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เทศบาลต าบลยางหล่อ 
อ าเภอศรีบุญเรือง   จังหวัดหนองบัวล าภู 



 

 

ค ำน ำ 
 

  ตามที่เทศบาลต าบลยางหล่อ ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 
2561 - 2564) พร้อมทั้งจะด าเนินการพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการไปจัดท าเทศบัญญัติ เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 นั้น เนื่องจากเทศบาลต าบลยางหล่อ ได้รับทราบ
ปัญหา/ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเพ่ิมเติม และเป็นปัญหา/ความต้องการที่มิได้บรรจุอยู่ใน
แผนงาน/โครงการของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ข้อ ๔ (โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี 
ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี) และข้อ ๒๒ (เพ่ือประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจ
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นได้) เทศบาลต าบลยางหล่อ จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
สี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2561 เพ่ือให้ปัญหา/ความต้องการ น าไปสู่
การปฏิบัติที่แท้จริง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวจะเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป 
 
        
        เทศบาลต าบลยางหล่อ 
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ส่วนที่ 2 
 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557 – 2559) 
 

1.สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 – 2559 
 
          1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 
 จากข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ของเทศบาลต าบลยางหล่อ 
หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า  Electronic Local Administrative Accounting System (e-LAAS) สรุป การตั้ง
งบประมาณ และรายรับรายจ่ายจริงของเทศบาลต าบลยางหล่อ รายละเอียด ดังนี้ 
 
 ปีงบประมาณ 2557  
 ตั้งงบประมาณรายรับไว้     36,600,000      บาท 
 ประมาณการรายจ่ายไว้     36,600,000      บาท 
 รายรับจริง                    30,143,975.06 บาท  
 รายจ่ายจริง                   29,318,735.48 บาท   
 ปีงบประมาณ 2558 
 ตั้งงบประมาณรายรับไว้     39,000,000      บาท 
 ประมาณการรายจ่ายไว้     39,000,000      บาท 
 รายรับจริง                    28,294,007.48  บาท  
 รายจ่ายจริง                   26,447,909.48 บาท 
 ปีงบประมาณ 2559 
 ตั้งงบประมาณรายรับไว้    37,000,000      บาท 
 ประมาณการรายจ่ายไว้    37,000,000      บาท 
 ปีงบประมาณ 2560 
 ตั้งงบประมาณรายรับไว้    56,563,180 บาท 
 ประมาณการรายจ่ายไว้    56,563,180 บาท  
 
 
 
 
          1.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
          1.2.1 เชิงปริมาณ 
 เทศบาลต าบลยางหล่อ ได้น าเสนอผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2558 ต่อสภาเทศบาล
ต าบลยางหล่อ ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

ที่ปรากฏอยู่ในแผน 
จ านวนโครงการ 

ที่ได้ปฏิบัติ 

1.ด้านคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา 32 13 
2.ด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง 25 19 
3.ด้านให้ประชาชนใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 6 2 
4.ด้านสุขภาพและการป้องกันโรค 3 3 
5.ด้านการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพธรรมาภิบาล 36 36 
6.ด้านให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็ง 17 12 

รวม 119 85 
 

สรุป จ านวนโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนสามปี เฉพาะปี 2558 ก าหนดไว้ 119 โครงการ ปฏิบัติได้จริง 85
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 71.42 
 

 1.2.2 เชิงคุณภาพ 
เทศบาลต าบลยางหล่อ ได้น าเสนอผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2558 ต่อสภาเทศบาล

ต าบลยางหล่อ ดังนี้ 
 

ปัญหาอุปสรรคที่พบในการประเมินฯ 
 

1. ด้านคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ตั้งไว้ในแผนพัฒนา จ านวน 32 โครงการ แต่ปฏิบัติได้ 13 
โครงการ ถือว่าน าไปสู่การปฏิบัติได้น้อย 
 

การวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่ตรวจพบ 
 

1. โดยภาพรวมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) มีผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง
ค่อนข้างสูง แต่ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ ตั้งไว้ในแผนพัฒนา จ านวน 32 โครงการ แต่ปฏิบัติได้ 13 โครงการ 
ถือว่าน าไปสู่การปฏิบัติได้น้อย ควรแก้ไขปัญหาโดยมอบหมายผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอันได้แก่ คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน จัดท าแผนให้อยู่บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงด้าน
งบประมาณ กล่าวคือ ไม่ควรก าหนดโครงการในแผนมากเกินกว่าสถานะทางการคลังของเทศบาล 

2. จากแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านที่ 1 ด้าน
การบริหารจัดการ ข้อ 2.3 ก าหนดว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องน าโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
2558-2560) เฉพาะปี 2558 มาด าเนินการในปีงบประมาณ 2558 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จึงจะได้คะแนนเต็ม 
5 คะแนน จากตัวชี้วัดนี้ จะเห็นได้ว่า เทศบาลต าบล น าแผนปี 2558 ไปปฏิบัติได้ 85 โครงการจากที่ตั้งไว้ใน
แผน 119 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 71.42 ซึ่งจะได้คะแนนประเมินจากกรมส่งเสริมฯ จ านวน 5 คะแนน 
ดังนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ จึงเห็นควรให้รักษาระดับการปฏิบัติได้ตามแผนไว้
เช่นนี้ หรือเพ่ิมร้อยละการปฏิบัติได้มากขึ้นก็จะเป็นการดี  
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน 
 

1. ในปีต่อไปการออกแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนควรมีข้อค าถามปลายเปิดเพ่ิมขึ้นมา 
2. โครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานถ้าเป็นไปได้ควรด าเนินการในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ เพ่ือ

ประโยชน์หลายประการ เช่น หลีกเลี่ยงการก่อสร้างในฤดูฝน 
3. ควรรณรงค์เสริมสร้างและให้ความรู้ความเข้าใจแก่ราษฎรในกระบวนการจัดท าและติดตาม

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มากยิ่งข้ึน 
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ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลต าบลยางหล่อ 
 เทศบาลต าบลยางหล่อได้วางแนวทางในการพัฒนาเทศบาลโดยก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านต่าง ๆ 
ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

แนวทางการพัฒนา 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1.  ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและโครงสรา้งพ้ืนฐาน     

1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและไฟฟ้า  

2.  พัฒนาระบบจราจร 
กองช่าง 

2.  ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและ
ความเข้มแข็งของชุมชน  ด้าน
คุณภาพชีวิต  ระบบการศึกษา  และ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม   

1. ป้องกัน รักษา และส่งเสริมสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน  

2. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีภายในชุมชน 

3. ส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ 

ส านักปลัด 

3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน    

1. ส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้แก่ประชาชน 
2.  ส่งเสริมชุมชนในการด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

ส านักปลัด 
 

4.  ด้านการพัฒนาการเมืองและระบบ
การบริหารจัดการที่ดี    

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการ
บริหารพัฒนาชุมชนของตนเองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

2. การปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร 
3. การปรับปรุงและพัฒนารายได้ของเทศบาล 
4. การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และ 

สถานที่ปฏิบัติงาน 
5. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ส านักปลัดฯ 
 
 
 

ทุกกอง 
กองคลัง 
ทุกกอง 

 
ส านักปลัดฯ 

5.  ด้านสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ     

1.  แนวทางการสร้างจิตส านึกและความตระหนัก
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2.  แนวทางการเฝ้าระวังและป้องกัน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.  แนวทางการบ าบัดและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 

ส านักปลัดฯ 
 
 
 
 

กองช่าง 
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การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาของเทศบาลต าบลยางหล่อ 
( Swot Analysis) 

 เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดอ่อน จุดแข็ง รวมทั้งการวิเคราะห์
ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด อันเป็นสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของ
ท้องถิ่น โดยใช้เทคนิค Swot Analysis เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ ดังนี้ 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
1.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาและปรับปรุง
องค์กร 
2.  การปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานมีความ

ใกล้ชิดเป็นกันเอง 
3.   บุคลากรมีความตื่นตัวและต้องการพัฒนา

ประสิทธิภาพการท างานในด้านต่าง ๆ 
4.  มีความพร้อมด้านเครื่องจักร เครื่องมือ 
5.  มีการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากร 
6.  มีการประชุมวางแผนการด าเนินงานระหว่าง

ผู้บริหารและ ผู้ปฏิบัติ 
7.  ประชาชน ชุมชน องค์กรภาคประชาชนและ

หน่วยงานของรัฐ ให้การสนับสนุน ส่ ง เสริม 
ตรวจสอบติดตามการด าเนินงานของเทศบาล 

1.  มีงบประมาณในการบริหารน้อย  ไม่สามารถพัฒนา
ตามความ   ต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง  และตาม
ความจ าเป็นเร่งด่วน 

2.  การให้บริการประชาชนทางด้านไฟฟ้า  น้ าประปา  
โทรศัพท์    ยังไม่เป็นไปตามความต้องการของ
ประชาชน 

3.  มีปัญหาในการบังคับใช้กฎหมาย (ผังเมือง,การจราจร , 
สิ่งแวดล้อม , การรุกล้ าที่สาธารณะ)  

4.  การบริการประชาชนยังพัฒนาไม่ถึงตามระบบ ONE  STOP  
SERVICE 

5.  มีประชากรแฝงเกือบเท่าตัวของจ านวนประชากรที่
ปรากฏในทะเบียนบ้าน ท าให้มีงบประมาณไม่เพียงพอ
ต่อการดูแลประชากรแฝง 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1.  รัฐก าหนดนโยบายเป็นจังหวัดแบบบูรณาการท า

ให้การบริหารเป็นไปอย่างคล่องตัว 
2.  การอุดหนุนงบประมาณจากภาครัฐ 
3.  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการ

กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542   เป็นกลไกในการขับเคลื่อน 

4.  การปฏิรูประบบราชการเป็นโอกาสในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพองค์กร 

6.  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอ้ือต่อการพัฒนา 

1.  ภูมิประเทศเป็นลักษณะน้ าทะเลหนุนและท่วมขัง 
2.  สภาวะวิกฤตเศรษฐกิจเป็นผลท าให้ประชาชนไม่ให้ความ

สนใจต่อการมีส่วนร่วม  เนื่องจากต้องห่วงใยภาระปากท้อง
ของครอบครัว 

3.  ปัญหาครอบครัวโดยเฉพาะปัญหายาเสพติดที่ยังไม่หมด
สิ้น 

4.  การขาดสามัญส านึกจากองค์กรภาคเอกชน  ในการ
ลักลอบทิ้งสารพิษหรืออุปกรณ์มีสารพิษ 

5.  ปัญหาประชากรแฝง และประชากรว่างงาน  สร้าง
ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม 

 



ส่วนที่ 3 
 

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 6 ยุทธศาสตร์  
 1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
วิสัยทัศน์  

      จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความ
ต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ กรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน  แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความส าคัญกับการ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกัน
อย่างมคีวามสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

เป้าหมายการพัฒนาประเทศ  
 1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  
  (1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่่ากว่าร้อยละ ๕.๐  



  (2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
ในปี 2564 เพ่ิมข้ึนเป็น 317,051 บาท (9,325 ดอลลาร์สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี  
  (3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี  
  (4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการ ลงทุนภาครัฐไม่ต่่ากว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของ
ภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะ ที่ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่่ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี)  
 2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  
  (1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Social Economic Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
  (2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ  
  (3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน  
 3. การลดความเหลื่อมล้่าในสังคม  
  (1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น  
  (2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง  
 4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  (1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม  
  (2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
  (3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ  
  (4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  (5) มีการบริหารจัดการน้่าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้่า  
 5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ  
  (1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม  
  (2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น  
      (3) มีการกระจายอ่านาจที่เหมาะสม   
 



           กรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 
 1.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 2.ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล ้าในสังคม 
 3.ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
 4.ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
 5.ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
 6.ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครฐั 
 7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 8.ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
 9.ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื นที่เศรษฐกิจ 
 10.ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค 
 
 

 2) แผนพัฒนาจังหวัด 
  วิสัยทัศน์ 

“หนองบัวล าภูเป็นเมืองน่าอยู่ เคียงคู่รู้ค่าธรรมชาติ ประชาชนฉลาดท ากิน ในดินแดนสันติสุข”  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในจังหวัดหนองบัวล าภู 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
กลยุทธ์ที่ 1 การจัดท าแผนแม่บทชุมชน และส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรชุมชนทุกระดับ 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพ ผลิตภัณฑ์ชุมชน และประชาชนทั่วไป  
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การบรรจุภัณฑ์ และการตลาดแก่สินค้าท่ีผลิตในชุมชน 
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมในครอบครัว และหัตถกรรมไทย 
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน 
กลยุทธ์ที่ 6 สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ หรือการรวมกลุ่มในรูปแบบอื่นๆ 



กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
กลยุทธ์ที่ 9 ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ที่ 10 การพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจและบริการการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ที่ 11 ส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีด้านการเกษตร   
ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น  
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร  
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการอนุรักษแ์ละการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและมลพิษต่างๆ 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาและดูแลรักษาท่ีสาธารณะ เพ่ือเป็นศูนย์สุขภาพหรือศูนย์เรียนรู้ของชุมชน 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชน ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน 
กลยุทธ์ที่ 6 ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น  
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา   
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างเสริมสุขภาพอนามัย เด็ก เยาวชน ประชาชน และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ   
กลยุทธ์ที่ 4 จัดระบบบริการทางการแพทย์ และสาธารณสุข  
กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด 
กลยุทธ์ที่ 8 สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
กลยุทธ์ที่ 9 เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 
กลยุทธ์ที่ 10 ส่งเสริมการแพทย์แผนไทย และสมุนไพรไทย 



กลยุทธ์ที่ 11 ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
กลยุทธ์ที่ 12 ส่งเสริมการดูและรักษาสุขภาพที่เกิดจากโรคไม่ติดต่อ 
กลยุทธ์ที่ 13 สนับสนุนศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 14 ส่งเสริมสนับสนุนการน าหลักการมีส่วนร่วมมาใช้ในการบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที่ 15 ประยุกต์ใช้อนุญาโตตุลาการเพ่ือพิจารณาข้อพิพาททางการปกครอง 
กลยุทธ์ที่ 16 การบริการประชาชน 
กลยุทธ์ที่ 17 การส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 

ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ  
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม การละเล่นท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการจัดเทศกาลและงานประเพณีท่ีส าคัญของท้องถิ่นเพ่ือการท่องเที่ยว 

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2.ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
          นโยบายของคณะผู้บริหาร 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน 
1.   ปรับปรุงและพัฒนาระบบการคมนาคม ขนส่งทั้งทางบก ทางน้่า ให้มีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบและได้มาตรฐาน 
2.   ส่งเสริมและจัดเตรียมด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการบริการสาธารณะที่จ่าเป็นต่อการขยายตัวและรองรับภาคอุตสาหกรรม 

เกษตรกรรม โดยเน้นภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม 
3.   น่ากฎหมายผังเมืองมาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม เริ่มแก้ปัญหาที่โครงสร้างพื้นฐาน 
4.   สร้างฝายน้่าล้นเพ่ือเก็บกักน้่าใช้ท่าการเกษตร 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
1.   สนับสนุนการสร้างเศรษฐกิจชุมชน 



1.1  ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ 
1.2   สร้างประชาคมทุกระดับ และกระบวนการเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจชุมชน โดยให้      ชาวบ้านสอนกันเอง 
1.3   ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคสินค้าชุมชน และการรวมตัวของกลุ่มผู้บริโภค โดยการจัดตั้งศูนย์จ่าหน่ายสินค้าที่ได้จากระบบเศรษฐกิจ

ชุมชน 
1.4   จัดตั้งกลุ่มอาชีพและแปรรูปสินค้าผลผลิตในชุมชน 
1.5  ส่งเสริม และจัดให้มีตลาดนัดชุมชน ลานสินค้าริมทาง  เพื่อจ่าหน่ายสินค้าราคาถูกโดยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม และชุมชน 

2.  จัดสรรงบประมาณสู่ชุมชนโดยตรงในรูปแบบการจัดตั้งกองทุนชุมชน และกลุ่มอาชีพต่างๆ  
3.   ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการจัดการด้านเศรษฐกิจของชุมชนโดยเน้นการพัฒนาแบบพ่ึงตนเอง เศรษฐกิจพอเพียงน่าภูมิปัญญา

