
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
 จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ

คดิเป็นร้อยละของ

โครงการทั้งหมด
 จ านวนงบประมาณ

คดิเป็นร้อยละของ

งบประมาณทั้งหมด
หน่วยด าเนินการ

1)   ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
      1.1   แนวทางการพฒันาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 3                              3.75% 54,000                       0.16% ส านกัปลดั
      1.2   แนวทางการพฒันาส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียง -                           0.00% -                            0.00%
      1.3   แนวทางการพฒันาและส่งเสริมธุรกิจชุมชน -                           0.00% -                            0.00%
      1.4   แนวทางการพฒันาส่งเสริมสวสัดิการสงัคมและสงัคมสงเคราะห์ 7                              8.75% 17,414,900                50.00% ส านกัปลดั

รวม 10                            12.50% 17,468,900                50.16%

2)   ยทุธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการเกษตร

      2.1   แนวทางการพฒันา  เพ่ิมศกัยภาพการผลิตสินคา้เกษตรให้มีคุณภาพ   
ปลอดสารพิษ

3                              3.75% 340,000                     0.99% ส านกัปลดั

รวม 3                              3.75% 340,000                     0.99%

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  2564

เทศบาลต าบลดอนประดู่   อ าเภอปากพะยูน   จังหวดัพัทลุง
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3)   ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา   ศิลปะ วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
และการกีฬา

      3.1   แนวทางการพฒันาและส่งเสริมสนบัสนุนการศึกษาทั้งในระบบและ
นอกระบบเพ่ือเพ่ิมทางเลือกและขยายโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนและ
ผูด้อ้ยโอกาส

14                            17.50% 5,407,500                  15.77% กองการศึกษา

      3.2   แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมทางศาสนา  อนุรักษ์
ศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  สืบสานวฒันธรรมไทย   คุณธรรม   
จริยธรรมและพฒันาการกีฬา

7                              8.75% 1,613,200                  4.71% กองการศึกษา, 
ส านกัปลดั

รวม 21                            26.25% 7,020,700                  20.48%

4)   ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขในชุมชน

      4.1   แนวทางการพฒันาและส่งเสริมระบบบริการสาธารณสุขท่ีเนน้การ
ส่งเสริมสุขภาพ   และการป้องกนัควบคุมโรค

7                              8.75% 360,000                     1.05% ส านกัปลดั

รวม 7                              8.75% 360,000                     1.05%

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  2564
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5)   ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

      5.1   แนวทางการพฒันา  เพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกนัและบรรเทาสาธารณ
ภยั  รักษาความสงบเรียบร้อย   ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น

8                              10.00% 1,300,000                  3.79% ส านกัปลดั  ,กอง
ช่าง

      5.2   แนวทางการพฒันาระบบจราจรและรณรงคใ์ห้ความรู้ -                           0.00% -                            0.00%
รวม 8                              10.00% 1,300,000                  3.79%

6)   ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและสาธารณูปโภค

      6.1   แนวทางการพฒันาเสน้ทางคมนาคมโดยการก่อสร้าง   ปรับปรุง   
บ  ารุงรักษาถนน   สะพาน   ทางเทา้  ท่อระบายน ้า   คูน ้า

5                              6.25% 2,443,100                  7.13% กองช่าง

      6.2   แนวทางการพฒันาและปรับปรุงระบบการผลิตน ้าประปาให้มีคุณภาพ  
สะอาด  ปลอดภยั

2                              2.50% 186,000                     0.54% กองช่าง

      6.3   แนวทางการพฒันา  ติดตั้ง   ขยายระบบไฟฟ้าสาธารณะ 4                              5.00% 952,000                     2.78% กองช่าง

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
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      6.4   แนวทางการพฒันา  สนบัสนุนให้มีระบบโทรคมนาคมท่ีดี -                           0.00% 0.00%
รวม 11                            13.75% 3,581,100                  10.45%

7)   ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านจัดการทรัพยากธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพ่ือการ
พัฒนาท่ียัง่ยืน

      7.1   แนวทางการพฒันา  ฟ้ืนฟ ูอนุรักษ ์  และจดัระบบการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มให้มีความย ัง่ยนื

1                              1.25% 150,000                     0.44%

รวม 1                              1.25% 150,000                     0.44%
8)   ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการท่ีดี

      8.1   แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาการเมือง  ระบอบ
ประชาธิปไตย  และการมีส่วนร่วมของประชาชน

4                              5.00% 1,060,000                  3.09% ส านกัปลดั

      8.2   แนวทางการพฒันาประสิทธิภาพ  และการบริหารจดัการท่ีดี 15                            18.75% 2,999,400                  8.75% ส านกัปลดั  ,กอง
คลงั

รวม 19                            23.75% 4,059,400                  11.84%

รวมทั้งส้ิน 80                            100% 34,280,100                100.00%

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
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