
           
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลวังม่วง 
เรื่อง  แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  งบประมาณ พ.ศ.  2561 

 
*********************** 

 

  ด้วยเทศบาลต าบลวังม่วง  ได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561   เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในพ้ืนที่ของเทศบาล  ซึ่งเป็นลักษณะแผนด าเนินการ  
แสดงถึงเป้าหมายโครงการรายละเอียดของกิจกรรมของงบประมาณ  พื้นที่และห้วงระยะเวลาที่ด าเนินการจริง
ชัดเจนในการที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด   
 

  ดังนั้น  เทศบาลต าบลวังม่วง  จึงขอประกาศใช้แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2561   อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2559  ข้อ 27   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 
แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย
สามสิบวัน 
 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   20   เดือน   ตุลาคม   พ.ศ. 2560 
 
 

 
 

(นายสุเทพ   ดิบแดง) 
นายกเทศมนตรีต าบลวังม่วง 



         
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลวังม่วง 
เรื่อง  แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  งบประมาณ พ.ศ.  2560 เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 

ครั้งที่ 1/2560 
 

*********************** 
 

  ด้วยเทศบาลต าบลวังม่วง  ได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560   เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในพ้ืนที่ของเทศบาล  ซึ่งเป็นลักษณะแผนด าเนินการ  
แสดงถึงเป้าหมายโครงการรายละเอียดของกิจกรรมของงบประมาณ  พื้นที่และห้วงระยะเวลาที่ด าเนินการจริง
ชัดเจนในการที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  
ซึ่งกองการศึกษา มีความจ าเป็นขอปรับแผนการด าเนินงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 

  ดังนั้น  เทศบาลต าบลวังม่วง  จึงขอประกาศใช้แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2560   อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  หมวดที่ 5 ข้อ 26 (2)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการ
ด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการ
ด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศ
ไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่      เดือน   เมษายน   พ.ศ. 2560 
 
 

 
 

(นายสุเทพ   ดิบแดง) 
นายกเทศมนตรีต าบลวังม่วง 

 



 
 

 
 

แผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 
 

ของ 
 
 

เทศบาลต าบลวังม่วง 
อ าเภอวังม่วง   จังหวดัสระบุรี 

 
 

ส ำนักปลัดเทศบำล 
งำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน 

 
 



ค าน า 
 

  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2559  ก าหนดให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงานโครงการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  แล้วคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็น
แผนการด าเนินงาน  โดยให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับจากวันประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ นั้น 
  

ดังนั้น เทศบาลต าบลวังม่วง  ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   มีภารกิจหลักส าคัญในการบริการ
สาธารณะพัฒนาท้องถิ่น   ให้มีความเจริญก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ  อย่างทัดเทียมกัน และมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชน   โดยให้ทุกภาคส่วน    ทั้งภาคประชาชน  ภาครัฐ  ภาคเอกชน  เข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมสร้าง 
ร่วมตัดสินใจ  ในการบริหารจัดการ  พัฒนาปรับปรุง  แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐาน สังคม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ ศาสนาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมใน
ท้องถิ่น ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนและส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่เทศบาลได้ก าหนดยุทธศาสตร์และ
แนวทางการพัฒนาไว้  เทศบาลต าบลวังม่วง  จึงได้จัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 256๑      
ซึ่งเป็นแผนการด าเนินงานของเทศบาลต าบลวังม่วง  ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม      
ที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของเทศบาล  ท าให้แนวทางในการด าเนินงานมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น               
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและท้องถิ่นให้ตรงความต้องการและครอบคลุมทุกพ้ืนที่ต่อไป 
 
 

