
 
 

 
 

2.บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                   
                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2 
ยุทธศาสตรจังหวัดหนองบัวลำภ ูท่ี 3 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือใหจังหวัดหนองบัวลำภูเปนเมืองนาอยู นาเท่ียว 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถ่ิน   

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.1  การกอสราง ปรับปรุง บำรุงรักษา สาธารณูปโภค สาธารณูปการและไฟฟา 

        โครงการกอสรางถนนเพ่ือการเกษตร 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการกอสราง
ถนนเพ่ือการเกษตร
สายทีน่ายประกอบ 
กรรณลา – โรงเรียน
บานสันปาพลวง ม.9 

เพ่ือความปลอดภัย
ในการคมนาคมและ
ขนถายพืชผลทางการ
เกษตร 

กอสรางถนนเพ่ือ
การเกษตรขนาด
กวาง 5.00 เมตร 
ยาว 1,800 เมตร    
( รูปแบบตาม
เทศบาลกำหนด ) 

   753,000  1 สาย ประชาชนไดรับ
ประโยชน 
2,000 
ครัวเรือน 

กองชาง 

2 โครงการกอสราง
ถนนเพ่ือการเกษตร
สายสามแยกบาน
ศรีอุดม , สันปา
พลวง – ท่ีนานาย
เหมราช ม.11 

เพ่ือความปลอดภัย
ในการคมนาคมและ
ขนถายพืชผลทางการ
เกษตร 

กอสรางถนนเพ่ือ
การเกษตรขนาด
กวาง 5.00 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร  
( รูปแบบตาม
เทศบาลกำหนด ) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 418,300  1 สาย ประชาชนไดรับ
ประโยชน 
2,000 
ครัวเรือน 

กองชาง 
 

 

     
 
 
 

แบบ ผ.01 



 
 

 
 
 
 
 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2 

ยุทธศาสตรจังหวัดหนองบัวลำภ ูท่ี 3 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือใหจังหวัดหนองบัวลำภูเปนเมืองนาอยู นาเท่ียว 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถ่ิน   

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.1 การกอสราง ปรับปรุง บำรุงรักษา สาธารณูปโภค สาธารณูปการและไฟฟา 

โครงการกอสรางถนนเพ่ือการเกษตร 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการกอสราง
ถนนเพ่ือการเกษตร
สายสามแยกบานศรี
อุดม , สันปาพลวง - 
ที่นานายบุญ แสน
เห็มทอง ม.11 

เพ่ือความปลอดภัย
ในการคมนาคมและ
ขนถายพืชผลทางการ
เกษตร 

กอสรางถนนเพ่ือ
การเกษตรขนาด
กวาง 5.00 เมตร 
ยาว 1,000 
เมตร  ( รูปแบบ
ตามเทศบาล
กำหนด ) 

   418,300  1 สาย ประชาชนไดรับ
ประโยชน 
2,000 
ครัวเรือน 

กองชาง 

4 โครงการกอสราง
ถนนเพ่ือการเกษตร
สายสามแยกบาน
ศรีอุดม , สันปา
พลวง - ท่ีนานาย
สมิง  โสบุญมา 
ม.11 

เพ่ือความปลอดภัย
ในการคมนาคมและ
ขนถายพืชผลทางการ
เกษตร 

กอสรางถนนเพ่ือ
การเกษตรขนาด
กวาง 5.00 เมตร 
ยาว 800 เมตร     
( รูปแบบตาม
เทศบาลกำหนด ) 

   334,600  1 สาย ประชาชนไดรับ
ประโยชน 
2,000 
ครัวเรือน 

กองชาง 
 

 



 
 

 
 
 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2 
ยุทธศาสตรจังหวัดหนองบัวลำภ ูท่ี 3 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือใหจังหวัดหนองบัวลำภูเปนเมืองนาอยู นาเท่ียว 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนในทองถ่ิน   

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.1 การกอสราง ปรับปรงุ บำรุงรักษา สาธารณูปโภค สาธารณูปการและไฟฟา 

โครงการกอสรางถนนเพ่ือการเกษตร 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 

