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ประกาศ อบต.บา้นกอก 

เร่ือง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
******************************************* 

      ดว้ยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอ้ 30(5) 
ก าหนดใหผู้บ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ สภาทอ้งถ่ิน คณะกรรมการ
พฒันาทอ้งถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาใหป้ระชาชนทราบโดยทัว่ไปอยา่งนอ้ยปีละหน่ึง
คร้ัง ภายในเดือนธนัวาคมของทุกปี  
     ดงันั้นเพื่อการปฏิบติัให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันา
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอ้ 30(5) อบต.บา้นกอก จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจดัท างบประมาณ 
การใชจ่้าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 มา เพื่อใหป้ระชาชนไดมี้ส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากบัการบริหารจดัการ อบต.บา้นกอก ดงัน้ี  
ก. วิสัยทัศน์ ของ อบต.บา้นกอก  
    " มุ่งสู่เกษตรกรรมกา้วหนา้ ประชาชนอยูดี่ สืบสานประเพณี และส่งเสริมการศึกษา  " 
ข. พันธกิจ ของ อบต.บา้นกอก  
    1. ส่งเสริมการพฒันาและปรับปรุงดา้นโครงสร้างพื้นฐาน ใหไ้ดม้าตรฐานและพอเพียงต่อความตอ้งการของ
ประชาชน  
    2. ส่งเสริมและพฒันาผลิตภณัฑชุ์มชน ส่งเสริมอาชีพใหก้บัประชาชน เกษตรกรรมและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
    3. ส่งเสริมความเขม้แขง็ของครอบครัว ดา้นการกีฬา การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด  
    4. ส่งเสริมการศึกษา และนนัทนาการ เทคโนโลยสีารสนเทศ และการส่ือสารท่ีทนัสมยั และบ ารุงศาสนา 
ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)  
    5. ส่งเสริมพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชน สงเคราะห์ใหค้วามช่วยเหลือและให้โอกาสแก่เด็ก เยาวชน สตรี 
ผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ ผูติ้ดเช้ือเอดส์ และผูย้ากไร้ดอ้ยโอกาสให้ดีข้ึน  
    6. ส่งเสริมดา้นสาธารณสุข สุขภาพอนามยั และป้องกนัโรคติดต่อ การป้องกนัและแกไ้ขปัญหา ยาเสพติดและพฒันา
คุณภาพชีวติ  
    7. ส่งเสริมการอนุรักษฟ้ื์นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื  
    8. การพฒันาระบบการบริหารจดัการภายในองคก์รและการบริการประชาชนส่งเสริมการ มีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจดัท าแผนและพฒันาทอ้งถ่ิน     
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ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ อบต.บา้นกอกไดก้ าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันายทุธศาสตร์ไว ้                   
8 ยทุธศาสตร์ ดงัน้ี 
    ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
        1. แนวทางการพฒันาก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนนในหมู่บา้น 
        2. แนวทางการพฒันาก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาท่อระบายน ้าในหมู่บา้น 
        3. แนวทางการพฒันาก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาแหล่งน ้าเพื่อการเกษตร 
        4. แนวทางการพฒันาขยายเขต ปรับปรุง บ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าในหมู่บา้น 
        5. แนวทางการพฒันาขยายเขต ปรับปรุง บ ารุงรักษาระบบประปาในหมู่บา้น 
        6. แนวทางการพฒันาก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนนเพื่อการเกษตร  

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ 
        1. แนวทางการพฒันาพฒันาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
    ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสังคม ครอบครัวอยูดี่มีสุข 
        1. แนวทางการพฒันาสนบัสนุนและส่งเสริมความเขม้แขง็ของครอบครัว 
        2. แนวทางการพฒันาสนบัสนุนและส่งเสริมดา้นการกีฬา 
    ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
        1. แนวทางการพฒันา เพิ่มช่องทางในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารใหแ้ก่ประชาชน 
        2. แนวทางการพฒันาสนบัสนุนโครงการส่งเสริมการศึกษาในระบบ 
        3. แนวทางการพฒันาสนบัสนุนและส่งเสริมดา้นศาสนา วฒันธรรมประเพณี 
    ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสวสัดิการสังคม 
        1. แนวทางการพฒันาช่วยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี ผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ ผูติ้ดเช้ือเอดส์ และผูย้ากไร้ดอ้ยโอกาส  
    ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสาธารณสุข 
        1. แนวทางการพฒันาส่งเสริมสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัในชีวติ 
    ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
        1. แนวทางการพฒันาสร้างจิตส านึกและความตระหนกัในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
        2. แนวทางการพฒันาบ าบดัและจดัการขยะ ส่ิงปฏิกลู น ้าเสียและมลพิษ 
    ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการบริหารจดัการ 
        1. แนวทางการพฒันาพฒันาและปรับปรุงการบริหารจดัการและการด าเนินงานภายในองคก์ร 
        2. แนวทางการพฒันาพฒันาระบบการปฏิบติังานและความรู้การปฏิบติังานของพนกังานเจา้หนา้ท่ี 
        3. แนวทางการพฒันาส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหาร 
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ง. การวางแผน 
     อบต.บา้นกอก ไดจ้ดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันาและแผนพฒันา 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) ตามกระบวนการท่ี
บญัญติัไวใ้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 โดยผา่น
การมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจดัเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความตอ้งการ
ท่ีแทจ้ริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนน ามาจดัท าโครงการเพื่อพฒันาพื้นท่ี ท่ีบรรจุไวใ้นแผนพฒันา 3 ปี ต่อไป  
     อบต.บา้นกอก ไดป้ระกาศใชแ้ผนพฒันา 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) เม่ือวนัท่ี  17 มิถุนายน 2558 โดยไดก้ าหนด
โครงการท่ีจะด าเนินการตามแผนพฒันา 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561)  

ยุทธศาสตร์ 
2559 2560 2561 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

225 270,307,000.00 135 149,439,480.00 94 147,436,800.00 

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
เศรษฐกิจ 

28 6,490,000.00 21 3,530,000.00 8 770,000.00 

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
สังคม ครอบครัวอยูดี่มีสุข 

29 5,125,000.00 14 1,650,000.00 2 120,000.00 

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
การศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม 

54 6,309,000.00 23 4,102,000.00 12 2,270,000.00 

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
สวสัดิการสังคม 

14 12,322,000.00 9 11,962,000.00 7 11,712,000.00 

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
สาธารณสุข 

18 1,105,000.00 13 998,000.00 10 828,000.00 

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

12 3,580,000.00 10 1,580,000.00 5 670,000.00 

ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการ
บริหารจดัการ 

23 14,312,000.00 16 4,222,000.00 7 402,000.00 

รวม 403 319,550,000.00 241 177,483,480.00 145 164,208,800.00 
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                                          แผนภมูแิสดงจ ำนวนโครงกำร กำรจดัท ำแผน 3 ปี 

                                                         เปรยีบเทยีบตำมยทุธศำสตร ์

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                      
 

แผนภมูแิสดงจ ำนวนโครงกำร ทีไ่ดร้บัจดัสรรงบประมำณ 

                                                          เปรยีบเทยีบตำมยทุธศำสตร ์
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รายละเอียดโครงการในขอ้บญัญติังบประมาณ อบต.บา้นกอก มีดงัน้ี 

  ยทุธศำสตร ์ โครงกำร  
แหลง่ทีม่ำ 
งบประมำณ 

จ ำนวน
งบประมำณ 

วตัถุ 
ประสงค ์

ผลผลติ 

1. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

กอ่สรา้งถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็กภายในหมูบ่า้น 
สายจากบา้นนายแสวง 
ละหานนอก - บา้นนาย
ทองใบ ช านพิงษ์  

เงนิอดุหนุนทั่วไป 89,000.00 เพือ่สัญจร ไป มา 
สะดวกขึน้ 

10 

2. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

กอ่สรา้งถนน คสล. 
ภายในหมูบ่า้นสายบา้น
นางสมนกึ-แยกหลัง
โรงเรยีนบา้นสระสีเ่หลีย่ม  

เงนิอดุหนุนทั่วไป 89,000.00 เพือ่สัญจร ไป มา 
สะดวกขึน้ 

60 

3. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

กอ่สรา้งถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็กภายในหมูบ่า้น 
บา้นนายสัมฤทธิ ์พงษ์
สวุรรณ - บา้นนายสมปอง 
ไชยโสดา 