ท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

การพัฒนาด้านสังคม 
1.   ใช้ระบบความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายในสังคม  ในการพัฒนาและส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความอบอุ่นและมีความม่ันคง 
2.   ส่งเสริมให้ประชาชนพึ่งตนเองในด้านสุขภาพเน้นการรักษาสุขภาพให้แข็งแรง แทนการรักษาพยาบาลเพ่ือการบรรลุสุขภาพดีถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน 

2.1   ให้ความรู้ทางด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน 
2.2   จัดบริการด้านสาธารณสุขให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
2.3   เน้นพัฒนาบุคลากรด้านบริการสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพในด้านความรู้ และการบริการ 
2.4   ส่งเสริมการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัยจากการเสพสุรา ยาเสพติดให้แก่ผู้ขับขี่รถ 
2.5   จัดลานกีฬาและกิจกรรมนันทนาการต่อต้านยาเสพติด 

3.   ส่งเสริมการสร้างชุมชนเข้มแข็ง ครอบครัวอบอุ่น มีความเอ้ืออาทรต่อกันในชุมชนและสังคม 
4.   จัดการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด และโทษทางกฎหมายของผู้กระท่าความผิดทั้งในระบบของผู้ผลิต จ่าหน่ายและผู้

เสพ 
5.   รณรงค์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ยาบ้า อย่างจริงจังและต่อเนื่อง จัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสังคมให้ประชาชนห่างไกลยาเสพติด สร้าง

กระบวนการในชุมชน เพ่ือร่วมกันป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
6.   ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์สงเคราะห์ประชาชนประจ่าหมู่บ้าน ชุมชนให้เข้มแข็งบนพื้นฐานชุมชนช่วยชุมชน สามารถส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน

รู้จักท่างานเป็นกลุ่ม ร่วมคิด ร่วมท่า ร่วมแก้ไข มีจิตส่านึกในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 



7.   พัฒนาด้านการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 
7.1   ให้ภาครัฐและเอกชนมีบทบาทร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาและการกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน 
7.2   จัดตั้งแหล่งเรียนรู้ในชุมชน มีกิจกรรมเพื่อการศึกษาและพัฒนาตนเองของคนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

8.   พัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
9.    เสริมสร้างการเรียนรู้ควบคู่ระบบคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน นักศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
10.  ยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตประชากรจากการปฏิรูปการศึกษา 
11.  จัดให้มีหน่วยงานส่งเสริมด้านการศึกษาในระดับท้องถิ่น โดยการสนับสนุนงบประมาณให้มากขึ้น 
12.  ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ 

12.1   พัฒนาปรับปรุงสถานศึกษาให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน ให้เป็นที่ยอมรับของท้องถิ่น และผู้ปกครอง 
12.2   สร้างหลักสูตรท้องถิ่นให้เหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละระดับ และปลูกฝังศีลธรรม โดยจัดให้มีการเรียนการสอนวิชาคุณธรรมและจริยธรรม 
12.3   จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนความรู้ความสามารถทุกด้านของเด็กและเยาวชน 
12.4   จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีในสถานศึกษา และชุมชน เพ่ือให้    ทุกคนมีความรักท้องถิ่นด่ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และภูมิ

ปัญญาไทย 
12.5   ส่งเสริมการน่าอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมกับการพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และประชาชนมาใช้ 
12.6   ส่งเสริมให้มีการศึกษานอกระบบ 
12.7   พัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
1.   ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรให้มีจิตส่านึกด้านบริการ โดยยึดคุณธรรม จริยธรรมน่าการปฏิบัติ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ 
2.   ปรับปรุงระบบการบริการประชาชนให้สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เน้นคุณธรรม น่าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ให้ครอบคลุมการบริหารทุกด้าน เพ่ือลด

ขั้นตอนการท่างานและก่อให้เกิดความประทับใจ แก่ผู้มาใช้บริการโดยยึดหลักผลประโยชน์ของประชาชนเป็นเป้าหมาย 
3.   ส่งเสริมและพัฒนากิจการด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ให้ประชาชนทราบถึง บทบาทภาระหน้าที่ของเทศบาลอย่างรวดเร็ว และถูกต้อง 

ทันสมัย 
4.   ปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจ และวิธีการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยปรับตัวได้สามารถแข่งขันและร่วมท่างานกับองค์กรภาคเอกชนได้ 



5.   พัฒนาและส่งเสริมให้องค์กรประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมท่า ร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบ ร่วมแก้ไขปัญหา ในกระบวนการพัฒนา และ
ส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย 

6.   ปรับปรุง และพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถของระบบการจัดเก็บภาษีให้ทั่วถึง   สะดวก     รวดเร็ว   ถูกต้อง  และเป็นธรรม 
7.   แก้ไข ปรับปรุง กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของท้องถิ่นให้ทันสมัย และสอดคล้องกับกฎหมายแม่บท 
8.   ส่งเสริมให้มีระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสังคมอุตสาหกรรม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายให้

ใช้เทคนิคและเครื่องมือที่ทันสมัย และความสามารถด้านบริหารจัดการ 

การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1.   ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพในเขตอุตสาหกรรมและชุมชน ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดมลพิษ 
2.   ปรับปรุงสภาพแหล่งแม่น้่าล่าคลอง คู คลองต่าง ๆ ในเขตเทศบาลให้มีความสะอาดปราศจากมลพิษ 
3.   ส่งเสริมให้ประชาชน องค์กรเอกชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐ ในการป้องกันแก้ไข และพัฒนาสภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
4.   น่าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องการก่าจัดขยะและการบ่าบัดน้่าเสีย 
5.   รณรงค์การปลูกต้นไม้ในทุกพ้ืนที่ให้เป็นพ้ืนที่สีเขียวและร่มรื่น เพ่ือลดมลพิษทางอากาศ 
6.   สร้างจิตส่านึกแก่ประชาชนให้ความส่าคัญในคุณค่าทรัพยากร รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม 
7.   สร้างผู้น่าชุมชน  จัดตั้งกลุ่มชมรม เพ่ือการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
8.   จัดตั้งกองทุนชุมชนเพื่อสิ่งแวดล้อม  โดยจัดสรรงบประมาณให้ชุมชนได้มีบทบาทด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
9.   ส่งเสริมให้มีแหล่งนันทนาการสู่ชุมชนสร้างสิ่งอ่านวยความสะดวกต่าง ๆ ในชุมชนโดยเฉพาะเพ่ือคนพิการ คนชรา และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
 

วิสัยทัศน์ ( Vision) 
“บริหารแบบธรรมาภิบาล ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต 

บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่ เคียงคู่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 สร้างค่านิยมเศรษฐกิจพอเพียง” 

 
 



พันธกิจ  (Mission) 

1.   พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการพ้ืนฐานภายในท้องถิ่น 

2.  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ      ภูมิปัญญาของท้องถิ่น 

3.  ส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการให้กับประชาชนภายในท้องถิ่นและการใช้ชีวิตแบบพอเพียง  

4.  เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ และกระบวนการบริหารการเงินการคลังให้สอดคล้องกับอ่านาจหน้าที่และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

5.   พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการที่ดี 

6.   เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา (Goals) 

1. ด่าเนินการให้มีระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการพ้ืนฐานได้มาตรฐานและเพียงพอต่อ    
ความต้องการของประชาชน 

 2.   ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง 

3.   ด่าเนินการให้ประชาชนมีสวัสดิการและนันทนาการอย่างมีคุณภาพและเพียงพอรวมถึงการใช้    ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

      4.   ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้และการสร้างงานเพ่ิมข้ึน 

5.   พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีอย่างต่อเนื่องและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

 6.   จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

 

 
 



 
 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 

จุดมุ่งหมาย 
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น

(Goals) 

ตัวชี้วัด 
(KPIs) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline  Data) 

เป้าหมาย (Targets) 

ปี 58-62 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62 

1.  พัฒนาระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการพ้ืนฐานให้ได้
มาตรฐานและเพียงพอต่อ 
ความต้องการของประชาชน 

1.1 ร้อยละของครัวเรือนที่การ
คมนาคมสะดวก รวดเร็ว 
 
 

 

1.1.1 ครัวเรือนที่มีการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว มีร้อยละ 70 

100 % 80 % 85 % 90 % 100 % 100 
% 

1.1.2 ถนนสายหลักภายในเขต
เทศบาล  จ่านวน 3 สาย ถนนซอย 50 
สาย ต้องการปรับปรุงยกระดับ 30 
สาย 

100 % 
 
 
 

 

40 % 60 % 80 % 100 % 100 
% 

1.2 ร้อยละของประชาชนที่ได้รับ
ความสะดวกและความ
ปลอดภัย  ด้านคมนาคม 
 
 

 

 
 

1.2.1ประชาชนได้รับความสะดวกและ
ความปลอดภัย ร้อยละ 80 

100 % 80 % 85 % 90 % 95 % 100 
% 

1.2.2 จ่านวนป้ายชื่อซอย 50 ซอย 
และป้ายประชาสัมพันธ์เส้นทางจราจร  
20 ป้าย ร้อยละ 60 

100 % 80 % 90 % 100 
% 

100 % 100 
% 

1.2.3 ยังไม่มีชุมชนได้รับการติดตั้ง
กระจกโค้ง 
 

100 % 20 % 45 % 80 95 % 100 
% 



1.3 ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับ
การบริการสาธารณูปโภค 

1.3.1 ระบบไฟฟ้าส่องสว่างตามถนน  
500 จุด ร้อยละ 80 

100 % 80 % 90 % 100 
% 

100 % 100 
% 

 
จุดมุ่งหมาย 

เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น (Goals) 
ตัวชี้วัด 
(KPIs) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline  Data) 

เป้าหมาย (Targets) 
ปี 58-62 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62 

2. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมในชุมชน 

2.1 ร้อยละของนักเรียนในเขต
เทศบาลที่มีคุณภาพทาง
การศึกษา 
2.2 ร้อยละของประชาชนได้รับ
การศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2.3 ร้อยละของเด็กปฐมวัยได้รับ
การพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ  
สมวัย 

2.1.1 นักเรียนในสังกัดเทศบาลร้อยละ 
80 
มีมาตรฐานคุณภาพทางการศึกษา    

100 % 85 % 90 % 95 % 100 
% 

100 
% 

2.2.1 จ่านวนประชากรร้อยละ 80  มี
การ 
ศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต 

100 % 90 % 95 % 100 % 100 
% 

100 
% 

2.3.1 เด็กเล็กได้รับการพัฒนา ร้อยละ 
80 
  

100 % 90 % 95 % 100 % 100 
% 

100 
% 

 2.4 ร้อยละของผู้ป่วยโรค
ไข้เลือดออกลดลง 

2.4.1  จ่านวนผู้ป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออก ในปี 2555 จ่านวน 12 
ราย มีอัตราการป่วยลดลงไม่เกิน 8 
ราย 

8 ราย 8 ราย 8 ราย 8 ราย 8 ราย 8 ราย 

2.5 จ่านวนเยาวชนและ
ประชาชนที่ได้รับการฝึกอบรม
เพ่ือป้องกัน 
ยาเสพติด 

2.5.1 มีเยาวชนและประชาชนที่เข้ารับ
การฝึกอบรมเพ่ือป้องกันยาเสพติด 
ปีละ 200 คน 

1,000 คน 200 
คน 

200 
คน 

200 
คน 

200 
คน 

200 
คน 



2.6 ร้อยละของผู้สูงอายุที่เข้า
ร่วมกิจกรรมด้านสุขภาพส่าหรับ
ผู้สูงอายุ 

2.6.1 มีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
สุขภาพ ร้อยละ 50  

100 % 80 % 80 % 80 % 90 % 90 % 

2.7 ร้อยละของประชาชนทุกกลุ่ม
รับการบริการส่งเสริมสุขภาพ 

2.7.1 ประชาชนทุกกลุ่มได้รับการ
บริการ ร้อยละ 50 

100 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 

2.8 จ่านวนเยาวชนที่ได้รับการ
อบรมโรคเอดส์ 

2.8.1 เยาวชนที่เข้ารับการอบรมโรค
เอดส์ จ่านวน 150 คน  ร้อยละ 100 

100 % 100 % 100 
% 

100 % 100 
% 

100 
% 

2.9 ร้อยละของ อสม. ที่เข้ารับ
การพัฒนาศักยภาพอบรมศึกษา
ดูงาน 

2.9.1 อสม. ที่ได้รับการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน ร้อยละ 100  

100 % 100 % 100 
% 

100 % 100 
% 

100 
% 

2.10  ร้อยละของ สุนัขและแมวที่
ได้รับการคุมก่าเนิด  

2.10.1 จ่านวนสุนัขและแมวได้รับการ
คุมก่าเนิด จ่านวน 500 ตัว ร้อยละ 100 
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จ่านวน 2,000 ตัว 

100 % 100 % 100 
% 

100 % 100 
% 

100 
% 

2.11 จ่านวนสุนัขและแมวที่
ได้รับการ 
ท่าหมัน จ่านวน 100 ตัว  
ร้อยละ 100 

2.11.1 สุนัขในเขตพ้ืนที่เทศบาลได้รับ
การท่าหมัน จ่านวน 200 ตัว  
ร้อยละ 100 
 

100 % 100 % 100 
% 

100 % 100 
% 

100 
% 

2.12 ชุมชนที่ได้รับอุดหนุน
งบประมาณบริการงาน
สาธารณสุข  
มูลฐาน 
 
 

2.12.1 อุดหนุนงบประมาณให้ทุก
ชุมชน เพื่อบริการด่าเนินการ
สาธารณสุขมูลฐาน จ่านวน 14 ชุมชน 
ร้อยละ 100 

100 % 100 % 100 
% 

100 % 100 
% 

100 
% 



2.13 จ่านวนบุคลากรที่ได้รับ
การอบรมช่วยเหลือผู้ป่วยในการ
ปฐมพยาบาล 
 

2.13.1 มีบุคลากรที่ได้รับการอบรม
การปฐมพยาบาล จ่านวน 10 คน  
ร้อยละ 100 

100 % 100 % 100 
% 

100 % 100 
% 

100 
% 

2.14 ร้อยละของโรงเรียนในเขต
เทศบาลได้รับการส่งเสริมสุขภาพ 

2.14.1 โรงเรียนในเขตเทศบาลได้รับ
การส่งเสริมสุขภาพ จ่านวน 6 โรงเรียน     
ร้อยละ 100  

100 % 100 % 100 
% 

100 % 100 
% 

100 
% 

2.15 ร้อยละของงบประมาณ
สมทบระบบหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่น 

2.15.1 จ่านวนงบประมาณที่สมทบ
ระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น  
ร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่
ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ร้อยละ 100 

100 % 100 % 100 
% 

100 % 100 
% 

100 
% 

2.16 ร้อยละของผู้ประกอบการ
ร้านอาหารได้รับการอบรม 
 

2.16.1 จ่านวนผู้ประกอบการ
ร้านอาหารได้รับการอบรม ร้อยละ  80 
% 
 

80 % 80 % 80 % 80 % 100 
% 

100  
% 

1.17 ร้อยละของประชาชนอยู่
ในชุมชนที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี 

2.17.1 มีการปลูกต้นไม้ในชุมชน 1,000 
ต้น 

200 
ต้น 

200 
ต้น 

200 
ต้น 

200 
ต้น 

200 
ต้น 

 2.17.2 มีการจัดหาถังขยะเพ่ือรองรับ
ขยะในชุมชน ปีละประมาณ 200 ใบ  

1,000 
ใบ 

200 ใบ 200 
ใบ 

200 
ใบ 

200 
ใบ 

200 
ใบ 

 2.17.3  มีการเก็บขยะที่ตกค้างใน
วันหยุดราชการร้อยละ 100 
 

100 % 100 % 100 
% 

100 % 100 
% 

100 
% 



 
จุดมุ่งหมาย 

เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
(Goals) 

ตัวชี้วัด 
(KPIs) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline  Data) 

