
 
 

การรายงานผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

******************************************* 
    ด้วยรฐัธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมลูและรายงานผลการดำเนนิงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มกีลไกให้ประชาชนในทอ้งถนิมีส่วน
ร่วมดว้ย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
    ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัทําแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ้ 30(5) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการตดิตามและประเมินผลต่อ
สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาทอ้งถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในทอ้งถิน่ทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวนันับแต่วนัที่ผู้บริหารทอ้งถิน่เสนอ
ผลการตดิตามและประเมนิผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไมน่้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดอืนเมษายน และภายในเดอืนตลุาคมของทกุปี 
    ดังนัน้เพือ่การปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น อบต.บางโกระ จึงขอประกาศผลการดำเนนิงานการจัดทำ
งบประมาณ การใชจ้่าย และผลการดำเนินงาน รวมทัง้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถิน่ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีสว่นร่วมในการตรวจสอบและกำกับ
การบริหารจัดการอบต.บางโกระ ดังนี้  
ก. วิสยัทัศน์ ของอบต.บางโกระ  
    "ตำบลแห่งสนัติสุข ระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการทั่วถงึ ครบครนั ประชาชนมคีุณธรรมจริยธรรม อยู่ดกีินดีบนพื้นฐานแห่งความพอเพียง ชุมชนตัวอย่างดา้นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น และการอนรุักษ์" 
ข. พันธกิจ ของอบต.บางโกระ  
    1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เพือ่ความอำนวยความสะดวก  
    แก่ประชาชนในชุมชน  
    2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในชมุชนในด้านการศึกษา การส่งเสริม  
    เศรษฐกิจชมุชน สนับสนนุด้านการสาธารณสุขและการส่งเสริมสุขภาพอนามยั รวมทั้งช่วยเหลอืผู้ดอยโอกาสทางสังคม  
    3 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการเมืองการบริหาร เพื่อประสิทธิภาพขององคก์ร ภายใต้แนวทางการบริหารจัดการที่ดี  
    4 สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชนร่วมกนัอนุรกัษ์ทรัพยย์ากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม และรว่มสรา้งสภาพแวดล้อมที่ดี ให้เกิดขึ้นภายในชุมชน  
    5 สนับสนุนด้านการท่องเทีย่วและการกฬีา ศาสนาและวฒันธรรมประเพณี รวมทั้งการสร้างเกราะป้องกันการแพรร่ะบาดของสิ่งเสพติด โดยการสร้างรากฐานความเข้มแข็งระดับชมุชน ภายใตก้าร
มีส่วนร่วมของของประชาชนในการพัฒนา  
    6 ปรับปรุงและพัฒนาระบบบรกิารประชาชน นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในระบบบริการประชาชน เพือ่อำนวยความสะดวกรวดเรว็ในการบรกิาร  
    7 เสริมสร้างระบบรกัษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในชุมชน การป้องกนับรรเทาสาธารณภยัและช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบเหตุ  
     
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.บางโกระได้กำหนดยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันายทุธศาสตร์ไว้ 7 ยุทธศาสตร ์ดังนี ้
    1.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
        1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
        2. แผนงานเคหะและชุมชน 
 
    2.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีิตและความอยู่ดมีีสุขของประชาชนในชุมชน  
        1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
        2. แผนงานการศกึษา 
        3. แผนงานสาธารณสุข 
        4. แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน 
        5. แผนงานการเกษตร 
        6. แผนงานงบกลาง 
 
    3.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาระบบบริหารจดัการองค์กร  
    4.ยทุธศาสตรก์ารอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาสภาพแวดล้อม 
    5.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาศักยภาพและความเขม้แข็งของชุมชน 
    6.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาระบบบริการประชาชน 
    7.ยทุธศาสตรก์ารรักษาความสงบเรยีบรอ้ยและการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

 



การวางแผน 

    อบต.บางโกระ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บญัญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วม
ของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพือ่รับฟงัปัญหาและความต้องการที่แทจ้ริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่
บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ป ีต่อไป  
    อบต.บางโกระ ได้ประกาศใช้แผนพฒันา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ  

125 4,552,200.00 125 3,503,000.00 125 35,837,150.00 134 22,265,400.00 126 9,904,800.00 

2.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาคุณภาพชีวิตและความ
อยู่ดมีีสุขของประชาชนในชุมชน  