เงนิอดุหนุนทั่วไป 96,000.00 เพือ่สัญจร ไป มา 
สะดวกขึน้ 

60 

4. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

เทคอนกรตีพรอ้มยกระดับ
ถนน หนา้บา้นนางค าพอง 
- บา้นนายอภสิทิธิ-์มะลิ
วัลย ์

เงนิอดุหนุนทั่วไป 89,000.00 เพือ่สัญจร ไป มา 
สะดวกขึน้ 

700 

5. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

เสรมิถนนคอนกรตีเสรมิ
เหล็ก สายบา้นนาย
สมมาตร-บา้นนายสง่า 

เงนิอดุหนุนทั่วไป 97,000.00 เพือ่เสรมิถนนใหส้งูขึน้ 
น ้าไมท่ว่มขัง 

100 

6. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

ซอ่มแซมถนนลงลกูรัง
รอบหมูบ่า้นทีช่ ารดุ หมูท่ี ่
15 

เงนิอดุหนุนทั่วไป 95,000.00 เพือ่สัญจร ไป มา 
สะดวกขึน้ 

500 

7. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

กอ่สรา้งถนน คสล.เรยีบ
คลองจาน 

เงนิอดุหนุนทั่วไป 93,000.00 เพือ่สัญจร ไป มา 
สะดวกขึน้ 

700 

8. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

กอ่สรา้งถนน คสล. สาย
บา้นนายสมาน - ถนนโนน
ทองทา่ชา้ง  

เงนิอดุหนุนทั่วไป 96,000.00 เพือ่สัญจร ไป มา 
สะดวกขึน้ 

600 

9. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

กอ่สรา้งรอ่งระบายน ้า 
สายจากบา้นนายแหลง่ 
นอ้ยวเิศษ - บา้นนายบวย 
คงบัว  

เงนิอดุหนุนทั่วไป 98,000.00 เพือ่สัญจร ไป มา 
สะดวกขึน้ปราศจากน ้า
ทว่มขัง 

600 

10. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

กอ่สรา้งบล็อกคอนเวริส์
และฝายน ้าลน้ ล าหว้ย
วังไฮ 

เงนิอดุหนุนทั่วไป 382,000.00 เพือ่ระบายน ้าและกักเก็บ
น ้า 

500 

11. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

ขดุลอกล าหว้ยหนิ 
(คลองอสิานเขยีว) 

เงนิอดุหนุนทั่วไป 299,000.00 เพือ่กักเก็บน ้าไดม้ากขึน้ 500 

12. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

ขดุลอกหว้ยกอก เงนิอดุหนุนทั่วไป 348,000.00 เพือ่เก็บกักน ้าไวใ้ชใ้นฤดู
แลง้ 

2,000 

13. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

ตดิตัง้ไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในหมูบ่า้น 

เงนิอดุหนุนทั่วไป 100,000.00 เพือ่ความปลอดภัยใน
การสัญจรยามค ่าคนื 

10 

14. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

ขยายเฟสตไ์ฟฟ้าใน
หมูบ่า้น  

เงนิอดุหนุนทั่วไป 100,000.00 เพือ่ใหป้ระชาชนมไีฟฟ้า
ใชท้ั่วถงึ 

1 

15. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

ตดิตัง้ไฟแสงสวา่ง
สาธารณะ รอบหมูบ่า้น 
หมูท่ี ่13 

เงนิอดุหนุนทั่วไป 100,000.00 เพือ่ความปลอดภัยใน
การสัญจรยามค ่าคนื 

20 

16. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

ตดิตัง้โคมไฟสอ่งสวา่งใน
หมูบ่า้นแยกบา้น อ.วรี
ศักดิ ์ถงึ คุม้ใตอ้า่ง 

เงนิอดุหนุนทั่วไป 100,000.00 เพือ่ความปลอดภัยใน
การสัญจรยามค ่าคนื 

10 
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17. ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาดา้นโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

ตดิตัง้ไฟฟ้าสอ่งสวา่งทาง 

ซอยรวมใจ 3,7 

เงนิอดุหนุนทั่วไป 60,000.00 เพือ่ความปลอดภัยใน

การสัญจรยามค ่าคนื 

7 

18. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

ปรับปรงุระบบไฟฟ้า 
(หมอ้แปลง, สายไฟ ฯ) 

รายไดอ้ืน่ ๆ 235,923.00 ปรับปรงุซอ่มแซมระบบ
ไฟฟ้าทีช่ ารดุใหใ้ชง้าน
ได ้

17 

19. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

จัดหาถังน ้าภายในหมูบ่า้น เงนิอดุหนุนทั่วไป 32,000.00 เพือ่ใหป้ระชาชนใน
หมูบ่า้นมนี ้าอปุโภค 
บรโิภค  

4 

20. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

ขยายเขตประปา ซอย
นายสงกรานต ์ 

เงนิอดุหนุนทั่วไป 100,000.00 เพือ่ขยายเขตน ้าประปา
ใหป้ระชาชนในพืน้ที ่

40 

21. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นโครงสรา้ง

พืน้ฐาน 

ยกระดับถนนลกูรัง สาย
แยกกโิล - บา้นนายนอ้ย 

(หลังศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
ฯ)  

เงนิอดุหนุนทั่วไป 97,000.00 เพือ่ในการสะดวกสัญจร
ไปมา  

300 

22. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

กอ่สรา้งถนนเพือ่
การเกษตร สายหนิลาด
นกแตดแต-้หนิลาดหว้ย
เสีย้ว 

เงนิอดุหนุนทั่วไป 100,000.00 เพือ่สัญจรไป มา และ
ขนสง่พชืผลการเกษตร
สะดวกขึน้ 

2,500 

23. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นเศรษฐกจิ 

สนับสนุนสง่เสรมิพัฒนา
อาชพีตา่งๆ ของ
ประชาชนในพืน้ทีต่ าบล 
และจัดตัง้ศนูยเ์รยีนรู ้

เงนิอดุหนุนทั่วไป 78,320.00 เพือ่ประชาชนมคีวามรู ้
สง่เสรมิพัฒนาอาชพี
ของตนเองและกลุม่
อาชพี  

17 

24. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นเศรษฐกจิ 

อบรมสง่เสรมิอาชพีการ
จัดท าไรน่าสวนผสมตาม
แนวพระราชด ารเิศรษฐกจิ
พอเพยีง 

เงนิอดุหนุนทั่วไป 80,000.00 เพือ่สง่เสรมิใหเ้กษตรกร 
จัดท าไรน่าสวนผสมตาม
แนวพระราชด ารฯิพรอ้ม
ทัง้ศกึษาดงูาน  

50 

25. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นเศรษฐกจิ 

สนับสนุนกองทนุ
สวัสดกิารชมุชน ต.บา้น
กอก (วันละบาท) 

เงนิอดุหนุนทั่วไป 100,000.00 สนับสนุนใหช้มุชนมกีาร 
จัดตัง้กองทนุสวัสดกิาร
ชมุชนโดยเนน้ให ้
ประชาชนมสีว่นรว่มใน
การอดออม  

1 

26. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นสังคม 
ครอบครัวอยูด่มีสีขุ 

สรา้งเสรมิครอบครัว
คณุธรรมและจรยิธรรม 
กจิกรรมพาลกูจูงหลาน
เขา้วัด  

เงนิอดุหนุนทั่วไป 20,000.00 เพือ่ใหส้ถาบันครอบครัว
น าหลักคณุธรรม 
จรยิธรรมมาใชใ้นการ
ด าเนนิชวีติ  

30 

27. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นสังคม 
ครอบครัวอยูด่มีสีขุ 

ฝึกอบรมปลกูฝังคณุธรรม 
จรยิธรรมใหก้ับเยาวชน 
ต าบลบา้นกอกและ
พนักงาน 

เงนิอดุหนุนทั่วไป 70,000.00 เพือ่สรา้งจติส านัก 
ปลกูฝัง คณุธรรม 
จรยิธรรมใหก้ับเยาวชน 
และพนักงาน  

80 

28. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นสังคม 
ครอบครัวอยูด่มีสีขุ 

ป้องกันและแกไ้ขปัญหา
ยาเสพตดิการจัดระเบยีบ
สังคม 

เงนิอดุหนุนทั่วไป 20,000.00 เพือ่ป้องกันและแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิในพืน้ที่
ต าบลบา้นกอก  

17 

29. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นสังคม 
ครอบครัวอยูด่มีสีขุ 

รณรงคแ์ละการป้องกัน
โรคเอดส ์

เงนิอดุหนุนทั่วไป 5,000.00 ใหป้ระชานมคีวามรูค้วาม
เขา้ใจเรือ่งโรคเอดส ์ 

17 

30. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นสังคม 
ครอบครัวอยูด่มีสีขุ 

สนับสนุนกจิกรรมของ
องคก์รสตร ีต าบลบา้น
กอก 

เงนิอดุหนุนทั่วไป 25,000.00 สง่เสรมิการมสีว่นรว่ม
ของ องคก์รสตรทีกุ
ระดับ  

100 

31. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นสังคม 
ครอบครัวอยูด่มีสีขุ 

