
 
  

บทนำ 

1.1  บทนำ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 ขอ 
26 กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาสามป และแผนการ
ดำเนินงาน  สำหรับแผนการดำเนินงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของเทศบาลตำบลยางหลอนั้นมี
จุดมุงหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดำเนินการจริงท้ังหมด  ทำใหแนวทางใน
การดำเนินงานในปงบประมาณของเทศบาลตำบลยางหลอมีความชัดเจน  ในการปฏิบัติมากข้ึนมีการประสานและ
บูรณาการการทำงานกับหนวยงานและการจำแนกรายละเอียดตาง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน
จะทำใหการติดตามและประเมินผล  เม่ือสิ้นปมีความสะดวกมากข้ึนอีกดวย 

1.2 วัตถุประสงค 
 1.2.1   เพ่ือแสดงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดำเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ี            
เทศบาลตำบลยางหลอประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 1.2.2   เพ่ือเปนแนวทางในการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของเทศบาลตำบลยางหลอ มี
ความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากข้ึน ลดความซ้ำซอนของโครงการ  ทำใหเห็นภาพรวมในการพัฒนาทองถ่ิน และ
เปนขอมูลในการพิจารณากำหนดขอบขายการทำงานของเทศบาล  มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับ
หนวยงานตาง ๆ ท้ังหนวยงานภายในองคกรและภายนอกองคกร 
 1.2.3  เพ่ือใชเปนคูมือและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการเม่ือสิ้นปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  รวมท้ังเพ่ือใหเปนเครื่องมือสำหรับผูบริหารในการกำหนดทิศทางการบริหารงาน  ควบคุม และติดตาม
ผลการดำเนินงาน 

1.3  ข้ันตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 ขอ 

26 และขอ 27 กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทำแผนการดำเนินงาน   โดยมีข้ันตอนดังนี้   
ข้ันตอนที่ 1 รวบรวมโครงการและกิจกรรม 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางหลอรวบรวมแผนงาน            
โครงการพัฒนาของเทศบาลตำบลยางหลอและหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีดำเนินการในพ้ืนท่ีของเทศบาลตำบลยางหลอแลว
จัดทำรางแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลยางหลอ      

ข้ันตอนที่ 2 การจัดทำรางแผนการดำเนินงาน 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางหลอ จัดทำรางแผนการดำเนินงาน 

โดยมีเคาโครงประกอบดวย  2  สวนคือ 
  สวนท่ี 1  บทนำ 
  วัตถุประสงค เพ่ือใหทราบวัตถุประสงค   ข้ันตอนการจัดทำและประโยชนของแผนการ
ดำเนินงาน ประกอบดวย 
   บทนำ 
   วัตถุประสงคของแผนการดำเนินงาน 
   ข้ันตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
   ประโยชนของแผนการดำเนินงาน 
           
           /สวนท่ี 2 บัญชีโครงการ... 
 



 
 

  สวนท่ี  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
  วัตถุประสงค เพ่ือใหทราบโครงการ/กิจกรรม  ท่ีจะเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีของเทศบาลตำบลยางหลอใน
ปงบประมาณนั้น  ซ่ึงจะนำไปใชเปนเครื่องมือในการบริหารงาน  ประสานงาน  และติดตามประเมินผลการพัฒนา
ของเทศบาลตำบลยางหลอ  ประกอบดวย 
   1. บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 
   2. บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

ข้ันตอนที่ 3 เสนอรางแผนการดำเนินงาน 
  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลยางหลอ พิจารณารางแผนการดำเนินงานแลวเสนอรางแผนการ
ดำเนินงานใหนายกเทศมนตรีเพ่ือประกาศใชเปนแผนการดำเนินงาน 

ข้ันตอนที่ 4 ประกาศใชแผนการดำเนินงาน 
   นายกเทศมนตรีประกาศเปนแผนการดำเนินงานและปดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบหา
วัน  นับแตวันท่ีประกาศ เพ่ือใหประชาชนในเทศบาลตำบลยางหลอทราบโดยท่ัวกันและตองปดประกาศไว  อยาง
นอยสามสิบวัน 