เป้าหมาย (Targets) 
ปี 58-
62 

ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62 

 2.18 ร้อยละของประชาชนและ
เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนา วันส่าคัญของชาติ งาน
ประเพณีที่เทศบาลจัดขึ้น 

2.18.1 ประชาชนและเยาวชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมทางศาสนา วันส่าคัญของ
ชาติ งานประเพณีท่ีเทศบาลจัดขึ้น  
ร้อยละ 80 

100 % 85 % 90 % 95 % 100 % 100 
% 

2.19 ร้อยละของงบประมาณท่ี
อุดหนุนให้ชุมชนในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ 

2.19.1 ในแต่ละปีเทศบาลสนับสนุน
งบประมาณให้ชุมชนในการจัดกิจกรรม
งานวันส่าคัญต่าง ๆ ร้อยละ 100  

100 % 100 % 100 % 100 
% 

100 % 100 
% 

3. เพื่อด่าเนินการให้ประชาชน 
มีสวัสดิการและแหล่งนันทนาการ
อย่างมีคุณภาพและเพียงพอ 

3.1 ร้อยละของครัวเรือนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

3.1.1 ครัวเรือนเข้าร่วมกิจกรรม
สาธารณะของชุมชน ร้อยละ 70 

100 % 70 % 80 % 90 % 100 % 100 
% 

3.2 จ่านวนศูนย์กีฬาที่ก่อสร้าง
เพ่ือกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ 

3.2.1 มีศูนย์กีฬาส่าหรับร่วมกิจกรรม 
นันทนาการต่าง ๆ  

100 % 80 % 90 % 100 
% 

100 % 100 
% 

3.3 จ่านวนสถานที่ส่าหรับ
พักผ่อนหย่อนใจ ออกก่าลังกาย
และเล่นกีฬาในชุมชน 
 
 
 

3.3.1 สถานที่ส่าหรับพักผ่อนหย่อนใจ 
ออกก่าลังกายและเล่นกีฬาในชุมชน  
ร้อยละ 50 

100 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 
% 

3.3.2 ยังไม่มีอุปกรณ์การกีฬาที่
เพียงพอในการออกก่าลังกาย 

100 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 
% 

  



จุดมุ่งหมาย 
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

(Goals) 

ตัวชี้วัด 
(KPIs) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline  Data) 

เป้าหมาย (Targets) 
ปี 58-
62 

ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62 

 3.4  จ่านวนผู้สูงอายุ ผู้พิการที่
ได้รับเบี้ยยังชีพ 

3.4.1 ผู้สูงอายุที่ยากจนและผู้พิการ
ได้รับเบี้ยยังชีพ  ร้อยละ 100  

100 % 100 
% 

100 
% 

100 
% 

100 % 100 
% 

3.5 จ่านวนศูนย์อเนกประสงค์
ส่าหรับผู้สูงอายุ 

3.5.1 ยังไม่มีศูนย์อเนกประสงค์ 1 แห่ง 1 แห่ง - - - - 

3.6 จ่านวนผู้ยากไร้ ผู้ไร้ที่พ่ึง ผู้
พิการและผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการ
สงเคราะห์ 

34.6.1 ผู้ยากไร้ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการสงเคราะห์ ร้อย
ละ 100 

100 % 100 
% 

100 
% 

100 
% 

100 % 100 
% 

3.7 จ่านวนครัวเรือนของผู้ยากไร้
และผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการ
ซ่อมแซมและปรับปรุง 

3.7.1 ครัวเรือนของผู้ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการซ่อมแซมและ
ปรับปรุง ร้อยละ 100 

100 % 100 
% 

100 
% 

100 
% 

100 % 100 
% 

4.  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
มีรายได้และการสร้างงานเพ่ิม 

4.1 จ่านวนประชากรที่ว่างงานใน
ชุมชนได้รับการส่งเสริม สนับสนุน
และฝึกอบรมอาชีพ 

4.1.1 ประชากรที่ว่างงานในชุมชน
ได้รับการฝึกอาชีพ จ่านวน 1,000 คน 

1,000 
คน 

200 
คน 

200 
คน 

200 
คน 

200 
คน 

200 
คน 

 
 
 
 

       

 
 



จุดมุ่งหมาย 
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น

(Goals) 

ตัวชี้วัด 
(KPIs) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline  Data) 

เป้าหมาย (Targets) 
ปี 58-
62 

ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62 

5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง 

5.1 ร้อยละของประชาชนได้แสดง
ความคิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่น 

5.1.1 ประชาชนมีโอกาสได้แสดงความ
คิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่น ร้อยละ 50 

90 % 60 % 70 % 75 % 85 % 90 % 

5.2 ร้อยละของชุมชนที่เข้าร่วม
กิจกรรมในการพัฒนาท้องถิ่น 

5.2.2  ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมในการ
พัฒนาท้องถิ่น ร้อยละ 100  

100 % 100 
% 

100 
% 

100 
% 

100 % 100 
% 

5.3 ร้อยละของผู้มาใช้สิทธิ
ลงคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 
สมาชิกสภาเทศบาล 

5.4.1 ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
เลือกตั้งที่ผ่านมา ร้อยละ 63.42 

80 % 70 % 75 % 80 % 80 % 80 % 

6.  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการที่ดีได้อย่าง
ต่อเนื่องและสามารถ
ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง 

6.1  คณะผู้บริหาร ข้าราชการ 
พนักงานและลูกจ้าง ที่เข้ารับการ
อบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 
 

6.1.1  ในแต่ละปี มีคณะผู้บริหาร 
ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ได้รับ
การฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ในด้าน
ต่าง ๆ และน่าความรู้ แนวคิดที่ได้รับ
จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อองค์กร ร้อยละ 100 
 

100 % 100 
% 

100 
% 

100 
% 

100 % 100 
% 

 6.2  ร้อยละของเครื่องมือเครื่องใช้
ที่เพ่ิมขึ้นเพ่ือให้เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานในองค์กร 

6.2.2  ในแต่ละปีเทศบาลได้จัดหา
เครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอต่อภารกิจ 
ร้อยละ 80 % 

100 % 80 % 90 % 90 % 100 % 100 
% 

6.3 จ่านวนอาคารสิ่งก่อสร้าง  
 

6.3.1 ยังไม่มีสถานที่ล้างรถและถังขยะ 1 แห่ง 1 แห่ง 1 แห่ง 1 แห่ง 1 แห่ง 
 

1 แห่ง 
 

6.4 จ่านวนการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง 6.4.1 มีห้องท่างานที่เป็นสัดส่วน  
ร้อยละ 90   

100 % 80 % 90 % 90 % 100 % 100 
% 



 
จุดมุ่งหมาย 

เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น
(Goals) 

ตัวชี้วัด 
(KPIs) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline  Data) 

เป้าหมาย (Targets) 
ปี 58-
62 

ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62 

 6.5 เทศบาลมีแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินใช้ในการจัดเก็บ
ภาษ ี

6.5.1 เทศบาลยังไม่มีการจัดท่าแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

100 % 80 % 90 % 90 % 100 % 100 
% 

6.6 ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของจ่านวน
รายได้ที่จัดเก็บภาษีอากร 

6.6.1 เงินภาษีอากรที่จัดเก็บได้ ร้อยละ 
80  
 

100 % 
 

80 % 90 % 90 % 100 % 100 
% 

6.7 ร้อยละของประชาชนที่เสีย
ภาษ ี

6.7.1 เจ้าของทรัพย์สินยังเสียภาษีไม่
ครบทุกราย 

60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 

6.8 จ่านวนครั้งของการออกหน่วย
และจ่านวนประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการ 

6.8.1 ผู้บริหารออกเยี่ยมประชาชน 
ปีละ 2 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมงานเฉลี่ยครั้งละ 
200 คน 

100 % 70 % 80 % 90 % 100 % 100 
% 

6.9 ร้อยละของประชาชนที่ได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล 

6.9.1 ประชาชนที่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
จากเทศบาล มีร้อยละ 80   

100 % 70 % 80 % 90 % 100 % 100 
% 

6.9.2  มีบริการเสียงตามสายในชุมชน  
ร้อยละ 70  
 

100 % 70 % 75 % 80 % 90 % 100 
% 

7.  เพ่ือจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
เป็นระบบอย่างยั่งยืน 

7.1  โรงเรียนในเขตเทศบาลมีการ
จัดตั้งธนาคารขยะในโรงเรียน 

7.1.1  มีการจัดตั้งธนาคารขยะใน
โรงเรียนเขตเทศบาล 6 แห่ง   

3 แห่ง 1 แห่ง 1 แห่ง 1 แห่ง - - 

7.2  นักเรียนในเขตเทศบาลได้รับ
การอบรมแกนน่า 

7.1.2 นักเรียนได้รับการอบรมแกนน่า  
6 แห่ง  

3 แห่ง 1 แห่ง 1 แห่ง 1 แห่ง - - 



 
จุดมุ่งหมาย 

เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น
(Goals) 

ตัวชี้วัด 
(KPIs) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline  Data) 

เป้าหมาย (Targets) 
ปี 58-
62 

ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62 

 7.3 ร้อยละของปริมาณขยะที่ลดลง 7.3.1  ปริมาณขยะในชุมชน  
ร้อยละ 50 

20 % 40 % 40 % 35 % 30 % 20 % 

7.4 ร้อยละของชุมชนที่เข้าร่วม
กิจกรรมรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 

7.4.1 มีชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ 
ทุกชุมชน ร้อยละ 100 

100 % 100 
% 

100 
% 

100 
% 

100 % 100 
% 

7.8 ร้อยละของพ้ืนที่ที่ได้รับการ
ปลูกต้นไม้ 

7.8.1 พ้ืนที่ได้รับการปลูกต้นไม้ 
ร้อยละ 25 

80 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 



 
 

3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลยางหล่อ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.01 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

ยุทธศาสตร์ด้านความ
มั่นคง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสรมิสร้างศักยภาพ

คน 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ

แข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทาง

สังคม 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคณุภาพ

ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดลุและพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี 12 

แผนยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 

 

แผนยุทธศาสตร์
จังหวัด 

 

ยุทธศาสตร์
ด้านความ

มั่นคง 

ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา

โครงสร้าง
พื้นฐานและ

ระบบ 
โลจิสติกส ์

ยุทธศาสตร์การ
สร้างความ
เข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง

ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ด้าน
วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี การ
วิจัย และ
นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์
การ

เสรมิสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพ
ทุนมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์
ด้านการเติบโต
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์
ด้านการ

ต่างประเทศ 
ประเทศ

เพื่อนบ้าน 
และภมูิภาค 

ยุทธศาสตร์
ด้านการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
และธรรมาภิ
บาลในภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ภาคเมือง 
และพื้นที่
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์
การสร้าง
ความเป็น
ธรรมลด
ความ

เหลื่อมล้้าใน
สังคม 

อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 

 
มุ่งพัฒนาการลงทุน  พัฒนาการท่องเท่ียว  

พัฒนาการเกษตรอินทรยี์   เร่งฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ยุทธศาสตร์ที ่1  
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการค้า การลงทุน การเป็น
ศูนย์กลางคมนาคม การทอ่งเที่ยวและ
วิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืนเช่ือมโยง
กับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN 

ยุทธศาสตร์ที ่2  
การใช้บริบทด้านการศึกษา 
ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของ 
ท้องถิ่นตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการสร้างภูมิคุ้มกันของ
ครอบครัวชุมชนและสังคม 

ยุทธศาสตร์ที ่3 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้
ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 

ยุทธศาสตร์ที ่4 
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์
และยั่งยืน 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที ่1  
การส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชนท้องถิ่นตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที ่2  
การบริหารจัดการและ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที ่4 
การพัฒนาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

 

ยุทธศาสตร์ที ่3 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท. 

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาระบบคมนาคม
ขนส่ง สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และระบบ
โครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่
จ าเป็นในเขตองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้ด ารงความ
สมบูรณ์และยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนาด้าน
การศึกษาและการ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็น
เป็นสุข 

 

แนวทางพัฒนาที่ 1 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลักเพื่อเป็น
โครงข่ายอ านวยความสะดวกทางระบบ   
โลจิสติกส์ รวมทั้งสนับสนุนการลงทุนเพื่อ
รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในกลุ่ม
ประเทศ GMS/AC+6 

แนวทางพัฒนาที่ 3 
ยกระดับการท่องเท่ียว
และพัฒนาภูมปิัญญา
ท้องถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์สินค้า 
OTOP และSME เพื่อ
เพิ่มมูลค่าการแข่งขัน 

แนวทางพัฒนาที่ 1 
เพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาทกุ
ระดับ ส่งเสริมการศาสนา เรียนรู้ 
ศิลปะและวัฒนธรรมล้านนาของ
จังหวัด และกลุ่มประเทศ GMS/AC 
เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

แนวทางพัฒนา ที ่1 
สนับสนุนฟื้นฟูอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการ
บริหารจัดการน้ าอยา่งมี
ประสิทธิภาพและดุลยภาพที่
ยั่งยืน 

 

แนวทางพัฒนา ที่ 4 
สนับสนุนการลงทุนด้านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยแ์ละ
ทักษะการใช้ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย 



 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด และแนวทางการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท. 

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  

การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

กลยุทธ์ 1.1 การจัดท้าแผน
แม่บทชุมชนและสนับสนุนการ
ด้าเนินงานขององค์กรทุกระดับ 
 

กลยุทธ์ 1.2 ส่งเสริมสนับสนุน
วิสาหกิจชุมชน 

 

กลยุทธ์ 1.4 พัฒนาและส่งเสริม
อาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพ 

 

กลยุทธ์ 1.3 ส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้
ชุมชน 

 



 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด และแนวทางการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.01 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 

 
 

กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 กลยุทธ์ 2.3 ส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยว 

 

กลยุทธ์ 2.2 ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพและเพ่ิมศักยภาพ
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 

 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท.

ในเขต
จังหวัด 



 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด และแนวทางการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.01 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 

 
 

กลยุทธ์ 3.1 
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ให้
ได้มาตรฐาน 
 
 

กลยุทธ์ 3.2 ส่งเสริม
และพัฒนาสุขภาวะท่ี
ดีของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

 

กลยุทธ์ 3.3 
ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ
สนับสนุนการพัฒนา
ระบบการบริการ
สาธารณสุข  

 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท.

ในเขต
จังหวัด 

กลยุทธ์ 3.4 รักษา
ความสงบเรียบร้อย
เพ่ือความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 
 



 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด และแนวทางการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.01 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

กลยุทธ์ 4.1งเสริม อนุรักษ์ และ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
ท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว    
 
 

กลยุทธ์ 4.2 ส่งเสริมพุทธ
ศาสนาและศาสนาอื่น 

 

กลยุทธ์ 4.3 ส่งเสริมการจัด
เทศกาลและงานประเพณีท่ี
ส้าคัญของท้องถ่ินเพ่ือการ
ท่องเที่ยว 

 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท.

