
จ านวนโครงการ คิดเปน็ร้อยละ จ านวน คิดเปน็ร้อยละ
ที่ด าเนินการ ของโครงการทั้งหมด งบประมาณ ของงบประมาณทั้งหมด

ยทุธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชวีิตมนุษย์

๑.๑ ส่งเสริมการจัดการศึกษา การใหบ้ริการขั้นพื้นฐานที่มี 10 7.94 1,897,200 2.45 กองการศึกษา
คุณภาพและได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเทา่เทยีมกนั  
๑.๒ ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภมูปิญัญาทอ้งถิ่น 14 11.11 2,161,000 2.79 ส านกัปลัดเทศบาล, กองการศึกษา
๑.๓ ส่งเสริมสวัสดิการแกผู้่สูงอายุ ผู้พกิาร เด็กและเยาวชน 5 3.97 1,895,000 2.44 กองสวัสดิการสังคม
และผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ
๑.๔ ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ อนามยัขั้นพื้นฐานใหค้รอบคลุม 17 13.49 7,428,400 9.58 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม,
และได้มาตรฐาน กองการศึกษา
๑.๕ การส่งเสริมพฒันาเกษตรแบบยังยืนตามแนวทางปรัชญา 2 1.59 154,000 0.20 กองสวัสดิการสังคม
เศรษฐกจิพอเพยีง กองการศึกษา
๑.๖ ส่งเสริมและเพิ่มโอกาสการงมงีานท า มรีายได้เพิ่มขึ้น 3 2.38 610,000 0.79 กองสวัสดิการสังคม
และการสร้างหลักประกนัสังคม เพื่อใหป้ระชาชนมคุีณภาพ
ชีวิตที่ดี

รวม 51 40.48 14,145,600 18.24
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ยทุธศาสตร์แนวทางการพัฒนา หน่วยด าเนินการ



จ านวนโครงการ คิดเปน็ร้อยละ จ านวน คิดเปน็ร้อยละ
ที่ด าเนินการ ของโครงการทั้งหมด งบประมาณ ของงบประมาณทั้งหมด

ยทุธศาสตร์แนวทางการพัฒนา หน่วยด าเนินการ

ยทุธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและโครงขา่ย
คมนาคมขนสง่
๒.๑ พฒันาระบบโครงข่ายคมนาคมใหไ้ด้มาตรฐานเชื่อมโยง 11 8.73 13,425,000 17.31 กองช่าง
กบัการขนส่งและโลจิสติกส์  
๒.๒ พฒันาแหล่งน้ าเพื่อการอปุโภคและบริโภค 1 0.79 2,771,000 3.57 กองช่าง
๒.๓ พฒันาระบบไฟฟา้และแสงสว่าง  -  -  -  -
๒.๔ พฒันาระบบทางน้ า 6 4.76 12,098,000 15.60 กองช่าง 

รวม 18 14.29 28,294,000 36.48
ยทุธศาสตร์ที่ ๓ การรักษาความสงบเรียบร้อย การปอ้งกัน
ปราบปรามและบ าบดัฟ้ืนฟูผู้ตดิยาเสพตดิ
๓.๑ สร้างจิตส านกึใหส้ถาบนัครอบครัวเข้มแข็งเสริมสร้าง 2 1.59 320,000 0.41 กองสวัสดิการสังคม
ความอบอุ่นในครอบครัว
๓.๒ รณรงค์ประชาสัมพนัธ์ใหเ้หน็โทษและพษิภยัของยาเสพติด 3 2.38 226,900 0.29 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม,

กองการศึกษา
๓.๓ พฒันาประสิทธภาพชุมชนใหเ้ข้มแข็ง โดยผู้น าชุมชนให้ 7 5.56 790,000 1.02 กองสวัสดิการสังคม
ความส าคัญในการปอ้งกนั ส านกัปลัดเทศบาล,

๓.๔ ร่วมส่งเสริมกจิกรรมการกฬีาใหท้กุหมู่บา้นได้มกีารเล่นกฬีา 5 3.97 3,470,000 4.47 กองการศึกษา,กองช่าง
เปน็ประจ า  
๓.๕ พฒันาและส่งเสริมการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั 4 3.17 95,000 0.12 ส านกัปลัดเทศบาล
ใหม้ปีระสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