1.4  ประโยชนของแผนการดำเนินงาน 

1. เปนเครื่องมือท่ีสำคัญของผูบริหาร ในการควบคุมการดำเนินงานในแตละปงบประมาณใหเปนไปตาม
เปาหมาย  ระยะเวลา  และงบประมาณท่ีกำหนดไว 

2. ประชาชน  และหนวยงานตาง ๆ ไดทราบถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม
ท้ังหมดท่ีจะดำเนินงานจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทำใหสามารถตรวจสอบการดำเนินงานของ
เทศบาลตำบลยางหลอได 

3. ทำใหเทศบาลตำบลยางหลอมีแนวทางในการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรูปแบบของ
การปฏิบัติท่ีชัดเจนมากยิ่งข้ึน  เปนการลดความไมแนนอนและปญหายุงยาก  อันเกิดจากการปฏิบัติงาน
ท่ีขาดการวางแผนและไมมีความชัดเจนในจุดมุงหมาย 

4. กอใหเกิดการประสานงาน และบูรณาการทำงานรวมกับหนวยงานตางๆ ท้ังภายในและภายนอกองคกร 
ชวยใหการทำงานไมเกิดความซ้ำซอน  มีความตอเนื่อง สามารถใชงบประมาณไดอยางประหยัดและ
คุมคา 

5. ทำใหการติดตามและประเมินผลโครงการตาง ๆ เม่ือสิ้นปงบประมาณมีความสะดวก และมี
ประสิทธิภาพ  เพราะมีการจำแนกรายละเอียดตาง ๆ ของแผนงาน/โครงการท่ีชัดเจนไวในแผนการ
ดำเนินงานแลว 

6. แผนการดำเนินงานบงชี้ใหเห็นภาพรวมของโครงการพัฒนาท่ีหนวยงานตาง ๆ จะเขามาดำเนินการจริง
ในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลยางหลอซ่ึงจะเปนขอมูลในการสรางสรรคแนวคิดในการ
กำหนดโครงการ/กิจกรรมในอนาคตสำหรับผูบริหาร ใหมีลักษณะตอเนื่องกับโครงการ/กิจกรรมเดิม อัน
จะทำใหเพ่ิมประสิทธิภาพในการแกไขปญหา หรือสนองตอบความตองการของประชาชนไดมากข้ึน  
นอกจากนี้เทศบาลตำบลยางหลอยังสามารถกำหนดโครงการ/กิจกรรมท่ีตองใชความชำนาญเฉพาะดาน
และตองอาศัยความรวมมือในการดำเนินงานจากหนวยงานอ่ืนไดเพ่ิมมากข้ึน 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

สวนท่ี 2 
2.1บัญชสีรุปโครงการ/กิจกรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
2.2รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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2.1 บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 



ยุทธศาสตร / แนวทาง จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวน คิดเปนรอยละของ หนวยงาน

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด ดําเนินการ

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสรางพื้นฐาน

 1. กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา สาธารณูปโภค สาธารณูปการและไฟฟา 0 0.00 0 0.00 กองชาง

   2.  พัฒนาระบบจราจร 0 0.00 0 0.00

รวม 0 0.00 0 0.00

2.ดานการพัฒนาศักยภาพคนและความเขมแข็งของชุมชน   

ดานคุณภาพชีวิต  ระบบการศึกษา  และสงเสริมศิลปวัฒนธรรม

1. ปองกัน รักษา และสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 3 7.14 90,000 1.46 สํานักปลัด

2. สงเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีภายในชุมชน 9 21.42 4,175,220       68.05 สํานักปลัด

  3. สงเสริมสวัสดิการและนันทนาการ 8 19.04 290,000          4.72 สํานักปลัด

รวม 20 47.60 4,465,220      74.23

3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน   

  1. สงเสริมอาชีพและเพิ่มรายไดแกประชาชน 2 4.76 40,000            0.65 สํานักปลัด

  2. สงเสริมชุมชนในการดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 1 2.38 100,000          1.62 สํานักปลัด

