลัด ฯ

30 ทําบุญวันสารทเดือนสิบ  - เพื่อสงเสริมและอนุรักษ

ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี

และภูมิปญญาของทองถิ่นให

คงอยูคูสังคมไทยตลอดไป

 จัดกิจกรรมทําบุญวัน

สารทเดือนสิบ 

 1 ครั้ง

 - 5,000 5000 5000 5000 จํานวน

ประชาชนท่ีเขา

รวม

- ประชาชนไดมีสวน

รวมในการสงเสริม

ประเพณีวัฒนธรรม

ทองถิ่น

สํานักปลัดฯ

31 แหเทียนพรรษา  - เพื่อสงเสริมและอนุรักษ

ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี

และภูมิปญญาของทองถิ่นให

คงอยูคูสังคมไทยตลอดไป

 จัดกิจกรรมแหเทียน

พรรษา 

 1 ครั้ง

 - 15,500 10,000 10,000 10,000 จํานวน

ประชาชนท่ีเขา

รวม

- ประชาชนไดมีสวน

รวมในการสงเสริม

ประเพณีวัฒนธรรม

ทองถิ่น

สํานักปลัดฯ

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาศักยภาพและความเขมแข็งของชุมชน 99 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

32 คาใชจายในการแขงขันกีฬา -เพื่อเปนคาใชจายในการ

แขงขันกีฬาและเพื่อสงเสริม

สนับสนุนใหเด็ก เยาวชนและ

ประชาชนสนใจเลนกีฬาและ

ออกกําลัง

จํานวนครั้งที่จัดการ

แขงขันกีฬา

 - 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนเยาวชน

และประชาชนท่ี

เขารวม

- เด็ก เยาวชนและ

ประชาชนไดใหความ

สนใจในการเลนกีฬา

และออกกําลังกาย

มากขึ้น

สํานักปลัดฯ

33 อบรมดานคุณธรรมจริยธรรมแกเด็กและ

เยาวชนตําบลบางโกระ

เพื่อสงเสริมใหเด็กและ

เยาวชน มีคุณธรรมจริยธรรม

และสามารถดําเนินชีวิตได

อยางมีความสุข

1 ครั้ง/ป 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนเยาวชน

และประชาชนท่ี

เขารวม

เด็กและเยาวชน 

มีคุณธรรมจริยธรรม

และสามารถดําเนิน

ชีวิตไดอยางมีความสุข

สํานักปลัด ฯ

34 รอมฎอนสัมพันธ เพื่อสงเสริมกิจกรรมทาง

ศาสนาในการละศิลอด

1 ครั้ง/ป 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ผูเขารวม

ประเพณีละ   

ศีลอด

ผูรวมละศิลอดมี

คุณภาพรางกายและ

จิตใจที่ดีขึ้น

สํานักปลัด ฯ

35 สงเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนชวงวันหยุด

ปดภาคเรียน

เพื่อใหนักเรียนมีรายได

ระหวางเรียนจากอาชีพที่

เหมาะสม

2 ครั้ง/ป 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 นักเรียน นักเรียนมีรายได สํานักปลัด ฯ

36 สนับสนุนการจัดหาอุปกรณกีฬา เพื่อสงเสริมและสนับสนุน

การออกกําลังกายและการ

เลนกีฬา

1  ครั้ง/ป 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อุปกรณกีฬา ประชาชนหันมาสนใจ

การออกกําลังกายและ

การเลนกีฬา

สํานักปลัด ฯ

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาศักยภาพและความเขมแข็งของชุมชน 100 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