ในเขต
จังหวัด 



 
 

 
 

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด กับ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ทต.ยางหล่อ (พ.ศ.2561-2564) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

อปท. 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านสาธารณูปโภค

สาธารณูปการโครงสร้างพื้นฐาน 

 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

ของ อปท.ใน
เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบโลจสิติกสเ์ชื่อมโยงกลุม่จังหวัด กลุ่มอาเซยีน +6 
และ GMS 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการ
สาธาณสุข 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
ด ารงความสมบรูณ์และยังยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านศักยภาพคนและความ
เข้มแข็งชุมชน คุณภาพชีวิต ระบบการศึกษา และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม       

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการเมืองและระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการพฒันาและ

เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน 

 

แบบ ยท.01 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค ์
เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ไฟฟ้าและพัฒนาระบบจราจร  
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

ทต.ยางหล่อ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ผลผลิต/
โครงการ 

แผนงาน 
 

1.โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
2.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
3.โครงการก่อสร้างฝายน้ าลน้ 
4.โครงการวางท่อระบายน้ าพรอ้มฝาปิด 
5.โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. 
6.โครงการก่อสร้างระบบน้ าอุปโภค บริโภค 
7.โครงการก่อสร้างและปรับปรงุอาคาร 

ฯลฯ 
 

แบบ ยท.01 

กลยุทธ ์
ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ไฟฟ้าและพฒันาระบบจราจร 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน 
 

ผลผลิต/
โครงการ 

เป้าประสงค ์
เพื่อพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต สวัสดิการ และนันทนาการ               

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

ทต.ยางหล่อ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านศักยภาพคนและความเข้มแข็งชุมชน คุณภาพชีวิต 
ระบบการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม       

กลยุทธ ์
พัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต สวัสดิการ และนันทนาการ 

แบบ ยท.01 

1. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
2. สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ติดเชื้อ และสงเคราะห์ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
3.สนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
4.ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
แผนงานบริหารทั่วไป 
แผนงานการศึกษา 
แผนงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
 
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

ทต.ยางหล่อ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน 

 

เป้าประสงค ์
เพื่อส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้ชุมชนพร้อมทั้งสนับสนุนการใช้ชีวิตแบบพอเพียง 

 

กลยุทธ ์
ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้ชุมชนพร้อมท้ังสนับสนุนการใช้ชีวิตแบบพอเพียง 
 

ผลผลิต/
โครงการ 

แผนงาน 
 

แบบ ยท.01 

1. โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 
2. โครงการอบรมการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
                          ฯลฯ 
 

แผนงานการเกษตร 
แผนงานบริหารทั่วไป 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

อปท. 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการเมืองและระบบบริหารจัดการที่ดี ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

ทต.ยางหล่อ 
เป้าประสงค ์
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย การพัฒนาปรับปรุงบุคลากรและเครื่องมือเครื่องใช้ในส านักงาน 

กลยุทธ์ 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย การพัฒนาปรับปรุงบุคลากรและเครื่องมือเครื่องใช้ในส านักงาน 

ผลผลิต/
โครงการ 

แผนงาน 
 

แบบ ยท.01 

1.  โครงการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 
2. โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 

3. เงินเดือน/ค่าตอบแทนฝ่ายการเมือง 
4. ค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้ง 
5. อุดหนุนศูนย์ข้อมูลขา่วสารการซ้ือการจา้งฯ 
6. สนับสนุนการบริหารงานบุคคลและค่าตอบแทน 
7. เงินส ารองจ่าย 
8. สนับสนุน - ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ, ค่าสาธารณูปโภค, ค่าครุภัณฑ์ 
9. จัดหาวัสด ุ/ซ่อมแซม/ปรับปรุง วัสดุ ครภุัณฑ์ ต่างๆ 
10. โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

ฯลฯ 
           ฯลฯ 

แผนงานบริหารทั่วไป 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค ์
เพื่อสร้างจิตส านึก เฝ้าระวังฟื้นฟูและบ าบัดทรัพยากรธรรมชาติ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
อบต.ศรีค้้า 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ 

 

กลยุทธ์ 
สร้างจิตส านึก เฝ้าระวังฟื้นฟูและบ าบัดทรัพยากรธรรมชาติ 

ผลผลิต/
โครงการ 

แผนงาน 
 

แบบ ยท.01 

1. โครงการปลูกต้นไม้ป่าชุมชน/ป่าต้นน้ า/ป่าสาธารณะ/ ปลูกหญ้าแฝก 
    ฯลฯ 

แผนงานการเกษตร 
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3.4 แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic map) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.02 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลยางหล่อ 
Strategy Map 

วิสัยทัศน์ 
“บริหารแบบธรรมาภิบาล ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่ เคียงคู่การ         

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สร้างค่านิยมเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

ยุทธศาสตร์ 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสาธารณูปโภค
สาธารณูปการโครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านศักยภาพคนและความ
เข้มแข็งชุมชน คุณภาพ
ชีวิต ระบบการศึกษา และ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม       

 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของระบบเศรษฐกิจชุมชน 

 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมืองและระบบ
บริหารจัดการที่ดี 

 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

 

เป้าประสงค์ 
1.เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุง 
บ ารุงรักษาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ไฟฟ้าและ
พัฒนาระบบจราจร 

 

2. เพื่อพัฒนาสังคมและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
สวัสดิการ และนันทนาการ        

 

3.เพื่อส่งเสริมอาชีพและ
เพิ่มรายได้ให้ชุมชนพร้อม
ทั้งสนับสนุนการใช้ชีวิต
แบบพอเพยีง 

 

4.เพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน
ตามระบอบ
ประชาธิปไตย การ
พัฒนาปรับปรุง
บุคลากรและเครื่องมือ
เครื่องใช้ในส านักงาน 

 

5.เพื่อสร้างจิตส านึก เฝ้า
ระวังฟื้นฟูและบ าบัด
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
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ค่าเป้าหมาย 

1.เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุง 
บ ารุงรักษาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ไฟฟ้าและ
พัฒนาระบบจราจร 

 
 

2. เพื่อพัฒนาสังคมและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

สวัสดิการ และนันทนาการ 

3.เพื่อส่งเสริมอาชีพและ
เพิ่มรายได้ให้ชุมชนพร้อม
ทั้งสนับสนุนการใช้ชีวิต
แบบพอเพยีง 

 

4.เพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนตาม
ระบอบประชาธิปไตย การ
พัฒนาปรับปรุงบุคลากร
และเครื่องมือเครื่องใช้ใน
ส านักงาน 

 

5.เพื่อสร้างจิตส านึก เฝ้า
ระวังฟื้นฟูและบ าบัด
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

 

กลยุทธ์ 

1.ก่อสร้าง ปรับปรุง 
บ ารุงรักษาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ไฟฟ้าและ
พัฒนาระบบจราจร 

 

2. พัฒนาสังคมและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต สวัสดิการ 

และนันทนาการ 
 

3.ส่งเสริมอาชีพและเพิ่ม
รายได้ให้ชุมชนพร้อมทั้ง
สนับสนุนการใช้ชีวิตแบบ
พอเพียง 

 
 

4.ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนตามระบอบ
ประชาธิปไตย การพัฒนา
ปรับปรุงบุคลากรและ
เครื่องมือเครื่องใช้ใน
ส านักงาน 

 

5.สร้างจิตส านึก เฝ้าระวัง
ฟื้นฟูและบ าบัด
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

 

แผนงาน 

แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 

 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานการศาสนา 

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

แผนงานการศึกษา 
แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานบริหารทั่วไป 

 

 

แผนงาน
การเกษตร 
แผนงาน

สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

 

แผนงานบริหาร
ทั่วไป 

แผนงาน
การเกษตร 

 

แผนงานบริหารทั่วไป 
แผนงานเคหะและ

ชุมชน 
แผนงานรักษาความ

สงบภายใน 
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์ 

 

ความ
เช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัดผลผลิต/

โครงการ 
 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าวห

น้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์
 

ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุ

น 61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 3 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 2 

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 
พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

เพื่อก่อสร้าง 
ปรับปรุง 

บ ารุงรักษาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

ไฟฟ้าและพัฒนา
ระบบจราจร 

โครงสร้างพื้นฐานมี
จ านวนเพิ่มมากขึ้น 

16 11 10 9 46 ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ไฟฟ้าและ

พัฒนาระบบจราจร 

การก่อสร้าง
โครงสร้าง

พื้นฐานต่างๆ 

กองช่าง อบจ. 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 3 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 3 

ยุทธศาสตร์ ที่ 2.
การพัฒนาด้าน
ศักยภาพคนและ
ความเข้มแข็ง

ชุมชน คุณภาพ
ชีวิต ระบบ

การศึกษา และ
ส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรม       
 

 เพื่อพัฒนา
สังคมและ

ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต สวัสดิการ 
และนันทนาการ        

ระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนใน

ต าบลยางหล่อเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 

10 12 12 12   46 . พัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
สวัสดิการ และนันทนาการ 

 

โครงการด้าน
การพัฒนา
สังคมและ
ส่งเสริม

คุณภาพชีวิต 

ส านัก 
งานปลัด 

พม. 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 2 

ยุทธศาสตร์
ที่ 1 

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การพัฒนาและ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของ
ระบบเศรษฐกิจ
ชุมชน 

 

เพื่อส่งเสริม
อาชีพและเพิ่ม
รายได้ให้ชุมชน
พร้อมทั้ง
สนับสนุนการใช้
ชีวิตแบบ
พอเพียง 

 

ระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนใน

ต าบลยางหล่อเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 

4 4 4 4 16 ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้ชุมชน
พร้อมทั้งสนับสนุนการใช้ชีวิตแบบพอเพยีง 

 

โครงการด้าน
ส่งเสริมความ
เป็นอยู่ของ
ประชาชน 

 

ส านัก 
งานปลัด 

จังหวัด 
อ าเภอ 

 
 

แบบ ยท.03 
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ความ
เช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัดผลผลิต/

โครงการ 
 

ค่าเป้าหมาย 
ความ 

ก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์
 

ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุ

น 61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 3 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 3 

4.
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง
และระบบ
บริหาร
จัดการที่ดี 

 

เพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ

ประชาชนตาม
ระบอบ

ประชาธิปไตย การ
พัฒนาปรับปรุง
บุคลากรและ

เครื่องมือเครื่องใช้
ในส านักงาน 

การบริหารจัดการ
ภายในต าบลมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

15 16 17 10 58 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตาม
ระบอบประชาธิปไตย การพัฒนาปรับปรุง
บุคลากรและเครื่องมือเครื่องใช้ในส านักงาน 

 

โครงการด้าน
การวาง
แผนการ
ให้บริการ
ประชาชน 

ส านักงาน
ปลัด 

-. 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 2 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 4 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 5 

.ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

ด้าน
สิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธ
รรมชาติ 

เพื่อสร้างจิตส านึก 
เฝ้าระวังฟื้นฟูและ
บ าบัด
ทรัพยากรธรรมชา
ติ 
 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมภายใน
ต าบลยางหล่อได้รับการ
จัดการ ดูแล อนุรักษ์
และฟื้นฟูเพิ่มขึ้น 

1 1 1 1 4 สร้างจิตส านึก เฝ้าระวังฟื้นฟูและบ าบัด
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

โครงการด้าน
การบริหาร
จัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากร
ธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ส านักงาน
ปลัด 

อบจ. 
 

 
 
 
 
 

 
 

แบบ ยท.03 
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ส่วนที่ 4 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงาน 
สนับสุน 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
โครงสร้างพื้นฐาน 
 

บริการชุมชนและสังคม 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 
 

กองช่าง 
อบจ. 

สป. คลัง  
ศึกษา 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นศักยภาพคนและความ
เข้มแข็งชุมชน คุณภาพชีวิต ระบบการศึกษา และ
ส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม      

บริการชุมชนและสังคม 
บริการชุมชนและสังคม 
การด าเนินงานอ่ืน 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
แผนงานสาธารณสุข แผนงานบรหิารทั่วไป 

ส านักปลดั 
หน่วยงานท่ีรับเงินอุดหนุน 

คลัง ช่าง 
ศึกษา สป. 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพฒันาและเสรมิสร้าง
ความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน 

บริการชุมชนและสังคม 
บริหารทั่วไป 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานการเกษตร 
แผนงานบริหารทั่วไป 

ส านักปลดั 
หน่วยงานท่ีรับเงินอุดหนุน 

คลัง ช่าง 
ศึกษา สป. 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืงและระบบบริหาร
จัดการที่ด ี

บริการชุมชนและสังคม 
 

แผนงานบริหารทั่วไป 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ส านักปลดั 
 

คลัง ช่าง 
 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร 
แผนงานบริหารทั่วไป 

ส านักปลดั 
 

คลัง ช่าง 
ศึกษา 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
โครงสร้างพื้นฐาน 
 

40 19,535,290 47 55,408,280 12 3,765,080 20 10,703,600 119 89,412,250 

รวม 40 19,535,290 47 55,408,280 12 3,765,080 20 10,703,600 119 89,412,250 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคน
และความเข้มแข็งของชุมชน ด้าน
คุณภาพชีวิต ระบบการศึกษา และ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
 

35 7,369,000 30 6,484,000 31 8,834,000 31 6,854,000 127 29,541,000 

รวม 35 7,369,000 30 6,484,000 31 8,834,000 31 6,854,000 127 29,541,000 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบ
เศรษฐกิจชุมชน 
 
 

4 380,000 3 350,000 3 350,000 3 350,000 17 1,430,000 

รวม 4 380,000 3 350,000 3 350,000 3 350,000 17 1,430,000 
 
 
 
 

แบบ ผ. 07 
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ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง
และระบบการบริหารจัดการที่ดี 
 
 

39 2,843,700 18 1,658,000 18 1,658,000 18 1,658,000 91 7,817,700 

รวม 37 2,830,600 18 1,658,000 18 1,658,000 18 1,658,000 91 7,804,600 
5.ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 
 

4 270,000 6 170,000 3 170,000 3 170,000 16 780,000 

รวม 4 270,000 6 170,000 3 170,000 3 170,000 16 780,000 
รวมทั้งหมด(1+2+3+4+5) 120 30,384,890 101 64,070,280 67 14,777,080 75 19,735,600 370 128,980,950 

 
 
 

แบบ ผ. 07 



 
 

 

 
2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                   
                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564)  เพิ่มเติม ฉบับบที่ 2  
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภู ที่ 1 พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆที่จ าเป็นในเขต อปท.เพื่อรองรับ 
           การเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา สาธารณูปโภค สาธารณูปการและไฟฟ้า 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายรอบ
บ้านศรีอุดม ม.11 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 5 ม. 
ยาว 185 ม. หนา 

0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 925 ตร.ม. 
รูปแบบตามแบบ 

ทต.ยางหล่อ ก าหนด 

- 
 

500,000 
 (ทต.) 

(หน่วยงานอื่น) 
งบโดยประมาณ 

- - 1 สาย ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายป่าคา-
โปร่งแจ้ง 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 5 ม. 
ยาว 185 ม. หนา 

0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 925 ตร.ม. 
รูปแบบตามแบบ 

ทต.ยางหล่อ ก าหนด 

- 
 

500,000 
 (ทต.) 

(หน่วยงานอื่น) 
งบโดยประมาณ 

- - 1 สาย ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ. 01 
010001101
00101 
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ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้าน
บูรพา-นาทม 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 5 ม. 
ยาว 185 ม. หนา 

0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 925 ตร.ม. 
รูปแบบตามแบบ 

ทต.ยางหล่อ ก าหนด 

- 
 

500,000 
 (ทต.) 

(หน่วยงานอื่น) 
งบโดยประมาณ 

- - 1 สาย ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 สาย
รอบบ้านโนนม่วงน้อย 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 5 ม. 
ยาว 185 ม. หนา 

0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 925 ตร.ม. 
รูปแบบตามแบบ 

ทต.ยางหล่อ ก าหนด 

- 
 

500,000 
 (ทต.) 

(หน่วยงานอื่น) 
งบโดยประมาณ 

- - 1 สาย ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างถนนลูกรัง สาย
ไชยเจริญ-แก้งใหญ่ ม.
13 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน ลูกรัง
ขนาดกว้าง 6 ม. 
ยาว 1,230 ม. 

รูปแบบตามแบบ 
ทต.ยางหล่อ ก าหนด 

- 
 

500,000 
 (ทต.) 

(หน่วยงานอื่น) 
งบโดยประมาณ 

- - 1 สาย ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

6 ก่อสร้างถนนลูกรัง สาย 
บูรพา-นาทม ม.12 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน ลูกรัง
ขนาดกว้าง 6 ม. 
ยาว 1,230 ม. 

รูปแบบตามแบบ 
ทต.ยางหล่อ ก าหนด 

- 
 

500,000 
 (ทต.) 

(หน่วยงานอื่น) 
งบโดยประมาณ 

- - 1 สาย ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างถนนลูกรัง สาย 
ศรีอุดม-สันป่าพลวง ม.
12 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน ลูกรัง
ขนาดกว้าง 6 ม. 
ยาว 1,230 ม. 

รูปแบบตามแบบ 
ทต.ยางหล่อ ก าหนด 

- 
 

500,000 
 (ทต.) 