34 6,915,000.00 35 6,965,000.00 35 7,005,000.00 36 7,015,000.00 36 7,015,000.00 

3.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาระบบบริหารจดัการ
องค์กร  

9 1,175,000.00 9 1,175,000.00 10 1,265,000.00 10 1,285,000.00 10 1,265,000.00 

4.ยุทธศาสตรก์ารอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
การพัฒนาสภาพแวดลอ้ม 

4 80,000.00 4 80,000.00 4 200,000.00 4 200,000.00 4 200,000.00 

5.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาศกัยภาพและความ
เข้มแข็งของชุมชน 

39 1,130,000.00 39 1,160,500.00 40 1,410,500.00 41 3,435,500.00 40 1,210,500.00 

6.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาระบบบริการประชาชน 10 110,000.00 10 170,000.00 10 222,000.00 10 522,000.00 10 387,000.00 

7.ยุทธศาสตรก์ารรักษาความสงบเรียบร้อยและ
การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

6 300,000.00 6 300,000.00 7 400,000.00 7 380,000.00 7 380,000.00 

รวม 227 14,262,200.00 228 13,353,500.00 231 46,339,650.00 242 35,102,900.00 233 20,362,300.00 
 

    

  การจัดทำงบประมาณ 

ผู้บริหารอบต.บางโกระ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 58 โครงการ งบประมาณ 9,748,804 บาท สามารถจำแนก
ตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  5 2,718,400.00 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในชุมชน  18 5,643,904.00 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร  2 340,000.00 

4.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาสภาพแวดล้อม 2 124,000.00 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน 27 808,500.00 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการประชาชน 2 54,000.00 

7.ยุทธศาสตร์การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 60,000.00 

รวม 58 9,748,804.00 
 

    
 
 



 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.บางโกระ มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1.  
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ  

ยกระดับถนนสายสี่แยก คสล. สาย
วัดสุนทรวารี - หน้าวัดสุนทรวารี 
(ม.2) พร้อมปรับปรุงรางระบายน้ำ 

1,100,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อให้มีเส้นทางในการคมนาคมอย่างสะดวก 

ถนน กว้าง 6.00 ม. ยาว 125.00 ม. 
รางระบายน้ำกว้าง 0. 50 ม. ลึก 0.65 
- 1.00 ม. ยาวข้างละ 200 ม. 
รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด 

2.  
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ  

ปรับปรุงถนนสายบ้านหลวงย่ิง - 
ถนนเสถียรถาวรลงแอสฟัลท์ (ม.3) 

679,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อให้มีเส้นทางในการคมนาคมอย่างสะดวก 
ขนาดกว้าง4.00 ม. ยาว 435 ม. หนา
0.05ม. 

3.  
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ  

ก่อสร้างถนน คสล.สาย ป้อมชรบ. 
- เขต ม.5 ต.มะกรูด (ม.4)  

372,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อให้มีเส้นทางในการคมนาคมอย่างสะดวก 

ถนนคสล. กว้าง 3 ม. ยาว 185 ม. 
หนา 0.15 ม. (ไม่มีไหล่ทาง) พร้อมฝัง
ท่อระบายน้ำขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.40 ม. จำนวน 9 ท่อน รายละเอียด
ตามแบบ อบต.กำหนด 

4.  
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ  

ก่อสร้างถังประปา ม.1 บริเวณบ้าน
ปลักน้ำขุ่น 

467,400.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง
และพอเพียง 

ก่อสร้างถังประปาหมู่บ้านชนิดถัง
เหล็กเก็บน้ำขนาดความจุ 20.00 ลบ.
ม. สูง 20.00 ม. (รายละเอียดตาม
แบบ อบต.กำหนด) 

5.  
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ  

ปรับปรุง บำรุงรักษา หรือ 
ซ่อมแซมถนน ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้างที่อยู่ใน ความ
รับผิดชอบของอบต.บางโกระ 

100,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อให้อยู่ในสภาพที่ดีสามารถใช้ประโยชน์ได้ อย่างเต็มที่ 
เช่น อาคารสำนักงาน ห้องประชุม เสา
ไฟฟ้า ถนน ประปา เป็นต้น 

6.  

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและความอยู่ดี
มีสุขของประชาชนใน
ชุมชน  

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาส 

100,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่ออำนวยความสะดวกในการออกบริการตรวจสุขภาพ
ให้แก่ผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาส 

1 ครั้ง/เดือน 

7.  