สนับสนุนอปุกรณก์ฬีาของ
หมูบ่า้นในพืน้ทีต่ าบลบา้น
กอก 

เงนิอดุหนุนทั่วไป 150,000.00 เพือ่ประชาชนมสีขุภาพ
รา่งกายดขีึน้  

24 

32. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นสังคม 
ครอบครัวอยูด่มีสีขุ 

แขง่ขันกฬีาตา้นยาเสพ
ตดิ 

เงนิอดุหนุนทั่วไป 61,790.00 สง่เสรมิใหป้ระชาชน
ออกก าลังกายลดปัญหา
ยาเสพตดิ  

80 

33. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นการศกึษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

ประชาสัมพันธข์อ้มลู
ขา่วสาร 

รายไดจั้ดเก็บเอง 35,000.00 เพือ่เผยแพรข่อ้มลู
ขา่วสารทีเ่ป็นปัจจุบัน
และการเตอืนภัยพบัิติ
ตา่งๆ  

80 
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34. ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาดา้นการศกึษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

สนับสนุนอาหารเสรมิ

(นม)โรงเรยีน,ศนูยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก 

เงนิอดุหนุนทั่วไป 1,066,150.00 สง่เสรมิสขุภาพเด็ก

นักเรยีนใหม้สีขุภาพดี
และไดร้ับอาหาร
ครบถว้น  

80 

35. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นการศกึษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

สนับสนุนอาหารกลางวัน
นักเรยีน (โรงเรยีน) 

เงนิอดุหนุนทั่วไป 1,588,000.00 สง่เสรมิสขุภาพเด็ก
นักเรยีนใหม้สีขุภาพดี
และไดร้ับอาหาร
ครบถว้น  

80 

36. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นการศกึษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

สนับสนุนอาหารกลางวัน
เด็ก ศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 

เงนิอดุหนุนทั่วไป 828,800.00 สง่เสรมิสขุภาพเด็ก
นักเรยีนใหม้สีขุภาพดี
และไดร้ับอาหาร
ครบถว้น  

80 

37. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นการศกึษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

สง่เสรมิพัฒนาครแูละ
บคุลากรในศนูยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก 

เงนิอดุหนุนทั่วไป 14,000.00 พัฒนาบคุลากรในศนูย์
พัฒนาเด็กฯ ใหม้คีวามรู ้
ความสามารถเพิม่ขึน้  

3 

38. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นการศกึษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

จัดงานวันเด็กแหง่ชาต ิ เงนิอดุหนุนทั่วไป 18,481.00 สง่เสรมิกจิกรรมในวัน
เด็กใหเ้ด็กรูจั้กบทบาท
หนา้ทีข่องตนเอง  

80 

39. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นการศกึษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

ปรับปรงุภมูทิัศนศ์นูย์
พัฒนาเด็กเล็กของต าบล
บา้นกอก 

เงนิอดุหนุนทั่วไป 33,800.00 ปรับปรงุสถานทีร่อบนอก
ตัวอาคารใหส้วยงาม 
สะอาดเรยีบรอ้ย  

3 

40. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นการศกึษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

ปรับปรงุ/ซอ่มแซม/ตอ่
เตมิศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็กให ้
ไดม้าตรฐานสาธารณสขุ
ของศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 

เงนิอดุหนุนทั่วไป 118,000.00 ปรับปรงุซอ่มแซมอาคาร
ทีช่ ารดุของ ศพด.ใหใ้ช ้

งานได ้ 

3 

41. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นการศกึษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

อบรมคณุธรรม จรยิธรรม เงนิอดุหนุนทั่วไป 70,000.00 นักเรยีนมโีอกาศรักษา
ศลีปฏบัิตธิรรม สมาธ ิ
เจรญิสตปัิญญา และ

บ าเพ็ญประโยชน์  

1 

42. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นการศกึษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

สง่เสรมิการเรยีนการสอน
สาระวทิยาศาสตร ์

เงนิอดุหนุนทั่วไป 25,000.00 เพือ่สนับสนุนการจัดการ
เรยีนการสอนสาระ
วทิยาศาสตรส์ง่เสรมิให ้
นักเรยีนไดเ้รยีนรูจ้าก
ประสบการจรงิ  

70 

43. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นการศกึษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เกษตรพอเพยีง (รรหลบุ
งิว้) 

เงนิอดุหนุนทั่วไป 25,000.00 เพือ่สง่เสรมิการประกอบ 
อาชพีการเกษตรและฝึก
นสิัยการอยูอ่ยา่ง
ประหยัดพอเพยีง  

70 

44. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นการศกึษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

สง่เสรมิสนับสนุนการปลกู
พชืผักของนักเรยีนใน
โรงเรยีนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง 

เงนิอดุหนุนทั่วไป 25,000.00 นักเรยีนไดท้ าการเกษตร
ปลกูพชืผักสวนครัวใน
โรงเรยีน  

70 

45. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นการศกึษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

ตน้ไมใ้หช้วีติ เงนิอดุหนุนทั่วไป 25,000.00 สนับสนุนโครงการของ
โรงเรยีน ในการรณรงค์
ลดภาวะโลกรอ้น  

80 

46. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นการศกึษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

จัดกจิกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนาวันส าคัญต่างๆ 
และสนับสนุนงาน
ประเพณีตา่งๆ ของ
หมูบ่า้น 

เงนิอดุหนุนทั่วไป 10,000.00 เพือ่สง่เสรมิใหป้ระชาชน
ใหม้กีจิกรรมในวันส าคัญ
ตา่งๆและงานประเพณี
ของหมูบ่า้น  

10 

47. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นการศกึษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

ประเพณีงานบญุบัง้ไฟ
ลา้น 

เงนิอดุหนุนทั่วไป 130,000.00 เพือ่สง่เสรมิประเพณ ี
วัฒนธรรมใหค้งอยูส่บืไป  

80 

48. ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาดา้นการศกึษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

ประเพณีสงกรานต ์ เงนิอดุหนุนทั่วไป 85,000.00 เพือ่สง่เสรมิประเพณ ี

วัฒนธรรมใหค้งอยูส่บืไป  

80 

49. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นการศกึษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

ประเพณีลอยกระทง เงนิอดุหนุนทั่วไป 55,825.00 เพือ่สง่เสรมิประเพณ ี
วัฒนธรรมใหค้งอยูส่บืไป  

80 
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50. ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาดา้นสวัสดกิาร
สังคม 

สนับสนุนเงนิสงเคราะห์

เบีย้ยังชพีผูส้งูอายุ 

เงนิอดุหนุนแบบมี

วัตถปุระสงค ์

9,643,200.00 เพือ่จ่ายเงนิเบีย้ยังชพี

ใหก้ับ ผูส้งูอาย ุ 

ครบทกุราย 

51. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นสวัสดกิาร
สังคม 

สนับสนุนเงนิสงเคราะห์
เบีย้ยังชพีผูต้ดิเชือ้เอดส ์

เงนิอดุหนุนทั่วไป 6,000.00 เพือ่จ่ายเงนิเบีย้ยังชพี
ใหก้ับ ผูต้ดิเชือ้เอดส ์ 

ครบทกุราย 

52. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นสวัสดกิาร
สังคม 

สนับสนุนเงนิสงเคราะห์
เบีย้ยังชพีผูพ้กิาร 

เงนิอดุหนุนแบบมี
วัตถปุระสงค,์เงนิ
สะสม 

1,960,000.00 เพือ่จ่ายเงนิเบีย้ยังชพี
ใหก้ับ ผูพ้กิาร  

ครบทกุราย 

53. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นสวัสดกิาร
สังคม 

จัดงานวันผูส้งูอายุ
แหง่ชาต ิ

เงนิอดุหนุนทั่วไป 52,000.00 สง่เสรมิใหผู้ส้งูอายุ
สามารถ ดแูลตนเองได ้
และครอบครัวให ้
ความส าคัญกับผูส้งูอายุ  

80 

54. ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาดา้นสวัสดกิาร
สังคม 

สงเคราะหค์รอบครัว

ยากจน ผูย้ากไร ้เด็ก 
ผูส้งูอาย ุผูพ้กิาร 
ผูด้อ้ยโอกาสไรท้ีพ่ ึง่ 

เงนิอดุหนุนทั่วไป 50,000.00 เพือ่บรรเทาปัญหาความ

เดอืดรอ้นของประชาชน  

7 

55. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
สาธารณสขุ 

ป้องกันและควบคมุโรค
ไขเ้ลอืดออก 

เงนิอดุหนุนทั่วไป 80,000.00 เพือ่ป้องกันและควบคมุ
โรคไขเ้ลอืดออกภายใน
หมูบ่า้น  

17 

56. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
สาธารณสขุ 

รณรงคแ์ละป้องกันโรค
พษิสนัุขบา้และการ
คมุก าเนดิสนัุข 

เงนิอดุหนุนทั่วไป 45,000.00 เพือ่ป้องกันโรคพษิสนัุข
บา้ และมสีนัุขจรจัด
ลดลง  

17 

57. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
สาธารณสขุ 

จัดตัง้ศนูยร์ายงานสถาน
การจราจรและอยูเ่วรยาม
ชว่งเทศกาล 

เงนิอดุหนุนทั่วไป 50,000.00 เพือ่ลดอบัุตเิหตชุว่ง
เทศกาลทีส่ าคัญ  

17 

58. ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาดา้น
สาธารณสขุ 

สมทบกองทนุหลักประกัน

สขุภาพต าบล(สปสช.) 