5 โครงการกอสราง
ถนนเพ่ือการเกษตร
สายตอเนื่องสายนา
หนองทุม – หวยโจด 
ม.13 

เพ่ือความปลอดภัย
ในการคมนาคมและ
ขนถายพืชผลทางการ
เกษตร 

กอสรางถนนเพ่ือ
การเกษตรขนาด
กวาง 5.00 เมตร 
ยาว 1,300 เมตร    
( รูปแบบตาม
เทศบาลกำหนด ) 

   531,700  1 สาย ประชาชนไดรับ
ประโยชน 
2,000 
ครัวเรือน 

กองชาง 

6 โครงการกอสราง
ถนนเพ่ือการเกษตร
สายตอเนื่องบาน
ไชยเจริญ หมูท่ี 13 
- ปาชาบานโนน
สมบูรณ  หมูท่ี 3 

เพ่ือความปลอดภัย
ในการคมนาคมและ
ขนถายพืชผลทางการ
เกษตร 

กอสรางถนนเพ่ือ
การเกษตรขนาด
กวาง 6.00 เมตร 
ยาว 2,900 เมตร  
( รูปแบบตาม
เทศบาลกำหนด ) 

   1,415,400  1 สาย ประชาชนไดรับ
ประโยชน 
2,000 
ครัวเรือน 

กองชาง 
 

 

 
 



 
 

 
 
 
 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2 
ยุทธศาสตรจังหวัดหนองบัวลำภ ูท่ี 3 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือใหจังหวัดหนองบัวลำภูเปนเมืองนาอยู นาเท่ียว 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถ่ิน   

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.1  การกอสราง ปรับปรุง บำรุงรักษา สาธารณูปโภค สาธารณูปการและไฟฟา 

โครงการกอสรางถนนเพ่ือการเกษตร 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการกอสราง
ถนนเพ่ือการเกษตร
สายสามแยกบานนา
หวา,ฝายนำ้ลนบาน
นาหวา – ทีน่านาย
เห็มราช ม.14 

เพ่ือความปลอดภัย
ในการคมนาคมและ
ขนถายพืชผลทางการ
เกษตร 

กอสรางถนนเพ่ือ
การเกษตรขนาด
กวาง 5.00 เมตร 
ยาว 1,500 
เมตร  ( รูปแบบ
ตามเทศบาล
กำหนด ) 

   472,100  1 สาย ประชาชนไดรับ
ประโยชน 
2,000 
ครัวเรือน 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมครัง้ท่ี 2 
ยุทธศาสตรจังหวัดหนองบัวลำภ ูท่ี 3 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือใหจังหวัดหนองบัวลำภูเปนเมืองนาอยู นาเท่ียว 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนในทองถ่ิน   

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.1  การกอสราง ปรับปรุง บำรุงรักษา สาธารณูปโภค สาธารณูปการและไฟฟา 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายสำนักสงฆ
ธรรมขันต – 
ถนนลาดยาง ม.2 

เพ่ือความสะดวก
ปลอดภยัในการ
คมนาคม 

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวาง 5.00 
เมตร ยาว 212 
หนา 0.15 เมตร 
รูปแบบตามเทศบาล
กำหนด  

   662,200  1 สาย ประชาชนไดรับ
ประโยชน 
2,000 
ครัวเรือน 

กองชาง 

2 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหนาบาน
นายเสถียร สิงหทุย 
– หนาบานนายจูม  
ม.3 

เพ่ือความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวาง 4.00 
เมตร ยาว 200 
หนา 0.15 เมตร 
รูปแบบตามเทศบาล
กำหนด 

   507,200  1 สาย ประชาชนไดรับ
ประโยชน 
2,000 
ครัวเรือน 

กองชาง 
 

 

แบบ ผ.01 



 
 

 
 
 
 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2 
ยุทธศาสตรจังหวัดหนองบัวลำภ ูท่ี 3 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือใหจังหวัดหนองบัวลำภูเปนเมืองนาอยู นาเท่ียว 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชนในทองถ่ิน   

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.1  การกอสราง ปรับปรุง บำรงุรักษา สาธารณูปโภค สาธารณูปการและไฟฟา 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายที่นานางส
ไสว  หาญเชิงชัย – 
วัดเกาลำหวยพวย ม.
4 

