
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว 
เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

********************* 
 ด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา 253 ก าหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 
เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมี
ส่วนร่วมด้วย พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 และข้อ 30 (5) ก าหนดให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบ
วัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีนั้น 

 ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว จึงขอประกาศผลการด าเนินงาน
จัดท างบประมาณการใช้จ่าย และผลการด าเนินงานรวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นใน
รอบประจ า 6 เดือน งบประมาณ พ.ศ.2564 มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการ
บริการจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว ดังนี้ 

 ก.วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว 

                "เมืองแห่งการท่องเที่ยวและการค้าชายแดนแสนสุขอย่างพอเพียง" 
ข. พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว 
    1.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้มีความทันสมัย 
    2.  ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวให้เป็นที่ประจักษ์ต่อประชาชน 
    3.  พัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้มีมาตรฐาน 
    4.  ส่งเสริมประชาธิปไตย จัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย สร้างสังคมที่ปลอดภัย 
    5.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ 
    6.  อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ราชพิธีและรัฐพิธี สืบสานวัฒนธรรมและ
ความจงรักภักดีต่อสถาบัน 
 

 

 

 



ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้วได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
    ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
     ยุทธศาสตร์ส่งเสริมประชาธิปไตย จัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
     ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ราชพิธีและรัฐพิธี 
ง.  การวางแผน 
     องค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี       
(พ.ศ.2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริง
ของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป 
     องค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) โดยได้
ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) 
 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

จ า 
นวน 

งบประมาณ 
จ า 
นวน 

งบประมาณ 
จ า 
นวน 

งบประมาณ 
จ า 
นวน 

งบประมาณ 
จ า 
นวน 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐาน สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

30 35,725,900 104 90,604,000 138 156,877,500 116 163,014,700 16 33,775,000 

ยุทธศาสตร์ส่งเสรมิการเศรษฐกิจ
และการทอ่งเที่ยว 

21 7,365,000 21 6,865,000 31 27,165,000 36 26,965,000 30 31,465,000 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาและ
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

69 14,631,500 67 13,511,500 68 18,175,500 70 23,288,500 66 13,582,500 

ยุทธศาสตร์ส่งเสรมิประชาธิปไตย 
จัดระเบียบชุมชน สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบรอ้ย 

50 16,152,500 47 15,542,500 51 17,112,500 51 27,062,500 47 15,812,500 

ยุทธศาสตรก์ารบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

17 1,565,000 17 1,565,000 22 4,545,000 25 30,045,000 24 30,025,000 

ยุทธศาสตรก์ารอนรุักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภมูิ
ปัญญาทอ้งถิน่ ราชพิธีและรฐัพิธี 

10 1,560,000 10 1,560,000 11 1,590,000 12 2,590,000 12 1,890,000 

รวม 197 76,999,900 266 129,648,000 321 225,465,500 310 272,965,700 195 126,550,000 

 
จ. การจัดท างบประมาณ 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุ
อยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 44 โครงการ งบประมาณ 7,612,400 บาท สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

 



ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณปูการ - - 

ยุทธศาสตร์ส่งเสรมิการเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 2 0.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 24 6,912,400.00 

ยุทธศาสตร์ส่งเสรมิประชาธิปไตย จัดระเบียบชุมชน สังคมและการรกัษาความสงบเรียบร้อย 8 590,000.00 

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 30,000.00 

ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ศลิปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปญัญาท้องถิ่น ราชพิธีและรัฐพิธี 6 80,000.00 

รวม 44 7,612,400.00 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ องค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

1. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการ
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการจัดงานแข่งเรือ
ยาว/เรือพาย อ าเภอละ
อุ่น 

100,000.00 ส านักงานปลัด อบต. เพื่อรักษาประเพณี
ท้องถิ่นและกระตุ้น
เศรษฐกิจ และส่งเสริม
การท่องเท่ียว 

จัดงานแข่งเรือยาว/
เรือพาย อ าเภอละ
อุ่น 

2. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการ
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการอาบน้ าแร่ แล
ระนอง 

35,000.00 ส านักงานปลัด อบต. เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวจังหวัด
ระนอง 

อาบน้ าแร่ แล
ระนองจังหวัด
ระนอง 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

โครงการจัดงาน/
กิจกรรมวันเด็ก 

50,000.00 กองการศึกษา เพื่อให้เด็กและเยาวชน
ได้แสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์ 

เด็กและเยาวชนใน
ต าบลบางแกว้ 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

โครงการเศรษฐกิจ
ชุมชนพอเพียง (หนู
น้อยรักผัก) 

7,000.00 กองการศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
เด็กรู้จักคุณประโยชน์
ของผักต่าง ๆ 

เด็ก ศพด.ทั้งสอง
ศูนย์ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุน
อาหารเสริม (นม)
โรงเรียนและ ศพด. 