เงนิอดุหนุนทั่วไป 103,000.00 เพือ่สง่เสรมิสนับสนุน 

งานบรกิารดา้น
สาธารณสขุในพืน้ที ่ 

17 

59. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
สาธารณสขุ 

รณรงคป์ฏบัิตติามกฎ
จราจร 

เงนิอดุหนุนทั่วไป 10,000.00 เพือ่ใหค้วามรูแ้ก่
ประชาชนในลดอบัุตเิหตุ
จากการจราจร  

17 

60. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
สาธารณสขุ 

จัดซือ้น ้ายาเคมดัีบเพลงิ เงนิอดุหนุนทั่วไป 10,000.00 เพือ่ป้องกันการเกดิ
อัคคภีัยภายในหมูบ่า้น 

17 

61. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
สาธารณสขุ 

สนับสนุนศนูยส์าธารณสขุ
มลูฐาน 

เงนิอดุหนุนทั่วไป 127,500.00 เพือ่สง่เสรมิกจิกรรม
สาธารณสขุมลูฐานแตล่ะ
หมูบ่า้น ดา้นสาธารณสขุ  

17 

62. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น

สาธารณสขุ 

ฝึกอบรมและฝึกทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย

พลเรอืน (อปพร.) 

เงนิอดุหนุนทั่วไป 65,000.00 เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ
และความสามารถของ 

อปพร. ต าบลบา้นกอก  

80 

63. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม 
 
 

ตามพระราชด าริ
พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูหั่วภมูพิลอดยุเดช
และสมเด็จพระนางเจา้
พระบรมราชนีนีาถ ในการ
ดแูลป่า ตน้ไมแ้ละ
สิง่แวดลอ้ม  

เงนิอดุหนุนทั่วไป 50,000.00 สง่เสรมิการปลกูตน้ไม ้
ปลกูหญา้แฝก ดูแลป่า
และการรักษา
สิง่แวดลอ้ม  

17 

64. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม 

ออกเอกสารสทิธิท์ีด่นิ 
โอนทีด่นิและพสิจูนส์ทิธิ
ทีด่นิ 

เงนิอดุหนุนทั่วไป 40,000.00 เพือ่สอบเขตทีด่นิ 
ตรวจสอบพสิจูนส์ทิธ ิ 

80 

65. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม 
 
 
 

สง่เสรมิกจิการควบคมุไฟ
ป่า เป็นการป้องกันไฟป่า
ในพืน้ที ่ต.บา้นกอกและ
ใกลเ้คยีงและการซอ้ม
แผนป้องกันอัคคภีัยใน
พืน้ที ่

เงนิอดุหนุนทั่วไป 3,000.00 สง่เสรมิกจิการงานการ
ควบคมุไฟป่า และ
ป้องกันการเกดิไฟป่าใน
พืน้ที ่และซอ้มแผน
ป้องกันอัคคภีัยในพืน้ที ่ 

70 
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66. ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม 

จัดหาถังขยะ เงนิอดุหนุนทั่วไป 86,970.00 เพือ่รองรับขยะจาก

ครัวเรอืนสะดวกในการ
จัดเก็บ  

17 

67. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม 

จัดเก็บขยะมลูฝอย รายไดจั้ดเก็บเอง 156,000.00 เพือ่รักษาความสะอาด
ของ หมูบ่า้นน่าอยู่  

80 

68. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม 

สง่เสรมิการจัดระบบการ
ก าจัดขยะในครัวเรอืนและ
สรา้งพลังชมุชน 

เงนิอดุหนุนทั่วไป 50,000.00 เพือ่ลดปัญหาขยะมลู
ฝอยในครัวเรอืน  

80 

69. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นการ
บรหิารจัดการ 

จัดซือ้ครภุัณท/์
บ ารงุรักษาและซอ่มแซม
ครภุัณฑ ์

เงนิอดุหนุนทั่วไป 499,900.00 เพือ่จัดหาครภุัณฑใ์น
การ พัฒนาการบรหิาร
จัดการของ อบต. และ

ใหบ้รกิารประชาชน
รวดเร็วขึน้ พรอ้มทัง้การ
บ ารงุรักษา  

80 

70. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นการ
บรหิารจัดการ 

สง่เสรมิความรูเ้กีย่วกับ
การช าระภาษี ทีถ่กูตอ้ง
รวดเร็วใหก้ับประชาชน 

รายไดจั้ดเก็บเอง 5,000.00 เพือ่ใหป้ระชาชนมี
ความรู ้เกีย่วกับการช าระ
ภาษีทีถ่กูตอ้ง  

20 

71. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นการ
บรหิารจัดการ 

เพิม่ประสทิธภิาพศนูยร์วม
ขอ้มลูขา่วสารการจัดซือ้
หรอืจา้งของ อบต. ระดับ
อ าเภอและศนูย์
ประสานงานองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

เงนิอดุหนุนทั่วไป 32,000.00 เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ
การด าเนนิงานของศนูย์
รวมขอ้มลูขา่วสารระดับ
อ าเภอ  

10 

72. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นการ
บรหิารจัดการ 

จัดท าแผนทีภ่าษีและ
ทะเบยีนทรัพยส์นิ แผนที่
อบต. ฯ ระบบสารสนเทศ 

เงนิอดุหนุนทั่วไป 200,000.00 พัฒนาระบบสารสนเทศ
ใหท้ันสมัยและทราบ
ขอ้มลูพืน้ฐานของต าบล
ครบถว้นทกุดา้น  

50 

73. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นการ
บรหิารจัดการ 

ปรับปรงุอาคารส านักงาน 
อบต.เชน่ หอ้งประชมุ 
หอ้งน ้า 

เงนิอดุหนุนทั่วไป 623,000.00 อ านวยความสะดวกใหผู้ ้
มาตดิตอ่ราชการ ตาม
มาตรฐาน HAS 
(มาตรฐานสว้ม
สาธารณะ)  

80 

74. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นการ
บรหิารจัดการ 

บ ารงุรักษาและซอ่มแซม
ทรัพยส์นิ 

เงนิอดุหนุนทั่วไป 293,000.00 เพือ่บ ารงุรักษาและ
ซอ่มแซมทรัพยส์นิที่
ช ารดุเสยีหายใหใ้ชง้าน
ไดด้ ี 

70 

75. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นการ
บรหิารจัดการ 

จัดสง่บคุลากรเขา้รว่ม
ฝึกอบรม 

รายไดจั้ดเก็บเอง 145,000.00 เพือ่เพิม่พนูความรู ้
ความสามารถใน
ต าแหน่ง ของพนักงาน 
เจา้หนา้ที ่สมาชกิสภาฯ 
และคณะผูบ้รหิารฯ  

1 

76. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นการ
บรหิารจัดการ 

ฝึกอบรมเพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพและศกึษาดู
งาน 

เงนิอดุหนุนทั่วไป 50,000.00 เพือ่ฝึกอบรมเพิม่
ประสทิธภิาพ ความรู ้
ความสามารถใหก้ับคณะ
ผูบ้รหิารฯ สมาชกิสภาฯ 
พนักงานสว่นต าบล ผูน้ า
หมูบ่า้น ฯลฯ  

80 

77. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นการ
บรหิารจัดการ 

การพัฒนางานใหม้ี
ประสทิธภิาพ (KM) 

เงนิอดุหนุนทั่วไป 20,000.00 เพือ่พัฒนางานใหม้ี
ประสทิธภิาพและได ้
มาตรฐาน  

80 

78. ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาดา้นการ
บรหิารจัดการ 
 
 
 
 

จัดอบรมใหค้วามรูเ้ตรยีม

ความพรอ้มเขา้สู่

ประชาคมอาเซยีน 
 

เงนิอดุหนุนทั่วไป 30,000.00 เพือ่เพิม่ความรู ้เพิม่

ทักษะใหส้ามารถใช ้

ภาษาอังกฤษในการ
ตดิตอ่สือ่สารได ้ 

70 
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79. ยทุธศาสตรก์าร

พัฒนาดา้นการ
บรหิารจัดการ 

การส ารวจความพงึพอใจ

การใหบ้รกิาร/ด าเนนิงาน
ของ อบต. 