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและความอยู่ดี
มีสุขของประชาชนใน
ชุมชน  

จัดประสบการณ์การเรียนรู้นอก
สถานศึกษา 

25,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเปิดโลกทัศน์ของผู้เรียน นักเรียน ศพด.บางโกระ 

8.  

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและความอยู่ดี
มีสุขของประชาชนใน
ชุมชน  

ปัจฉิมนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลบางโกระ 

10,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้เด็กเล็กที่จบการศึกษามีความภาคภูมิใจในการ
เรียน และ สถาบันที่จบมา 

1 ครั้ง/ปี 

9.  

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและความอยู่ดี
มีสุขของประชาชนใน
ชุมชน  

แข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ตำบลบางโกระ 

25,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมความมีระเบียบวินัย   ปลูกฝังการเล่นกีฬา  รู้
แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สุขภาพร่างกายแข็งแรงตามวัย 

1 ครั้ง/ปี 

10.  

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและความอยู่ดี
มีสุขของประชาชนใน
ชุมชน  

จัดซื้ออาหารเสริม นมให้แก่ 
นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
และโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่ 

447,304.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับอาหารเสริมนม ที่มีประโยชน์ อาหารเสริม นม 

11.  

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและความอยู่ดี
มีสุขของประชาชนใน
ชุมชน  

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา  

359,600.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

- เพื่อให้เด็กเล็กทุกคนได้รับอาหารกลางวันที่มีประโยชน์ 
- ค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียน สื่อ
การสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์ ค่าจัดการเรียนการ
สอนการเรียน 

นักเรียนมีคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดี
ข้ึน 



12.  

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและความอยู่ดี
มีสุขของประชาชนใน
ชุมชน  

อาหารกลางวันโรงเรียนวัดสุนทร
วารี 

416,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับอาหารกลางวันที่มีประโยชน์ อาหารกลางวัน โรงเรียนวัดสุนทรวารี 

13.  

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและความอยู่ดี
มีสุขของประชาชนใน
ชุมชน  

อาหารกลางวันโรงเรียน บ้านล้อ
แตก 

264,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับอาหารกลางวันที่มีประโยชน์ อาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านล้อแตก 

14.  

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและความอยู่ดี
มีสุขของประชาชนใน
ชุมชน  

จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ต่างๆ - วัคซีนป้องกัน
โรงพิษสุนัขบ้า -ทรายอเบท และ
น้ำยากำจัดลูกน้ำยุงลาย 

15,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อป้องกันโรค 1 ครั้ง 

15.  

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและความอยู่ดี
มีสุขของประชาชนใน
ชุมชน  

สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศา
สตรจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี 

30,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อลดปัญหาการเกิดและความเสี่ยงจากโรคโรคพิษสุนัข
บ้า 

สถิติการเกิดและความเสี่ยงจากโรค
พิษสุนัขบ้า 

16.  

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและความอยู่ดี
มีสุขของประชาชนใน
ชุมชน  

ช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก
สภากาชาดไทยพระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทิ
นัดดามาตุ 

10,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ความรู้ประชาชนและลดปัญหาการติดเอดส์จาก
แม่สู่ลูก 

จัดกิจกรรมในพื้นหมู่ 1 - 5 

17.  

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและความอยู่ดี
มีสุขของประชาชนใน
ชุมชน  

ส่งเสริมหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 70,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมของกลุ่มอาชีพให้
เป็นที่รู้จัก 

1 ครั้ง/ปี 

18.  

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและความอยู่ดี
มีสุขของประชาชนใน
ชุมชน  

จัดซื้อวัสดุทางการเกษตร -สารเคมี
ป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ 
อาหารสัตว์ พันธุ์พืช 

5,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงานของประชาชน ในตำบล 1 ครั้ง 

19.  

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและความอยู่ดี
มีสุขของประชาชนใน
ชุมชน  

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,200,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุได้รับการข้ึนทะเบียน 

20.  

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและความอยู่ดี
มีสุขของประชาชนใน
ชุมชน  

เบี้ยยังชีพผู้พิการ 530,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ ผู้พิการได้รับการข้ึนทะเบียน 

21.  

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและความอยู่ดี
มีสุขของประชาชนใน
ชุมชน  

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 42,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์ที่แจ้งความประสงค์ 

22.  

