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ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการท่ีด าเนินการ คดิเป็นร้อยละ

ของโครงการ

ท้ังหมด

จ านวน

งบประมาณ

(บาท)

ร้อยละของ

งบประมาณ

ท้ังหมด

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

1.   ยุทธศาสตร์การบริหารงานท่ัวไป

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 11 84 568,400 3.97 กองวิชาการฯ

กองคลัง

ส านักปลัดฯ

รวม 11 84 568,400 3.97

2. ยุทธศาสตร์การรักษาความสงบ

2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4 80 260,000 13.9 ส านักปลัดฯ

2.2 แผนงานงบกลาง 1 100 200,000 1.55 ส านักปลัดฯ

รวม 5 83 460,000 3.11

3.   ยุทธศาสตร์การศึกษา

3.1 แผนงานการศึกษา 19 90 7,699,410 58.95 กองการศึกษา

รวม 19 90 7,699,410 58.95

 บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

เทศบาลต าบลดงมะไฟ  อ าเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2561
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ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการท่ีด าเนินการ คดิเป็นร้อยละ

ของโครงการ

ท้ังหมด

จ านวน

งบประมาณ

(บาท)

ร้อยละของ

งบประมาณ

ท้ังหมด

หน่วยด าเนินการ

4. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารสุข

4.1 แผนงานสาธารณสุข 10 90 1,286,300 23.58 กองสาธารณสุข

4.2 แผนงานงบกลาง 1 100 150,000 1.16 ส านักปลัดฯ

รวม 11 91 1,436,300 7.83

5. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมสงเคราะห์  

5.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 25 45,000 7.6 ส านักปลัดฯ

รวม 1 25 45,000 7.6

6.ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

และการส่งเสริมอาชีพ

6.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการส่งเสริม 5 71 155,000 100 ส านักปลัดฯ

อาชีพ กองวิชาการฯ

6.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 2 100 13,000 0.09

6.3 แผนงานงบกลาง 1 100 8,751,600 67.95

รวม 8 80 8,919,600 32.61
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ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการท่ีด าเนินการ คดิเป็นร้อยละ

ของโครงการ

ท้ังหมด

จ านวน

งบประมาณ

(บาท)

ร้อยละของ

งบประมาณ

ท้ังหมด

หน่วยด าเนินการ

7.   ยุทธศาสตร์ด้านการศาสนาวัฒนธรรม นันทนาการ

และการท่องเท่ียว

7.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 4 57 1,090,000 91.98 กองการศึกษา

7.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 2 100 230,000 1.6 ส านักปลัดฯ

รวม 6 66 1,320,000 8.51

8.   ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน อุตสาหกรรม

และการโยธา กองช่าง

8.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4 7.5 1,083,800 76.12

รวม 4 7.5 1,083,800 76.12

9.   ยุทธศาสตร์ด้านการพาณิชย์

9.1 แผนงานการพาณิชย์ 2 70,000 5.57 กองการประปา

รวม 2 70,000 5.57
10. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากร

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

10.1 แผนงานสาธารณสุข 1 9 20,000 0.36 กองสาธารณสุขฯ

รวม 1 9 20,000 0.36

รวมท้ังส้ิน 68 44 21,622,510 38.2
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ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการท่ีด าเนินการ คดิเป็นร้อยละ

ของโครงการ

ท้ังหมด

จ านวน

งบประมาณ

(บาท)

ร้อยละของ

งบประมาณ

ท้ังหมด

หน่วยด าเนินการ

รวมท้ังส้ิน
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ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการท่ีด าเนินการ คดิเป็นร้อยละ

ของโครงการ

ท้ังหมด

จ านวน

งบประมาณ

(บาท)

ร้อยละของ

งบประมาณ

ท้ังหมด

หน่วยด าเนินการ

5.   ยุทธศาสตร์ด้านสังคมสงเคราะห์

แนวทางการพัฒนา

5.1 การพัฒนางานสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์ 3 42 155,000 3.62 ส านักปลัดฯ

การสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ

การสวัสดิการสังคมผู้ป่วยโรคเอดส์ การสวัสดิการสังคมผู้พิการ

3  โครงการ 42 155,000 3.62

6.   ยุทธศาสตร์ด้านเคหะและชุมชน

แนวทางการพัฒนา

6.1 การพัฒนางานไฟฟ้าถนน การสาธารณูปโภค  -

งานสถานท่ีไฟฟ้าสาธารณะ

6.2 การพัฒนางานสวนสาธารณะ การก่อสร้าง ปรับปรุงดูแล  -

รักษาสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ
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ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการท่ีด าเนินการ คดิเป็นร้อยละ

ของโครงการ

ท้ังหมด

จ านวน

งบประมาณ

(บาท)

