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องค์การบริหารส่วนต าบลบางระก า  
อ าเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง 

 



ค าน า 
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามี 
หน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง   
ด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและ  
ประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ 
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง  
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ 
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย  
อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบาลบางระก าจึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางระก า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหว่างเดือน
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) ขึ้น เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางระก าทราบ คณะกรรมการหวังว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถ
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งใน การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้       
และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน 

 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางระก า 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
สารบัญ 

 
ส่วนที่ 1  
- แนวทางการติดตามและประเมินผลแผน 
- วัตถุประสงค์ในการติดตามและประเมินผลแผน 
- แนวทางและวิธีการข้ันตอนในการติดตามและประเมินผล 
 
ส่วนที่ 2  
- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 4 ปี (2561-2564)  
- การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
ส่วนที่ 3   
- แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 2561  
- การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2561  
- แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 
ส่วนที่ 4 
- ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 
ส่วนที่ 5 
- การติดตามและประเมินผล 
 
ภาคผนวก  
1.   ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
2.   ส าเนาหนังสือเชิญประชุม (คณะกรรมการติดตามและประเมินผล) 
3.   ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมติดตามและประเมินผล 
4.   บันทึกข้อความรายงานผลการติดตามและประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
5.   ส าเนารายงานการประชุมสภาฯ 
6.   ส าเนาหนังสือประชาสัมพันธ์รายงานผลการติดตามและประเมินผล 
7.   ส าเนาประกาศการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ 2 (รอบเดือนตุลาคม) 
8.   บัญชโีครงการ/กิจกรรม/ งบประมาณ แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  องค์การบริหาร 

ส่วนต าบลบางระก า 
9.  ระบบบันทึกบัญชีของ อปท. (e-lass) 
 
 



 
 
 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 4 ปี (2561-2564)  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางระก า 

1. วิสัยทัศน์ 
“ต าบลน่าอยู่ อู่ข้าวอู่น้ า ชุมชนเข้มแข็ง   

เป็นแหล่งวัฒนธรรม  สร้างสรรค์การศึกษาส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง” 
 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบางระก า มีรายละเอียด ดังนี้  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสาตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี  
 
พันธกิจประกอบด้วย  
พันธกิจที่ 1 พัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจนของ
ตาบลอย่างมีผลสัมฤทธิ์  
พันธกจิที่ 2 เสริมสร้างศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชน สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระบวนการมีส่วนร่วมพัฒนาต าบลบางระก าเป็นเมืองน่าอยู่  
พันธกิจที่ 3 พัฒนาสนับสนุน และส่งเสริมโครงสร้างบริการพ้ืนฐานเทคโนโลยีการผลิตภาคเกษตรกรรม     
ภาคบริการ/การท่องเที่ยว เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจของต าบล  
พันธกิจที่ 4 การพัฒนาฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
ชุมชน  
พันธกิจที่ 5 สนับสนุนและส่งเสริมทางการเมือง การปกครองระบอบประชาธิปไตย  
พันธกิจที่ 6 สนับสนุนส่งเสริมงานสาธารณสุขเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  
 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย  
จุดมุ่งหมายที่ 1 ประชาชนได้รับสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐานครบถ้วน  
จุดมุ่งหมายที่ 2 ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษา มีคุณภาพชีวิตที่ดี และชุมชนเข้มแข็ง  
จุดมุ่งหมายที่ 3 ส่งเสริมการศึกษาและเตรียมรองรับการถ่ายโอนด้านการศึกษาในท้องถิ่น  
จุดมุ่งหมายที่ 4 ส่งเสริมและป้องกันให้ประชาชนมีคุณภาพพลานามัยแข็งแรง  
จุดมุ่งหมายที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น  
จุดมุ่งหมายที่ 6 ประชาชนมีอาชีพ และรายได้ที่เพียงพอ  
จุดมุง่หมายที่ 7 ส่งเสริมสนับสนุนการท าเกษตรกรรมให้ทันสมัย  
จุดมุ่งหมายที่ 8 จัดงานประเพณี และรัฐพิธีที่ส าคัญเป็นประจ าทุกปี  
จุดมุ่งหมายที่ 9 ส่งเสริมสร้างจิตส านึกในการบ ารุงรักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  
จุดมุ่งหมายที่ 10 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางระก า  