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและความอยู่ดี
มีสุขของประชาชนใน
ชุมชน  

เงิบสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 

80,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วน
สาธารณสุข, กอง
สาธารณสุข, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , สำนัก
สาธารณสุข 

เพื่อประชาชนในตำบลบางโกระได้โครงการที่เป็น
ประโยชน์และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ประชาในตำบลบางโกระที่ได้เข้าร่วม
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 



23.  

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและความอยู่ดี
มีสุขของประชาชนใน
ชุมชน  

อบรมเชิงปฏิบัติการด้าน
การเกษตร 

15,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

- เพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกร - เพื่อส่งเสริมองค์
ความรู้ให้กับเกษตรกรและประชาชน 

- ส่งเสริมอาชีพและองค์ความรู้ด้าน
การเกษตรให้กับเกษตรกรและ
ประชาชน 

24.  
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการองค์กร  

ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ 

20,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้เจ้าหน้าที่ 
บุคลากรของ อบต. เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

25.  
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการองค์กร  

เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนา
ศักยภาพ การบริหารงาน การ
ปฏิบัติงาน 

320,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเพิ่มความรู้และเปิดวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการ 
และการปฏิบัติงาน 

ทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทำงานของอบต. 
บางโกระให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกฯ 
หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดฯ 
บุคลากร ฯลฯ 

26.  
4.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
การพัฒนาสภาพแวดล้อม 

สร้างความร่วมมือในการพัฒนา
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

4,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนหันมาใส่ใจและร่วมมือกันด้าน
สิ่งแวดล้อม 

ประชาชน ในตำบลร่วมกันพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

27.  
4.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
การพัฒนาสภาพแวดล้อม 

พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถ่ิน
รักษ์โลก 

120,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อสร้างพลังมวลชนในการบริหารจัดการขยะและ
อนุรักษ์ทรัพยากร 

1 ครั้ง/ปี 

28.  
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ศักยภาพและความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

จัดทำเวทีประชาคมต่างๆ 5,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน 1 ครั้ง/ปี 

29.  
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ศักยภาพและความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 

20,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เกี่ยวกับ พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสาร ปี พ.ศ.2540 

1 ครั้ง/ปี 

30.  
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ศักยภาพและความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

จัดทำแผนชุมชนหรือแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 

10,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ชุมชนได้มีเป้าหมายแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนา
ให้คนในชุมชนอยู่ดีมีสุขในทุกบ้าน  

1 ครั้ง/ปี 

31.  
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ศักยภาพและความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับประชาธิปไตย และการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 

20,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในการมีส่วนร่วม
ตามระบอบประชาธิปไตย 

1 ครั้ง/ปี 

32.  
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ศักยภาพและความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

องค์การบริหารส่วนตำบลพบ
ประชาชน (อบต.เคลื่อนที่) 

5,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในส่วนราชการต่างๆ และ
สามารถเข้าถึง เข้าใจ ปัญหาของประชาชนในพื้นที่  

1 ครั้ง/ปี 

33.  
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ศักยภาพและความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

สานสัมพันธ์ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา 
ผู้นำท้องถ่ิน ผู้นำเยาวชนกลุ่มต่างๆ 
ภายในตำบล 

10,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อสร้างความสงบสุขในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
บางโกระ 

1 ครั้ง/ปี 

34.  
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ศักยภาพและความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ส่งเสริมภาวะผู้นำในชุมชน 10,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

ส่งเสริมความเป็นผู้นำให้กับผู้นำในชึมชน 1 ครั้ง/ปี 

35.  
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ศักยภาพและความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ส่งเสริมภาวะผู้นำสตรีในชุมชน 130,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเพิ่มภาวะผู้นำให้กับกลุ่มสตรีในตำบล 1 ครั้ง/ปี 

36.  
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ศักยภาพและความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านล้อแตกตาม
โครงการการเข้าข่ายพักแรมและ
เดินทางไกลของลูกเสือเนตรนารี 

15,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารีได้ฝึกความอดทนความมีระเบียบ
วินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และทำงานร่วมกับผู้อื่น 

1 ครั้ง/ปี 

37.  
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ศักยภาพและความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

อุดหนุนโรงเรียนวัดสุนทรวารีตาม
โครงการการเข้าข่ายพักแรมและ
เดินทางไกลของลูกเสือเนตรนารี 

15,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารีได้ฝึกความอดทนความมีระเบียบ
วินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และทำงานร่วมกับผู้อื่น 