1,048,164.00 กองการศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การสนับสนุนอาหาร
เสริม (นม) โรงเรียน
และ ศพด. 

สถานศึกษาในต าบล
บางแก้ว และ ศพด. 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันโรงเรียน 

1,900,000.00 กองการศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การสนับสนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียน 

สถานศึกษาในต าบล
บางแก้ว 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

โครงการปฐมนิเทศเด็ก
และผู้ปกครอง 

3,500.00 กองการศึกษา เพื่อปรับทัศนคติที่ดี
ระหว่างผู้ปกครองกับ 
ศพด. 

ผู้ปกครองและเด็ก
ใน ศพด. 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

โครงการป้องกันเด็ก
จมน้ า 

10,000.00 กองการศึกษา เด็กและผู้ปกครองได้
เรียนรู้และเข้าใจในการ
ป้องกันเด็กจมน้ า 

ศพด.บางแก้วใน
และ ศพด.บ้านเขา
ฝาชี 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

578,850.00 กองการศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษา ศพด. 
ฯลฯ 

ศพด.บางแก้วใน
และ ศพด.บ้านเขา
ฝาชี 

10. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

โครงการกีฬาสีอนุบาล 10,000.00 กองการศึกษา เพื่อกระตุ้นให้เด็กรัก
กีฬาฯ 

เด็ก ศพด.ทั้งสอง
ศูนย์ 
 



11. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

โครงการจัดกิจกรรม
การแข่งขันกีฬาตา้นยา
เสพติด"บางแก้วคัพ" 

150,000.00 ส านักงานปลัด อบต. เพื่อจัดการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด 

กีฬาต้านยาเสพติด 

12. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

โครงการจัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขัน 

10,000.00 ส านักงานปลัด อบต. เพื่อส่งตัวนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬา 

เข้าร่วมปีละ 1 ครั้ง 

13. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

โครงการสุขกายสะบาย
ชีวี แอโรบิกและ
ส่งเสริมการออกก าลัง
กาย 

10,000.00 ส านักงานปลัด อบต. เพื่อส่งเสริมเยาวชน
และกลุ่มวันออกก าลัง
กายตามกลุ่มวยั 

กิจกรรมการออก
ก าลังหาย 

14. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

โครงการภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

3,000.00 กองการศึกษา เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ของเด็ก ส่งเสริมการ
เรียนรู้ฯ 

ศพด.บางแก้วใน
และ ศพด.บ้านเขา
ฝาชี 

15. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

โครงการน้องหนู
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

5,000.00 กองการศึกษา เพื่อสร้างจิตส านึกใน
เร่ืองการอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย 

ศพด.บางแก้วใน
และ ศพด.บ้านเขา
ฝาชี 

16. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่ออุบัติ
ใหม่ 

50,000.00 กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ 

โรคติดต่อชนิดต่างๆ 
และโรคติดต่ออุบัติ
ใหม่ 

17. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

50,000.00 กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อให้ประชาชนในเขต 
อบต.ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า 

การด าเนินโครงการ
ปีละ 2 ครั้ง 

18. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

โครงการบริหารจัดการ
สัตว์จรจัดและสัตว์เล้ียง 

50,000.00 กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อควบคุมปริมาณ
สัตว์เล้ียงและสัตว์จร
จัด 

คุมก าเนิดสัตว์เล้ียง
และสัตว์จรจัดต าบล
บางแก้ว 

19. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

โครงการพระราชด าริฯ
ด้านสาธารณสุข 

50,000.00 กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อสนับสนุนด้าน
สาธารณสุขของ อสม./
ตม. 

