
บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2560 

องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

ผด. 1 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จ านวน
โครงการ 

ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วย 
ด าเนินการ 

1) ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ 
       1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทาง
เท้า ท่อระบายน้ าและก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียและซ่อมแซมปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภคท่ีได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย 

7 10.45 8,809,000 17.10 กองช่าง 
(อบจ.นครปฐม) 

     1.2 แนวทางการพัฒนาระบบจราจร 2 3.03 434,000 0.89 กองช่าง 

     1.3 แนวทางการพัฒนาระบบไฟฟ้า – ประปา  1 1.52 1,738,000 3.58 กองช่าง 

รวม 10 14.93 10,981,000 21.32  
2) ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม      
     2.1 แนวทางการพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมระบบการศึกษา 9 13.64 13,789,776 28.42 ส านักงานปลัด 
     2.2 แนวทางเพ่ิมช่องทางการรับรู้ข่าวสาร - - - - ส านักงานปลัด 
     2.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และงานรัฐพิธี รวมถึงการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5 7.58 370,000 0.76 ส านักงานปลัด 

รวม 14 21.21 14,159,776 29.19  
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ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จ านวน
โครงการ 

ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วย 
ด าเนินการ 

3) ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

     3.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการผลิตผลผลติทางการเกษตร
ปลอดภัยจากสารพิษ ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

- - - - ส านักงานปลัด 

     3.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน 2 3.03 950,000 1.96 ส านักงานปลัด 

     3.3 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนการพัฒนาแบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง - - - - ส านักงานปลัด 

รวม 2 3.03 950,000 1.96  
4) ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม      
     4.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริสนับสนุนการแก้ไขป้องกันและต่อต้านยา
เสพติด 

4 6.06 315,000 0.65 ส านักงานปลัด 

     4.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสาธารณสุขเพ่ือการมี
สุขภาพที่ดีของประชาชน 

12 18.18 5,070,000 10.45 ส านักงานปลัด 

     4.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ 1 1.52 100,000 0.21 ส านักงานปลัด 
     4.4 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนงานสวัสดิการสังคม สังคม
สงเคราะห์ 

5 7.58 8,611,000 17.75 
ส านักงานปลัด 

     4.5 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนการด าเนินงานบรรเทาสาธารณภัย 

รวมถึงด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4 6.06 1,219,700 2.51 ส านักงานปลัด 

รวม 26 39.39 15,315,700 31.57  
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ที่ด าเนินการ 
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5) ภายใต้ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 

     5.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3 4.55 3,600,000 7.42 กองสาธารณสุขฯ 

     5.2 แนวทางการพัฒนาบ ารุงรักษาแม่น้ าล าคลองแหล่งน้ าต่าง  ๆ การ
ป้องกันน้ าท่วมและน้ าเสีย 

1 1.52 200,000 0.41 กองสาธารณสุขฯ 

     5.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร - - - - ส านักงานปลัด 

รวม 4 6.06 3,800,000 7.83  
6) ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี      
     6.1 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 

5 7.58 300,000 0.62 ส านักงานปลัด 

     6.2 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมและเพ่ิมศักยภาพบุคลากรให้มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญและมีทัศนคติที่ดีในการท างานโดยยึดหลักคุณธรรม
และจริยธรรม 

2 3.03 420,000 0.87 ทุกส่วนราชการ 

     6.3 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือ เครื่องใช้และอาคารสถานที่ 

4 6.06 5,574,400 11.49 ทุกส่วนราชการ 

รวม 11 16.67 6,294,400 12.97  
รวมทั้งสิ้น 67 100 51,500,876 100  
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