
 
 

 แบบ ผด. 01 
 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลต าบลบางกระบือ อ าเภอบางคนท ีจังหวัดสมุทรสงคราม 
********************** 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จ านวน
โครงการ 

ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของงบประมาณ

ทั้งหมด 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความสมดุล เท่าเทียม และมั่นคงในการด ารงชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 100 500,000 100 กองช่าง 

รวม 1 100 500,000 100  
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความม่ันคงเข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่   2   การพัฒนาด้านสาธารณสุข  การส่งเสริมคุณภาพชีวิต  การศึกษา  ศาสนา  ศิลปะ การกีฬา                    

วัฒนธรรมประเพณ ีภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2.1  แผนงานการศึกษา 1 5.26 50,000 0.77 กองการศึกษา 

2.2  แผนงานสาธารณสุข 2 10.53 110,000 1.69 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

2.3  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 5.26 50,000 0.77 ส านักปลัดเทศบาล 

2.4  แผนงานสร้างความเข้มแข้งของชุมชน 6 31.58 120,000 1.84 
ส านักปลัดเทศบาล
และกองการศึกษา 
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แบบ ผด. 01 
บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
เทศบาลต าบลบางกระบือ อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

********************** 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จ านวน
โครงการ 

ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของงบประมาณ

ทั้งหมด 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 สร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้สูงอายุให้มีความมั่นคงเข้มแข็ง สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม  
    ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
                                     2.5  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 5 26.32 90,000 1.38 กองการศึกษา 

           2.6 แผนงานการเกษตร 1 5.26 22,800 0.35 ส านักปลัดเทศบาล 
           2.7 แผนงานงบกลาง 3 15.79 6,070,000 93.20 ส านักปลัดเทศบาล 

รวม 19 100 6,512,800 100  
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความสมดุล เท่าเทียม และมั่นคงในการด ารงชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๓  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย 
                        3.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 66.67 85,000 89.47 ส านักปลัดเทศบาล 

                        3.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 33.33 10,000 10.53 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

รวม 3 100 95,000 100  
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แบบ ผด. 01 
 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลต าบลบางกระบือ อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
********************** 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จ านวน
โครงการ 

ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของงบประมาณ

ทั้งหมด 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรและประมง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
4.1  แผนงานการเกษตร 1 100 25,000 100 ส านักปลัดเทศบาล 

รวม 1 100 25,000 100  
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  สร้างเสริมประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

                                      5.1  แผนงานเคหะและชุมชน 1 8.33 430,000 32.85 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

5.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4 33.33 75,000 5.73 

ส านักปลัดเทศบาล 
และ  

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

5.3  แผนงานการเกษตร 7 58.33 804,100 61.42 กองช่าง 
รวม 12 100 1,309,100 100  
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แบบ ผด. 01 
 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

เทศบาลต าบลบางกระบือ อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
********************** 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จ านวน
โครงการ 

ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของงบประมาณ

ทั้งหมด 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความสมดุล เท่าเทียม และมั่นคงในการด ารงชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 

6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 33.33 100,000 36.23 
ส านักปลัดเทศบาล 

และ กองคลัง 
                           6.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 33.33 36,000 13.04 ส านักปลัดเทศบาล 

                                      6.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1 16.67 40,000 14.49 กองการศึกษา 
                                      6.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 16.67 100,000 36.63 กองช่าง 

รวม 6 100 276,000 100  
รวมทั้งสิ้น 42 100 8,717,900 100  
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