อุดหนุนงบประมาณ
ฯ 

20. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อและ
โรคไข้เลือดออก 

50,000.00 กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อป้องกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออกฯ 

ประชาชนในต าบล
บางแก้ว 

21. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

โครงการบ้านท้องถิ่น
ประชารัฐร่วมใจเทิดไท้
องค์ราชัน ราชินี 

50,000.00 กองช่าง เพื่อเป็นการปรับปรุง
คุณภาพชีวิตผู้ยากไร้
และผู้ด้อยโอกาส 

ครอบครัวผู้ยากไร้
และผู้ด้อยโอกาส 
ต าบลบางแกว้ 
จ านวน 1 หลัง หรือ
มากกว่า 

22. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้เด็กปฐมวัย 
ท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น 
(สนามเด็กเล่นสร้าง
ปัญญา) 

100,000.00 กองช่าง เพื่อให้เด็กในศูนย์ได้
เสริมพัฒนาการโดย
ผ่านการเล่น 

ศพด.บางแก้วใน
และ ศพด.บ้านเขา
ฝาชี 

23. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุนเบี้ย
สงเคราะห์แก้ผู้พิการ 

979,200.00 ส านักงานปลัด อบต. เพื่อให้ผู้พิการ ในพื้นที่
ต าบลบางแกว้ได้รับ
การดูแลให้มีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

คนพิการในต าบล 

24. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุนเบี้ย
สงเคราะห์แก่ผู้ชรา 

5,671,200.00 ส านักงานปลัด อบต. เพื่อให้ผู้ชรา ในเขต
พื้นที่ต าบลบางแก้ว 
ได้รับการดูแลให้มี
ความเป็นอยู ่
 

คนชราในเขตต าบล
บางแก้ว 



25. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุนเบี้ย
สงเคราะห์แก่ผู้ป่วยโรค
เอดส ์

30,000.00 ส านักงานปลัด อบต. เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเอดส์ 
ในเขตพื้นที่ ได้รับการ
ดูแลให้มีความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้น 

ผู้ป่วยโรคเอดส ์

26. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

เงินสมทบกองทุน 
สปสช. 

100,000.00 ส านักงานปลัด อบต. เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุน สปสช.โดยถอื
ปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการ
หลักประกัน
คณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 

ประชาชนในต าบล
บางแก้ว 

27. ยุทธศาสตร์ส่งเสริม
ประชาธิปไตย จัด
ระเบียบชุมชน สังคมและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ประชาคม
ระดับหมู่บ้าน/ต าบล
เพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) 

20,000.00 ส านักงานปลัด อบต. เพื่อแจ้งแนวทางการ
พัฒนาท้องถิ่น 
รับทราบปัญหาความ
ต้องการ ประเด็นที่
เกี่ยวขอ้ง เพื่อการ
ทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

จัดท า/ทบทวน
แผนพัฒนาฯ 

28. ยุทธศาสตร์ส่งเสริม
ประชาธิปไตย จัด
ระเบียบชุมชน สังคมและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการจัดตั้งจุด
ตรวจ/ด่านชุมชนและ
จุดให้บริการประชาชน 

10,000.00 ส านักงานปลัด อบต. เพื่อเป็นการป้องกัน
ปัญหาเสพติดในต าบล
บางแก้ว 

จุดตรวจ จ านวน 5 
จุด 

29. ยุทธศาสตร์ส่งเสริม
ประชาธิปไตย จัด
ระเบียบชุมชน สังคมและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล
ส าคัญ 

10,000.00 ส านักงานปลัด อบต. เพื่อลดอุบัติเหตุการใช้
รถใช้ถนนเพื่ออ านวย
ความสะดวกให้กับ
ประชาชน 

เทศกาลปีใหม่ 
เทศกาลสงกรานต์ 
และอื่น ๆ 

30. ยุทธศาสตร์ส่งเสริม
ประชาธิปไตย จัด
ระเบียบชุมชน สังคมและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการพัฒนาระบบ
การจัดเก็บภาษีและ
จัดท าแผนที่ภาษ ี

100,000.00 กองคลัง เพื่อพัฒนาการจัดเก็บ
ภาษีให้มีประสิทธิภาพ 

สามารถจัดท าแผนที่
ภาษีและใช้
ประโยชน์ได้จริง 

31. ยุทธศาสตร์ส่งเสริม
ประชาธิปไตย จัด
ระเบียบชุมชน สังคมและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการส ารวจความ
พึงพอใจของประชาชน
ต่อการให้บริการของ 
อบต.บางแกว้ 

20,000.00 ส านักงานปลัด อบต. เพือ่ส ารวจความพึง
พอใจของประชาชนตอ่
การให้บริการของ 
อบต. 