รวม 3 7.14 140,000         2.27

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

 เทศบาลตําบลยางหลอ



ยุทธศาสตร / แนวทาง จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวน คิดเปนรอยละของ หนวยงาน

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด ดําเนินการ

4. ดานการพัฒนาการเมืองและระบบการบริหารจัดการที่ดี   

  1.สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ในการบริหารพัฒนาชุมชนของตนเองตาม 4 9.52 950,000          15.48 สํานักปลัด

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

  2. การปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร 2 9.52 120,000          2.60 สํานักปลัด

  3. การปรับปรุงและพัฒนารายไดของเทศบาล 2 4.76 350,000          0.97 กองคลัง

4. การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และ สถานที่ปฏิบัติงาน 0 0 0 0 ทุกงาน

  5. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 7 16.66 230,000          3.74 สํานักปลัด

รวม 17 40.46 1,400,000      22.79

5.  ดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ    

1.  แนวทางการสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 1 2.38 20,000            0.32 สํานักปลัด

และสิ่งแวดลอม

2.  แนวทางการเฝาระวังและปองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 1 2.38 10000 0.16 สํานักปลัด

  3.  แนวทางการบําบัดและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 1 2.38 20,000            0.32 สํานักปลัด

รวม 2 4.76 40,000           0.80

รวมทั้งสิ้น( 1+2+3+4+5) 42 100.00 6,135,220      100.00

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

 แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

 เทศบาลตําบลยางหลอ



 

 

 

 

 
แผนการดำเนินงาน 
ประจำป 2565 

 
 
 

 

 

 

เทศบาลตำบลยางหลอ 
อำเภอศรีบุญเรือง      จังหวัดหนองบัวลำภ ู



 

 

 
ประกาศเทศบาลตำบลยางหลอ 

เรื่อง   ประกาศใชแผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 
------------------------------- 

 

             ดวยเทศบาลตำบลยางหลอ ไดจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕65 ข้ึน           
โดยคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินได พิจารณาแผนการดำเนินงานเสร็จเรียบรอยแลว ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑  
 

             เพ่ือใหการปฏิบัติ เปนไปดวยความถูกตองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับท่ี ๓) 
พ.ศ.๒๕๖๑ ผูบริหารทองถ่ินประกาศเปนแผนการดำเนินงาน ท้ังนี้ใหปดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน ๑๕ 
วัน นับตั้งแตวันท่ีประกาศ เพ่ือใหประชาชนทราบโดยท่ัวกันและตองปดประกาศไวอยางนอย สามสิบวัน 

    จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

     ประกาศ  ณ  วันท่ี  12  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕64 
 

   

    ลงชื่อ 
 
      (นายเหมราช    หาญเชิงชัย) 
              นายกเทศมนตรีตำบลยางหลอ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

      

    



 

 

 

 

 

 

 
ประกาศเทศบาลตำบลยางหลอ 

เรื่อง   ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๒ 

------------------------------- 
 

ดวยเทศบาลตำบลยางหลอ   ไดดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำป ๒๕๖๒ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๙ หมวด ๖ ขอ ๒๘ ขอ ๒๙ ท้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือใหการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินสอดคลองกับแผนการ

ดำเนินงานประจำป ตามนโยบายของผูบริหารทองถ่ิน รวมท้ังใหสอดคลองกับปญหาความตองการของประชาชน 
 

ดังนั้น เทศบาลตำบลยางหลอ จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ 

ขอ ๒๙ และเพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลยางหลอ ใหบรรลุตามวัตถุประสงค

และเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ตอไป  

  จึงประกาศใหประชาชนทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๙  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

        

    ลงชื่อ 

      (นายสำราญ      เมืองศูนย) 

             นายกเทศมนตรีตำบลยางหลอ 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตรที่ 1  :  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสรางพื้นฐาน