(หน่วยงานอื่น) 
งบโดยประมาณ 

- - 1 สาย ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 



 
 

8 ซ่อม/สร้างผิวทางแอส
ฟัลท์ติก บา้นป่าคา-
บูรพา ม.12 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

ซ่อม/สร้างผิวทาง
แอสฟัลท์ติกขนาด

กว้าง 4 ม. ยาว 660 
ม.หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 2,640 ตร.ม. 
รูปแบบตามแบบ 

ทต.ยางหล่อ ก าหนด 

- 
 

500,000 
 (ทต.) 

(หน่วยงานอื่น) 
งบโดยประมาณ 

- - 1 สาย ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

9 ซ่อม/สร้างผิวทางแอส
ฟัลท์ติก บา้นหนองเป็ด
ม.9 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

ซ่อม/สร้างผิวทาง
แอสฟัลท์ติกขนาด

กว้าง 4 ม. ยาว 640 
ม.หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 2,560 ตร.ม. 
รูปแบบตามแบบ 

ทต.ยางหล่อ ก าหนด 

- 
 

500,000 
 (ทต.) 

(หน่วยงานอื่น) 
งบโดยประมาณ 

- - 1 สาย ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

10 ซ่อม/สร้างผิวทางแอส
ฟัลท์ติก บา้นศรีอุดม   
ม.11 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

ซ่อม/สร้างผิวทาง
แอสฟัลท์ติกขนาด

กว้าง 4 ม. ยาว 400 
ม.หรอืพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 1,600 ตร.ม. 
รูปแบบตามแบบ 

ทต.ยางหล่อ ก าหนด 

- 
 

500,000 
 (ทต.) 

(หน่วยงานอื่น) 
งบโดยประมาณ 

- - 1 สาย ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

11 ซ่อม/สร้างผิวทางแอส
ฟัลท์ติก บา้นดอนเกล็ด 
ม.7 - บ้านศรีนคร ม.15 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

ซ่อม/สร้างผิวทาง
แอสฟัลท์ติกขนาด

กว้าง 4 ม. ยาว 400 
ม.หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 1,600 ตร.ม. 
รูปแบบตามแบบ 

ทต.ยางหล่อ ก าหนด 

- 
 

500,000 
 (ทต.) 

(หน่วยงานอื่น) 
งบโดยประมาณ 

- - 1 สาย ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 



 
 

12 ซ่อม/สร้างผิวทางแอส
ฟัลท์ติก บา้นดอนเกล็ด 
ม.7  

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

ซ่อม/สร้างผิวทาง
แอสฟัลท์ติกขนาด

กว้าง 4 ม. ยาว 390 
ม.หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 1,560 ตร.ม. 
รูปแบบตามแบบ 

ทต.ยางหล่อ ก าหนด 

- 
 

500,000 
 (ทต.) 

(หน่วยงานอื่น) 
งบโดยประมาณ 

- - 1 สาย ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมทีส่ะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายข้างบ้าน
นางวันเพ็ญ บุญประคม-
บ้านนางหวาน  นากา 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 3 ม. 
ยาว 83 ม. หนา 

0.15 ม. หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 249 

ตร.ม. รูปแบบตาม
แบบ ทต.ยางหล่อ 

ก าหนด 

- 
 

137,300 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

- - 1 สาย ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



 
 

14 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 สาย
บ้านนายต้า รักน้อย 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 2.5 ม. 
ยาว 23 ม. หนา 

0.15 ม. หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 57.5 
ตร.ม. รูปแบบตาม
แบบ ทต.ยางหล่อ 

ก าหนด 

- 
 

31,200 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

- - 1 สาย ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

15 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายแยก
บ้านพ่อสุพล สุขใจ-เมรุ
บ้านป่าคา ม.2 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 
 

ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 4 ม. 
ยาว 100 ม. หนา 
0.15 ม. หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 400 
ตร.ม. รูปแบบตาม
แบบ ทต.ยางหล่อ 
ก าหนด 

- 215,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

- - 1 สาย ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

16 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายรอบ
บ้านโนนม่วงน้อย ม.8 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 
 

ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 4 ม. 
ยาว 50 ม. หนา 
0.15 ม. หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 200 
ตร.ม. รูปแบบตาม
แบบ ทต.ยางหล่อ 
ก าหนด 

- 107,900 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

- - 1 สาย ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 



 
 

17 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายรอบ
บ้านศรีอุดม ม.11 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 
 

ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 4 ม. 
ยาว 70 ม. หนา 
0.15 ม. หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 280 
ตร.ม. รูปแบบตาม
แบบ ทต.ยางหล่อ 
ก าหนด 

- 151,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

- - 1 สาย ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

18 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายรอบ
บ้านดอนเล้า ม.1 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 
 

ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 4 ม. 
ยาว 556 ม. หนา 
0.15 ม. หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า2,224 
ตร.ม. รูปแบบตาม
แบบ ทต.ยางหล่อ 
ก าหนด 

- 1,370,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

- - 1 สาย ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

19 ก่อสร้างรางระบายน้ า
เสียแบบรางยู 

เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง
และให้น้ าไหลไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ าขนาดยาว150 
ม. กว้าง0.5 ม. ลึก 
0.5 ม. รูปแบบ
ตามแบบ ทต.ยาง
หล่อ ก าหนด 

 231,300 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

  1 สาย ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 1,000 
คน 

กองช่าง 

  

 

 

 

 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

แบบ ผ.01 



 
 

20 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายรอบเมรุ
วัดป่าบ้านดอนเกล็ด 
ม.7 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 
 

ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 4 ม. 
ยาว 71.20 ม. หนา 
0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 284.8 ตร.
ม. รูปแบบตามแบบ 
ทต.ยางหล่อ ก าหนด 

- 153,600 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

- - 1 สาย ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

21 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายโรงสีพ่อ
บุญทัย สิงห์ทุย ม.14 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 
 

ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 4 ม. 
ยาว 50 ม. หนา 
0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 200 ตร.ม. 
รูปแบบตามแบบ 
ทต.ยางหล่อ ก าหนด 

- 107,900 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

- - 1 สาย ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

22 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้าน
นายสุพล สุขใจไปเมรุ 
ม.2 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 
 

ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 4 ม. 
ยาว 400 ม. หนา 
0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 1,600 ตร.
ม. รูปแบบตามแบบ 
ทต.ยางหล่อ ก าหนด 

- 1011,100 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

- - 1 สาย ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

แบบ ผ.01 



 
 

23 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายสาม
แยกศาลากลางบ้าน-สี่
แยกโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล 
ม.9 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 
 

ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 4 ม. 
ยาว 150 ม. หนา 
0.15 ม. หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 600 
ตร.ม. รูปแบบตาม
แบบ ทต.ยางหล่อ 
ก าหนด 

- 323,700 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

- - 1 สาย ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

24 ก่อสร้างถนนเพื่อ
การเกษตร สาย บ้าน
นายดาวเรือง รักภักดี-
นานางบุษดี แหวนเมือง 
ม.2 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน ลูกรัง
ขนาดกว้าง 5 ม. 

ยาว 570 ม. 
รูปแบบตามแบบ 

ทต.ยางหล่อ 
ก าหนด 

- 
 

130,876 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

- - 1 สาย ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้างฝายน้ า
ล้นห้วยกวางโตน ม.2 

เพื่อใช้เก็บกักน้ าใช้ใน
การเกษตร 

ก่อสร้างฝายน้ าล้น
ขนาดกว้าง 12 ม. 
สูง 2 ม. รูปแบบ
ตามแบบ ทต.ยาง

หล่อ ก าหนด 

- 
 

700,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

- - 1 แห่ง ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 1,000 
คน 

กองช่าง 

26 ก่อสร้างรางระบายน้ า
เสียแบบรางยูสายสาม
แยกศาลากลางบ้าน-
บ้านนางเภา นารินทร์ 

เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง
และให้น้ าไหลไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ าขนาดยาว220 
ม. กว้าง0.5 ม. ลึก 
0.5 ม. รูปแบบ
ตามแบบ ทต.ยาง
หล่อ ก าหนด 

 339,240 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

        1 สาย ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 1,000 
คน 

กองช่าง 



 
 

27 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายซอยบ้านนายสุ
พจน์ สมแก้ว-สามแยก
บ้านนายเสถียร สิงห์ทุย 
ม.3 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 
 

ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 4 ม. 
ยาว 570 ม. หนา 
0.15 ม. หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 2,280 
ตร.ม. รูปแบบตาม
แบบ ทต.ยางหล่อ 
ก าหนด 

- 1,402,400 
(ทต.) 

(หน่วยงานอื่น) 
งบโดยประมาณ 

- - 1 สาย ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

28 ก่อสร้างรางระบายน้ า
เสียแบบรางยูสายสาม
แยกศาลากลางบ้าน-
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโนนสมบูรณ์ ม.3 

เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง
และให้น้ าไหลไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ าขนาดยาว430 
ม. กว้าง0.5 ม. ลึก 
0.5 ม. รูปแบบ
ตามแบบ ทต.ยาง
หล่อ ก าหนด 

 663,060 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

        1 สาย ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 1,000 
คน 

กองช่าง 

29 ก่อสร้างถนนเพื่อ
การเกษตร สาย ป่าช้า
โนนสมบูรณ-์บ้านไชย
เจริญ-นานายเหมราช  
ม.3 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน ลูกรัง
ขนาดกว้าง 5 ม. 
ยาว 1,300 ม. 

รูปแบบตามแบบ 
ทต.ยางหล่อ 

ก าหนด 

- 
 

420,365 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

- - 1 สาย ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 



 
 

30 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายสี่แยก
บ้านนางบัวลี พรม
ศิลป์-หน้าวัดศรีวิลัยทุ่ง
สว่าง ม.4 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 
 

ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 5 ม. 
ยาว 150 ม. หนา 
0.15 ม. หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 750 
ตร.ม. รูปแบบตาม
แบบ ทต.ยางหล่อ 
ก าหนด 

- 548,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

- - 1 สาย ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

31 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้าน
นายช านาญ หาญเชิง
ชัย-หน้าบ้านนาย
ประภาส เสนาลา ม.4 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 
 

ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 5 ม. 
ยาว 400 ม. หนา 
0.15 ม. หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 2,000 
ตร.ม. รปูแบบตาม
แบบ ทต.ยางหล่อ 
ก าหนด 

- 1,234,700 
(ทต.) 

(หน่วยงานอื่น) 
งบโดยประมาณ 

- - 1 สาย ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

32 ก่อสร้างถนนเพื่อ
การเกษตร สาย บ้าน
ไชยเจริญห้วยหนองทุ่ม-
ที่นานายมชีัย ฟองทุ่ม  
ม.4 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน ลูกรัง
ขนาดกว้าง 5 ม. 

ยาว 200 ม. 
รูปแบบตามแบบ 

ทต.ยางหล่อ 
ก าหนด 

- 
 

814,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

- - 1 สาย ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

  

 

 

 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 



 
 

33 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายวัดศรี
วิลัยทุ่งสว่าง-สิมเก่า-
ฝายน้ าล้นล าน้ าพวย 
ม.4 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 
 

ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 5 ม. 
ยาว 830 ม. หนา 
0.15 ม. หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 4,150 
ตร.ม. รูปแบบตาม
แบบ ทต.ยางหล่อ 
ก าหนด 

- 2,464,900 
(ทต.) 

(หน่วยงานอื่น) 
งบโดยประมาณ 

- - 1 สาย ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

34 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสาย รร.ยาง
หล่อวิทยาคาร-หน้า
บ้านนางดาราพร เสนา
ลา-สามแยกบ้านนาย
มนัส-บ้านนายสุวิทย์ 
มงคลวัตร ม.4 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 
 

ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 5 ม. 
ยาว 330 ม. หนา 
0.15 ม. หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า1,650 
ตร.ม. รูปแบบตาม
แบบ ทต.ยางหล่อ 
ก าหนด 

- 1,034,400 
(ทต.) 

(หน่วยงานอื่น) 
งบโดยประมาณ 

- - 1 สาย ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

35 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสาย บ้าน
นางวัญเพ็ญ บุญประ
คม-บ้านนางหวาน นา
กา ม.4 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 
 

ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 3 ม. 
ยาว 83 ม. หนา 
0.15 ม. หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า1,650 
ตร.ม. รูปแบบตาม
แบบ ทต.ยางหล่อ 
ก าหนด 

- 137,300 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

- - 1 สาย ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

  วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน



 
 

ที่ 
 

โครงการ 
 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 

36 ก่อสร้างรางระบายน้ า
เสียแบบรางยู ม.5 

เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง
และให้น้ าไหลไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ าขนาดยาว430 
ม. กว้าง0.5 ม. ลึก 
0.5 ม. รูปแบบ
ตามแบบ ทต.ยาง
หล่อ ก าหนด 

 663,060 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

        1 สาย ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 1,000 
คน 

กองช่าง 

37 โครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยางสายบ้าน
ยางหล่อ-โนนสมบูรณ์ 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 
 

ซ่อมแซมถนน ลาด
ยางขนาดกว้าง 6
ม. ยาว 7,000 ม. 
รูปแบบตามแบบ 
ทต.ยางหล่อ 
ก าหนด 

- 7,000,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

- - 1 สาย ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

38 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสาย บ้าน
นางสนิท ฝังแก้ว-บ้าน
นางมะที กรรณลา-
แยกลานหนองโสกหิน 
ม.5 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 
 

ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 4 ม. 
ยาว 200 ม. หนา 
0.15 ม. หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า800 
ตร.ม. รูปแบบตาม
แบบ ทต.ยางหล่อ 
ก าหนด 

- 550,700 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

- - 1 สาย ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 



 
 

39 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสาย บ้าน
ไชยเจริญ-โนนสวน
กล้วย ม.6 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 
 

ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 4 ม. 
ยาว 900 ม. หนา 
0.15 ม. หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 3,600 
ตร.ม. รูปแบบตาม
แบบ ทต.ยางหล่อ 
ก าหนด 

- 2,162,100 
(ทต.) 

(หน่วยงานอื่น) 
งบโดยประมาณ 

- - 1 สาย ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

40 ก่อสร้างรางระบายน้ า
เสียแบบรางยู ม.6 

เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง
และให้น้ าไหลไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ าขนาดยาว 338 
ม. กว้าง0.5 ม. ลึก 
0.5 ม. รูปแบบ
ตามแบบ ทต.ยาง
หล่อ ก าหนด 

 521,196 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

        1 สาย ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 1,000 
คน 

กองช่าง 

41 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ม.6 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 
 

ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 4 ม. 
ยาว 500 ม. หนา 
0.15 ม. หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า2,000 
ตร.ม. รูปแบบตาม
แบบ ทต.ยางหล่อ 
ก าหนด 

- 1,241,300 
(ทต.) 

(หน่วยงานอื่น) 
งบโดยประมาณ 

- - 1 สาย ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 



 
 

42 ก่อสร้างรางระบายน้ า
เสียแบบรางยูสายสี่
แยกบ้านนายเทอด 
ไชยเบ้า-สี่แยกบ้านนาย
บุญน า สุขใจ ม.6 

เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง
และให้น้ าไหลไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ าขนาดยาว 200 
ม. กว้าง0.5 ม. ลึก 
0.5 ม. รูปแบบ
ตามแบบ ทต.ยาง
หล่อ ก าหนด 

 308,400 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

        1 สาย ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 1,000 
คน 

กองช่าง 

43 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ม.8 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 
 

ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 4 ม. 
ยาว 330 ม. หนา 
0.15 ม. หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า1,320 
ตร.ม. รูปแบบตาม
แบบ ทต.ยางหล่อ 
ก าหนด 

- 849,900 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

- - 1 สาย ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

44 ก่อสร้างถนนเพื่อ
การเกษตร สาย บ้านแม่
กอง เฮ้าบุญ-ที่นางวจิิ
ตรา ผาค า ม.8 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน ลูกรัง
ขนาดกว้าง 5 ม. 