ประชาชนในต าบล
บางแก้ว 

32. ยุทธศาสตร์ส่งเสริม
ประชาธิปไตย จัด
ระเบียบชุมชน สังคมและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการการด าเนินงาน
ในการบริหารจัดการ
เลือกตั้ง 

300,000.00 ส านักงานปลัด อบต. เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่าย
ส าหรับการเลืออกตั้ง
ตามที่ กกต.ก าหนด 

ต าบลบางแกว้ 

33. ยุทธศาสตร์ส่งเสริม
ประชาธิปไตย จัด
ระเบียบชุมชน สังคมและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการองค์กร 
และพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากร 
 
 

260,000.00 ส านักงานปลัด อบต. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้
มีความรู้ทักษะและ
ประสบการณ์มากขึ้น 

บุคลากรสามารถ
พัฒนาความรู้ 
ทักษะ และ
ประสบการณ์มาก
ขึ้น 
 



34. ยุทธศาสตร์ส่งเสริม
ประชาธิปไตย จัด
ระเบียบชุมชน สังคมและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 
 

โครงการอบรม
จริยธรรมและคุณธรรม 

20,000.00 ส านักงานปลัด อบต. เพื่อเป็นการส่งเสริม
การเป็นคนดีแก่สังคม 

ประชาชนและ
บุคลากร ต าบลบาง
แก้ว 

35. ยุทธศาสตร์การบรหิาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการรักน้ า รักปา่ 
รักษาแผ่นดิน 

5,000.00 ส านักงานปลัด อบต. เพื่อปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ 

พื้นที่ป่าในต าบล 

36. ยุทธศาสตร์การบรหิาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

20,000.00 ส านักงานปลัด อบต. เพื่อสนองพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี

เพื่อสนอง
พระราชด าริฯ 

37. ยุทธศาสตร์การบรหิาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการ วัด ประชา รัฐ 
สร้างสุขพัฒนาวัดตาม
แนว 5 ส. 

10,000.00 กองการศึกษา เพื่อพัฒนาวัดตามแนว 
5 ส.โดยการมีส่วนร่วม 

ประชาชนในต าบล
บางแก้ว 

38. ยุทธศาสตร์การบรหิาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการบริหารจัดการ
สิ่งแวดบ้อมและจัดการ
ขยะ 

10,000.00 กองสาธารณสุข เพื่อคัดแยกขยะและ
ก าจัดขยะอย่างถูกวิธี
และถูกสุขลักษณะ 

บ่อขยะเก่าหมู่ที ่4 

39. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ราชพิธแีละรัฐพิธ ี

กิจกรรมประเพณี
สงกรานต์ 

20,000.00 ส านักงานปลัด อบต. เพื่อให้ประชาชนในเขต 
อบต.ได้อนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่ดีงาม 

ประเพณีสงกรานต์ 

40. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ราชพิธแีละรัฐพิธ ี

กิจกรรมประเพณีวัน
ลอยกระทง 

10,000.00 ส านักงานปลัด อบต. เพื่อให้ประชาชนในเขต 
อบต.ได้อนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม
ประเพณ ี

จัดกิจกรรมประเพณี
วันลอยกระทง 

41. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ราชพิธแีละรัฐพิธ ี

กิจกรรมประเพณีวัน
เข้าพรรษา 

10,000.00 ส านักงานปลัด อบต. เพื่อสนับสนุนส่งเสริม
ศาสนา 

วันเข้าพรรษา 

42. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ราชพิธแีละรัฐพิธ ี

โครงการปกป้องสถาบัน
ส าคัญของชาติ 

20,000.00 ส านักงานปลัด อบต. เพื่อปกป้องสถาบัน การจัดกิจกรรม 

43. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ราชพิธแีละรัฐพิธ ี

โครงกรจัดกิจกรรมราช
พิธี/รัฐพิธ ี

15,000.00 ส านักงานปลัด อบต. เพื่อให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในงานราชพิธี
เพื่อแสดงความ
จงรักภักด ี