เพ่ือความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กอสรางถนน
คอนกรตีเสริมเหล็ก
ขนาดกวาง 3.5 
เมตร ยาว 600 
หนา 0.15 เมตร 
รูปแบบตามเทศบาล
กำหนด  

   1,276,600  1 สาย ประชาชนไดรับ
ประโยชน 
2,000 
ครัวเรือน 

กองชาง 

4 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบานนาย
มานัส เสนาลา - ท่ี
นางแซน  เศษสูง
เนิน ม.4 

เพ่ือความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กอสรางถนน
คอนกรตีเสริมเหล็ก
ขนาดกวาง 4.00 
เมตร ยาว 160 
หนา 0.15 เมตร 
รูปแบบตามเทศบาล
กำหนด 

   406,000  1 สาย ประชาชนไดรับ
ประโยชน 
2,000 
ครัวเรือน 

กองชาง 
 

 

 

แบบ ผ.01 



 
 

 
 
 
 
 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2 
ยุทธศาสตรจังหวัดหนองบัวลำภ ูท่ี 3 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือใหจังหวัดหนองบัวลำภูเปนเมืองนาอยู นาเท่ียว 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถ่ิน   

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.1  การกอสราง ปรับปรุง บำรุงรักษา สาธารณูปโภค สาธารณูปการและไฟฟา 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบานนาย
มานัส เสนาลา - 
สามแยกที่นายจา 
แสนสากล ม.4 

เพ่ือความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวาง 4.0 
เมตร ยาว 200 
หนา 0.15 เมตร 
รูปแบบตามเทศบาล
กำหนด  

   507,200  1 สาย ประชาชนไดรับ
ประโยชน 
2,000 
ครัวเรือน 

กองชาง 

6 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายสี่แยก
ศาลาประชาคม – 
หนาโรงเรียนบาน
สันปาพลวง ม.10 

เพ่ือความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวาง 5.00 
เมตร ยาว 560 
หนา 0.15 เมตร 
รูปแบบตามเทศบาล
กำหนด 

   1,751,000  1 สาย ประชาชนไดรับ
ประโยชน 
2,000 
ครัวเรือน 

กองชาง 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2 
ยุทธศาสตรจังหวัดหนองบัวลำภ ูท่ี 3 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือใหจังหวัดหนองบัวลำภูเปนเมืองนาอยู นาเท่ียว 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถ่ิน   

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.1  การกอสราง ปรับปรุง บำรุงรักษา สาธารณูปโภค สาธารณูปการและไฟฟา 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหนาบาน
นางนอย  วงคสิงห 
ม.13 

เพ่ือความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวาง 4.0 
เมตร ยาว 490 
หนา 0.15 เมตร 
รูปแบบตามเทศบาล
กำหนด  

   1,243,000  1 สาย ประชาชนไดรับ
ประโยชน 
2,000 
ครัวเรือน 

กองชาง 

8 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบานนาย
ระเดน กองบาง – 
สะพานบานหัวขัว 
ม.3 

เพ่ือความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ยาว 1,230 
หนา 0.15 เมตร 
รูปแบบตามเทศบาล
กำหนด 

   4,567,600  1 สาย ประชาชนไดรับ
ประโยชน 
2,000 
ครัวเรือน 

กองชาง 
 

 



 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2 
ยุทธศาสตรจังหวัดหนองบัวลำภ ูท่ี 3 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือใหจังหวัดหนองบัวลำภูเปนเมืองนาอยู นาเท่ียว 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถ่ิน   

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.1  การกอสราง ปรับปรุง บำรุงรักษา สาธารณูปโภค สาธารณูปการและไฟฟา 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายสามแยก 
รพ.สต.บานดอน
เกล็ด-ที่ดินนาย
สมคิด  จันทรชฎา 
ม.15 

เพ่ือความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวาง 4.0 
เมตร ยาว 160 
หนา 0.15 เมตร 
รูปแบบตามเทศบาล
กำหนด  

   405,400  1 สาย ประชาชนไดรับ
ประโยชน 
2,000 
ครัวเรือน 

กองชาง 

10 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายสามแยก
หนาโรงเรียนบาน
ดอนเกล็ด - ท่ีนาย
สิงห เจริญวัย 