ยาว 340 ม. 
รูปแบบตามแบบ 

ทต.ยางหล่อ 
ก าหนด 

- 
 

124,585 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

- - 1 สาย ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

45 ก่อสร้างรางระบายน้ า
เสียแบบรางยูสายสี่
แยกศาลากลางบ้าน-
บ้านนางนิด ภักดี
อ านาจ ม.8 

เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง
และให้น้ าไหลไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ าขนาดยาว 180 
ม. กว้าง0.5 ม. ลึก 
0.5 ม. รูปแบบ
ตามแบบ ทต.ยาง
หล่อ ก าหนด 

 277,560 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

        1 สาย ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 1,000 
คน 

กองช่าง 

 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 



 
 

46 โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยมข้ามล าห้วย
กวางโตน ม.9 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

ก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมข้ามห้วย

กวางโตน รูปแบบ
ตามแบบ ทต.ยาง

หล่อ ก าหนด 

- 
 

1,000,000 
(ทต.) 

(หน่วยงานอื่น) 
งบโดยประมาณ 

- - 1 สาย ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

47 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายสี่แยก
บ้านนายวิชัย อุปนันท์-
ที่นายสุพจน์ ค าสว่าง 
ม.9 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 
 

ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 5 ม. 
ยาว 400 ม. หนา 
0.15 ม. หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า2,000 
ตร.ม. รูปแบบตาม
แบบ ทต.ยางหล่อ 
ก าหนด 

- 1,234,700 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

- - 1 สาย ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

48 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายหน้า
บ้านนายวิเชียร สง่า
ศิลป์ ม.9 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 
 

ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 4 ม. 
ยาว 150 ม. หนา 
0.15 ม. หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 600 
ตร.ม. รูปแบบตาม
แบบ ทต.ยางหล่อ 
ก าหนด 

- 435,500 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

- - 1 สาย ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

49 ก่อสร้างถนนเพื่อ
การเกษตร สายแยกบ้าน
หนองเป็ด-ที่ดินนายสุรี
สอนแก้ว  ม.9 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน ลูกรัง
ขนาดกว้าง 5 ม. 
ยาว 1,700 ม. 

รูปแบบตามแบบ 
ทต.ยางหล่อ 

ก าหนด 

- 
 

360,970 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

- - 1 สาย ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 



 
 

50 ก่อสร้างรางระบายน้ า
เสียแบบรางยูสายที่
นายสุพจน์ ค าสว่าง-ล า
ห้วยกวางโตน ม.9 

เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง
และให้น้ าไหลไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ าขนาดยาว 390 
ม. กว้าง0.5 ม. ลึก 
0.5 ม. รูปแบบ
ตามแบบ ทต.ยาง
หล่อ ก าหนด 

 601,380 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

        1 สาย ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 1,000 
คน 

กองช่าง 

51 ซ่อมแซมถนนพร้อมลง
หินคลุก สายศาลา
กลางบ้าน-ร.ร. สันป่า
พลวง ม.10 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนน
พร้อมลงหินคลุก 
ขนาดกว้าง 6 ม. 
ยาว 1,000 ม. 

รูปแบบตามแบบ 
ทต.ยางหล่อ 

ก าหนด 

- 
 

438,800 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

- - 1 สาย ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

52 ก่อสร้างถนนเพื่อ
การเกษตร สายที่นาย
บุญธรรม เปส ี

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน ลูกรัง
ขนาดกว้าง 5 ม. 

ยาว 400 ม. 
รูปแบบตามแบบ 

ทต.ยางหล่อ 
ก าหนด 

- 
 

144,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

- - 1 สาย ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

53 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายไปป่าช้า
ม.10 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 
 

ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 5 ม. 
ยาว500 ม. หนา 
0.15 ม.หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 2,500 ตร.
ม. รูปแบบตามแบบ 
ทต.ยางหล่อ 
ก าหนด 

- 1,520,800 
(ทต.) 

(หน่วยงานอื่น) 
งบโดยประมาณ 

- - 1 สาย ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

 

 

  วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน



 
 

ที่ 
 

โครงการ 
 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 

54 ซ่อมแซมถนนพร้อมลง
หินคลุก สายบ้านสัน
ป่าพลวง-บ้านศรีอุดม 
ม.10 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนน
พร้อมลงหินคลุก 
ขนาดกว้าง 6 ม. 
ยาว 5,000 ม. 

รูปแบบตามแบบ 
ทต.ยางหล่อ 

ก าหนด 

- 
 

2,194,400 
(ทต.) 

(หน่วยงานอื่น) 
งบโดยประมาณ 

- - 1 สาย ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

55 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้าน
นายบุญทอม เถาญวน-
สามแยกน้ าประปา ม.
11 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 
 

ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 4 ม. 
ยาว256 ม. หนา 
0.15 ม.หรือพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 1,024 ตร.
ม. รูปแบบตามแบบ 
ทต.ยางหล่อ 
ก าหนด 

- 679,600 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

- - 1 สาย ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

56 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายร้านค้า
นางแสง-บ้านนายบุญมี 
เทชะ ม.11 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 
 

ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 4 ม. 
ยาว220 ม. หนา 
0.15 ม.หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 880 ตร.ม. 
รูปแบบตามแบบ 
ทต.ยางหล่อ 
ก าหนด 

- 596,700 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

- - 1 สาย ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

 

 

  

 

 

 

  วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน



 
 

ที่ 
 

โครงการ 
 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 

57 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านนาง
หนูไกร หยั่งสุนทร ม.
11 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 
 

ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 4 ม. 
ยาว320ม. หนา 
0.15 ม.หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 1,280 ตร.
ม. รูปแบบตามแบบ 
ทต.ยางหล่อ 
ก าหนด 

- 826,900 
(ทต.) 

(หน่วยงานอื่น) 
งบโดยประมาณ 

- - 1 สาย ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

58 ก่อสร้างถนนเพื่อ
การเกษตร สายที่นานาย
บุญมี เทซะ ม.11 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน ลูกรัง
ขนาดกว้าง 5 ม. 

ยาว 900 ม. 
รูปแบบตามแบบ 

ทต.ยางหล่อ 
ก าหนด 

- 
 

116,600 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

- - 1 สาย ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

59 ก่อสร้างถนนเพื่อ
การเกษตร สายที่นานาย
สมิง โสบุญมา ม.11 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน ลูกรัง
ขนาดกว้าง 5 ม. 

ยาว 700 ม. 
รูปแบบตามแบบ 

ทต.ยางหล่อ 
ก าหนด 

- 
 

93,645 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

- - 1 สาย ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

60 ซ่อมแซมถนนสายบูรพา 
– นาทม ม.12 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน 
ขนาดกว้าง 6 ม. 
ยาว 1,200 ม. 

รูปแบบตามแบบ 
ทต.ยางหล่อ 

ก าหนด 

- 
 

150,940 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

- - 1 สาย ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

 

 

  วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน



 
 

ที่ 
 

โครงการ 
 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 

61 ก่อสร้างถนนเพื่อ
การเกษตร สายไร่นาง
บุญเพ็ง แสนสม ม.12 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน ลูกรัง
ขนาดกว้าง 5 ม. 

ยาว 870 ม. 
รูปแบบตามแบบ 

ทต.ยางหล่อ 
ก าหนด 

- 
 

405,790 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

- - 1 สาย ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

62 ก่อสร้างรางระบายน้ า
เสียแบบรางยูสายหน้า
วัด ม.12 

เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง
และให้น้ าไหลไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ าขนาดยาว 250 
ม. กว้าง0.5 ม. ลึก 
0.5 ม. รูปแบบ
ตามแบบ ทต.ยาง
หล่อ ก าหนด 

 385,500 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

        1 สาย ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 1,000 
คน 

กองช่าง 

63 ก่อสร้างรางระบายน้ า
เสียแบบรางยูสายข้าง
บ้านนายประหยัด 
มงคลวัตร ม.13 

เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง
และให้น้ าไหลไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ าขนาดยาว 200 
ม. กว้าง0.5 ม. ลึก 
0.5 ม. รูปแบบ
ตามแบบ ทต.ยาง
หล่อ ก าหนด 

 308,400 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

        1 สาย ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 1,000 
คน 

กองช่าง 

64 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านไชย
เจริญ ม.13 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 
 

ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 4 ม. 
ยาว400ม. หนา 
0.15 ม.หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 1,600 ตร.
ม. รูปแบบตามแบบ 
ทต.ยางหล่อ 
ก าหนด 

- 1,011,100 
(ทต.) 

(หน่วยงานอื่น) 
งบโดยประมาณ 

- - 1 สาย ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

 

 

  วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน



 
 

ที่ 
 

โครงการ 
 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 

65 ก่อสร้างถนนเพื่อ
การเกษตร สายไชย
เจริญ-สถานีสบูน้ า ม.13 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน ลูกรัง
ขนาดกว้าง 5 ม. 
ยาว 1,500 ม. 

รูปแบบตามแบบ 
ทต.ยางหล่อ 

ก าหนด 

- 
 

699,630 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

- - 1 สาย ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

66 ซ่อมแซมถนนพร้อมลง
หินคลุก สายบ้านนา
หว้า-ฝายน้ าล้นล าห้วย
ยาง ม.14 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนน
พร้อมลงหินคลุก 
ขนาดกว้าง 5 ม. 
ยาว 1,300 ม. 

รูปแบบตามแบบ 
ทต.ยางหล่อ 

ก าหนด 

- 
 

600,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

- - 1 สาย ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

67 ก่อสร้างรางระบายน้ า
เสียแบบรางยูสายบ้าน
นางจิตร หาญเชิงชัย-
โรงสีพ่อบุญทัย สิงห์ทุย 
ม.14 

เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง
และให้น้ าไหลไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ าขนาดยาว 160 
ม. กว้าง0.5 ม. ลึก 
0.5 ม. รูปแบบ
ตามแบบ ทต.ยาง
หล่อ ก าหนด 

 246,720 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

        1 สาย ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 1,000 
คน 

กองช่าง 

68 ก่อสร้างรางระบายน้ า
เสียแบบรางยูสายบ้าน
นางส าราญ สอนเวียง-
บ้านนายศักดิ์ ภูตาลุน 
ม.14 

เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง
และให้น้ าไหลไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ าขนาดยาว 158 
ม. กว้าง0.5 ม. ลึก 
0.5 ม. รูปแบบ
ตามแบบ ทต.ยาง
หล่อ ก าหนด 

 243,600 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

        1 สาย ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 1,000 
คน 

กองช่าง 

 

  วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน



 
 

ที่ 
 

โครงการ 
 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 

69 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้าน
นายบัวใบ-สะพานหัว
ขัว ม.14 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 
 

ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 5 ม. 
ยาว 600ม. หนา 
0.15 ม.หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 3,000 ตร.
ม. รูปแบบตามแบบ 
ทต.ยางหล่อ 
ก าหนด 

- 1,806,900 
(ทต.) 

(หน่วยงานอื่น) 
งบโดยประมาณ 

- - 1 สาย ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

70 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้าน
นายกิระศักดิ์ ฝอยทอง 
ม.14 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 
 

ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 5 ม. 
ยาว 150ม. หนา 
0.15 ม.หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 750 ตร.ม. 
รูปแบบตามแบบ 
ทต.ยางหล่อ 
ก าหนด 

- 519,400 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

- - 1 สาย ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

71 ก่อสร้างถนนเพื่อ
การเกษตร สายวัดปา่
วิเวการาม-ที่นายสมคิด 
จันชฎา ม.15 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน ลูกรัง
ขนาดกว้าง 5 ม. 
ยาว 1,700 ม. 

รูปแบบตามแบบ 
ทต.ยางหล่อ 

ก าหนด 

- 
 

694,200 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

- - 1 สาย ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

72 ก่อสร้างถนนเพื่อ
การเกษตร สายข้าง
โรงเรียนบ้านสนัปา่
พลวง-ที่นายทองเลื่อน 
กรรณลา ม.15 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน ลูกรัง
ขนาดกว้าง 5 ม. 
ยาว 2,900 ม. 

รูปแบบตามแบบ 
ทต.ยางหล่อ 

ก าหนด 

- 
 

1,174,748 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

- - 1 สาย ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                   
                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 
เทศบาลต าบลยางหล่อ 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภู ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพและการบริหารจัดการภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน ด้านคุณภาพชีวิต ระบบการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
1.1 ป้องกัน รักษา และส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ให้ความรู้เกี่ยวกับ
อันตรายจากการใช้
สารเคมี 

เพ่ือให้ความรู้แก่
ประชาชน 

15 หมู่บ้าน 20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน
ได้รับ ความรู้
เกี่ยวกับ 
อันตรายจาก 
การใช้สารเคมี 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 2,000 
ครัวเรือน 

ส านักปลัด 

2 จ้างเหมาพนักงาน 
เวชกร 

เพ่ือเป็นค่าจ้าง
พนักงาน 

พนักงานเวชกร 648,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

648,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

648,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

648,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

โครงการที่จดัท า  
 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ 2,000 
ครัวเรือน 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                   
                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 
เทศบาลต าบลยางหล่อ 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภู ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพและการบริหารจัดการภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน ด้านคุณภาพชีวิต ระบบการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
1.2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีภายในชุมชน 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 จ้างเหมานักเรียน/
นักศึกษาท างานในช่วง
ปิดภาคเรียน 

เพ่ือส่งเสริมให้
เยาวชนใช้เวลาว่าง 
ให้เกิดประโยชน์และ
ฝึกประสบการณ์ 
และฝึกการมีส่วนร่วม
พัฒนาสังคม 

เยาวชน 15  
หมู่บ้าน 

200,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

200,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

200,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

200,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

 

เยาวชน 15  
หมู่บ้าน 

ส านักปลัด 

2 คุณธรรม จริยธรรมครู/ 
นักเรียน 

เพ่ือเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม 
ให้แก่ครูและนักเรียน 

1 คร้ัง/ปี 50,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

50,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

50,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

50,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

โครงการที่จดัท า 
 

ครูและนักเรียนใน
เขตเทศบาล 

ต าบลยางหล่อ 
ได้รับประโยชน ์

ส านักปลัด 

3 โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 

เพ่ือสร้างขวัญ
ก าลังใจให้แก่เด็กไทย 

โรงเรียนในเขต
เทศบาล 

100,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

100,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

100,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

100,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

โครงการที่จดัท า 
 

เด็กและผู้ปกครอง
ได้รับประโยชน์ 
1,000 ครัวเรือน 

ส านักปลัด 

 
 

แบบ ผ.01 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการกีฬาเด็ก
ปฐมวัย 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
ปฐมวัยรักการ 
ออกก าลังกายและ
ห่างไกลยาเสพติด 

1 คร้ัง/ปี 50,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

50,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

50,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

50,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

โครงการที่จดัท า 
 

เด็กได้ออก 
ก าลังกายและ 

ห่างไกลยาเสพติด 

ส านักปลัด 

5 โครงการกีฬาชุมชน
สัมพันธ์ต้านยาเสพติด 

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนรักการ 
ออกก าลังกายและ
ห่างไกลยาเสพติด 

1 คร้ัง/ปี 
 
 

 

150,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

150,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

150,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

150,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

โครงการที่จดัท า 
 

เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป 
ได้ออกก าลังกาย

และห่างไกล 
ยาเสพติด 

ส านักปลัด 

6 โครงการส่งเสริมการ
กีฬาและนันทนาการ 

เพ่ือให้ประชาชนรัก
การออกก าลังกาย 
ส่งทีมกีฬาต าบลเข้า
ร่วมการแข่งขัน
ฯลฯ 

ผู้บริหาร,สมาชิก
สภา,พนักงาน 

เทศบาล,
ประชาชนทั่วไป 
ในเขต ทต.ยาง

หล่อ 

200,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

200,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

200,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

200,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

โครงการที่จดัท า 
 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน ์2,000 

ครัวเรือน 

ส านักปลัด 

 
 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.01 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 โครงการส่งเสริม
ประเพณีสงกรานต ์

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
และสืบสานประเพณี
ไทย 

15 หมู่บ้าน 100,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชนม ี
ความสามัคค ี

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน ์2,000 
ครัวเรือน 

ส านักปลัด 

8 โครงการส่งเสริม
ประเพณีบุญบั้งไฟ 

เพื่อสนับสนุน
งบประมาณในการ 
จัดงานและความร่วมมือ 

1 คร้ัง/ปี 200,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชนม ี
ความสามัคค ี

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน ์2,000 
ครัวเรือน 

ส านักปลัด 

9 โครงการส่งเสริม 
ประเพณีแห่เทียน
พรรษา 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ประเพณีในท้องถ่ิน 