37 อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีชักพระ

อําเภอโคกโพธิ์

เพื่อรวมกับหนวยงานอื่นใน

การอนุรักษประเพณีทองถิ่น

1  ครั้ง/ป 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนท่ีเขา

รวมงาน

ประเพณีชักพระ

ประชาชนเขาใจและ

เล็งเห็นความสําคัญใน

การอนุรักษวัฒนธรรม

ประเพณีมากขึ้น

สํานักปลัด ฯ

38 การสงเสริมกีฬา กรีฑา และนันทนาการ

โรงเรียนวัดสุนทรวารี

เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมี

ศักยภาพในการเลนกีฬาเกิด

ความสนุกสนานราเริง  

พลานามัยสมบูรณ  และมี

น้ําใจเปนนักกีฬา

1 ครั้ง/ป 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนนักเรียน

ที่เขารวม

กิจกรรม

นักเรียนมีศักยภาพใน

การเลนกีฬาเกิดความ

สนุกสนานราเริง  

พลานามัยสมบูรณ  

และมีนํ้าใจเปนนักกีฬา

สํานักปลัด ฯ

(รร.วัดสุนทร

วาร)ี

39 การสงเสริมกีฬา กรีฑา และนันทนาการ

โรงเรียนบานลอแตก

เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมี

ศักยภาพในการเลนกีฬาเกิด

ความสนุกสนานราเริง  

พลานามัยสมบูรณ  และมี

น้ําใจเปนนักกีฬา

1 ครั้ง/ป 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนนักเรียน

ที่เขารวม

กิจกรรม

นักเรียนมีศักยภาพใน

การเลนกีฬาเกิดความ

สนุกสนานราเริง  

พลานามัยสมบูรณ  

และมีนํ้าใจเปนนักกีฬา

สํานักปลัด ฯ

(รร.บานลอ

แตก)

600,000 640,500 855,000 655,000 655,000

1,130,000 1,170,500 1,395,000 3,385,000 1,185,000

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาศักยภาพและความเขมแข็งของชุมชน 101 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การเสริมสรางความม่ันคง พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมืองสูนานาชาติ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริการประชาชน

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริการประชาชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 การจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี เพื่ออํานวยความสะดวกแก

ประชาชนในการชําระภาษี

1  ครั้ง/ป 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนเขา

รับบริการ

สามารถใหบริการที่

สะดวกรวดเร็วแก

ประชาชน

กองคลัง

2 พัฒนาประสิทธิภาพ จัดทําปรับปรุงแผนที่

ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

เพื่อปรับปรุงและพัฒนา

ศักยภาพการจัดเก็บรายได

1 ครั้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 แผนท่ีภาษี สามารถพัฒนาการ

จัดเก็บภาษีและเพิ่ม

รายไดให อบต.

กองคลัง 

กองชาง

3 สนับสนุนการดําเนินงานศูนยปฏิบัติการรวม

ในการชวยเหลือประชาชนขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นอําเภอโคกโพธิ์

เพื่อใหการบริหารจัดการศูนย

ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ

ประชาชนขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นอําเภอโคกโพธิ์ 

เปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว

 ทันทวงที

1ครั้ง/ป  -  - 12,000 12,000 12,000 ประชาชนรอย

ละ 80 ที่มาใช

บริการมีความ

พึงพอใจ

แกไขปญหาความ

เดือดรอนและใหการ

ชวยเหลือประชาชน

เปนไปดวยความสะดวก 

รวดเร็ว ทันทวงที

สํานักปลัดฯ

อุดหนุนอบต.

นาประดู

110,000 110,000 122,000 122,000 122,000

องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  ( พ.ศ. 2561  - 2565)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาระบบบริการประชาชน 102 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

4 ปรับปรุง ซอมแซมอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

หลังเกา

เพื่อตอเติมอาคารใหมีความ

พรอมในการใหบริการ

ประชาชนและจัดกิจกรรมตางๆ

กวาง 8 เมตร 

ยาว 16.00 เมตร

 -  -  - 200,000  - จํานวนครั้งที่

ปรับปรุง

อาคารมีความพรอมใน

การใหบริการประชาชน

และจัดกิจกรรมตางๆ

กองชาง

5 กอสราง ศาลาพักรอรับเด็กของผูปกครอง 

ศพด.บางโกระ

เพื่อใหมีศาลารอรับเด็กและเปน

การใหบริการประชาชน

กวาง 4 เมตร 

ยาว 8.00 เมตร

 -  -  - 200,000  - ศาลาพัก มีศาลาพักรอรับเด็กและ

เปนการใหบริการ

ประชาชน

กองชาง

6 กอสรางสนามเด็กเลน เพื่อใหมีสนามเด็กเลนสําหรับ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดออกกําลัง

กายมีสุขภาพแข็งแรง

กวาง 12.00 เมตร 

ยาว 15.00 เมตร

 -  - 100,000  -  - สนามเด็กเลน เด็กนักเรียนมีสนามเด็ก

เลนสําหรับศูนยพัฒนา

เด็กเล็กไดออกกําลังกาย

มีสุขภาพแข็งแรง

กองชาง

7 ติดต้ังมุงลวด ศพด. ตําบลบางโกระ เพื่อใหมีมุงลวด สําหรับการ

ปองกันยุง เพื่อสุขอนามัยของ

เด็กนักเรียน

มุงลวดสําหรับ ศพด.  - 60,000  -  -  - มุงลวดสําหรับ 

ศพด.

มีมุงลวด สําหรับการ

ปองกันยุง เพื่อ

สุขอนามัยของเด็ก

นักเรียน

กองชาง

8 ตอเติมโรงอาหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อใหมีโรงอาหารสําหรับศูนย

พัฒนาเด็กเล็กที่เพียงพอมีความ

มั่นคง

กวาง 4.00 เมตร 

ยาว 12 เมตร

-   -  - -     15,000 โรงอาหาร มีโรงอาหารสําหรับศูนย

พัฒนาเด็กเล็กที่เพียงพอ

และมีความสะอาด 

ปลอดภัย

กองชาง

แผนงานการศึกษา

ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาระบบบริการประชาชน 103 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

9 กอสรางหองน้ําศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อใหหองน้ําท่ีถูกสุขลักษณะ

สําหรับเด็กนักเรียนและ

บุคลากรของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

กวาง 3.00 เมตร ยาว 

6 เมตร

(5 หอง )

-   -  - -   150,000 หองน้ํา

จํานวน 5 หอง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี

หองน้ําท่ีถูกสุขลักษณะ

กองชาง

 - 60,000 100,000 400,000 165,000

10 ซอมแซมอาคารอเนกประสงค (ม.3) เพื่อตอเติมอาคารใหมีความ

พรอมในการใหบริการ

ประชาชนและจัดกิจกรรมตางๆ

1  แหง  - _ _  - 100,000 อาคารศูนย

เฉลิมพระเกียรติ

อาคารมีความพรอมใน

การใหบริการประชาชน

และจัดกิจกรรมตางๆ

กองชาง

 -  -  -  - 100,000

110,000 170,000 222,000 522,000 387,000

แผนงานเคหะและชุมชน

ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาระบบบริการประชาชน 104 องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาดานสังคมและความมั่นคง

7.  ยุทธศาสตรการรักษาความสงบเรียบรอยและการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดตั้งกลุมแกนนําในการรักษาความ

ปลอดภัยภายในหมูบาน

เพื่อมีกลุมแกนนําในการรักษา

ความสงบเรียบรอยภายใน

หมูบาน

หมูบานละ 3-5 คน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กลุมแกนนําใน

การรักษาความ

ปลอดภัย

ภายในหมูบาน

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินเพิ่มขึ้น

สํานักปลัดฯ

2 จัดซื้อแผงกั้นจราจรชนิดมีลอใหกับ

หมูบานหมูท่ี 1-5 และที่ทําการ อบต.

เพื่อรักษาความสงบและสราง

เรียบรอยภายในหมูบาน

    จัดซื้อแผงกั้นจราจร

ชนิดมีลอขนาด 

1.50 เมตร

จํานวน 17 แผง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 แผงกั้นจราจร

ชนิดมีลอ

สามารถรักษาความสงบ

และสรางเรียบรอย

ภายในหมูบาน

สํานักปลัดฯ

3 จัดซื้อกรวยจราจร เพื่อเสริมสรางความปลอดภัย

ใหกับชุมชน

       จัดซ้ือกรวยจราจร

ขนาดสูง 70 ซม.มีคาด

แถบสะทอนแสง จํานวน 

 10 อัน

_  - 20,000 _  - กรวยจราจร เสริมสรางความปลอดภัย

ใหกับชุมชน

สํานักปลัดฯ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  ( พ.ศ. 2561  - 2565)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การเสริมสรางความม่ันคง พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการเชื่อมโยงเมืองสูนานาชาติ