เงนิอดุหนุนทั่วไป 20,000.00 เพือ่ประเมนิ

ประสทิธภิาพการ
บรหิารงานและการ
ด าเนนิงานของ อบต.  

80 

80. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นการ
บรหิารจัดการ 

สง่เสรมิและสนับสนุน
กระบวนการจัดท า 
ทบทวน ปรับปรงุ พัฒนา
คณุภาพแผนชมุชน และ
ขับเคลือ่นแผนชมุชนแบบ
บรูณาการ 

เงนิอดุหนุนทั่วไป 1,680.00 สง่เสรมิการมสีว่นรว่ม
ของประชาชนในการ
จัดท าแผนชมุชนใหต้รง
กับความตอ้งการของ
ชมุชน  

17 

81. ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นการ
บรหิารจัดการ 

จัดท าแผนพัฒนา อบต. 
ประชมุบรูณาการ การ
ประชมุการจัดท าแผน 
ประชาคมระดับต าบล 
ประสานแผน เกีย่วกับ
แผนพัฒนาทอ้งถิน่ 

เงนิอดุหนุนทั่วไป 23,000.00 เพือ่จัดเวทที าประชาคม 
รับทราบขอ้มลูปัญหา
ความตอ้งการของ
ประชาชน และการ
ประชมุของ
คณะกรรมการในการ
จัดท าแผนพัฒนา
ทอ้งถิน่  

80 

 

 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2559 
อบต.บ้านกอก จัตุรัส จ.ชัยภูมิ  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

225.0 270.31 22.0 2.90 20.0 2.48 20.0 2.48 20.0 2.48 

2.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
เศรษฐกิจ 

28.0 6.49 3.0 0.26 2.0 0.09 2.0 0.09 2.0 0.09 

3.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
สังคม ครอบครัวอยูดี่มีสุข 

29.0 5.12 7.0 0.35 4.0 0.29 4.0 0.29 4.0 0.29 

4.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
การศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม 

54.0 6.31 17.0 4.15 15.0 3.08 15.0 3.08 15.0 3.08 

5.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
สวสัดิการสังคม 

14.0 12.32 5.0 11.71 4.0 10.70 4.0 10.70 4.0 10.70 

6.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
สาธารณสุข 

18.0 1.10 8.0 0.49 8.0 0.41 8.0 0.41 8.0 0.41 

7.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

12.0 3.58 6.0 0.39 5.0 0.19 5.0 0.19 5.0 0.19 

8.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
การบริหารจดัการ 

23.0 14.31 13.0 1.94 9.0 1.17 8.0 0.58 7.0 0.30 
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รายละเอียดโครงการในข้อบญัญตัิงบประมาณ อบต.บ้านกอก ท่ีมกีารก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

 
 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

โครงการ 
แหล่งที่ 
มางบ 

ประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัต ิ

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การด าเนิน 

งาน 

1 ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายใน
หมู่บา้น สายจากบา้น
นายแสวง ละหานนอก    
- บา้นนายทองใบ  ช านิ
พงษ ์ 

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

89,000.00 85,500.00 20/2559 14/03/2559 30 

2 ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมู่บา้นสายบา้น
นางสมนึก-แยกหลงั
โรงเรียนบา้นสระ
ส่ีเหล่ียม  

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

89,000.00 82,000.00 20/2559 14/03/2559 30 

3 ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายใน
หมู่บา้น บา้นนายสมัฤทธ์ิ 
พงษสุ์วรรณ - บา้นนาย
สมปอง  ไชยโสดา 

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

96,000.00 87,000.00 20/2559 14/03/2559 30 

4 ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

เทคอนกรีตพร้อม
ยกระดบัถนน หนา้บา้น
นางค าพอง - บา้นนาย
อภิสิทธ์ิ-มะลิวลัย ์

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

89,000.00 85,000.00 19/2559 08/03/2559 75 

5 ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

เสริมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบา้นนาย
สมมาตร-บา้นนายสง่า 

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

97,000.00 84,000.00 19/2559 08/03/2559 75 

6 ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ซ่อมแซมถนนลงลูกรัง
รอบหมู่บา้นท่ีช ารุด หมู่
ท่ี 15 

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

95,000.00 67,500.00 26/2559 30/03/2559 30 

7 ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.เรียบ
คลองจาน 

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

93,000.00 89,000.00 19/2559 08/03/2559 75 
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8 ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บา้นนายสมาน - ถนน
โนนทองท่าชา้ง  

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

96,000.00 87,800.00 19/2559 08/03/2559 75 

9 ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส
และฝายน ้าลน้ ล าห้วย
วงัไฮ 

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

382,000.00 337,000.00 16/2559 16/02/2559 30 

10 ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ขดุลอกล าห้วยหิน 
(คลองอิสานเขียว) 

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

299,000.00 260,000.00 15/2559 02/02/2559 30 

11 ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ขดุลอกห้วยกอก เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

348,000.00 337,000.00 17/2559 16/02/2559 30 

12 ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในหมู่บา้น 

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

100,000.00 70,388.43 00/2559 25/07/2559 1 

13 ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ขยายเฟสตไ์ฟฟ้าใน
หมู่บา้น  

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

100,000.00 96,314.98 00/2559 25/07/2559 1 

14 ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ติดตั้งไฟแสงสว่าง
สาธารณะ รอบหมู่บา้น 
หมู่ท่ี 13 

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

100,000.00 96,314.98 00/2559 25/07/2559 1 

15 ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ติดตั้งโคมไฟส่องสวา่ง
ในหมู่บา้นแยกบา้น อ.วีร
ศกัด์ิ ถึง คุม้ใตอ่้าง 

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

100,000.00 93,558.66 00/2559 25/08/2559 5 

16 ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสวา่ง
ทาง ซอยรวมใจ 3,7 

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

60,000.00 56,540.94 00/2559 26/08/2559 5 
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17 ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ปรับปรุงระบบไฟฟ้า 
(หมอ้แปลง, สายไฟ ฯ) 

รายไดอ่ื้น ๆ 235,923.00 235,922.11 00/2559 28/04/2559 5 

18 ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

จดัหาถงัน ้าภายใน
หมู่บา้น 

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

32,000.00 32,000.00 35/2559 24/08/2559 30 

19 ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ยกระดบัถนนลูกรัง สาย
แยกกิโล - บา้นนายน้อย 
(หลงัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ฯ)  

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

97,000.00 97,000.00 24/2559 30/03/2559 30 

20 ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนนเพ่ือ
การเกษตร สายหินลาด
นกแตดแต-้หินลาดห้วย
เส้ียว 

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

100,000.00 99,000.00 25/2559 30/03/2559 30 

21 ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
เศรษฐกิจ 

สนบัสนุนส่งเสริมพฒันา
อาชีพต่างๆ ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบล 
และจดัตั้งศูนยเ์รียนรู้ 

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

78,320.00 18,000.00 ชย.-/2559 23/06/2559 5 

         13,100.00 29/2559 22/06/2559 3 

         14,140.00 28/2559 24/06/2559 3 

         25,000.00 47/2559 23/06/2559 5 

         500.00 ชย.-/2559 22/06/2559 1 

22 ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
เศรษฐกิจ 

อบรมส่งเสริมอาชีพการ
จดัท าไร่นาสวนผสมตาม
แนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง 

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

80,000.00 450.00 00/2559 13/06/2559 10 

         14,550.00 26/2559 07/06/2559 2 

         680.00 00/2559 16/06/2559 5 

23 ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
สงัคม ครอบครัว
อยูดี่มีสุข 

ฝึกอบรมปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม
ให้กบัเยาวชน ต าบลบา้น
กอกและพนกังาน 

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

70,000.00 6,000.00 ชย.-/2559 25/07/2559 1 

         12,000.00 51/2559 25/07/2559 2 

         700.00 ชย.-/2559 22/07/2559 1 

         5,622.00 ชย.-/2559 22/07/2559 1 

         45,500.00 52/2559 25/07/2559 2 
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24 ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
สงัคม ครอบครัว
อยูดี่มีสุข 

สนบัสนุนกิจกรรมของ
องคก์รสตรี ต  าบลบา้น
กอก 

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

25,000.00 25,000.00 ชย.- / 
2559 

01/10/2558 365 

25 ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
สงัคม ครอบครัว
อยูดี่มีสุข 

สนบัสนุนอุปกรณ์กีฬา
ของหมู่บา้นในพ้ืนท่ี
ต าบลบา้นกอก 

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

150,000.00 135,460.00 38/2559 16/09/2559 10 

26 ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
สงัคม ครอบครัว
อยูดี่มีสุข 