การกิจกรรม
มากกว่า 3 ครั้ง ต่อ
ปี 

44. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต 
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ราชพิธแีละรัฐพิธ ี

โครงการจิตอาสา ท า
ความดีด้วยหัวใจ 

20,000.00 ส านักงานปลัด อบต. เพื่อให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมการท าความดี
ด้วยหวัใจเพื่อแสดง
ความจงรักภกัดี 

การท ากจิกรรม
ร่วมกันของ
ประชาชนต าบลบาง
แก้ว 

 



ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 6 โครงการ จ านวนเงิน 6,730,400 บาท      
มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 6 โครงการ จ านวนเงิน 3,476,495 ล้านบาท สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

0 0.00 0 0.00 

ยุทธศาสตร์ส่งเสรมิการเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 0 0.00 0 0.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 3 3,443,400.00 3 3,443,400.00 

ยุทธศาสตร์ส่งเสรมิประชาธิปไตย จัดระเบียบชุมชน สังคมและ
การรักษาความสงบเรียบร้อย 

2 27,425.00 2 22,095.00 

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

0 0.00 0 0.00 

ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ศลิปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ราชพิธีและรัฐพิธ ี

1 11,000.00 1 11,000.00 

รวม 6 3,481,825.00 6 3,476,495.00 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนาม
ในสัญญา มีดังนี ้

  ยุทธศาสตร ์
ชื่อโครงการตาม

แผน 

งบตาม
ข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

เบี้ยยังชีพคน
พิการ 

979,200.00 525,200.00 525,200.00 454,000.00 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

5,671,200.00 2,911,200.00 2,911,200.00 2,760,000.00 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส ์

30,000.00 7,000.00 7,000.00 23,000.00 

4. ยุทธศาสตร์ส่งเสรมิ
ประชาธิปไตย จัดระเบยีบ
ชุมชน สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาลส าคัญ
เช่นเทศกาลปี
ใหม่ เทศกาล
สงกรานต์และ
เทศกาลอื่นๆ 
 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 



5. ยุทธศาสตร์ส่งเสรมิ
ประชาธิปไตย จัดระเบยีบ
ชุมชน สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

โครงการอบรม
จริยธรรมและ
คุณธรรม . 

20,000.00 17,425.00 12,095.00 2,575.00 

6. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
ศิลปะ วัฒนธรรม จารตี 
ประเพณี ภูมิปญัญา
ท้องถิ่น ราชพิธีและรัฐพิธ ี

โครงการจติอาสา
ท าความดีด้วย
หัวใจ 

20,000.00 11,000.00 11,000.00 9,000.00 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว ละอุ่น จ.ระนอง 

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

116 163,014,700.00 - - 
    

2.ยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการ
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

36 26,965,000.00 2 0.00 
    

3.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

70 23,288,500.00 24 6,912,400.00 3 3,443,400.00 3 3,443,400.00 

4.ยุทธศาสตร์
ส่งเสริม
ประชาธิปไตย จัด
ระเบียบชุมชน 
สังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

51 27,062,500.00 8 590,000.00 2 27,425.00 2 22,095.00 

5.ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

25 30,045,000.00 4 30,000.00 
    

6.ยุทธศาสตร์การ
อนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต 
ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
ราชพิธีและรัฐพธิ ี

12 2,590,000.00 6 80,000.00 1 11,000.00 1 11,000.00 

รวม 310 272,965,700.00 44 7,612,400.00 6 3,481,825.00 6 3,476,495.00 

 



ช. ผลการด าเนินงาน 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2564      
ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนใน
พ้ืนที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่
ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้ 

1.เบี้ยยังชีพคนพิการ 
2.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
3.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
4.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญเช่นเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์

และเทศกาลอื่นๆ 
5.โครงการอบรมจริยธรรมและคุณธรรม  
6.โครงการจิตอาสาท าความดีด้วยหัวใจ 

 ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะ
เสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขอองค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้วทราบ เพ่ือจะได้
พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ใน
ระยะต่อไป 

จงึประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 

 

 