งบประมาณและที่ผานมา

องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ

ยุทธศาสตรที่ 7  การรักษาความสงบเรียบรอยและการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 105 องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางโกระ



แบบ ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่

รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผานมา

5 ใหความชวยเหลือผูประสบภัยทาง

ธรรมชาติ และภัยอื่นๆ

เพื่อใหความชวยเหลือ เยียวยา

ผูประสบภัยพิบัติ

เมื่อมีเหตุภัยพิบัติ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 การใหความ

ชวยเหลือที่มี

ประสิทธิภาพ

ผูประสบภัยไดรับความ

ชวยเหลือเยียวยาอยาง

ทั่วถึงและทันทวงที

สํานักปลัดฯ

6 พัฒนาศักยภาพและความรูของ

อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน      

(อปพร.)

เพื่อใหสมาชิกอปพร.มีความรู

ความสามารถในการปฏิบัติงาน

สมาชิก อปพร. ไมนอย

กวา 50  คน

 -  การฝกอบรมและ

ดูงาน

 -  เครื่องแบบ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สมาชิก อปพร. ตําบลบางโกระมีความ

พรอมในการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

สํานักปลัด ฯ

300,000 300,000 310,000 290,000 290,000

300,000 300,000 310,000 290,000 290,000

4 10,000 ความปลอดภัย

ในการใช

เสนทางจราจร

และความปอด

ภัยใน

ชีวิตประจําวัน

อุบัติเหตุทางถนนลดลง สํานักปลัดฯปองกันและลดปญหาอุบัติเหตุ เพื่อความปลอดภัยในการใช

เสนทางจราจรและความปอดภัย

ในชีวิตประจําวัน

1-2 ครั้งตอป 20,000 20,000 10,000 10,000

ยุทธศาสตรที่ 7  การรักษาความสงบเรียบรอยและการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 106 องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบางโกระ



 
 

แบบ ผ.02/1 
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพ 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 



แบบ ผ. 02/1

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 บุกเบิกถนนหินคลุกสายโคก

มวง ม.2 ต.บางโกระ 

- เขต ต.ทาเรือ

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ถนนหินคลุก

กวาง 4 ม.

ยาว 1,880 ม.

 - _ 1,987,000 _ ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

1 บุกเบิกถนนหินคลุกสาย 

ทรบ.มวงหลุง - เขต 

ต.ทาเรือ

เพื่อใหมีเสนทางในการ

คมนาคมอยางสะดวก

ถนนหินคลุก

กวาง 4 ม.

ยาว 1,000 ม.

-  - 1,100,000 - ระยะทางที่

ดําเนินการ

เสนทางสัญจร ไป-มา 

สะดวกมากขึ้น

กองชาง

 -  - 3,087,000  -  - 

 -  - 3,087,000  -  - 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 พัฒนาชุมชนและทองถิ่นใหนาอยู เปนแหลงสรางงานสรางรายไดแกชุมชน

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 108



แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารงานของสํานัก

ปลัดฯและองคกร

ซุมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่

 10 

จํานวน 1 ซุม

100,000       -  -  -  - สํานักปลัดฯ

2 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารงานของสํานัก

ปลัดฯและองคกร

โตะทํางาน 2 ลิ้นชัก

จํานวน 2 ตัว

(ตัวละ 4,500 บาท)

9,000           -  -  -  - สํานักปลัดฯ

3 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารงานของสํานัก

ปลัดฯและองคกร

โตะทํางาน 1 ลิ้นชัก

จํานวน 2 ตัว

(ตัวละ 3,250 บาท)

