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ส่วนที ่ 2   บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนนิงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2560 

เทศบำลต ำบลหำดเสี้ยว 
 

ยุทธศำสตร์/แนวทำง 
จ ำนวนโครงกำร 
ทีด่ ำเนินกำร 

คิดเป็นร้อยละของ 
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวนงบประมำณ 
คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วยด ำเนินกำร 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำน    
       สำธำรณูปโภค  และสำธำรณูปกำร   

     

1.1 แนวทางการพัฒนา  การบริหารจดัการการใช้ที่ดิน  
 และผังเมือง 

- - - - - 

1.2 แนวทางการพัฒนา  บริการโครงสร้างพื้นฐาน  
ที่สอดคล้อง กับผังเมือง 

14 8.81 2,450,800.- 6.28 กองช่าง 

1.3 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาและปรับปรุงระบบ 
สาธารณูปโภคและสาธารณปูการ 

2 1.26 600,000.- 1.54 กองช่าง 

1.4  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบการจราจร 3 1.89 150,000.- 0.38 ส านักปลดัฯ 
1.5 แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ า  
เพื่ออุปโภค  บริโภค  และการเกษตร 

- - -  กองช่าง 

รวม 19 11.95 3,200,800.- 8.20  
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ยุทธศำสตร์/แนวทำง 
จ ำนวนโครงกำร 
ที่ด ำเนินกำร 

คิดเป็นร้อยละของ 
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวนงบประมำณ 
คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วยด ำเนินกำร 

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบกำรศึกษำ  ศำสนำ   
      ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  กีฬำ  และนันทนำกำร    
      และกำรท่องเท่ียว  

     

2.1 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและสนับสนุน 
ด้านการศึกษาทั้งในและนอกระบบ 

6 
 

3.77 8,482,430.- 21.73 กองการศึกษา 

2.2  แนวทางการพัฒนา  อนุรักษ์ฟ้ืนฟูวัฒนธรรม  ประเพณ ี 
และภมูิปัญญา 

7 4.40 300,000.- 0.77 กองการศึกษา 

2.3 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง 
จิตส านึกให้เกดิความหวงแหนและภาคภูมิใจใน 
ศิลปวัฒนธรรม 

- - - - - 

2.4  แนวทางการพัฒนา  สนับสนนุและส่งเสรมิการศาสนา 5 3. 14 170,000.- 0.44 ส านักปลดัฯ 
กองการศึกษา 

2.5  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสรมิการท่องเที่ยว 9 5.66 520,000.- 1.33 กองการศึกษา 
2.6  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสรมิการกีฬาและนันทนาการ 6 3.77 285,000.- 0.73 กองการศึกษา 

รวม 33 20.75 9,757,430.- 25  
 
3.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจ 

     

3.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
อาชีพ  เพิ่มรายได้และการมีงานท า  เพื่อแก้ปัญหาความ
ยากจนเชิงบูรณาการ 

4 
 

 

2.52 130,000.- 0.34 ส านักปลดัฯ 

3.2  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสรมิการกระจายรายได ้ - -   - 

รวม 4 2.52 130,000.- 0.34 
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ยุทธศำสตร์/แนวทำง 
จ ำนวนโครงกำร 
ที่ด ำเนินกำร 

คิดเป็นร้อยละของ 
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวนงบประมำณ 
คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วยด ำเนินกำร 

4.   กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและคุณค่ำทำงสังคม      
4.1  แนวทางการพัฒนา  เสริมสร้างความเข้มแข็งของ 
ครอบครัวและชุมชน 

2 1.26 80,000.- 0.20 กองสาธารณสุขฯ,ส านักปลดัฯ 

4.2 แนวทางการพัฒนา  ให้ความรู้สุขภาพอนามัยและ 
การบริหารสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐาน 

6 3.77 505,000.- 1.29 กองสาธารณสุขฯ 

4.3  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการสาธารณสุขอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่อง 

1 0.63 25,000.- 0.64 ส านักปลดัฯ 

4.4  สนับสนุนการพัฒนาระบบสวสัดิการชุมชน 5 3.14 12,348,000.- 31.63 กองสาธารณสุขฯ,ส านักปลดัฯ 
4.5  สนับสนุนและเสริมสร้างสุขภาพอนามัยให้แก่ประชาชน 5 3.14 340,000.- 0.87 กองสาธารณสุขฯ,ส านักปลดัฯ 
4.6 สร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและ 
ทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว 

5 3.14 180,000.- 0.46 กองสาธารณสุขฯ,ส านักปลดัฯ 

รวม 24 15.09 13,478,000.- 34.53  
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ยุทธศำสตร์/แนวทำง 
จ ำนวนโครงกำร 
ที่ด ำเนินกำร 

คิดเป็นร้อยละของ 
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวนงบประมำณ 
คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วยด ำเนินกำร 

5.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประสิทธิภำพทำงกำรเมือง              
กำรบริหำร  และกำรพัฒนำบุคลำกร 

     

5.1 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและสนับสนุนให ้
ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองทุกระดับ 

10 
 

6.29 750,000.- 1.92 ส านักปลดัฯ , กองวิชาการฯ 
 

5.2  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  สถานท่ี  
บุคลากร  และการบริการประชาชน 

55 34.59 11,231,470.- 28.77 ส านักปลดัฯ,กองสาธารณสุขฯ ,กอง
ช่าง,กองคลัง,กองวิชาการฯ 

กองการศึกษาฯ 
5.3 แนวทางการพัฒนา  เครื่องมือเครือ่งใช้และบุคลากร 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 

6 3.77 180,000.- 0.46 ส านักปลดัฯ 

5.4 แนวทางการพัฒนา  เพิ่มประสิทธิภาพ 
งานประชาสัมพันธ์ 

2 1.26 180,000.- 0.46 กองวิชาการฯ 
 

5.5  ส่งเสริมกิจกรรมเทศพาณิชย ์ - - - - กองสาธารณสุขฯ 
รวม 73 45.91 12,341,470.- 31.61  
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ยุทธศำสตร์/แนวทำง 
จ ำนวนโครงกำร 
ที่ด ำเนินกำร 

คิดเป็นร้อยละของ 
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวนงบประมำณ 
คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วยด ำเนินกำร 

6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบกำรจัดกำร  
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลอ้ม  

     

6.1  แนวทางการพัฒนา  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน 

1 0.63 10,000.- 0.03 กองสาธารณสุขฯ 

6.2  แนวทางการพัฒนา  จัดท าแผนปฏิบัติการจดัการ      
ควบคุมสิ่งแวดล้อมโดยกระบวนการมีส่วนร่วม 

1 0.63 - - - 

6.3 แนวทางการพัฒนา  การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากร  
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- - - - กองสาธารณสุขฯ 

6.4  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบการบ าบดัน้ าเสีย 1 0.63 10,000.- 0.03 กองสาธารณสุขฯ 
6.5 แนวทางการพัฒนา  จัดการระบบก าจัดขยะมลูฝอย 
 

3 1.89 110,000.- 0.28 กองสาธารณสุขฯ 

รวม 6 3.77 130,000.- 0.33  

รวมทั้งสิ้น 159 100 39,037,700 100 
 

 
 
 
 
 