แนวทางที่  1.1   : กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการและไฟฟา 

ลําดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ โครงการ/ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ปงบประมาณ พ .ศ.2565

    เทศบาลตําบลยางหลอ   อําเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวลําภู

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



ยุทธ 2 แนวทาง 1 #REF! 0
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          ยุทธศาสตรที่ 2  :  ดานการพัฒนาศักยภาพคนและความเขมแข็งชุมชน ดาคุณภาพชีวิต การศึกษาและสงเสริมจารีตประเพณี

          แนวทางที่  2.1   :  ปองกัน รักษา และสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

ลําดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ โครงการ/ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการเฝาระวังและปองกันโรคติดตอ เพื่อเปนคาใชจายในโครงการ เชน 50,000 ทต.ยางหลอ สํานักปลัด

ในชุมชน คาอาหาร คาอาหารวาง คาปายประ

ชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ

2 โครงการสัตวปลอกโรค คนปลอดภัย เพื่อเปนคาใชจายในโครงการ เชน 30,000 ทต.ยางหลอ สํานักปลัด

จากโรคพิษสุนัขบา คาวัคซีน คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ

3 โครงการอบรมเพื่อใหความรูเกี่ยวกับอัน เพื่อเปนคาใชจายในโครงการ เชน 10,000 ทต.ยางหลอ สํานักปลัด

ตรายจาการใชสารเคมี คาอาหาร คาอาหารวาง คาปายประ

ชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ปงบประมาณ พ.ศ.2565

    เทศบาลตําบลยางหลอ   อําเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวลําภู

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



ยุทธศาสตรที่ 2  :  ดานการพัฒนาศักยภาพคนและความเขมแข็งชุมชน ดาคุณภาพชีวิต การศึกษาและสงเสริมจารีตประเพณี

แนวทางที่  2.2  : สงเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีภายในชุมชน

ลําดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ โครงการ/ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการวันเด็กแหงชาติ เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงาน 50,000 ทต.ยางหลอ สํานักปลัด

วันเด็กแหงชาติ และคาใชจายที่

จําเปนสําหรับโครงการ

2 โครงการหองสมุดทองถิ่น "รักการอาน" เพื่อเปนคาใชจายในโครงการ เชน 30,000 ทต.ยางหลอ สํานักปลัด

คาอาหาร คาอาหารวาง คาปายประ

ชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ

3 โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดอบรม 100,000 ทต.ยางหลอ สํานักปลัด

บุคลากรทางการศึกษา ของครูผูดูแลเด็ก ผูดูแลเด็ก บุคลากร

ทางการศึกษา และผูที่เกี่ยวของ

4 สนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถาน เพื่อจายเปนเงินคาอาหารกลางวัน 3,700,220       โรงเรียนสังกัดสพฐ.สํานักปลัด

ศึกษา คานมและคาใชจายอื่นที่ระเบียบ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

กําหนด ฯลฯ

5 อุดหนุนอําเภอศรีบุญเรือง เพื่อเปนการสงเสริมวัฒนธรรมประ 65,000 อําเภอศรีบุญเรือง สํานักปลัด

เพณีในทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน  ปงบประมาณ พ.ศ.2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

    เทศบาลตําบลยางหลอ   อําเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวลําภู

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



ยุทธศาสตรที่ 2  :  ดานการพัฒนาศักยภาพคนและความเขมแข็งชุมชน ดาคุณภาพชีวิต การศึกษาและสงเสริมจารีตประเพณี

แนวทางที่  2.2  : สงเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีภายในชุมชน

ลําดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ โครงการ/ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงาน 50,000 ทต.ยางหลอ สํานักปลัด

ประเพณีสงกรานต และคาใชจายที่

จําเปนสําหรับโครงการ

7 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงาน 50,000 ทต.ยางหลอ สํานักปลัด

ประเพณีสงกรานต และคาใชจายที่

จําเปนสําหรับโครงการ

8 โครงการสงเริมประเพณีแหเทียนพรรษา เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงาน 30,000 ทต.ยางหลอ สํานักปลัด