เพ่ือความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวาง 4.00 
เมตร ยาว 155 
หนา 0.15 เมตร 
รูปแบบตามเทศบาล
กำหนด 

   392,800  1 สาย ประชาชนไดรับ
ประโยชน 
2,000 
ครัวเรือน 

กองชาง 
 

 

 



 
 

 
 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2 
ยุทธศาสตรจังหวัดหนองบัวลำภ ูท่ี 3 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือใหจังหวัดหนองบัวลำภูเปนเมืองนาอยู นาเท่ียว 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถ่ิน   

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.1 การกอสราง ปรับปรุง บำรุงรักษา สาธารณูปโภค สาธารณูปการและไฟฟา 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหนองเปด-
ฝายหิน  

เพ่ือความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวาง 6.0 
เมตร ยาว 2,000 
ม. หนา 0.15 เมตร 
รูปแบบตามเทศบาล
กำหนด  

   7,600,000  1 สาย ประชาชนไดรับ
ประโยชน 
2,000 
ครัวเรือน 

กองชาง 

12 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็สายปาคา ม. 
2 - บานโนนมวง
นอย ม.8 

เพ่ือความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวาง 6.00 
เมตร ยาว 2,000 
หนา 0.15 เมตร 
รูปแบบตามเทศบาล
กำหนด 

   7,600,000  1 สาย ประชาชนไดรับ
ประโยชน 
2,000 
ครัวเรือน 

กองชาง 
 

 

 
 
 



 
 

 
 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2 
ยุทธศาสตรจังหวัดหนองบัวลำภ ูท่ี 3 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือใหจังหวัดหนองบัวลำภูเปนเมืองนาอยู นาเท่ียว 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนในทองถ่ิน   

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.1  การกอสราง ปรับปรุง บำรุงรักษา สาธารณูปโภค สาธารณูปการและไฟฟา 

โครงการสรางถนนลาดยางแบบผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการสราง
ถนนลาดยางแบบ
ผิวทางแอสฟลทติ
กคอนกรีตสายบาน
นายแกง  เทียมดาว 
ม.2 

เพ่ือความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กอสรางถนนแอส
ฟลทติกคอนกรีต
ขนาดกวาง 4.0 
เมตร ยาว 500 
หนา 0.05 เมตร 
รูปแบบตามเทศบาล
กำหนด  

   580,100  1 สาย ประชาชนไดรับ
ประโยชน 
2,000 
ครวัเรือน 

กองชาง 

2 โครงการสราง
ถนนลาดยางแบบ
ผิวทางแอสฟลทติ
กคอนกรีตสายบาน
ยางหลอ ม.4 

เพ่ือความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กอสรางถนนแอส
ฟลทติกคอนกรีต
ขนาดกวาง 4.0 
เมตร ยาว 498 
หนา 0.05 เมตร 
รูปแบบตามเทศบาล
กำหนด 

   577,800  1 สาย ประชาชนไดรับ
ประโยชน 
2,000 
ครัวเรือน 

กองชาง 
 

 

 
 



 
 

 
 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2 
ยุทธศาสตรจังหวัดหนองบัวลำภ ูท่ี 3 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือใหจังหวัดหนองบัวลำภูเปนเมืองนาอยู นาเท่ียว 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถ่ิน   

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.1 การกอสราง ปรับปรุง บำรุงรักษา สาธารณูปโภค สาธารณูปการและไฟฟา 

 โครงการสรางถนนลาดยางแบบผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการสราง
ถนนลาดยางแบบ
ผิวทางแอสฟลท   
ติกคอนกรีตสาย
หนาบานนายวิยนต 
เทพอินทร – หนาวัด
ศรีวิลัยทุงสวาง ม.4 

เพ่ือความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กอสรางถนนแอส
ฟลทติกคอนกรีต
ขนาดกวาง 4.0 
เมตร ยาว 340 
หนา 0.05 เมตร 
รูปแบบตามเทศบาล
กำหนด  