6,500           -  -  -  - สํานักปลัดฯ

4 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารงานของสํานัก

ปลัดฯและองคกร

เกาอี้พนักพิงสูง 

จํานวน 4 ตัว

(ตัวละ 2,250 บาท)

9,000           -  -  -  - สํานักปลัดฯ

5 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารงานของสํานัก

ปลัดฯและองคกร

ชั้นเอกสาร (10ชอง)

จํานวน 8 ตัว

(ตัวละ 3,500 บาท)

28,000         -  -  -  - สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ

บัญชีครุภัณฑ

หมวดแผนงานที่

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลบางโกระ 

ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

บัญชีครุภัณฑ  110



แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หมวดแผนงานที่ ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

6 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารงานของสํานัก

ปลัดฯและองคกร

ชั้นวางเอกสารมีกุญแจ

จํานวน 4 ตัว

(ตัวละ 600 บาท )

2,400           -  -  -  - สํานักปลัดฯ

7 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ

ยานพาหนะและขนสง

เพื่อความสะดวกและ

คลองตัวในการปฏิบัติ

ราชการ และการบริการ

ประชาชน

รถยนตบรรทุกดีเซล 

ขนาด 1ตัน

ขับเคล่ือน 2 ลอ

 จํานวน 1 คัน

 - -              - 787,000      -            สํานักปลัดฯ

8 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารงานของสํานัก

ปลัดฯและองคกร

 เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ

งานสํานักงาน พรอมจอ

จํานวน  4 เครื่อง

(เครื่องละ 16,000 บาท)

16,000        32,000        -            16,000       -            สํานักปลัดฯ

9 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารงานของสํานัก

ปลัดฯและองคกร

เครื่องสํารองไฟฟา 

ขนาด 1 KVA 

(600 watts)

จํานวน 1 เครื่อง

5,800          -             -            -            -            สํานักปลัดฯ

10 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารงานของสํานัก

ปลัดฯและองคกร

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร 

LED สี ชนิด network

จํานวน   1  เครื่อง

12,000        -             -            -            -            สํานักปลัดฯ
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หมวดแผนงานที่ ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

11 การเกษตร คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารงานของสํานัก

ปลัดฯและองคกร

  - เครื่องสูบน้ําชนิดจมน้ํา (ซัมเมอรส)

 ขนาด 1.5 แรงมา

จํานวน 2 เครื่อง (เครื่องละ26,000 

บาท) (ป 61และ63 ปละ 1 เครื่อง)

  - เครื่องสูบน้ําชนิดจมน้ํา (ซัมเมอรส)

 ขนาด 2 แรงมา

จํานวน 2 เครื่อง (เครื่องละ36,000 

บาท)  (ป 61และ63 ปละ 1 เครื่อง)

  - เครื่องสูบน้ําชนิดจมน้ํา (ซัมเมอรส)

 ขนาด 3 แรงมา

จํานวน 1 เครื่อง (36,000 บาท)

(ป 63)

61,000        -             98,000       -            -            สํานักปลัดฯ

12 การเกษตร คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารงานของสํานัก

ปลัดฯและองคกร

เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง

จํานวน 1 เครื่อง

12,000        -             -            -            -            สํานักปลัดฯ

13 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารงานของสํานัก

ปลัดฯและองคกร

 เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ

งานสํานักงาน พรอมจอ

จํานวน 1 เครื่อง

16,000        -             -            -            -            สํานักปลัดฯ

14 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารงานของสํานัก

ปลัดฯและองคกร

เครื่องสํารองไฟฟา 

ขนาด 1 KVA 

(600 watts)

จํานวน 1 เครื่อง

5,800          -             -            -            -            สํานักปลัดฯ
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หมวดแผนงานที่ ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

15 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารงานของสํานัก

ปลัดฯและองคกร

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร 

LED สี ชนิด network

จํานวน   1  เครื่อง

12,000        -             -            -            -            สํานักปลัดฯ

16 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารงานของสํานัก

ปลัดฯและองคกร

 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค

สําหรับงานสํานักงาน จํานวน

 1 เครื่อง

 - 16,000        -            -            -            สํานักปลัดฯ

17 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารงานของสํานัก

ปลัดฯและองคกร

เครื่องสํารองไฟฟา 

ขนาด 800VA 

จํานวน 3 เครื่อง

(เครื่องละ 2,500 บาท)