ร้อยละของ

งบประมาณ

ท้ังหมด

หน่วยด าเนินการ

7.   ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและ

การส่งเสริมอาชีพ

แนวทางการพัฒนา

7.1 การพัฒนางานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 6 50 155,000 12.06 ส านักปลัดฯ

การจัดประชุมสัมมนา กิจกรรมให้ความรู้ทางด้านวิชาการ กองวิชาการฯ

กิจกรรมเพ่ือให้เกิดการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ไขปัญหาชุมชน                

กิจกรรมท่ีให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือยกระดับคุณภาพ

ชีวิต สร้างเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้สายอาชีพให้กับชุมชนใน

ท้องถ่ิน และการส่งเสริมอาชีพ

รวม 6  โครงการ 50 155,000 12.06
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ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการท่ีด าเนินการ คดิเป็นร้อยละ

ของโครงการ

ท้ังหมด

จ านวน

งบประมาณ

(บาท)

ร้อยละของ

งบประมาณ

ท้ังหมด

หน่วยด าเนินการ

8.   ยุทธศาสตร์ด้านการศาสนาวัฒนธรรม นันทนาการ

และการท่องเท่ียว

แนวทางการพัฒนา

8.1 การพัฒนางานกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมกิจกรรม 1 40 200,000 29.76 กองการศึกษา

กีฬา งานมวลชนด้านกีฬาและนันทนาการ

8.2 การพัฒนางานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน ส่งเสริมการศาสนา 5 40 1,007,000 84.56 ส านักปลัดฯ

อนุรักษ์วัฒนธรรมชีวิต ประเพณีท้องถ่ิน ภูมิปัญญาชาวบ้าน กองการศึกษา

ปลูกฝังจิตส านึก ส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน

ปลูกฝังจิตส านึกประชาชนในชาติให้มีความจงรักภักดีในสถาบัน

จริยธรรมและจรรยาบรรณของข้าราชการและพนักงานส่วน

ท้องถ่ิน

รวม 6   โครงการ 40 1,207,000 66.8
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ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการท่ีด าเนินการ คดิเป็นร้อยละ

ของโครงการ

ท้ังหมด

จ านวน

งบประมาณ

(บาท)

ร้อยละของ

งบประมาณ

ท้ังหมด

หน่วยด าเนินการ

9.   ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แนวทางการพัฒนา

9.1 การพัฒนางานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งานควบคุมการ  -  -  -  -  -

ก่อสร้าง งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานควบคุมการซ่อม

บ ารุงทาง

9.2 การพัฒนางานสาธารณูปโภค การพัฒนาบริการ 8 45 961,600 23.17 กองช่าง

โครงสร้างพ้ืนฐาน

รวม 8 โครงการ 45 961,600 23.17



15

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการท่ีด าเนินการ คดิเป็นร้อยละ

ของโครงการ

ท้ังหมด

จ านวน

งบประมาณ

(บาท)

ร้อยละของ

งบประมาณ

ท้ังหมด

หน่วยด าเนินการ

10.   ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร

แนวทางการพัฒนา

10.1 การพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร งานส่งเสริมความรู้  -  -  -  -  -

การเกษตร ส่งเสริมพืชผักสวนครัวและผลไม้ 

การลดใช้สารเคมีเพ่ือการเกษตร 

10.2 การพัฒนการขุดลอกแหล่งน้ าคูคลองเพ่ือการดกษตร  -  -  -  -  -

โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชด าริ

รวม  -  -  -  -  -

11.   ยุทธศาสตร์ด้านการพาณิชย์

แนวทางการพัฒนา

11.1 การพัฒนางานกิจการประปา งานผลิต งานจ าหน่ายและ 3 18 160,000 1.46 กองการประปา

บริการ งานมาตรวัดน้ า 

11.2 การพัฒนางานตลาดสด งานจัดระเบียบตลาดสด  -  -  -  -  -

งานบริหารงานตลาดสด

11.3 การพัฒนางานโรงฆ่าสัตว์ การบริหารงานโรงฆ่าสัตว์  -  -  -  -  -

รวม 3 โครงการ 18 160,000 1.46
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ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการท่ีด าเนินการ คดิเป็นร้อยละ

ของโครงการ

ท้ังหมด

จ านวน

งบประมาณ

(บาท)

ร้อยละของ

งบประมาณ

ท้ังหมด

หน่วยด าเนินการ

12.   ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากร

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

12.1 การพัฒนางานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล ระบบการ  -  -  -  -  -

รักษาความสะอาด ระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล

12.2 การพัฒนางานบ าบัดน้ าเสีย ระบบการรักษาความสะอาด  -  -  -  -  -

คูคลองระบายน้ า

12.3 การมีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 1  - 20,000  -  -

ส่ิงแวดล้อม ส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชน

ตระหนักทางด้านส่ิงแวดล้อม

รวม 1  - 20,000  -  -

รวมท้ังส้ิน 65 โครงการ 40 12,103,200 11.81