   394,500  1 สาย ประชาชนไดรับ
ประโยชน 
2,000 
ครัวเรือน 

กองชาง 

4 โครงการสราง
ถนนลาดยางแบบ
ผิวทางแอสฟลท                                                                                                                             
ติกคอนกรีตสาย
หนาบานนายนิกร 
ชุมปตชา-หนาบาน
นางเลี้ยง กรรณลา 
ม.7 

เพ่ือความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กอสรางถนนแอส
ฟลทติกคอนกรีต
ขนาดกวาง 4.0 
เมตร ยาว 170 
หนา 0.05 เมตร 
รูปแบบตามเทศบาล
กำหนด 

   197,200  1 สาย ประชาชนไดรับ
ประโยชน 
2,000 
ครัวเรือน 

กองชาง 
 

 

 



 
 

 
 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2 
ยุทธศาสตรจังหวัดหนองบัวลำภ ูท่ี 3 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือใหจังหวัดหนองบัวลำภูเปนเมืองนาอยู นาเท่ียว 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถ่ิน   

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพ้ืนฐาน 
2.1  การกอสราง ปรับปรุง บำรุงรักษา สาธารณูปโภค สาธารณูปการและไฟฟา 

โครงการสรางถนนลาดยางแบบผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการสราง
ถนนลาดยางแบบ
ผิวทางแอสฟลท   
ติกคอนกรีตสาย
บานนางปา ศรีสุโพธ 
- บานนางสำเนียง  
จันทรชฎา ม.8 

เพ่ือความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กอสรางถนนแอส
ฟลทติกคอนกรีต
ขนาดกวาง 4.0 
เมตร ยาว 370หนา 
0.05 เมตร รูปแบบ
ตามเทศบาลกำหนด  

   429,300  1 สาย ประชาชนไดรับ
ประโยชน 
2,000 
ครัวเรือน 

กองชาง 

6 โครงการสราง
ถนนลาดยางแบบ
ผิวทางแอสฟลท    
ติกคอนกรีตสาย
บานปาพลวง ม.10 

เพ่ือความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กอสรางถนนแอส
ฟลทติกคอนกรีต
ขนาดกวาง 4.0 
เมตร ยาว 300 
หนา 0.05 เมตร 
รูปแบบตามเทศบาล
กำหนด 

   348,100  1 สาย ประชาชนไดรับ
ประโยชน 
2,000 
ครวัเรือน 

กองชาง 
 

 

 
 



 
 

 
 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2 
ยุทธศาสตรจังหวัดหนองบัวลำภ ูท่ี 3 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือใหจังหวัดหนองบัวลำภูเปนเมืองนาอยู นาเท่ียว 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถ่ิน   

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.1  การกอสราง ปรับปรุง บำรุงรักษา สาธารณูปโภค สาธารณูปการและไฟฟา 

โครงการสรางถนนลาดยางแบบผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการสราง
ถนนลาดยางแบบ
ผิวทางแอสฟลท   
ติกคอนกรีตสาย
ศาลากลางบาน
บูรพา-สามแยกบาน
นายอุดร พรม
พลเมือง ม.12 

เพ่ือความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กอสรางถนนแอส
ฟลทติกคอนกรีต
ขนาดกวาง 4.0 
เมตร ยาว 170 
หนา 0.05 เมตร 
รูปแบบตามเทศบาล
กำหนด  

   197,200  1 สาย ประชาชนไดรับ
ประโยชน 
2,000 
ครัวเรือน 

กองชาง 

8 โครงการสราง
ถนนลาดยางแบบ
ผวิทางแอสฟลท
ติกสายหนา
เทศบาลตำบลยาง
หลอ ม.13 

เพ่ือความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กอสรางถนนแอส
ฟลทติกคอนกรีต
ขนาดกวาง 6.0 
เมตร ยาว 2,000
หนา 0.05 เมตร 
รูปแบบตามเทศบาล
กำหนด 

   3,481,000  1 สาย ประชาชนไดรับ
ประโยชน 
2,000 
ครัวเรือน 

กองชาง 
 

 

 
 



 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2 
ยุทธศาสตรจังหวัดหนองบัวลำภ ูท่ี 3 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือใหจังหวัดหนองบัวลำภูเปนเมืองนาอยู นาเท่ียว 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถ่ิน   