ประเพณีแหเทียนพรรษา และคาใช

จายอื่นที่จําเปนสําหรับโครงการ

9 อุดหนุนสํานักงานเหลากาชาด เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนกิจกรรม 100,000 กาชาดจังหวัด สํานักปลัด

จังหวัดหนองบัวลําภู ของเหลากาชาดจังหวัด หนองบัวลําภู

หนองบัวลําภู

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ปงบประมาณ พ.ศ.2565

    เทศบาลตําบลยางหลอ   อําเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวลําภู

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



ยุทธศาสตรที่ 2  :  ดานการพัฒนาศักยภาพคนและความเขมแข็งชุมชน ดานคุณภาพชีวิต การศึกษาและสงเสริมจารีตประเพณี

แนวทางที่  2.3   : สงเสริมสวัสดิการและนันทนาการ

ลําดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ โครงการ/ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ. เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับ 100,000 ทต.ยางหลอ สํานักปลัด

โรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลยางหลอ

เพื่อใชพัฒนาคุณภาพการศึกษา

2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการ เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการและ 10,000 ทต.ยางหลอ สํานักปลัด

เรียนรูผูสูงอายุ คาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับโครงการ

3 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการและ 10,000 ทต.ยางหลอ สํานักปลัด

ผูพิการและผูดอยโอกาส คาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับโครงการ

ฯลฯ

4 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมสตรี เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการและ 30,000 ทต.ยางหลอ สํานักปลัด

คาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับโครงการ

ฯลฯ

5 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมอาชีพ เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการและ 30,000            ทต.ยางหลอ สํานักปลัด

คาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับโครงการ

ฯลฯ

6 โครงการแขงขันกีฬนาชุมชนสัมพันธ เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการและ 50,000            ทต.ยางหลอ สํานักปลัด

ตานยาเสพติด คาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับโครงการ

    เทศบาลตําบลยางหลอ   อําเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวลําภู

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ปงบประมาณ พ.ศ.2565



ยุทธศาสตรที่ 2  :  ดานการพัฒนาศักยภาพคนและความเขมแข็งชุมชน ดานคุณภาพชีวิต การศึกษาและสงเสริมจารีตประเพณี

แนวทางที่  2.3   : สงเสริมสวัสดิการและนันทนาการ

ลําดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ โครงการ/ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 โครงการสงเสริมกีฬาเพื่อพัฒนาสูความ เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการและ 50,000            ทต.ยางหลอ สํานักปลัด

เปนเลิศ คาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับโครงการ

8 โครงการชวยเหลือประชาชนตาม เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการและ 10,000            ทต.ยางหลอ สํานักปลัด

อํานาจหนาที่ คาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับโครงการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ปงบประมาณ พ.ศ.2565

    เทศบาลตําบลยางหลอ   อําเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวลําภู

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



ยุทธ๑ แนวทาง๑ #REF! 4

แนวทาง๓ #REF! 0

แนวทาง๔ #REF! 1

#REF! 5











ยุทธศาสตรที่ 3  :  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเสริมสรางความเขมแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน

แนวทางที่  3.1   :  การสงเสริมอาชีพและสรางรายไดใหกับประชาชน

ลําดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ โครงการ/ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการไมผลกินได ลดรายจาย เพื่อเปนคาใชจายในโครงการ ไมใชงบประมาณ ทต.ยางหลอ สํานักปลัด

เพิ่มรายได ในครัวเรือน เชน คาวัสดุอุปกรณ

และคาใชจายที่จําเปนสําหรับ

โครงการ

2. โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ เพื่อเปนคาใชจายในโครงการ 30,000 ทต.ยางหลอ สํานักปลัด

กลุมอาชีพ เชน คาวัสดุอุปกรณ

และคาใชจายที่จําเปนสําหรับ

โครงการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ปงบประมาณ พ.ศ.2565

    เทศบาลตําบลยางหลอ   อําเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวลําภู

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



ยุทธศาสตรที่ 3  :  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเสริมสรางความเขมแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน

แนวทางที่  3.2   : สงเสริมชุมชนในการดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง

ลําดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ โครงการ/ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการชุมชนนาอยู นามอง เพื่อเปนคาใชจายในโครงการ ไมใชงบประมาณ ทต.ยางหลอ สํานักปลัด

เชน คาวิทยากร คาจัดสถานที่

และคาใชจายที่จําเปนสําหรับ

โครงการ

แผนการดําเนินงาน  ปงบประมาณ พ.ศ.2565

    เทศบาลตําบลยางหลอ   อําเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวลําภู

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ









































ยุทธ 3 แนวทาง 1 #REF! 15











































ยุทธศาสตรที่ 4  :  ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองและระบบบริหารจัดการที่ดี

แนวทางที่  4.1   : สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ในการบริหารพัฒนาชุมชนตนเอง ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

ลําดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ โครงการ/ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการ 30,000           ทต.ยางหลอ สํานักปลัด

คาสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ

และคาใชจายอื่นๆที่จําเปนสําหรับ

โครงการ

2 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมสตรี เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการ 10,000           ทต.ยางหลอ สํานักปลัด

คาสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ

และคาใชจายอื่นๆที่จําเปนสําหรับ

โครงการ

3 โครงการสนับสนุนเพื่อสงเสริมความรัก เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการ ไมใชงบประมาณ ทต.ยางหลอ สํานักปลัด

และความอบอุนในครอบครัว คาสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ

และคาใชจายอื่นๆที่จําเปนสําหรับ

โครงการ

4 โครงการสักการะสมเด็จพระนเรศวร เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการ 100,000         ทต.ยางหลอ สํานักปลัด

มหาราช จังหวัดหนองบัวลําภู คาสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ

และคาใชจายอื่นๆที่จําเปนสําหรับ

โครงการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ปงบประมาณ พ.ศ.2565

    เทศบาลตําบลยางหลอ   อําเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวลําภู

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



ยุทธศาสตรที่ 4  :  ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองและระบบบริหารจัดการที่ดี

แนวทางที่  4.2   :การปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร

ลําดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ โครงการ/ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการ 100,000 ทต.ยางหลอ สํานักปลัด

ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล คาสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ

พนักงานจางและลูกจาง และคาใชจายอื่นๆที่จําเปนสําหรับ

โครงการ

2 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการ 20,000 ทต.ยางหลอ สํานักปลัด

ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล คาสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ

พนักงานจางและลูกจาง และคาใชจายอื่นๆที่จําเปนสําหรับ

โครงการ

แผนการดําเนินงาน  ปงบประมาณ พ.ศ.2565

    เทศบาลตําบลยางหลอ   อําเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวลําภู

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ



ยุทธศาสตรที่ 4  :  ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองและระบบบริหารจัดการที่ดี

แนวทางที่  4.3   : การปรับปรุงและพัฒนารายไดเทศบาล

ลําดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ โครงการ/ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการรับชําระภาษีนอกสถานที่ เพื่อออกใหบริการจัดเก็บภาษีให 10,000 ชุมชนในเขต สํานักปลัด

กับประชาชน ทต.ยางหลอ

2 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบจัดเก็บ 250,000 ชุมชนในเขต สํานักปลัด

ทะเบียนทรัพยสิน ภาษีใหเปนปจจุบันมากยิ่งขึ้น ทต.ยางหลอ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ปงบประมาณ พ.ศ.2565

    เทศบาลตําบลยางหลอ   อําเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวลําภู

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



ยุทธศาสตรที่ 4  :  ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองและระบบบริหารจัดการที่ดี

แนวทางที่  4.4   :การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใชและสถานที่ปปฏิบัติงาน

ลําดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ โครงการ/ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ปงบประมาณ พ.ศ.2562

    เทศบาลตําบลยางหลอ   อําเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวลําภู

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562



ยุทธศาสตรที่ 4  :  ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองและระบบบริหารจัดการที่ดี

แนวทางที่  4.5   : การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลําดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ โครงการ/ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการฝกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการ 150,000 สํานักปลัด

เชน คาวิทยากร และคาใชจายอื่นที่ ทต.ยางหลอ

จําเปนสําหรับโครงการ ฯลฯ

2 โครงการวัน อปพร. เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการวัน 20,000 ทต.ยางหลอ สํานักปลัด

อปพร. และคาใชจายอื่นที่จําเปน

สําหรับโครงการ

3 โครงการซักซอมแผนปองกันและ เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการ 20,000 ทต.ยางหลอ สํานักปลัด

บรรเทาสาธารณภัย เชน คาวิทยากร คาสถานที่

คาเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นที่

จําเปนสําหรับโครงการ ฯลฯ

4 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุบน เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการ 10,000 ทต.ยางหลอ สํานักปลัด

ทองถนนในชวงเทศกาล เชน คาเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นที่

จําเปนสําหรับโครงการ ฯลฯ

    เทศบาลตําบลยางหลอ   อําเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวลําภู

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ปงบประมาณ พ.ศ.2565



ยุทธศาสตรที่ 4  :  ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองและระบบบริหารจัดการที่ดี

แนวทางที่  4.5   : การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลําดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ โครงการ/ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 กิจกรรมใหความรูประชาชนเกี่ยวกับ กิจกรรมใหความรูประชาชนเกี่ยวกับ 0 ทต.ยางหลอ สํานักปลัด

อัคคีภัยในครัวเรือน อัคคีภัยในครัวเรือน

7 โครงการอบรมการปองกันและแกไข เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการ 20,000 ทต.ยางหลอ สํานักปลัด

ปญหายาเสพติด เชน คาวิทยากร คาสถานที่

คาเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นที่

จําเปนสําหรับโครงการ ฯลฯ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ปงบประมาณ พ.ศ.2565

    เทศบาลตําบลยางหลอ   อําเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวลําภู

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565































ยุทธ 4









































ยุทธศาสตรที่ 5  :  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ

แนวทางที่  5.1   :  การสรางจิตสํานึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ลําดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ โครงการ/ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการสนับสนุนอนุรักษ เพื่อจายเปนคาใชจายในโครง 20,000 ทต.ยางหลอ สํานักปลัด

พันธุพืช อันเนื่องมาจากพระ การ เชน คาวัสดุอุปกรณ และ

ราชดําริสมเด็จพระเทพรัตน คาใชจายอื่นๆที่จําเปนสําหรับ

ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โครงการ ฯลฯ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ปงบประมาณ พ.ศ.2565

    เทศบาลตําบลยางหลอ   อําเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวลําภู

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



ยุทธศาสตรที่ 5  :  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ

แนวทางที่  5.2   :  แนวทางการเฝาระวังและปองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ลําดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ โครงการ/ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการกําจัดวัชพืชในแหลง เพื่อจายเปนคาใชจายในโครง 10,000 ทต.ยางหลอ สํานักปลัด

น้ํา การ เชน คาวัสดุอุปกรณ และ

คาใชจายอื่นๆที่จําเปนสําหรับ

โครงการ ฯลฯ

พ.ศ.2565พ.ศ.2564

    เทศบาลตําบลยางหลอ   อําเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวลําภู

แผนการดําเนินงาน  ปงบประมาณ พ.ศ.2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ



ยุทธศาสตรที่ 5  :  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ

แนวทางที่  5.3   :  การบําบัดและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ลําดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ โครงการ/ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการปลูกปาเพื่อรักษา เพื่อจายเปนคาใชจายในโครง 20,000 ทต.ยางหลอ สํานักปลัด

สมดุลสิ่งแวดลอม การ เชน คาวัสดุอุปกรณ และ

คาใชจายอื่นๆที่จําเปนสําหรับ

โครงการ ฯลฯ

    เทศบาลตําบลยางหลอ   อําเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวลําภู

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ปงบประมาณ พ.ศ.2565
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