ส่วนที่ ๒ 



จุดมุ่งหมายที่ 11 เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและพัฒนาทัศนคติให้เหมาะสมแก่การบริการประชาชน  
 
แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาด้านการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียมและมี
ประสิทธิภาพ  
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริม สนับสนุน ปูองกัน รักษาโรค ให้ประชาชนมีสุขภาพ
พลานามัยที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี  
แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณี 
ศิลปะ วัฒนธรรม ทานุบ ารุงศาสนา และกิจกรรมทางศาสนา  
แนวทางการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาด้านการส่งเสริม สนับสนุน ป้องกัน บ าบัด รักษา และแก้ไขปัญหายาเสพติด  
แนวทางการพัฒนาที่ 5 การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน มีส่วนร่วมโดยตรงใน
กรณีฉุกเฉิน หรือสาธารณภัยต่างๆ  
แนวทางการพัฒนาที่ 6 การพัฒนาด้านการส่งสริม สนับสนุน สงเคราะห์ครอบครัว ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้
พิการ ผู้ปุวยเอดส์ และผู้ปุวยโรคไข้หวัดนก  
แนวทางการพัฒนาที่ 7 การพัฒนาด้านการปรับปรุงสุขาภิบาลชุมชน สถานที่  
แนวทางการพัฒนาที่ 8 การพัฒนาด้านการสนับสนุน พัฒนากีฬา และนันทนาการของต าบลในทุกระดับ  
แนวทางการพัฒนาที่ 9 การพัฒนาด้านการเพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสารประชาชน  
แนวทางการพัฒนาที่ 10 การพัฒนาด้านการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ ฝึกทักษะ และส่งเสริมการบริหารจัดการ
ตลาด  
แนวทางการพัฒนาที่ 11 การพัฒนาด้านการส่งเสริม สนับสนุนสินค้า OTOP หรือผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ทั้ง
การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ คุณภาพ และเพ่ิมช่องทางการจาหน่าย  
แนวทางการพัฒนาที่ 12 การพัฒนาด้านการส่งเสริม และพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ ชีวภาพ ส่งเสริมปศุสัตว์
และประมงให้ปลอดภัยจากสารพิษ  
แนวทางการพัฒนาที่ 13 การพัฒนาด้านการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีการเรียนรู้การเกษตร  
แนวทางการพัฒนาที่ 14 การพัฒนาด้านการส่งเสริม ผลักดัน การท่องเที่ยวของต าบล  
แนวทางการพัฒนาที่ 15 การพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม สะพาน ท่อระบายน้ าให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่  
แนวทางการพัฒนาที่ 16 การพัฒนาด้านการขุดลอกคูคลอง พัฒนาแหล่งน้ า คลองระบายน้ าให้ครอบคลุมใน
ทุกพ้ืนที่  
แนวทางการพัฒนาที่ 17 การพัฒนาด้านการก่อสร้างเข่ือน ก่อสร้างฝาย ก่อสร้างพนังก้ันน้ าป้องกันตลิ่งพัง  
แนวทางการพัฒนาที่ 18 การพัฒนาด้านการส่งเสริม สนับสนุนด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการของท้องถิ่น 
เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ  
แนวทางการพัฒนาที่ 19 การพัฒนาด้านการปลูกจิตส านึกให้เอกชน และชุมชนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
แนวทางการพัฒนาที่ 20 การพัฒนาด้านการพัฒนาการจัดสรรเขตการใช้ประโยชน์การวางผังเมือง และ
ควบคุมการก่อสร้างอาคาร ส านักปลัดองค์การบริหารสว่นตาบลบางระก า  