แข่งขนักีฬาตา้นยาเสพ
ติด 

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

61,790.00 61,790.00 ชย. - 
/2559 

25/11/2558 30 

27 ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

สนบัสนุนอาหารเสริม
(นม)โรงเรียน,ศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก 

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

1,066,150.00 20,450.64 2/2559 30/10/2558 30 

         19,476.80 4/2559 01/12/2558 20 

         19,476.80 5/2559 04/01/2559 20 

         19,476.80 5/2559 04/01/2559 47 

         6,816.88 5/2559 04/01/2559 47 

         45,137.04 12/2559 02/03/2559 10 

         51,402.96 5/2559 04/01/2559 20 

         48,955.20 4/2559 30/11/2558 20 

         48,955.20 5/2559 04/01/2559 20 

         48,955.20 5/2559 04/01/2559 20 

         17,134.32 5/2559 04/01/2559 7 

         113,452.56 ชย.-/2559 14/01/2559 39 

28 ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

สนบัสนุนอาหาร
กลางวนันกัเรียน 
(โรงเรียน) 

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

1,588,000.00 372,000.00 ชย. - 
/2559 

01/10/2558 60 

         139,000.00 ชย.-/2559 20/01/2559 60 

         27,000.00 ชย.-/2559 20/01/2559 60 

         51,000.00 ชย.-/2559 20/01/2559 60 

         94,000.00 ชย.-/2559 20/01/2559 60 

         58,000.00 ชย.-/2559 20/01/2559 60 

         318,000.00 ชย./2559 01/06/2559 100 

         188,000.00 ชย.-/2559 01/06/2559 100 



15 

         92,000.00 ชย.-/2559 01/06/2559 100 

         42,000.00 ชย.-/2559 01/06/2559 100 

         124,000.00 ชย./2559 01/06/2559 100 

29 ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

สนบัสนุนอาหาร
กลางวนัเด็ก ศูนยพ์ฒันา
เด็กเลก็ 

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

828,800.00 148,000.00 ชย. - 
/2559 

01/10/2558 60 

         81,000.00 ชย/2559 20/01/2559 60 

         33,000.00 ชย.-/2559 20/01/2559 60 

         34,000.00 ชย.-/2559 20/01/2559 60 

         194,400.00 ชย.-/2559 01/04/2559 120 

         81,600.00 ชย.-/2559 01/04/2559 120 

         79,200.00 ชย.-/2559 01/04/2559 120 

         17,760.00 ชย.-/2559 01/07/2559 90 

         33,600.00 ชย.-/2559 01/07/2559 90 

         13,920.00 ชย.-/2559 01/07/2559 90 

30 ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

ส่งเสริมพฒันาครูและ
บุคลากรในศูนยพ์ฒันา
เด็กเลก็ 

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

14,000.00 13,000.00 ชย.-/2559 23/06/2559 5 

31 ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

จดังานวนัเด็กแห่งชาติ เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

18,481.00 18,481.00 เลขท่ 
8/2559 

04/01/2559 30 

32 ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

ปรับปรุงภูมิทศัน์ศูนย์
พฒันาเด็กเล็กของต าบล
บา้นกอก 

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

33,800.00 22,000.00 54/2559 09/08/2559 30 

33 ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ต่อ
เติมศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กให้
ไดม้าตรฐานสาธารณสุข
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

118,000.00 112,000.00 55/2559 10/08/2559 30 
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34 ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

อบรมคุณธรรม 
จริยธรรม 

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

70,000.00 30,000.00 ชย.-/2559 01/07/2559 90 

35 ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

ส่งเสริมการเรียนการ
สอนสาระวิทยาศาสตร์ 

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

25,000.00 25,000.00 ชย.-/2559 01/07/2559 90 

36 ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

เกษตรพอเพียง (รรหลุบ
ง้ิว) 

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

25,000.00 25,000.00 ชย.-/2559 01/07/2559 90 

37 ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

ส่งเสริมสนบัสนุนการ
ปลูกพืชผกัของนกัเรียน
ในโรงเรียนตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

25,000.00 25,000.00 ชย.-/2559 01/07/2559 90 

38 ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

ตน้ไมใ้ห้ชีวิต เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

25,000.00 25,000.00 ชย.-/2559 01/07/2559 90 

39 ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

ประเพณีงานบุญบั้งไฟ
ลา้น 

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

130,000.00 3,069.00 ชย./2559 12/05/2559 2 

40 ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

ประเพณีสงกรานต ์ เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

85,000.00 10,000.00 ชย.- 
/2559 

01/04/2559 30 

         1,800.00 ชย.-/2559 01/01/2559 30 
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         1,275.00 ชย.- 
/2559 

07/04/2559 5 

         3,000.00 ชย.-/2559 11/04/2559 3 

         6,800.00 ชย.-/2559 12/04/2559 2 

         10,000.00 ชย.-/2559 11/04/2559 2 

         10,000.00 ชย.-/2559 12/04/2559 1 

         1,050.00 ชย.-/2559 11/04/2559 2 

41 ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

ประเพณีลอยกระทง เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

55,825.00 55,825.00 ชย. - 
/2559 

23/11/2558 30 

42 ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
สวสัดิการสงัคม 

สนบัสนุนเงินสงเคราะห์
เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ

เงินอุดหนุน
แบบมีวตัถุ 
ประสงค ์

9,643,200.00 837,200.00 ชย. - 
/2559 

08/10/2558 30 

         834,200.00 ชย. - 
/2559 

05/11/2558 30 

         834,100.00 ชย. - 
/2559 

01/12/2558 30 

         830,100.00 ชย. - 
/2559 

01/01/2559 30 

         827,800.00 ชย.-/2559 01/02/2559 29 

         824,900.00 ชย.- / 
2559 

01/03/2559 30 

         818,800.00 ชย.- 
/2559 

01/04/2559 30 

         815,200.00 ชย.-/2559 02/05/2559 30 

         812,600.00 ชย.-/2559 01/06/2559 30 

         810,200.00 ชย.-/2559 01/07/2559 31 

         807,200.00 ชย.-/2559 01/08/2559 31 

43 ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
สวสัดิการสงัคม 

สนบัสนุนเงินสงเคราะห์
เบ้ียยงัชีพผูติ้ดเช้ือเอดส์ 

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

6,000.00 500.00 ชย. - 
/2559 

08/10/2558 30 

         500.00 ชย. - 
/2559 

05/11/2558 30 

         500.00 ชย. - 
/2559 

01/12/2558 30 
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         500.00 ชย. - 
/2559 

01/01/2559 30 

         500.00 ชย.-/2559 01/02/2559 29 

         500.00 ชย. - 
/2559 

01/03/2559 30 

         500.00 ชย.- 
/2559 

01/04/2559 30 

         500.00 ชย.-/2559 02/05/2559 30 

         500.00 ชย/2559 01/06/2559 30 

44 ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
สวสัดิการสงัคม 

สนบัสนุนเงินสงเคราะห์
เบ้ียยงัชีพผูพิ้การ 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วตัถุประสง
ค,์เงินสะสม 

1,960,000.00 143,200.00 ชย. - 
/2559 

08/10/2558 30 

         142,400.00 ชย. - 
/2559 

05/11/2558 30 

         141,600.00 ชย. - 
/2559 

01/12/2558 30 

         141,600.00 ชย. - 
/2559 

01/01/2559 30 

         140,000.00 ชย.-/2559 01/02/2559 29 

         140,000.00 ชย.-/2559 01/03/2559 30 

         140,000.00 ชย.- 
/2559 

01/04/2559 30 

         138,400.00 ชย.-/2559 02/05/2559 30 

         137,600.00 ชย./2559 01/06/2559 30 

         137,600.00 ชย.-/2559 01/07/2559 31 

         199,200.00 ชย.-/2559 01/08/2559 31 

45 ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
สวสัดิการสงัคม 

จดังานวนัผูสู้งอายุ
แห่งชาติ 

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

52,000.00 11,390.00 17/2559 05/04/2559 3 

         9,000.00 ชย.-/2559 01/04/2559 30 

         9,500.00 ชย.-/2559 07/04/2559 1 

         990.00 ชย.-/2559 05/04/2559 3 

         4,300.00 ชย.-/2559 05/04/2559 1 

         1,840.00 ชย.-/2559 05/04/2559 1 

46 ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
สาธารณสุข 

ป้องกนัและควบคุมโรค
ไขเ้ลือดออก 

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

80,000.00 71,100.00 24/2559 01/06/2559 7 
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47 ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
สาธารณสุข 

รณรงคแ์ละป้องกนัโรค
พิษสุนขับา้และการ
คุมก าเนิดสุนขั 

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

45,000.00 38,350.00 30/2559 27/07/2559 2 

48 ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
สาธารณสุข 

จดัตั้งศูนยร์ายงานสถาน
การจราจรและอยูเ่วรยาม
ช่วงเทศกาล 

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

50,000.00 14,160.00 00/2559 22/01/2559 1 

         16,800.00 00/2559 28/04/2559 1 

         2,400.00 00/2559 30/09/2559 1 

49 ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
สาธารณสุข 

สมทบกองทุน
หลกัประกนัสุขภาพ
ต าบล(สปสช.) 