ส านักปลัดเทศบาล 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 



 
สารบัญ 

                                                                                            
ส่วนที่ 1          หน้า 

บทน า              1                    

วัตถุประสงค์ของแผนด าเนินงาน         2  

ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน        2 

ระยะเวลาในการจัดท าแผนการด าเนินงาน        4  

ประโยชน์ของแผนด าเนินงาน         4  
    
 
ส่วนที่ 2 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ         6   

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ                  9  
             
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนท่ี 1 
บทน า 

 
บทน า 
 

    แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลต าบลวังม่วง   ได้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น  ได้มีการ
วางแผนเป็นการพิจารณาและก าหนดแนวทางการพัฒนาให้มีจุดมุ่งหมายที่คาดว่าจะได้ผลการปฏิบัติงานที่ดีและมี
แบบแผนในอนาคต ในการจัดท าแผนพัฒนาของหน่วยงานได้ด าเนินการตามรูปแบบและวิธีการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2559 ซึ่งได้
ก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   อีกทั้งวิธีได้มาของงบประมาณ ซึ่งเมื่อด าเนินการแล้ว จักต้องมีคณะกรรมการ
ประเมินและติดตามผลในส่วนนี้ จึงเป็นส่วนส าคัญที่สุดว่าคณะกรรมการดังกล่าวจะน าผลและวิธีการอย่างไรมา
ประเมินผลว่าในการจัดท าแผนพัฒนานั้น    จะได้ผลเป็นอย่างไร ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่อย่างไร หน่วยงาน
จึงต้องจัดท าแผนการด าเนินการขึ้นว่าในแต่ละแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆ จะด าเนินการให้แล้วเสร็จในช่วงใด 
เวลาใดแผนการด าเนินงาน มีจุดมุ่งหมายเมื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการ
พัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้น เพ่ือให้แนวทางในการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  ลดความซ้ าซ้อน
ของโครงการ   มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่าง  ๆ ของแผนงาน/
โครงการ ทั้งนี้ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและ 
การท่องเที่ยว 
  2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมการท่องเที่ยว 
  4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
 

  หวังเป็นอย่างยิ่ง  แผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ของเทศบาลต าบลวังม่วง    
จะเป็นประโยชน์ในการด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในพ้ืนที่เทศบาลอย่างบูรณาการ  ตลอดจนการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานต่อไป 
 
 
 

 



2 
 

วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
 

    แผนด าเนินงานเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่สุดของการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น ก็คือ แผนการ
ด าเนินงานนั้นเอง เพ่ือใช้เป็นการควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพแผนการ
ด าเนินงานจะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการในพ้ืนที่ของเทศบาล โดยโครงการ/
กิจกรรมการพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการด าเนินงานจะมีที่มาจาก 
 

   1.  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของเทศบาล 
   2.  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของเทศบาลด าเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ 
   3.  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ     
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่เทศบาล 
   4.  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืน ๆ ที่เทศบาลพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสาน
การด าเนินงานในพ้ืนที ่
   5.  เพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนา  ปรับปรุงและขยายระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  ให้เพียงพอและทั่วถึงกับ
ความต้องการของประชาชน 
  6.  เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ฟ้ืนฟูประเพณี กิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
  7. เพ่ือพัฒนาการจัดระเบียบชุมชนสังคมด้านรักษาความสงบเรียบร้อย   ส่ งเสริม เผยแพร่การ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ราษฎรในท้องถิ่น 
  8.  เพ่ือพัฒนา   ส่งเสริมการศึกษา การกีฬา กิจกรรม นันทนาการให้กับเยาวชนและประชาชนให้มี
ความรู้   ความเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
  9.  เพ่ือส่งเสริมการบริการ  ป้องกัน รักษาสุขภาพอนามัยให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
ปราศจากโรคติดต่อ 
  10.  เพ่ืออนุรักษ์สืบสาน  ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี   ภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
  11.  เพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
 
ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 

   จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2559 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าแผนด าเนินงาน  โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
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1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาจาก

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 ที่ต้องด าเนินงานในพื้นที่ของเทศบาลต าบลวังม่วง ทั้งหมด  
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนางาน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2561  โดยพิจารณา แผนงาน/โครงการ จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561  
3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น น าร่างแผนด าเนินงาน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
4. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

แล้ว เสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ความเห็นชอบ 
5. เมื่อผู้บริหารท้องถิ่น ให้ความเห็นชอบร่างแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561     

ให้ประกาศให้ปิดประกาศแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  

 
แผนภูมิแสดงกระบวนการและบทบาทคณะกรรมการ การจัดท าแผนด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนา 

ท้องถิ่น 
ผู้บริหารท้องถิ่น 

ขั้นตอนที่ 1 : รวบรวม
แผนงาน โครงการของ
เทศบาลฯและหน่วยงานอื่น 
ๆ  

ขั้นตอนที่ 4 : พิจารณาร่าง
แผนด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 