15 หมู่บ้าน 50,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชนม ี
ความสามัคค ี

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน ์2,000 
ครัวเรือน 

ส านักปลัด 

10 โครงการจัดตั้งห้องสมุด
ประชาชน 

เพื่อสนับสนุนให้
ประชาชนรักการอ่าน 
และศึกษาหาความรู้จาก
ห้องสมุด 

15 หมู่บ้าน - 200,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

- - ประชาชนได้รับ 

ความรู้ และรัก 

การอ่าน 

ประชาชน 15 หมู่บ้าน
ได้รับประโยชน ์

ส านักปลัด 

11 โครงการสนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายสถานศึกษา 

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ของศูนย์พัฒนาเด็กใน
เขตรับผิดชอบ 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 6 แห่ง 

1,700,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

1,700,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

1,700,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

1,700,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

จ านวนนักเรียน 
ที่ได้รับอุดหนุน 

เด็กมีโภชนาการที่ดี
และได้รับสารอาหาร
ครบทั้ง 5 หมู ่

ส านักปลัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.01 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

12 โครงการอาหารเสริม 
(นม) 

เพื่อเสริมสร้าง
โภชนาการที่ด ี
เหมาะสมกับวัยให้แก่
เด็กนักเรียน 

โรงเรียน 4  แห่ง 
และศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก 4 ศูนย์ 

1,800,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

1,800,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

1,800,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

1,800,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

จ านวนนักเรียน 
ที่ได้รับอุดหนุน 

เด็กมีโภชนาการทีด่ ี
เหมาะสมกับวัย 

ส านักปลัด 

13 โครงการพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษา 

เพื่อศึกษาดูงานนอก
สถานที่แล้วน าความรู้
ที่ได้มาพฒันาท้องถิ่น 

ครูและผู้ดูแลเด็กใน
เขตเทศบาล 

- 500,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

- - โครงการที่
จัดท า 

ครู/ผู้ดูแลเด็กและ
บุคลากรน าความรู้ที่
ไปศึกษาดงูานมา
เป็นแนวทางในการ
พัฒนาตนเอง 

ส านักปลัด 

14 โครงการสื่อการเรียน
การสอน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงาน 
ตามโครงการ 

เด็กก่อนวัยเรียน 200,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

โครงการที่
จัดท า 

เด็กก่อนวัยเรียน
ได้รับความรู ้

ส านักปลัด 

15 โครงการทัศนศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างพัฒนาการ
ให้แก่เด็กเล็ก 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงาน 
ตามโครงการ 

เด็กก่อนวัยเรียน 10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

โครงการที่
จัดท า 

เด็กก่อนวัยเรียน
ได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ใหม่ๆ 

ส านักปลัด 

16 โครงการต้วมเตี้ยมเยี่ยม
วัยเตาะแตะ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงาน 
ตามโครงการ 

เด็กก่อนวัยเรียน 5,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

5,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

5,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

5,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

โครงการที่
จัดท า 

เด็กก่อนวัยเรียน
ได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ใหม่ๆ 

ส านักปลัด 

17 โครงการหนูน้อย
นาฎศิลป ์

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงาน 
ตามโครงการ 

เด็กก่อนวัยเรียน 5,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

5,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

5,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

5,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

โครงการที่
จัดท า 

เด็กก่อนวัยเรียน
ได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ใหม่ๆ 

ส านักปลัด 

 

 

แบบ ผ.01 



56 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

18 โครงการผลิตสื่อท ามือ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงาน 
ตามโครงการ 

ครูและผู้ดูแลเด็กใน
เขตเทศบาล 

15,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

15,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

15,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

15,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

โครงการที่
จัดท า 

เด็กก่อนวัยเรียน
ได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ใหม่ๆ 

ส านักปลัด 

19 โครงการจัดท าบอร์ด
กระจกประชาสัมพันธ์
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลยางหล่อ 
4 ศูนย์ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงาน 
ตามโครงการ 

ครูและผู้ดูแลเด็กใน
เขตเทศบาล 

160,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

160,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

160,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

160,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

โครงการที่
จัดท า 

ประชาชนได้รับรู้
เร่ืองราว ข่าวสาร
ใหม่ๆ จากทางศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ส านักปลัด 

20 โครงการก่อสร้างโรง
อาหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงาน 
ตามโครงการ 

ตามแบบเทศบาล
ต าบลยางหล่อ

ก าหนด 

50,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

โครงการที่
จัดท า 

เด็กก่อนวัยเรียน
ได้รับประโยชน ์

ส านักปลัด 

21 โครงการเสริมสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับอาเซี่ยน
ให้แก่ครู/ผู้ดูแลเด็ก 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงาน 
ตามโครงการ 

ครูและผู้ดูแลเด็กใน
เขตเทศบาล 

6,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

6,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

6,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

6,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

โครงการที่
จัดท า 

ครูและผู้ดูแลเด็กใน
เขตเทศบาล 

ส านักปลัด 

22 โครงการพัฒนาความรู้สู่
ความเป็นเลิศของเด็ก
ปฐมวัย 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงาน 
ตามโครงการ 

เด็กก่อนวัยเรียน 10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

โครงการที่
จัดท า 

เด็กก่อนวัยเรียน
ได้รับประโยชน ์

ส านักปลัด 

23 โครงการต่อเติมห้องน้ า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 
ศูนย์ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงาน 
ตามโครงการ 

ตามแบบเทศบาล
ต าบลยางหล่อ

ก าหนด 

400,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

400,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

40,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

400,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

โครงการที่
จัดท า 

เด็กก่อนวัยเรียน
ได้รับประโยชน ์

ส านักปลัด 

 

 

แบบ ผ.01 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

24 โครงการต่อเติมห้อง
รับประทานอาหาร 4 
ศูนย์ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงาน 
ตามโครงการ 

ตามแบบเทศบาล
ต าบลยางหล่อ

ก าหนด 

140,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

140,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

140,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

140,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

โครงการที่
จัดท า 

เด็กก่อนวัยเรียน
ได้รับประโยชน ์

ส านักปลัด 

25 โครงการต่อเติมห้องเก็บ
วัสดุ/อุปกรณ์ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงาน 
ตามโครงการ 

ตามแบบเทศบาล
ต าบลยางหล่อ

ก าหนด 

50,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

โครงการที่
จัดท า 

เด็กก่อนวัยเรียน
ได้รับประโยชน ์

ส านักปลัด 

26 โครงการกีฬาสัมพนัธ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 
ศูนย์ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงาน 
ตามโครงการ 

เด็กก่อนวัยเรียน 40,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

โครงการที่
จัดท า 

เด็กก่อนวัยเรียน
ได้รับประโยชน ์

ส านักปลัด 

27 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมที่แปรงฟัน
ส าหรับเด็ก 

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงาน 
ตามโครงการ 

ตามแบบเทศบาล
ต าบลยางหล่อ

ก าหนด 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

โครงการที่
จัดท า 

เด็กก่อนวัยเรียน
ได้รับประโยชน ์

ส านักปลัด 

28 โครงการปรับปรุงต่อเติม
ซ่อมแซมอาคารเรียน 4 
ศูนย์ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงาน 
ตามโครงการ 

ตามแบบเทศบาล
ต าบลยางหล่อ

ก าหนด 

400,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

400,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

400,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

400,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

โครงการที่
จัดท า 

เด็กก่อนวัยเรียน
ได้รับประโยชน ์

ส านักปลัด 

29 โครงการซ่อมแซมรั้ว
และปรับปรุงภูมิทัศน์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 
ศูนย์ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงาน 
ตามโครงการ 

ตามแบบเทศบาล
ต าบลยางหล่อ

ก าหนด 

400,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

400,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

400,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

400,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

โครงการที่
จัดท า 

เด็กก่อนวัยเรียน
ได้รับประโยชน ์

ส านักปลัด 

30 โครงการซ่อมแซมไฟฟ้า
ภายในอาคารเรียน 4 
ศูนย์ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงาน 
ตามโครงการ 

ตามแบบเทศบาล
ต าบลยางหล่อ

ก าหนด 

200,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

โครงการที่
จัดท า 

เด็กก่อนวัยเรียน
ได้รับประโยชน ์

ส านักปลัด 

 

แบบ ผ.01 
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                   
                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 
เทศบาลต าบลยางหล่อ 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภู ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพและการบริหารจัดการภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน ด้านคุณภาพชีวิต ระบบการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
1.3 ส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการอบรมเพ่ิม
ศักยภาพคณะ 
กรรมการกองทุนสตรี 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 15  หมู่บ้าน 40,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

40,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

40,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

40,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

โครงการที่จดัท า 
 

ประชาชน  2,000 
ครัวเรือน 

ได้รับประโยชน ์

ส านักปลัด 

2 โครงการส่งเสริม
กิจกรรมสตรี 

เพ่ือด าเนินโครงการ 15  หมู่บ้าน 30,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

30,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

30,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

30,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

โครงการที่จดัท า 
 

ประชาชน  2,000 
ครัวเรือน 

ได้รับประโยชน ์

ส านักปลัด 

3 โครงการส่งเสริม
กิจกรรมผู้สูงอายุ 
ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

เพ่ือส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมให้ผู้สูงอายุ 
ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสได้
ร่วมกันท ากิจกรรม 

15  หมู่บ้าน 30,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

30,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

30,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

30,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

จ านวนผู้เข้าร่วม 
กิจกรรม 

ประชาชน  2,000 
ครัวเรือน 

ได้รับประโยชน ์

ส านักปลัด 

 
 
 

แบบ ผ.01 
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1.3 ส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการสร้างและ
จัดหาสิ่งอ านวย 
ความสะดวกส าหรับ
ผู้สูงอายุและคนพิการ 

เพื่อให้บริการผู้สูงอายุ
และคนพิการ 
 

15  หมู่บ้าน 50,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

50,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

50,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

50,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

โครงการที่จดัท า 
 

ประชาชน  2,000 
ครัวเรือน 

ได้รับประโยชน ์

ส านักปลัด 

5 โครงการส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 15  หมู่บ้าน 20,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

20,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

20,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

20,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

โครงการที่จดัท า 
 

ประชาชน  2,000 
ครัวเรือน 

ได้รับประโยชน ์

ส านักปลัด 

6 โครงการอบรมพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ 

15  หมู่บ้าน 100,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

100,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

100,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

100,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

โครงการที่จดัท า 
 

ประชาชน  2,000 
ครัวเรือน 

ได้รับประโยชน ์

ส านักปลัด 

7 โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจ
หน้าที่ 

เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 15  หมู่บ้าน 50,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

50,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

50,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

50,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

โครงการที่จดัท า 
 

ประชาชน  2,000 
ครัวเรือน 

ได้รับประโยชน ์

ส านักปลัด 

8 โครงการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและ 
พัฒนาสตรี 

เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 15  หมู่บ้าน 30,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

30,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

30,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

30,000 

(ทต.) 
งบโดยประมาณ 

โครงการที่จดัท า 
 

ประชาชน  2,000 
ครัวเรือน 

ได้รับประโยชน ์

ส านักปลัด 

 
 

แบบ ผ.01 
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                   
                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 
เทศบาลต าบลยางหล่อ 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภู ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพและการบริหารจัดการภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน 
1.1 ส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้แก่ประชาชน 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการอบรมให้ความรู้
อาชีพด้านการเกษตรแก่
ประชาชนต าบลยางหล่อ 

เพ่ืออบรมเพ่ิมความรู้ 
และพัฒนาความรู้
เกี่ยวกับการเกษตร 

15  หมู่บ้าน 200,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชนได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับ
การท า
การเกษตร 

ประชาชน  
2,000 ครัวเรือน
ได้รับประโยชน์ 

ส านักปลัด 

2 โครงการอบรมให้
ความรู้การอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

เพ่ือให้ความรู้
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

15  หมู่บ้าน 100,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชนได้ 
รับความรู้เกี่ยว 
กับการอนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

ประชาชน  
1,000 ครัวเรือน 
ได้รับประโยชน์ 

ส านักปลัด 

3 โครงการฝึกอบรมกลุ่ม
แม่บ้านและสตรีในการ
ท ายาสมุนไพรพื้นบ้าน 

เพื่อด าเนินโครงการ 
 

15  หมู่บ้าน 30,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

- - - จ านวนผู้เข้ารับ 
การอบรม 

ประชาชนได้รับ
ความรู้เพื่อน าไป
ประกอบอาชีพ 

ส านักปลัด 

 
 
 

แบบ ผ.01 
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1.2 ส่งเสริมชุมชนในการด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 
 
 
 

โครงการอบรมเกษตร
ทฤษฎีใหม่อัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

เพ่ือให้ความรู้กับ
ประชาชนในการ
ด ารงชีวิตอย่าง
พอเพียง 

15  หมู่บ้าน 50,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

โครงการที่จดัท า ประชาชน  2,000 
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์ 

ส านักปลัด 

2 
 
 
 
 

โครงการหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือปลูกฝังให้
ประชาชนได้รู้จักการ
ด ารงชีวิตอย่าง
ประหยัด 

15  หมู่บ้าน 100,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
 (ทต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
 (ทต.) 

งบโดยประมาณ 

โครงการที่จดัท า ประชาชน  1,000 
ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์ 

ส านักปลัด 

 
 
 

แบบ ผ.01 



 
 

2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                   
                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 
เทศบาลต าบลยางหล่อ 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภู ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพและการบริหารจัดการภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและระบบการบริหารจัดการที่ดี 
1.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการบริหารพัฒนาชุมชนของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 สนับสนุนกิจกรรมของ  
อสม. 

เพ่ือเป็นการส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรม 
ทางการแพทย์ของ 
อสม. 

15 หมู่บ้าน 100,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

โครงการที่จดัท า 
 

ประชาชน 1,000  
ครัวเรือน 
ได้รับประโยชน์ 

ส านักปลัด 

2 
 
 
 
 

อบรมลดและแยกขยะมูล
ฝอยจากแหล่งก าเนิด 

เพ่ือให้ประชาชนได้
เข้าใจเกี่ยวกับการ 
แยกขยะและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

15 หมู่บ้าน 50,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

จ านวนผู้เข้า 
รับการอบรม 

ประชาชน 1,000  
ครัวเรือน ได้รับ
ประโยชน์ 

ส านักปลัด 

3 
 
 
 
 
 

ส่งเสริมศักยภาพ ในการ
วางแผนพัฒนาชุมชนให้น่า
อยู่น่ามอง ภายใต้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่
ผู้น าชุมชน/ผู้แทนชุมชน
และบุคลากรของเทศบาล
ต าบลยางหล่อ 

เพ่ือเป็นการเพ่ิม
ศักยภาพให้กับชุมชน 
และบุคลากรเทศบาล
ต าบลยางหล่อ 

1 คร้ัง/ปี 
 

1,000,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

1,000,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

1,000,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

1,000,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

โครงการที่จดัท า ประชาชนและ
บุคลากรเทศบาล 
ต าบลยางหล่อ
ได้รับประโยชน์ 

ส านักปลัด 

 
 
 

แบบ ผ.01 



 
 
 

 

 

 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 
 
 
 
 

อุดหนุนอ าเภอศรีบุญ
เรือง 
 - โครงการจัดขบวนแห่ 
สักการะสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราชกาชาด
หนองบัวล าภู 
 - โครงการจัดงานรัฐพิธี
ต่าง ๆ  
 - โครงการจัดงาน
มหกรรมของดี 
ศรีบุญเรือง เมืองพอ 
เพียง ประจ าปี   2560 
 - อุดหนุนศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารอ าเภอศรีบุญ
เรือง 

เพ่ือสนับสนุนให้
หน่วยงานราชการ 
หรือหน่วยงานอื่น
ด าเนินภารกิจที่อยู่ใน
อ านาจหน้าที่ 

ปีละ 3 ครั้ง 84,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

84,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

84,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

84,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

โครงการที่จดัท า ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ได้รับ
ประโยชน์อย่าง
ทั่วถึงตามภารกิจ 
หน้าที่ที่ต้อง
ด าเนินการ 

ส านักปลัด 

5 
 

โครงการรักน้ า รักป่า 
รักษาแผ่นดิน 
 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงาน 
ตามโครงการ 

1 ครั้ง 
 

150,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

150,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

150,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

150,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

โครงการที่จดัท า ประชาชนได้มสี่วน
ร่วมในการ 
ด าเนินกิจกรรม
ร่วมกัน 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 



 
 

 
 

 

 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 
 
 
 
 
 

การจัดท าแผนพัฒนาของ
เทศบาลต าบลยางหล่อ 
 - จัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
 - จัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 - จัดท าแผนการ
ด าเนินงาน 
 - ติดตามรายงานและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 
 - รายงานผลการปฏิบัติ 
งานตามนโยบายคณะ
ผู้บริหาร 

เพ่ือให้การจัดท า
แผนเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 
สามารถน าความ
ต้องการของ
ประชาชนและ
ความจ าเป็นมา 
ก าหนดเป็นแผนได้
อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม 

จ านวน 5 แผน 
ปีละ 1 ครั้ง 

100,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

โครงการที่จดัท า มีการวางแผนงาน
ในการท างานให้เกิด 
ประสิทธิภาพและ 
ประสิทธผิล 

ส านักปลัด 

7 
 
 
 
 

โครงการสร้างชุมชน
เกื้อกูล เพ่ิมพูนน้ าใจ สร้าง
วิถึไทยสามัคคี 

เพ่ือสร้างความ
สามัคคีและความมี
น้ าใจในชุมชน ฯลฯ 

ปีละ 1 ครั้ง 150,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

150,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

150,000 
(ทต.) 