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

103,000.00 103,000.00 ชย.- 
/2559 

01/10/2558 1 

50 ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
สาธารณสุข 

รณรงคป์ฏิบติัตามกฎ
จราจร 

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

10,000.00 3,600.00 00/2559 11/07/2559 5 

51 ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
สาธารณสุข 

จดัซ้ือน ้ายาเคมีดบัเพลิง เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

10,000.00 7,500.00 00/2559 12/09/2559 10 

52 ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
สาธารณสุข 

สนบัสนุนศูนย์
สาธารณสุขมูลฐาน 

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

127,500.00 127,500.00 ชย.-/2559 01/10/2558 365 

53 ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
สาธารณสุข 

ฝึกอบรมและฝึกทบทวน
อาสาสมคัรป้องกนัภยั
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

65,000.00 20,400.00 ชย.-/2559 17/08/2559 1 

         1,764.00 ชย.-/2559 16/08/2559 1 

         900.00 ชย.-/2559 15/08/2559 2 

         740.00 ชย.-/2559 16/08/2559 1 

54 ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

ตามพระราชด าริ
พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วัภูมิพลอดุยเดช
และสมเด็จพระนางเจา้
พระบรมราชีนีนาถ ใน
การดูแลป่า ตน้ไมแ้ละ
ส่ิงแวดลอ้ม  

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

50,000.00 450.00 ชย.-/2559 07/06/2559 2 

         14,550.00 26/2559 07/06/2559 2 

         680.00 ชย.-/2559 09/06/2559 2 
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55 ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

ออกเอกสารสิทธ์ิท่ีดิน 
โอนท่ีดินและพิสูจน์สิทธิ
ท่ีดิน 

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

40,000.00 10,290.00 00/2559 11/01/2559 2 

         9,990.00 00/2559 22/06/2559 2 

56 ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

จดัหาถงัขยะ เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

86,970.00 86,524.00 7/2559 04/01/2559 30 

57 ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

จดัเก็บขยะมูลฝอย รายได้
จดัเก็บเอง 

156,000.00 12,000.00 1/2559 01/10/2558 1 

         13,000.00 6/2559 01/11/2558 1 

         13,000.00 6/2559 01/12/2558 1 

         13,000.00 6/2559 01/01/2559 1 

         13,000.00 6/2559 01/04/2559 11 

58 ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

ส่งเสริมการจดัระบบการ
ก าจดัขยะในครัวเรือน
และสร้างพลงัชุมชน 

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

50,000.00 300.00 00/2559 22/09/2559 5 

59 ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นการ
บริหารจดัการ 

จดัซ้ือครุภณัท/์
บ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ครุภณัฑ ์

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

499,900.00 297,400.00 32/2559 16/08/2559 15 

60 ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นการ
บริหารจดัการ 

เพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์
รวมขอ้มูลข่าวสารการ
จดัซ้ือหรือจา้งของ อบต. 
ระดบัอ าเภอและศูนย์
ประสานงานองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

32,000.00 32,000.00 ชย.-/2559 01/10/2558 1 

61 ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นการ
บริหารจดัการ 

จดัท าแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิ์น แผนท่ี
อบต. ฯ ระบบ
สารสนเทศ 

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

200,000.00 200,000.00 49/2559 11/07/2559 45 
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62 ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นการ
บริหารจดัการ 

ปรับปรุงอาคาร
ส านกังาน อบต.เช่น ห้อง
ประชุม ห้องน ้า 

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

623,000.00 464,000.00 7/2559 27/09/2559 45 

         106,000.00 65/2559 28/09/2559 40 

63 ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นการ
บริหารจดัการ 

การพฒันางานให้มี
ประสิทธิภาพ (KM) 

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

20,000.00 3,600.00 00/2559 15/09/2559 1 

         5,896.00 00/2559 14/09/2559 2 

         8,000.00 00/2559 14/09/2559 1 

         500.00 00/2559 14/09/2559 1 

64 ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นการ
บริหารจดัการ 

จดัอบรมให้ความรู้เตรียม
ความพร้อมเขา้สู่
ประชาคมอาเซียน 

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

30,000.00 12,000.00 ชย.-/2559 18/02/2559 50 

65 ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นการ
บริหารจดัการ 

การส ารวจความพึงพอใจ
การให้บริการ/ด าเนินงาน
ของ อบต. 

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

20,000.00 20,000.00 59/2559 01/09/2559 30 

66 ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นการ
บริหารจดัการ 

ส่งเสริมและสนบัสนุน
กระบวนการจดัท า 
ทบทวน ปรับปรุง พฒันา
คุณภาพแผนชุมชน และ
ขบัเคล่ือนแผนชุมชน
แบบบูรณาการ 

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

1,680.00 600.00 00/2559 29/03/2559 1 

         360.00 00/2559 29/03/2559 5 

         720.00 00/2559 27/04/2559 5 

67 ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้นการ
บริหารจดัการ 

จดัท าแผนพฒันา อบต. 
ประชุมบูรณาการ การ
ประชุมการจดัท าแผน 
ประชาคมระดบัต าบล 
ประสานแผน เก่ียวกบั
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

เงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

23,000.00 1,408.00 00/2559 11/11/2558 5 

         1,680.00 00/2559 29/03/2559 5 

         17,300.00 23/2559 29/03/2559 1 

         540.00 00/2559 08/04/2559 1 

 
 
 
 
 
 