ขั้นตอนที่ 5 : พิจารณาให้
ความเห็นชอบ ประกาศใช้
เป็นแผนด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2561 

 ขั้นตอนที่ 2 : จัดท าร่างแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561  

และเสนอร่างแผนด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2561 ต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

ขั้นตอนที่ 3 : เสนอร่างแผน
ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 ต่อคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  

ประกาศใช้แผนด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2561 ภายใน 15 
วัน นับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนรับทราบ 
และปิดประกาศ อย่างน้อย 
30 วัน  
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ระยะเวลาในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 
 

ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจขยายเวลาการจัดท าแผนการด าเนินงานตามวรรคหนึ่ง ส าหรับ 
เทศบาล   ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอ านาจให้นายอ าเภอได้    เมื่อมีการขยายเวลาให้แจ้งให้จังหวัดทราบ 
การแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
 
ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
 
  แผนการด าเนินงานเป็นเอกสารที่รวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินการจริงทั้งหมดใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น ๆ มี
ความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียด
ต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีความสะดวกมากอีกด้วย    
โดยแยกความส าคัญได้ดังนี้ 
 

1. เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น 
2. สามารถควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
3. เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผล 
4. แผนด าเนินงานมีลักษณะเป็นแผนด าเนินการที่แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดของกิจการ 

งบประมาณและระยะเวลาที่ชัดเจน ท าให้ประชาชนได้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาในพ้ืนที่
ด าเนินการได้อย่างชัดเจน สามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 

 
********************************* 
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ส่วนที ่2 

 
 
 
     
    - บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
   ทีเ่ปลี่ยนแปลง 

 
 
 
 



แบบ ผด.1

ล ำดบัที่ ยุทธศำสตร/์แนวทำงกำรพัฒนำ
จ ำนวนโครงกำรที่

ด ำเนินกำร
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทัง้หมด

 จ ำนวนเงิน
ประมำณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณทัง้หมด

หน่วยด ำเนินกำร

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 9 36.00       5,274,000 76.80 กองช่าง
1.2 แผนงานกิจการประปา 16 64.00       1,593,000 23.20 กองประปา

25 100.00       6,867,000 100.00

2.1 แผนงานป้องกันและรักษาความสงบ 8 34.78         174,300 18.50 ส านักปลัดฯ
2.2 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 5 21.74         400,000 42.45 ส านักปลัดฯ
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 5 21.74         230,000 24.41 ส านักปลัดฯ
2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5 21.74 138000 14.65 ส านักปลัดฯ

23 100.00         942,300 100.00
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รวม

บัญชสีรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
เทศบำลต ำบลวังมว่ง  อ ำเภอวังมว่ง  จังหวัดสระบุรี

1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดำ้นโครงกำรพ้ืนฐำนเพ่ือสนับสนุน

รวม

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดำ้นสังคมและคุณภำพชวีิตตำม
แนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง



แบบ ผด.1

ล ำดบัที่ ยุทธศำสตร/์แนวทำงกำรพัฒนำ
จ ำนวนโครงกำรที่

ด ำเนินกำร
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทัง้หมด

 จ ำนวนเงิน
ประมำณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณทัง้หมด

หน่วยด ำเนินกำร

3.1 แผนงานการศึกษา 20 100.00       4,840,600 100.00 กองศึกษา
20 100.00       4,840,600 100.00

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 7 20.59         960,000 75.03 กองสาธารณสุข
4.2 แผนงานสาธารณสุข 27 79.41         319,500 24.97 กองสาธารณสุข
4.3 แผนงานงบกลาง 1 2.94         150,000 11.72 กองสาธารณสุข

34 100.00       1,279,500 100.00

5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 1 100.00           10,000 100.00 ส านักปลัดฯ
1 100.00           10,000 100.00

6.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 16 100.00         758,000 100.00 ส านักปลัดฯ

16 100.00         758,000 100.00

119 100.00    14,697,400 100.00
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รวม

6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดำ้นกำรเมอืงกำรบริหำร

รวม

รวมทั้งสิน้

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดำ้นกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรม
กำรท่องเทีย่ว

รวม

4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดำ้นสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม

รวม

5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดำ้นเศรษฐกิจ