รวม 21 16.67 4,901,900 6.32

 



จ านวนโครงการ คิดเปน็ร้อยละ จ านวน คิดเปน็ร้อยละ
ที่ด าเนินการ ของโครงการทั้งหมด งบประมาณ ของงบประมาณทั้งหมด

ยทุธศาสตร์แนวทางการพัฒนา หน่วยด าเนินการ

ยทุธศาสตร์ที่ ๔ การสง่เสริมการบริหารจดัการที่ดแีละการ  
ปอ้งกันปราบปรามการทจุริต ประพฤตมิชิอบ
๔.๑ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อใหเ้กดิการพึ่งตนเอง 2 1.59 1,100,000 1.42 กองวิชาการและแผนงาน
ทางสังคมตามระบอบประชาธิปไตย กองสวัสดิการสังคม,
๔.๒ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ความเข้าใจ การมจีิตส านกึและ 3 2.38 4,350,000 5.61 กองสวัสดิการสังคม,
การมส่ีวนร่วมทางการเมอืง ส านกัปลัดเทศบาล
๔.๓ ส่งเสริมและเผยแพร่ใหภ้าคเอกชนและภาคประชาชน 1 0.79 150,000 0.19 กองสวัสดิการสังคม,
เข้ามามส่ีวนร่วมในการบริหารจัดการภาครัฐ
๔.๔ ส่งเสริมการปรับเปล่ียนวัฒนธรรม ค่านยิม และทศันคติ  -  -  -  -  - 
ของเจ้าหนา้ที่ของรัฐใหม้จีรรยาบรรณในวิชาชีพ

รวม 6 4.76 5,600,000 7.22
ยทุธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาองค์กรและการใหบ้ริการที่ดแีก่
ประชาชน
๕.๑ พฒันาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กร 10 7.94 14,872,800 19.18 ส านกัปลัดเทศบาล, กองคลัง,
ยุคใหม่ กองช่าง, กองวิชาการและแผนงาน,

กองการศึกษา, กองสวัสดิการสังคม,
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

๕.๒ ส่งเสริมและสนบัสนนุเพื่อใหเ้กดิการพฒันางานด้านการบริการ 4 3.17 270,000 0.35 กองคลัง, กองการศึกษา
๕.๓ พฒันาระบบข้อมลูข่าวสารและสร้างเครือข่ายที่เอื้อต่อการ 4 3.17 800,000 1.03 กองสาธารณสุข,กองการศึกษา,
ใหบ้ริการประชาชน กองวิชาการและแผนงาน
๕.๔ ส่งเสริมใหป้ระชาชนมส่ีวนร่วมในการตรวจสอบติดตาม  -  -  -  -  - 
และประเมนิผลการใหบ้ริการประชาชน

รวม 18 14.29 15,942,800 20.56
ยทุธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาสิ่งแวดลอ้มและจดัการชายฝ่ัง
แบบบรูณาการ
๖.๑ พฒันาแหล่งทอ่งเที่ยวอย่างยั่งยืน 2 1.59 2,005,000 2.59 ส านกัปลัดเทศบาล,กองช่าง
๖.๒ การปอ้งกนัและจัดการอนัตรายที่เกดิขึ้นจากธรรมชาติ 4 3.17 360,000 0.46 กองการศึกษา



จ านวนโครงการ คิดเปน็ร้อยละ จ านวน คิดเปน็ร้อยละ
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และมนษุย์สร้างขึ้น
๖.๓ ปกปอ้ง ฟื้นฟ ูและจัดการใหเ้กดิความหลากหลายทาง 3 2.38 1,160,000 1.50 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
ชีวภาพและที่อยู่อาศัยของสัตว์
๖.๔ การลดมลภาวะมลพษิและการจัดการของเสียที่เกดิขึ้น 3 2.38 5,150,000 6.64 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
ทั้งบนบกและในทะเล
๖.๕ การจัดการระบบประมงสร้างความมั่นคงด้านอาหาร  -  -  -  -  - 
และส่งเสริมการด ารงชีพ
๖.๖ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างยั่งยืน  -  -  -  -  - 

รวม 12 9.52 8,675,000 11.18
รวมทั้งสิ้น 126 100.00 77,559,300.00 100.00