22 
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ช. ผลการด าเนินงาน 
      อบต.บา้นกอก ไดด้ าเนินการโครงการตามเทศบญัญติังบประมาณ ปี 2559 ในเขตพื้นท่ี โดยไดรั้บ 
ความร่วมมือการส่งเสริมและสนบัสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นท่ีตลอดจนโครงการต่างๆ 
ประสบผลส าเร็จดว้ยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นท่ีและพื้นท่ีใกลเ้คียง โดยมีผลการด าเนินงานท่ีส าคญั
ดงัน้ี 
    1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น สายจากบา้นนายแสวง ละหานนอก - บา้นนายทองใบ  
ช านิพงษ ์ 
    2. ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บา้นสายบา้นนางสมนึก-แยกหลงัโรงเรียนบา้นสระส่ีเหล่ียม  
    3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น บา้นนายสัมฤทธ์ิ พงษสุ์วรรณ - บา้นนายสมปอง ไชยโสดา 
    4. เทคอนกรีตพร้อมยกระดบัถนน หนา้บา้นนางค าพอง - บา้นนายอภิสิทธ์ิ-มะลิวลัย ์
    5. เสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้นนายสมมาตร-บา้นนายสง่า 
    6. ซ่อมแซมถนนลงลูกรังรอบหมู่บา้นท่ีช ารุด หมู่ท่ี 15 
    7. ก่อสร้างถนน คสล.เรียบคลองจาน 
    8. ก่อสร้างถนน คสล. สายบา้นนายสมาน - ถนนโนนทองท่าชา้ง  
    9. ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์สและฝายน ้าลน้ ล าหว้ยวงัไฮ 
    10. ขดุลอกล าหว้ยหิน (คลองอิสานเขียว) 
    11. ขดุลอกหว้ยกอก 
    12. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บา้น 
    13. ขยายเฟสตไ์ฟฟ้าในหมู่บา้น  
    14. ติดตั้งไฟแสงสวา่งสาธารณะ รอบหมู่บา้น หมู่ท่ี 13 
    15. ติดตั้งโคมไฟส่องสวา่งในหมู่บา้นแยกบา้น อ.วรีศกัด์ิ ถึง คุม้ใตอ่้าง 
    16. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสวา่งทาง ซอยรวมใจ 3,7 
    17. ปรับปรุงระบบไฟฟ้า (หมอ้แปลง, สายไฟ ฯ) 
    18. จดัหาถงัน ้าภายในหมู่บา้น 
    19. ยกระดบัถนนลูกรัง สายแยกกิโล - บา้นนายนอ้ย (หลงัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กฯ)  
    20. ก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร สายหินลาดนกแตดแต-้หินลาดหว้ยเส้ียว 
    21. สนบัสนุนส่งเสริมพฒันาอาชีพต่างๆ ของประชาชนในพื้นท่ีต าบล และจดัตั้งศูนยเ์รียนรู้ 
    22. อบรมส่งเสริมอาชีพการจดัท าไร่นาสวนผสมตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
    23. ฝึกอบรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมใหก้บัเยาวชน ต าบลบา้นกอกและพนกังาน 
    24. สนบัสนุนกิจกรรมขององคก์รสตรี ต าบลบา้นกอก 
    25. สนบัสนุนอุปกรณ์กีฬาของหมู่บา้นในพื้นท่ีต าบลบา้นกอก 
    26. แข่งขนักีฬาตา้นยาเสพติด 
    27. สนบัสนุนอาหารเสริม(นม)โรงเรียน,ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
    28. สนบัสนุนอาหารกลางวนันกัเรียน (โรงเรียน) 
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    29. สนบัสนุนอาหารกลางวนัเด็ก ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
    30. ส่งเสริมพฒันาครูและบุคลากรในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
    31. จดังานวนัเด็กแห่งชาติ 
    32. ปรับปรุงภูมิทศัน์ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของต าบลบา้นกอก 
    33. ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ต่อเติมศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กใหไ้ดม้าตรฐานสาธารณสุขของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
    34. อบรมคุณธรรม จริยธรรม 
    35. ส่งเสริมการเรียนการสอนสาระวทิยาศาสตร์ 
    36. เกษตรพอเพียง (รรหลุบง้ิว) 
    37. ส่งเสริมสนบัสนุนการปลูกพืชผกัของนกัเรียนในโรงเรียนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    38. ตน้ไมใ้หชี้วติ 
    39. ประเพณีงานบุญบั้งไฟลา้น 
    40. ประเพณีสงกรานต ์
    41. ประเพณีลอยกระทง 
    42. สนบัสนุนเงินสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ
    43. สนบัสนุนเงินสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูติ้ดเช้ือเอดส์ 
    44. สนบัสนุนเงินสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูพ้ิการ 
    45. จดังานวนัผูสู้งอายแุห่งชาติ 
    46. ป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออก 
    47. รณรงคแ์ละป้องกนัโรคพิษสุนขับา้และการคุมก าเนิดสุนขั 
    48. จดัตั้งศูนยร์ายงานสถานการจราจรและอยูเ่วรยามช่วงเทศกาล 
    49. สมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพต าบล(สปสช.) 
    50. รณรงคป์ฏิบติัตามกฎจราจร 
    51. จดัซ้ือน ้ายาเคมีดบัเพลิง 
    52. สนบัสนุนศูนยส์าธารณสุขมูลฐาน 
    53. ฝึกอบรมและฝึกทบทวนอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
    54. ตามพระราชด าริพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุยเดชและสมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชีนีนาถ  
ในการดูแลป่า ตน้ไมแ้ละส่ิงแวดลอ้ม  
    55. ออกเอกสารสิทธ์ิท่ีดิน โอนท่ีดินและพิสูจน์สิทธิท่ีดิน 
    56. จดัหาถงัขยะ 
    57. จดัเก็บขยะมูลฝอย 
    58. ส่งเสริมการจดัระบบการก าจดัขยะในครัวเรือนและสร้างพลงัชุมชน 
    59. เพิ่มประสิทธิภาพศูนยร์วมขอ้มูลข่าวสารการจดัซ้ือหรือจา้งของ อบต. ระดบัอ าเภอและศูนยป์ระสานงาน 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
    60. จดัท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น แผนท่ีอบต. ฯ ระบบสารสนเทศ 
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    61. การพฒันางานใหมี้ประสิทธิภาพ (KM) 
    62. จดัอบรมใหค้วามรู้เตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
    63. การส ารวจความพึงพอใจการใหบ้ริการ/ด าเนินงานของ อบต. 
    64. ส่งเสริมและสนบัสนุนกระบวนการจดัท า ทบทวน ปรับปรุง พฒันาคุณภาพแผนชุมชน และขบัเคล่ือน 
แผนชุมชนแบบบูรณาการ 
    65. จดัท าแผนพฒันา อบต. ประชุมบูรณาการ การประชุมการจดัท าแผน ประชาคมระดบัต าบล  
ประสานแผน เก่ียวกบัแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
 

ซ. คณะกรรมการ 

   1.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

1. นายชาญ  คงดว้ง ประธานฯ 044-840207 0813890124  
2. นายอ าพล  ผวิรักษา กรรมการ 044-840207 0895707066  
3. นายสมใจ  สังขท์อง กรรมการ 044-840207 0831016288  
4. นายสังวร  สิงห์ลา  กรรมการ 044-840207 0816006942  
5.  นายธีระ  เจริญไข กรรมการ 044-840207 0981908724  
6. นายหนูกนั  มาซา กรรมการ 044-840207 0878691782  
7. นายศรีไพร  ปอสิงห์ กรรมการ  0915643517  
8. นายวสุิทธ์ิ  ช านาญกุล กรรมการ    
9. นายซอง   ลีดี กรรมการ  0918819963  
10. สาธารณสุขอ าเภอหรือผูแ้ทน กรรมการ  044-851400  
11. ผูจ้ดัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือผูแ้ทน กรรมการ  044-851111  
12. ผูจ้ดัการประปาส่วนภูมิภาคหรือผูแ้ทน กรรมการ  044-851300  
13. นายค าพอง   ค  ากองแกว้ กรรมการ    
14. นายค าพอง  ช่างช านิ กรรมการ    
15. นายคุณภาพ  สอนสะอาด กรรมการ    
16. นายอนนัต ์ จนัทร์น ้าใส กรรมการ  0843026056  
17. นายสุทธิศกัด์ิ   สังขท์อง กรรมการและ

เลขาฯ 

044-840207 0818792075  

18. นางสาวชวนพิศ  เลิศประเสริฐ ผูช่้วยเลขาฯ 044-840207 0818782562  
19.  นางรัตนา   นาสูงเนิน ผูช่้วยเลขาฯ 044-840207 0818775141  
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2.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ชื่อ ต าแหน่ง 
เบอร์

โทรศัพท์ 
เบอร์มือถือ email 

1. นายสุทธิศกัด์ิ   สังขท์อง ประธานกรรมการ 044-840207 0818792075  
2. นางนิศากร  แนวประเสริฐ กรรมการ 044-840207 0833831088  
3. นายนิเวศ   ศรีระทตั กรรมการ 044-840207 0821424244  
4. นางสาวดอกจนัทร์  เอ้ือศรี กรรมการ 044-840207 0862504841  
5. นายยทุธนา  พิพิธกุล กรรมการ 044-840207 0833659479  
6. นายชาญชยั  เอ่ียมส าอางค์ กรรมการ  0819765686  
7. นายสมพร  ผวิรักษา กรรมการ  0885809161  
8.  นายสมบติั  สีแดง กรรมการ  0801515274  
9. นายทองพนู  จ  าปาทอง กรรมการ  0818778140  
10.  นางสาวชวนพิศ  เลิศประเสริฐ กรรมการและ 

เลขานุการ 
044-840207 0818782562  

11.  นางรัตนา  นาสูงเนิน ผูช่้วยเลขานุการ 044-840207 0818775141  
 
   3. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 
1. นายอนนัต ์ สิงห์ลา ประธานฯ  0918291425  
2. นายสุพล  ค ากลาง กรรมการ  0862457652  
3. นายขอด  ทองจ ารูญ กรรมการ  0804726625  
4.  นายเด่นรัก  จ่าแกว้ กรรมการ  0868658960  
5.  นายธนากร  ทองประสม กรรมการ 044-025878   
6.  นายธานินทร์   ส ารวล กรรมการ 044-745397   
7. นายสานิตย ์  แดงสุวรรณ กรรมการ  0817601497  
8. นายพิษณุ  ชาติเผือก กรรมการ  0818788856  
9. นางนิศากร  แนวประเสริฐ กรรมการ 044-840207 0833831088  
10. นายนิเวศ   ศรีระทตั กรรมการ 044-840207 0821424244  

11. นายนคร  งามสง่า 
กรรมการและ
เลขานุการ 

 
0874487918  

12. นางรัตนา  นาสูงเนิน ผูช่้วยเลขานุการ 044-840207 0818775141  
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      ทั้ ง น้ี   หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ  ท่ี เ ก่ี ยวข้องมีข้อสงสัยหรือ                       
มีความประสงคจ์ะเสนอตวามคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะ การบริหารงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นกอกทราบ 
เพื่อจะไดพ้ิจารณาการวางแผนพฒันาและปรับปรุงการด าเนินการ  ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในพื้นท่ี     
ในระยะต่อไป 
 
      จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทัว่กนั 
 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  30  ธนัวาคม  2559 
 

                      
              ( นายชาญ   คงดว้ง ) 

                                                      นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นกอก 
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