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.1  การกอสราง ปรับปรุง บำรุงรักษา สาธารณูปโภค สาธารณูปการและไฟฟา 

โครงการสรางถนนลาดยางแบบผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการสราง
ถนนลาดยางแบบ
ผิวทางแอสฟลท   
ติกคอนกรีตสาย
หนาบานผูใหญบาน 
– วัดสวางชัยศรี ม.
14 

เพ่ือความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กอสรางถนนแอส
ฟลทติกคอนกรีต
ขนาดกวาง 4.0 
เมตร ยาว 600 
หนา 0.05 เมตร 
รูปแบบตามเทศบาล
กำหนด  

   696,200  1 สาย ประชาชนไดรับ
ประโยชน 
2,000 
ครัวเรือน 

กองชาง 

10 โครงการสราง
ถนนลาดยางแบบ
ผิวทางแอสฟลท
ติกสายสี่แยกบาน
นางเปยม  สาฆอง 
– หนาวัดปาวิเวกา
ราม ม.15 

เพ่ือความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กอสรางถนนแอส
ฟลทติกคอนกรีต
ขนาดกวาง 4.0 
เมตร ยาว 510หนา 
0.05 เมตร รูปแบบ
ตามเทศบาลกำหนด 

   591,700  1 สาย ประชาชนไดรับ
ประโยชน 
2,000 
ครัวเรือน 

กองชาง 
 

 

 
 
 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเตมิครั้งท่ี 2 

ยุทธศาสตรจังหวัดหนองบัวลำภ ูท่ี 3 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือใหจังหวัดหนองบัวลำภูเปนเมืองนาอยู นาเท่ียว 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถ่ิน   

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณปูการ และโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.1  การกอสราง ปรับปรุง บำรุงรักษา สาธารณูปโภค สาธารณูปการและไฟฟา 

โครงการสรางถนนลาดยางแบบผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการสราง
ถนนลาดยางแบบ
ผิวทางแอสฟลท   
ติกคอนกรีตสายสี่
แยกบานนางสมหวัง  
อินทรีย - ที่ดินนาง
ทองเหลี่ยน  จรุง
พันธ 

เพ่ือความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กอสรางถนนแอส
ฟลทติกคอนกรีต
ขนาดกวาง 4.0 
เมตร ยาว 375 
หนา 0.05 เมตร 
รูปแบบตามเทศบาล
กำหนด  

   435,100  1 สาย ประชาชนไดรับ
ประโยชน 
2,000 
ครัวเรือน 

กองชาง 

12 โครงการปรับปรุง
ถนนโดยใชวัสดุหิน
คลุก 

เพ่ือความสะดวก
ปลอดภยัในการ
คมนาคม 

เพ่ือปรับปรุงถนน
โดยใชวัสดุหิน
คลุกท้ัง 15 
หมูบาน รูปแบบตาม
เทศบาลกำหนด 
 

   1,000,000  15 
หมูบาน 

 

ประชาชนไดรับ
ประโยชน 
2,000 
ครัวเรือน 

กองชาง 

            
 
 
 



 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2 
ยุทธศาสตรจังหวัดหนองบัวลำภู ท่ี 3 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือใหจังหวัดหนองบัวลำภูเปนเมืองนาอยู นาเท่ียว 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถ่ิน 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1  การกอสราง ปรับปรุง บำรุงรักษา สาธารณูปโภค สาธารณูปการและไฟฟา 
โครงการสรางถนนลาดยางแบบผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการสราง
ถนนลาดยางแบบ
ผิวทางแอสฟลท   
ติกคอนกรีตสาย
บานหนองเปด-บาน
ฝายหิน หมูที่ 9 

เพ่ือความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กอสรางถนนแอส
ฟลทติกคอนกรีต
ขนาดกวาง5.0 
เมตร ยาว 2,000 
เมตร ไหลทางขาง
ละ 0.05 เมตร 
รูปแบบตามเทศบาล
กำหนด  