 - 7,500          -            -            -            สํานักปลัดฯ

18 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ

เผยแพร

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารงานของสํานัก

ปลัดฯและองคกร

เครื่องมัลติมีเดียร

โปรเจคเตอร ระดับ XGA 

ขนาด 3,000 ANSI Lumens

 - 28,200        -            -            -            สํานักปลัดฯ

19 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ

เผยแพร

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารงานของสํานัก

ปลัดฯและองคกร

จอรับภาพ ชนิดมอเตอร

ไฟฟา ขนาดเสนทแยงมุม 

120 นิ้ว

 - 13,100        -            -            -            สํานักปลัดฯ

20 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารงานของสํานัก

ปลัดฯและองคกร

เครื่องโทรสาร 

แบบใชกระดาษธรรมดา

 -  - 18,000       -            -            สํานักปลัดฯ

บัญชีครุภัณฑ  113



แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หมวดแผนงานที่ ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

21 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารงานของสํานัก

ปลัดฯและองคกร

โตะทํางาน 1 ลิ้นชักพรอม

เกาอี้พนักพิงสูง

จํานวน 4 ชุด

(โตะตัวละ 3,250 บาท)

(เกาอี้ตัวละ 2,250 บาท)

 - 22,000        -            -            -            สํานักปลัดฯ

22 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ

เผยแพร

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารงานของสํานัก

ปลัดฯและองคกร

กลองถายภาพระบบ

ดิจิตอล  ความละเอียด 

16 ลานพิกเซล

 - 13,600        -            -            -            สํานักปลัดฯ

23 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารงานของสํานัก

ปลัดฯและองคกร

 เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ

งานสํานักงาน พรอมจอ

จํานวน 2 เครื่อง 

(เครื่องละ 16,000 บาท)

 - 32,000        -            -            สํานักปลัดฯ

24 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารงานของสํานัก

ปลัดฯและองคกร

 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค

สําหรับงานสํานักงาน จํานวน

 1 เครื่อง

 - 16,000        -            -            สํานักปลัดฯ

25 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารงานของสํานัก

ปลัดฯและองคกร

เครื่องสํารองไฟฟา 

ขนาด 800VA 

จํานวน 3 เครื่อง

(เครื่องละ 2,500 บาท)

 - 7,500          -            2,500          - สํานักปลัดฯ
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หมวดแผนงานที่ ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

26 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ

เผยแพร

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารงานของสํานัก

ปลัดฯและองคกร

เครื่องมัลติมีเดียร

โปรเจคเตอร ระดับ XGA 

ขนาด 3,000 ANSI Lumens

 - 28,200        -            -             - สํานักปลัดฯ

27 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ

เผยแพร

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารงานของสํานัก

ปลัดฯและองคกร

จอรับภาพ ชนิดมอเตอร

ไฟฟา ขนาดเสนทแยงมุม 

120 นิ้ว

 - 13,100        -            -             - สํานักปลัดฯ

28 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารงานของสํานัก

ปลัดฯและองคกร

เครื่องโทรสาร 

แบบใชกระดาษธรรมดา

 - 18,000        -            -             - สํานักปลัดฯ

29 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารงานของสํานัก

ปลัดฯและองคกร

โตะทํางาน 1 ลิ้นชักพรอม

เกาอี้พนักพิงสูง

จํานวน 4 ชุด

(โตะตัวละ 3,250 บาท)

(เกาอี้ตัวละ 2,250 บาท)

 - 22,000        -            -             - สํานักปลัดฯ

30 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ

เผยแพร

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารงานของสํานัก

ปลัดฯและองคกร

กลองถายภาพระบบ

ดิจิตอล  ความละเอียด 

16 ลานพิกเซล

 - 13,600        -            -             - สํานักปลัดฯ
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หมวดแผนงานที่ ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