งบ
โดยประมาณ 

150,000 
(ทต.) 

งบ
โดยประมาณ 

โครงการที่จดัท า เกิความสามัคคีและ
ความมีน้ าใจใน
ชุมชน ฯลฯ 

ส านักปลัด 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

แบบ ผ.01 



 
 

 

 

 

1.2 การปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 
 
 
 
 

อบรมพ่ือเพ่ิมประสิทธิ
ภาพผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้างและ
ลูกจ้างเทศบาลต าบล
ยางหล่อ  

เพ่ือศึกษาดูงานนอก
สถานที่ และน า
ความรู้ที่ได้ มาพัฒนา
ท้องถิ่นต่อไป 

ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา  
พนักงาน
เทศบาล 
พนักงานจ้าง 
และลูกจ้าง 

400,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

400,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

400,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

400,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

จ านวนผู้เข้ารับ
การอบรม 

ผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงาน
เทศบาล พนักงาน
จ้าง และลูกจ้าง 

ส านักปลัด 

2 
 
 
 
 
 

จ้างแรงงานประจ า
สถานีสูบน้ า บ้านยาง
หล่อ 

เพ่ือให้มีเจ้าหน้าที่
ดูแลสถานีสูบน้ า 

1 คน 108,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

108,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

108,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

108,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

แรงงานท่ีจ้าง ทรัพย์สินของทาง
ราชการมีความ

ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 



 
 

 

 

 

1.3 การปรับปรุงและพัฒนารายได้ของเทศบาล 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 
 

โครงการจัดเก็บภาษี
นอกสถานที่ 

เพ่ือออกบริการรับ
ช าระภาษีนอก
สถานที่ 

15  หมู่บ้าน 10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชนไดร้ับ 
บริการอย่าง 
ทั่วถึง 

ประชาชน 2,000  
ครัวเรือน ได้รับ
ประโยชน ์

กองคลัง 

2 
 

โครงการจัดท าแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

เพ่ือปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ 
ภูมิศาสตร์แผนที่ภาษี
ให้ใช้งานได้
ครอบคลุมทุกภาค
ส่วน 

ในเขต ทต.ยาง
หล่อ 

 

300,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

300,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

300,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

300,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชนไดร้ับ 
บริการอย่าง 
ทั่วถึง 

เพื่อใช้ในการจัดเก็บ
ภาษีให้มีคุณภาพ 
และสร้างความเปน็
ธรรมเพิ่มมากข้ึน 

กองคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

แบบ ผ.01 



 

 
 

 

 

1.5 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 
 
 
 
 
 

โครงการฝึกอบรมทบทวน 
(อปพร.) 
                                   

เพื่อเพ่ิมความรู้ให้กับ
สมาชิก อปพร. 
 

อปพร. ทุกคน 
 

150,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

150,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

150,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

150,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

จ านวนผู้เข้า 
รับการอบรม 
โครงการ 

การมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่ายและ
องค์กรภาค
ประชาชนในการ 
ขับเคลื่อนการ
แก้ปัญหาสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

ส านักปลัด 

2 
 

โครงการวัน อปพร. 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการ 
 

1 ครั้ง/ปี 
 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

จ านวนผู้เข้าร่วม 
โครงการ 

พนักงานเจ้าหน้าที่ได้
แสดงถึงความ ส าคัญ
ของวัน อปพร. 

ส านักปลัด 

3 
 

โครงการอบรมและท าแนว
กันไฟ 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการ 
 

1 ครั้ง/ปี 
 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

จ านวนผู้เข้าร่วม 
โครงการ 

ประชาชนได้รับ
ความรู้และวิธีการท า
แนวกันไฟจาก
โครงการที่จัดท า 

ส านักปลัด 

4 
 

โครงการช่วยเหลือผู้
ประสบสาธารณภัยในเขต
เทศบาลต าบลยางหล่อ 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการ 
 

1 ครั้ง/ปี 
 

100,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

จ านวนผู้เข้าร่วม 
โครงการ 

ประชาชนที่ประสบ
สาธารณภัยในเขต
เทศบาลต าบลยาง
หล่อ 

ส านักปลัด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.01 



 

 
 

 

 

 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการ 
 

1 ครั้ง/ปี 
 

80,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

80,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

80,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

80,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

จ านวนผู้เข้าร่วม 
โครงการ 

ประชาชน 1,000  
ครัวเรือน ได้รับ
ประโยชน ์

ส านักปลัด 

6 โครงการซ้อมแผน
อัคคีภัยในอาคาร 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการ 
 

1 ครั้ง/ปี 
 

50,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

จ านวนผู้เข้าร่วม 
โครงการ 

ประชาชน 1,000  
ครัวเรือน ได้รับ
ประโยชน ์

ส านักปลัด 

7 โครงการตั้งด่านจุดตรวจ
ให้บริการประชาชน 
ป้องกันและลดอุบตัิเหตุ
ทางถนน ช่วงเทศกาลปี
ใหม่, สงกรานตร ์

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการ 
 

2 ครั้ง/ปี 
 

70,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

70,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

70,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

70,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

จ านวนผู้เข้าร่วม 
โครงการ 

ประชาชน 2,000  
ครัวเรือน ได้รับ
ประโยชน ์

ส านักปลัด 

 
 

 

แบบ ผ.01 



 
 

                                                                             
 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 
ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

เทศบาลต าบลยางหล่อ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภู ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพและการบริหารจัดการภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและระบบการบริหารจัดการที่ดี 
1.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการบริหารพัฒนาชุมชนของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อุดหนุนกิจกรรมอันเป็น 
สาธารณะประโยชน์ด้าน
สาธารณะสุขให้แก่ส่วน
ราชการหรือหน่วยงาน
อื่น,องค์กร ประชาชน,
องค์กรการศุลและ
องค์กรที่จัดตั้งตาม
กฎหมาย เช่น 
การพัฒนางานสาธารณะ
สุขชุมชน,สมทบกองทนุ
หลักประกันสุขภาพ  
(สปสช). เปน็ต้น 

เพ่ือสนับสนุนการ
แก้ปัญหาสาธารณสุข
และการพัฒนางาน 
สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน 

องค์กรภาครัฐ
เอกชน 

ภาคประชาชน 
โครงการ

หลักประกัน 
สุขภาพระดับ

ท้องถิ่น 

800,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

800,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

800,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

800,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

โครงการที่จดัท า 
 

การมีส่วนร่วม
ของภาคี
เครือข่าย 
และองค์กรภาค
ประชาชนใน
การ 
ขับเคลื่อนการ
แก้ปัญหา 
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

ส านักปลัด 

 
 

 
 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 



 
 

                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
เทศบาลต าบลยางหล่อ 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภู ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพและการบริหารจัดการภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและระบบการบริหารจัดการที่ดี 
1.1ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการบริหารพัฒนาชุมชนของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 
 
 
 
 

อุดหนุนอ าเภอศรีบุญ
เรือง 
 - โครงการจัดขบวน
แห่ สักการะสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช
กาชาดหนองบัวล าภู 
 - โครงการจัดงานรัฐ
พิธีต่าง ๆ  
 - โครงการจัดงาน
มหกรรมของดี 
ศรีบุญเรือง เมืองพอ 
เพียง ประจ าปี   2561 
 - อุดหนุนศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารอ าเภอศรีบุญ
เรือง 

เพ่ือสนับสนุนให้
หน่วยงานราชการ 
หรือหน่วยงานอื่น
ด าเนินภารกิจที่อยู่ใน
อ านาจหน้าที่ 

ปีละ 3 ครั้ง 84,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

84,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

84,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

84,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

โครงการที่จดัท า ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ได้รับ
ประโยชน์อย่าง
ทั่วถึงตามภารกิจ 
หน้าที่ที่ต้อง
ด าเนินการ 

ส านักปลัด 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
                                                                               
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
เทศบาลต าบลยางหล่อ 

 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภู ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพและการบริหารจัดการภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและระบบการบริหารจัดการที่ดี 
1.5 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 
 
 
 
 

อุดหนุนให้แก่ส่วน
ราชการหรือหน่วยงาน
อื่น,องค์กร ประชาชน,
องค์กรการศุลและ
องค์กรที่จัดตั้งตาม
กฎหมาย 
-เหล่ากาชาดจังหวัด 
-ศูนย์ป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดหนองบัวล าภู 

เพ่ือสนับสนุนให้
หน่วยงานราชการ 
หรือหน่วยงานอื่น
ด าเนินการภารกิจ 
ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ 

อุดหนุนให้แก่
หน่วยงาน
ราชการอื่น 

100,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

โครงการที่จดัท า ประชาชนใน
เขตพ้ืนที่ได้รับ 
ประโยชน์อย่าง
ทั่วถึงตาม
ภารกิจหน้าที่ ที่
ต้องด าเนินการ 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 
 
 
                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 
ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

เทศบาลต าบลยางหล่อ 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภู ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพและการบริหารจัดการภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน ด้านคุณภาพชีวิต ระบบการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
1.2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีภายในชุมชน 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อุดหนุนโรงเรียนในเขต
เทศบาลต าบลยางหล่อ 
ในโครงการที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
การศึกษาในพื้นที ่
 

เพื่อส่งเสริมการศึกษาใน
พื้นที ่

นักเรียน  
ในเขต ต าบลยาง

หล่อ 

4,000,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

4,000,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

4,000,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

4,000,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

จ านวนนักเรียน
ที่ได้รับ
ประโยชน ์

นักเรียนในพื้นที่
ได้รับการส่งเสริม 
พัฒนาการศึกษา
จากองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิน่ 

รร.ในเขต 
ต าบลยาง

หล่อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

เทศบาลต าบลยางหล่อ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภู ที่ 1 การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสายบ้าน
ศรีอุดม-สันป่าพลวง 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
ระหว่างต าบลเปน็ไป
โดยสะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

1 สาย 16,640,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

16,640,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

16,640,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

16,640,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

จ านวน
พาหนะที่
สัญจรไปมา
บนถนนเส้นนี้
เพิ่มมากขึ้น 

การสัญจรไป
มาระหว่าง
ต าบลเป็นไป
โดยสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

อบจ.
หนองบัวล า

ภู 

2 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสายรอบ
หนองจิกโง๊ะ 

เพื่อให้การสัญจร 
เป็นไปด้วยความ
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

1 สาย 2,455,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

2,455,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

2,455,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

2,455,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

จ านวน
พาหนะที่
สัญจรไปมา
บนถนนเส้นนี ้

การสัญจรไป
มาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

อบจ.
หนองบัวล า

ภู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.03 



 
 
 

 
                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

เทศบาลต าบลยางหล่อ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภู ที่ 1 การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสายบ้าน
ป่าคา-สะพานบ้านวัง
โปร่ง 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
ระหว่างต าบลเปน็ไป
โดยสะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

1 สาย 4,087,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

4,087,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

4,087,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

4,087,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

จ านวน
พาหนะที่
สัญจรไปมา
บนถนนเส้นนี้
เพิ่มมากขึ้น 

การสัญจรไป
มาระหว่าง
ต าบลเป็นไป
โดยสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

อบจ.
หนองบัวล า

ภู 

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายรอบบ้านดอนเล้า 
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้การสัญจร 
เป็นไปด้วยความ
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

1 สาย 1,370,200 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

1,370,200 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

1,370,200 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

1,370,200 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

จ านวน
พาหนะที่
สัญจรไปมา
บนถนนเส้นนี ้

การสัญจรไป
มาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

อบจ.
หนองบัวล า

ภู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.03 



 
 
 
 

 
                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

เทศบาลต าบลยางหล่อ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภู ที่ 1 การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางบา้นไชย
เจริญ ม.13-บ้านโนน
สมบูรณ์ ม.3 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
ระหว่างต าบลเปน็ไป
โดยสะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

1 สาย 960,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

960,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

960,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

960,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

จ านวน
พาหนะที่
สัญจรไปมา
บนถนนเส้นนี้
เพิ่มมากขึ้น 

การสัญจรไป
มาระหว่าง
ต าบลเป็นไป
โดยสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

อบจ.
หนองบัวล า

ภู 

6 โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยม 

เพื่อให้การสัญจร 
เป็นไปด้วยความ
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

1 สาย 390,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

390,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

390,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

390,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

จ านวน
พาหนะที่
สัญจรไปมา
บนถนนเส้นนี ้

การสัญจรไป
มาสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

อบจ.
หนองบัวล า

ภู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.03 



 
 
 
 
 

 
                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

เทศบาลต าบลยางหล่อ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภู ที่ 1 การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสายหนอง
เป็ด-ห้ วยไร่ 

เพือ่ให้การสัญจรไปมา
ระหว่างต าบลเปน็ไป
โดยสะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

1 สาย 6,400,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

6,400,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

6,400,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

6,400,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

จ านวน
พาหนะที่
สัญจรไปมา
บนถนนเส้นนี้
เพิ่มมากขึ้น 

การสัญจรไป
มาระหว่าง
ต าบลเป็นไป
โดยสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

อบจ.
หนองบัวล า

ภู 

8 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสายหนอง
เป็ด-ฝายหิน 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
ระหว่างต าบลเปน็ไป
โดยสะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

1 สาย 8,960,000 
(ทต.) 
งบ

โดยประมาณ 

8,960,000 
(ทต.) 
งบ

โดยประมาณ 

8,960,000 
(ทต.) 
งบ

โดยประมาณ 

8,960,000 
(ทต.) 
งบ

โดยประมาณ 

จ านวน
พาหนะที่
สัญจรไปมา
บนถนนเส้นนี้
เพิ่มมากขึ้น 

การสัญจรไป
มาระหว่าง
ต าบลเป็นไป
โดยสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

อบจ.
หนองบัวล า

ภู 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.03 



 
 
 

 
                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

เทศบาลต าบลยางหล่อ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวล าภู ที่ 1 การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสายบูรพา-
นาทม 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
ระหว่างต าบลเปน็ไป
โดยสะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

1 สาย 9,280,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

9,280,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

9,280,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

9,280,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

จ านวน
พาหนะที่
สัญจรไปมา
บนถนนเส้นนี้
เพิ่มมากขึ้น 

การสัญจรไป
มาระหว่าง
ต าบลเป็นไป
โดยสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

อบจ.
หนองบัวล า

ภู 

 
 

แบบ ผ.03 



 
 

                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
เทศบาลต าบลยางหล่อ 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารจัดการภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน ด้านคุณภาพชีวิต ระบบการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
1.1 แผนงาน………………………………………………… 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

- - - - - - - - - - - 
 
 

แบบ ผ.05 



 
 
 

                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

ส าหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
เทศบาลต าบลยางหล่อ 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารจัดการภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน ด้านคุณภาพชีวิต ระบบการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
1.1 แผนงาน......................................... 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

- - - - - - - - - - - 
 
 
 

แบบ ผ.06 