1 ครั้ง/ปี 



38.  
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ศักยภาพและความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ 10,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเสริมสร้างความรักความศรัทธาสถาบันของชาติ 1 ครั้ง/ปี 

39.  
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ศักยภาพและความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

แข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดตำบล 80,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬา 1 ครั้ง/ปี 

40.  
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ศักยภาพและความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 30,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน โดย มี
กิจกรรมบำบัดฟ้ืนฟู ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด และกิจกรรม
ส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด 

1 ครั้ง/ปี 

41.  
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ศักยภาพและความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

วันเด็กแห่งชาติ 80,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักในระเบียบ วินัย สิทธิ 
หน้าที่ มีความรับผิดชอบ ต่อตนเองและชุมชน  

1 ครั้ง/ปี 

42.  
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ศักยภาพและความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

จัดงานประเพณีวันลอยกระทง 60,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่ออนุรักษ์ประเพณีไทยวันลอยกระทง 1 ครั้ง/ปี 

43.  
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ศักยภาพและความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

งานประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ 58,500.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่ออนุรักษ์ประเพณีไทยวันผู้สูงอายุและวันครอบครัว 1 ครั้ง/ปี 

44.  
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ศักยภาพและความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

กิจกรรมงานประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถ่ิน 

50,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน 1 ครั้ง/ปี 

45.  
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ศักยภาพและความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ตาดีกาสัมพันธ์ 40,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่นักเรียน
ผู้ปกครองของโรงเรียน ตาดีกา 

1 ครั้ง/ปี 

46.  
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ศักยภาพและความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

งานเมาลิดสัมพันธ์ 40,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเสริมสร้างความรักความศรัทธาในศาสนา 1 ครั้ง/ปี 

47.  
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ศักยภาพและความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ทำบุญวันสารทเดือนสิบ 5,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

- เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาของท้องถ่ินให้คงอยู่คู่สังคมไทยตลอดไป  

' จัดกิจกรรมทำบุญวันสารทเดือนสิบ 
1 ครั้ง 

48.  
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ศักยภาพและความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

แห่เทียนพรรษา 5,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

- เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาของท้องถ่ินให้คงอยู่คู่สังคมไทยตลอดไป  

' จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา 1 ครั้ง 

49.  
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ศักยภาพและความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

รอมฎอนสัมพันธ์ 40,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาในการละศิลอด 1 ครั้ง/ปี 

50.  
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ศักยภาพและความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ช่วงวันหยุดปิดภาคเรียน 

10,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนจากอาชีพที่
เหมาะสม 

2 ครั้ง/ปี 

51.  
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ศักยภาพและความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

สนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์กีฬา 15,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกายและการเล่น
กีฬา 

1 ครั้ง/ปี 

52.  
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ศักยภาพและความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

การส่งเสริมกีฬา กรีฑา และ
นันทนาการโรงเรียนวัดสุนทรวารี 

10,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีศักยภาพในการเล่นกีฬาเกิด
ความสนุกสนานร่าเริง พลานามัยสมบูรณ์ และมีน้ำใจ
เป็นนักกีฬา 

1 ครั้ง/ปี 



53.  
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ศักยภาพและความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

การส่งเสริมกีฬา กรีฑา และ
นันทนาการโรงเรียนบ้านล้อแตก 

10,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีศักยภาพในการเล่นกีฬาเกิด
ความสนุกสนานร่าเริง พลานามัยสมบูรณ์ และมีน้ำใจ
เป็นนักกีฬา 

1 ครั้ง/ปี 

54.  
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ศักยภาพและความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ลานคอนกรีตด้านหน้าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล
บางโกระ 

25,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

- เพื่อให้เด็กนักเรียนศุนย์พัฒนาเด็กเล็กมีพ้ืนที่ในการทำ
กิจกรรมต่างๆ - เพื่อปรับปรุงพื้นที่ป้องกันสัตว์มีพิษเพื่อ
ความปลอดภัยของเด็กนักเรียนูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ลานคอนกรีต กว้าง 6 เมตร ยาว 8.90 
เมตร หนา 0.10 เมตร 

55.  
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบบริการประชาชน 

การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 4,000.00 
ส่วนการคลัง, กองคลัง, 
สำนักคลัง 

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการชำระภาษี 1 ครั้ง/ปี 

56.  
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบบริการประชาชน 

พัฒนาประสิทธิภาพ จัดทำ
ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

50,000.00 
ส่วนการคลัง, กองคลัง, 
สำนักคลัง 

เพื่อปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพการจัดเก็บรายได้ 1 ครั้ง 

57.  