31 การเกษตร คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารงานของสํานัก

ปลัดฯและองคกร

จัดซื้อถังกรองน้ําสแตนเลส

ขนาด1.20 x 1.50 เมตร ทอ

น้ําเขาออก 3 นิ้ว ความจุ

สารกรอง 1300 ลิตร ความ

หนาตัวถังกรอง4.5 มิลลิเมตร

 พรอมติดตั้ง

 - 300,000      -            -             - สํานักปลัดฯ

32 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ

วิทยุ

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน

ของ สํานักปลัด

เครื่องขยายเสียงเคลื่อนท่ี

แบบลากจูง พรอมไมคลอย 

จํานวน   1 ชุด

 -  - 12,000        -  - สํานักปลัดฯ

33 การรักษาความสงบ

ภายใน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ

วิทยุ

ประชาชนมีความเชื่อมั่น

ในระบบรักษาความ

ปลอดภัยของตําบลบางโก

ระเพิ่มขึ้น

หมูบานละ 2 จุด  -  -  - 600,000       - กองชาง

295,500       582,800      128,000      1,405,500   -            

34 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ

งานบานงานครัว

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารงานของ

กองคลังและองคกร

 เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ

งานสํานักงาน พรอมจอ

จํานวน 1 เครื่อง

16,000        -             -            17,000       17,000       กองคลัง

กองคลัง
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หมวดแผนงานที่ ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

35 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารงานของ

กองคลังและองคกร

เครื่องสํารองไฟฟา 

ขนาด 1 KVA 

(600 watts)

จํานวน 1 เครื่อง

5,800          -             -            -            -            กองคลัง

36 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารงานของกอง

คลังฯและองคกร

ชั้นวางเอกสาร (16ชอง)

  - ผลิตจากเหล็ก

 - มีลอ

 - มี 2ชั้น

 - 3,190           -  - กองคลัง

37 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ

เผยแพร

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารงานของกอง

คลังฯและองคกร

กลองถายภาพระบบ

ดิจิตอล  ความละเอียด 

16 ลานพิกเซล

 - 13,600        -            -            กองคลัง

38 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารงานของกอง

คลังฯและองคกร

 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค

สําหรับงานสํานักงาน 

จํานวน 1 เครื่อง

 - 22,000        22,000       -            กองคลัง

39 บริหารงานท่ัวไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารงานของ

กองคลังและองคกร

เครื่องสํารองไฟฟา 

ขนาด 1 KVA 

(800 watts)

จํานวน 1 เครื่อง

 -  - -            2,500         2,500         กองคลัง

21,800        38,790        22,000       19,500        19,500        
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แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หมวดแผนงานที่ ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

40 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารงานของ

กองชางและองคกร

เครื่องตัดหญา

แบบลอจักรยาน 

จํานวน 1 เครื่อง

12,000        -             -            -            -            กองชาง

41 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารงานของ

กองชางและองคกร

 เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ

งานสํานักงาน พรอมจอ

จํานวน 1 เครื่อง

16,000        -             -            17,000       -            กองชาง

42 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารงานของ

กองชางและองคกร

เครื่องสํารองไฟฟา 

ขนาด 1 KVA 

(600 watts)

จํานวน 1 เครื่อง

5,800          -             -            -            -            กองชาง

43 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารงานของ

กองชางและองคกร

 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค

สําหรับงานสํานักงาน

 จํานวน 1 เครื่อง

 - 21,000        -            -            กองชาง

44 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารงานของ

กองชางและองคกร

เครื่องสํารองไฟฟา 

ขนาด 1 KVA 

(800 watts)

จํานวน 1 เครื่อง

 - -             -            2,500         -            กองชาง

45 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารงานของ

กองชางและองคกร

 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค

สําหรับงานสํานักงาน 

จํานวน 1 เครื่อง

 - 16,000        -            -            -            กองชาง

33,800        37,000         - 19,500         - 

351,100 658,590 150,000 1,444,500 19,500

กองชาง
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