แนวทางการพัฒนาที่ 21 การพัฒนาด้านการส่งเสริม สนับสนุน การกาจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และก่อสร้าง
เตาเผาขยะแบบครบวงจรในตาบล  
แนวทางการพัฒนาที่ 22 การพัฒนาด้านการบริหารในระบบบูรณาการร่วมกับส่วนราชการ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาตาบลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
แนวทางการพัฒนาที่ 23 การพัฒนาด้านพัฒนาสถานที่ และอุปกรณ์ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล  
แนวทางการพัฒนาที่ 24 การพัฒนาด้านการปรับปรุงและพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบล  
แนวทางการพัฒนาที่ 25 การพัฒนาด้านการส่งเสริม สนับสนุนการปูองกัน และบรรเทาสาธารณภัย  
แนวทางการพัฒนาที่ 26 การพัฒนาด้านทรัพยากรบุคคลภายในและการบริหารรายได้ตามกรอบรายได้ 
 
3. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  
1. ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียง เกิดการรวมกลุ่มเพื่อการสร้างงานในชุมชน 
2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างชุมชนเข้มแข็ง สามารถพ่ึงตนเองได้  
3. ชุมชนปลอดสิ่งเสพติด มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
4. หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ได้รับการพัฒนาความจ าเป็นพื้นฐานครบทุกด้านอย่างทั่วถึง  
5. มีน้ าประปาเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร  
6. การบริหารจัดการและการให้บริการทางสาธารณะสุขเป็นไปอย่างทั่วถึงประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการ
สาธารณสุข  
7. ประชาชนมีส่วนร่วมในด้านการเมืองและการบริหารจัดการ มีความเข้า ใจและปฏิบัติตามระบอบ 
ประชาธิปไตย  
8. ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบสานพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น  
9. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัด 
การศึกษาของชุมชน และส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์กลางในการสืบทอดศาสนา  
10. ประชาชนได้รับบริการทางการศึกษาโดยเท่าเทียมกัน  
11. มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีโดยความร่วมมือของทุกคนในต าบล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
ค าชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน 
ยุทธศาสตร์แล้ว 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนต าบลบางระก า 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินงาน 
ไม่มีการ

ด าเนินงาน 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

  

ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
7. มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจดัท า
ฐานข้อมูล 

  

8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถ่ิน 

  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื   
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพฒันา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
 
 

แบบที่ 1 การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส่วนที่ 3 



 
 

ค าชี้แจง : : แบบที่ 2 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผน 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตาม
และรายงานผลการด าเนินงานปีละ  2  ครั้ง   

1. ข้อมูลทั่วไป  
 1.1 ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางระก า  อ าเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง 
 1.2 รายงานผลการด าเนินงาน  
         ครั้งที่ 2 ตุลาคม 2561 (ห้วงเวลา 1 เมษายน ๒๕61 – 30 กันยายน ๒๕๖1)  
 
2. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)   

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

132 165,448,500 132 165,448,500 132 165,448,500 132 165,448,500 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

17 430,000 17 430,000 17 430,000 17 430,000 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคมและการส่งเสริมคณุภาพชีวติ 

86 7,976,500 86 7,976,500 86 7,976,500 86 7,976,500 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านผัง
เมือง ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

3 300,000 3 250,000 3 200,000 3 180,000 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจดัการทีด่ ี

17 3,268,000 17 3,073,000 17 3,013,000 17 2,953,000 

รวม 255 177,423,000 255 177,178,000 255 177,068,000 255 176,988,000 

 

 

 

 

 

 

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินราย 
 



 

3. รายงานสรุปผลการเปลี่ยนแปลง ปี 2561 

ยุทธศาสตร ์ จ านวน
โครงการเดิม 

จ านวน
โครงการที่

เพ่ิมและโอน
มา 

จ านวน
โครงการที่

ยกเลิก 

รวม 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 132 0 0 132 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 17 0 0 17 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการส่งเสรมิคณุภาพชีวิต 86 0 0 86 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านผังเมือง ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3 0 0 3 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการทีด่ ี 17 0 0 17 

รวม 255 0 0 255 

 

4. จ านวนโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณปี 2561 จ านวน  48 โครงการ  งบประมาณ  
4,088,212  บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 6 2,361,712 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 0 0 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการส่งเสรมิคณุภาพชีวิต 24 874,600 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านผังเมือง ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 0 0 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการทีด่ ี 18 851,900 

รวม 48 4,088,212 

 

 

 

 


