
จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ
ทีด่ ำเนินกำร โครงกำรทัง้หมด งบประมำณ งบประมำณทัง้หมด

ยุทธศำสตร์ที ่1 กำรพัฒนำดำ้นโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน ้า รางระบายน ้า 9 9.75 2,455,000 28.37
1.2 งานพัฒนาแหล่งน ้าเพือ่การเกษตร และระบบประปา - - - -
1.3 งานขายเขตไฟฟ้าและติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ - - - -
1.4 งานพัฒนาระบบจราจร และงานผังเมือง - - - -

9 10.96 2,455,000 34.07

2.1 การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอบรมให้ความรู้กับประชาชนในการพัฒนาอาชีพ 8 9.75 120,000 1.84

2.2 การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริการสาธารณสุขให้ทัว่ถึงและเป็นมาตรฐาน 6 6.09 105,000 2.18
2.3 การส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬาและการพัฒนาด้านกีฬาต่าง ๆ 2 3.65 55,000 1.16
2.4 การส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพ 6 6.09 45,000 1.36

2.5 การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการเพือ่ป้องกันและแก้ไขปัญหา   -   -   -   -

2.6 การส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 2 3.65 15,000 0.27

รวม
ยุทธศำสตร์ที ่2  กำรพัฒนำดำ้นกำรพัฒนำคุณภำพชวีิตของประชำชน

ส่งเสริมกลุ่มอาชีพและแก้ไขปัญหาการว่างงาน

ชีวิต (เด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยเอดส์)

ยาเสพติด

ส่วนที่ 2  
บัญชีสรุปโครงกำร/กิจกรรม

บัญชสีรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำพันสำม อ ำเภอเมอืง  จังหวัดเพชรบุรี

ยุทธศำสตร/์แนวทำงพัฒนำ

แผนด้าเนินงาน ประจ้าปีงบประมาณ 2559
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2.7 การส่งเสริมและสนับสนุนการช่วยเหลือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   -   -   -   -
24 36.53 340,000 8.59

3.1 การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสินค้าทางการเกษตรและการแปรรูปสินค้า - - - -

3.2 การส่งเสริมและสนับสนุนการด้าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 2 2.43 80,000 1.28
3.3 การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และการท่องเทีย่วเชิง 1 4.87 131,000 2.73

3.4 การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมและการสร้างจิตส้านึกการอนุรักษ์ 1 1.21 5,000 0.20

4 8.51 275,000 3.74

4.1 การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกช่วงวัยทุกระดับ ให้เกิดการเรียนรู้ทุก 10 12.19 1,967,000 36.03

4.2 การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษา  วัสดุ - - - -

4.3 งานส่งเสริม เผยแพร่ และอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 6 6.09 .325,000 3.68

16 18.28 1,967,000 39.71

ยุทธศำสตร์ที ่4 ดำ้นกำรศึกษำ ดำ้นศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมปิัญญำท้องถ่ิน

รูปแบบ รวมถึงการพัฒนาทักษะภาษต่างประเทศ เพือ่เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ส่ือการเรียนการสอนทีท่ันสมัยแลเพียงพอ

โบราณสถาน โบราณวัตถุฯ
รวม

ยุทธศำสตร์ที ่3 กำรพัฒนำดำ้นพำณิชยกรรม กำรท่องเทีย่ว เศรษฐกิจพอเพียง และ
กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม

การเกษตร การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์และการบรรจุภัณฑ์

นิเวศ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
รวม

รวม

แผนด้าเนินงาน ประจ้าปีงบประมาณ 2559
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5.1 การส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานด้านประสิทธิภาพ ความโปร่งใส รวดเร็ว 13 15.85 816,100 11.14

5.2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการป้องกันการทุจริต 2 2.43 16,000 0.21
5.3 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและจัดกิจกรรมการส่งเสริมความสามัคคี 2 2.43 60,000 0.81
5.4 การส่งเสริมและสนับสนุนการให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ 2 2.43 60,000 0.81

5.5 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 2 2.43 60,000 0.81
5.6 การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบ ICT - - - -
5.7 การส่งเสริมและสนับสนุนจัดให้มีการพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - - - -
5.8 การส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช. - - - -

รวม 21 25.57 656,600 13.78
รวมทัง้สิ้น 82 100.00 7,322,900 100.00

ประชำชน

ถูกต้อง

ของพลเมืองและมีส่วนร่วมทางการเมืองทุกรูปแบบ

ยุทธศำสตร์ที ่5 ดำ้นกระบวนกำรบริหำรจัดกำรทีด่ใีนองค์กรและกำรมสี่วนร่วมของ

แผนด้าเนินงาน ประจ้าปีงบประมาณ 2559
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กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

ส่วนสวัสดิฯ

ส้านักงานปลัด
ส่วนการศึกษา
ส่วนสวัสดิฯ

ส้านักงานปลัด

ส้านักงานปลัด

ส่วนที่ 2  
บัญชีสรุปโครงกำร/กิจกรรม

บัญชสีรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำพันสำม อ ำเภอเมอืง  จังหวัดเพชรบุรี

หน่วย
ด ำเนินกำร

แผนด้าเนินงาน ประจ้าปีงบประมาณ 2559
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ส้านักงานปลัด

กองการศึกษา
กองการศึกษา

ส้านักงานปลัด

กองการศึกษา

กองการศึกษา

แผนด้าเนินงาน ประจ้าปีงบประมาณ 2559
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ส้านักงานปลัด

ส้านักงานปลัด
ส้านักงานปลัด
ส้านักงานปลัด

ส้านักงานปลัด

ส้านักงานปลัด
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