7.ยุทธศาสตร์การรักษา
ความสงบเรียบร้อยและ
การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

ป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุ 10,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อความปลอดภัยในการใช้เส้นทางจราจรและความ
ปอดภัยในชีวิตประจำวัน 

1-2 ครั้งต่อปี 

58.  

7.ยุทธศาสตร์การรักษา
ความสงบเรียบร้อยและ
การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ 

50,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่ อบต. 
ให้มีบุคลากรที่สามารถปฎิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้า
พนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - เพื่อ
เสริมสร้างความรู้การจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบ
บัญชาการเหตุการณ์ การควบคุมสั่งการ ฯลฯ ที่มีรูปแบบ
และมาตรฐานเดียวกัน - เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน
กู้ภัยในภาวะฉุกเฉินให้เนระบบ รวดเร็ว และทันต่อ
เหตุการณ์  

จิตอาสาภัยพบิัติขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลบางโกระ จำนวน 50คน/รุ่น 

 

 
การใช้จ่ายงบประมาณ 

     อบต.บางโกระ มีการใช้จา่ยงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบญัญตัิงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผกูพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 10 โครงการ จำนวนเงิน 5,438,904 
บาท มีการเบิกจา่ยงบประมาณ จำนวน 9 โครงการ จำนวนเงิน 1,979,400 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ      

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในชุมชน  8 2,096,279.28 7 1,890,300.00 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจดัการองค์กร      

4.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาสภาพแวดล้อม     

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน 2 89,100.00 2 89,100.00 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการประชาชน     

7.ยุทธศาสตร์การรักษาความสงบเรียบรอ้ยและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     

รวม 10 2,185,379.28 9 1,979,400.00 

    
 
 
 
 



 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญตัิงบประมาณอบต.บางโกระ ท่ีมีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสญัญา มีดังนี้  

  ยุทธศาสตร์ ช่ือโครงการตามแผน  
งบตามข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในชุมชน  

ค่าอาหารเสริม (นม) 447,304.00 183,299.28 0.00 264,004.72 

2.  
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในชุมชน  

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 

359,600.00 79,080.00 56,400.00 280,520.00 

3.  
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในชุมชน  

โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนวัดสุนทรวารี 

416,000.00 291,200.00 291,200.00 124,800.00 

4.  
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในชุมชน  

โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านล้อแตก 

264,000.00 184,800.00 184,800.00 79,200.00 

5.  
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในชุมชน  

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,200,000.00 1,084,300.00 1,084,300.00 2,115,700.00 

6.  
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในชุมชน  

เบี้ยยังชีพคนพิการ 530,000.00 185,600.00 185,600.00 344,400.00 

7.  
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในชุมชน  

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 42,000.00 8,000.00 8,000.00 34,000.00 

8.  
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในชุมชน  

โครงการดำเนินงานระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถ่ินพื้นที่ 

80,000.00 80,000.00 80,000.00 0.00 

9.  
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและความ
เข้มแข็งของชุมชน 

โครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง 

60,000.00 49,100.00 49,100.00 10,900.00 

10.  
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและความ
เข้มแข็งของชุมชน 

โครงการเมาลิดสัมพันธ์ 40,000.00 40,000.00 40,000.00 0.00 
 

                                                                  รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2564 
                                                                     อบต.บางโกระ โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการดำเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  134 22,265,400.00 5 2,718,400.00     

2.2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในชุมชน  36 7,015,000.00 18 5,643,904.00 8 2,096,279.28 7 1,890,300.00 

3.3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร  10 1,285,000.00 2 340,000.00     

4.4.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาสภาพแวดล้อม 4 200,000.00 2 124,000.00     

5.5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน 41 3,435,500.00 27 808,500.00 2 89,100.00 2 89,100.00 

6.6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการประชาชน 10 522,000.00 2 54,000.00     

7.7.ยุทธศาสตร์การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 7 380,000.00 2 60,000.00     

รวม 242 35,102,900.00 58 9,748,804.00 10 2,185,379.28 9 1,979,400.00 
 



 

ผลการดำเนินงาน 

     อบต.บางโกระ ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2564 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและ
สนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง   

 

 