   9,980,000  1 สาย ประชาชนไดรับ
ประโยชน 
2,000 
ครัวเรือน 

กองชาง 

14 โครงการสราง
ถนนลาดยางแบบ
ผิวทางแอสฟลท   
ติกคอนกรีตสาย
บานปาคา-บานโนน
มวงนอย หมูท่ี 2 

เพ่ือความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กอสรางถนนแอส
ฟลทติกคอนกรีต
ขนาดกวาง5.0 
เมตร ยาว 2,000 
เมตร ไหลทางขาง
ละ 0.05 เมตร 
รูปแบบตามเทศบาล
กำหนด  

   9,980,000  1 สาย ประชาชนไดรับ
ประโยชน 
2,000 
ครัวเรือน 

กองชาง 

 
 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2 

ยุทธศาสตรจังหวัดหนองบัวลำภู ท่ี 3 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือใหจังหวัดหนองบัวลำภูเปนเมืองนาอยู นาเท่ียว 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถ่ิน 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.1  การกอสราง ปรับปรุง บำรุงรักษา สาธารณูปโภค สาธารณูปการและไฟฟา 

โครงการสรางถนนลาดยางแบบผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการสราง
ถนนลาดยางแบบ
ผิวทางแอสฟลท   
ติกคอนกรีตสายสัน
ปาพลวง-บานฝาย
หิน หมูที่ 10 

เพ่ือความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กอสรางถนนแอส
ฟลทติกคอนกรีต
ขนาดกวาง5.00 
เมตร ยาว 1,400 
เมตร ไหลทางขาง
ละ 0.05 เมตร 
รูปแบบตามเทศบาล
กำหนด  

   7,400,000  1 สาย ประชาชนไดรับ
ประโยชน 
2,000 
ครัวเรือน 

กองชาง 

16 โครงการสราง
ถนนลาดยางแบบ
ผิวทางแอสฟลท   
ติกคอนกรีตสาย
บานศรีอุดม-บาน
สันปาพลวง หมูท่ี 
10-11 

เพ่ือความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กอสรางถนนแอส
ฟลทติกคอนกรีต
ขนาดกวาง5.0 
เมตร ยาว 1,700 
เมตร ไหลทางขาง
ละ 0.05 เมตร 
รูปแบบตามเทศบาล
กำหนด  

   8,710,000  1 สาย ประชาชนไดรับ
ประโยชน 
2,000 
ครัวเรือน 

กองชาง 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2 



 
 

ยุทธศาสตรจังหวัดหนองบัวลำภู ท่ี 3 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือใหจังหวัดหนองบัวลำภูเปนเมืองนาอยู นาเท่ียว 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถ่ิน 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.1  การกอสราง ปรับปรุง บำรุงรักษา สาธารณูปโภค สาธารณูปการและไฟฟา 

โครงการสรางถนนลาดยางแบบผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 โครงการสราง
ถนนลาดยางแบบ
ผิวทางแอสฟลท   
ติกคอนกรีตสาย
สามแยกบานกกบก 
บานศรีอุดม-บาน
โนนสะอาด หมูที่ 
11 

เพ่ือความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กอสรางถนนแอส
ฟลทติกคอนกรีต
ขนาดกวาง5.00 
เมตร ยาว 2,800 
เมตร ไหลทางขาง
ละ 0.05 เมตร 
รูปแบบตามเทศบาล
กำหนด  

   13,970,000  1 สาย ประชาชนไดรับ
ประโยชน 
2,000 
ครัวเรือน 

กองชาง 

18 โครงการสราง
ถนนลาดยางแบบ
ผิวทางแอสฟลท   
ติกคอนกรีตสาย
บานยางหลอ-บาน
โนนสมบรูณ หมูท่ี 
4-3 

เพ่ือความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กอสรางถนนแอส
ฟลทติกคอนกรีต
ชวงท่ี 1 ขนาดกวาง
5.0 เมตร ยาว 
3,100 เมตร ไหล
ทางขางละ 0.05 
เมตร ชวงท่ี 2 
ขนาดกวาง5.0 
เมตร ยาว 1,730 
เมตร ไหลทางขาง
ละ 0.05 เมตร   
 

   13,020,000  1 สาย ประชาชนไดรับ
ประโยชน 
2,000 
ครัวเรือน 

กองชาง 

 
 



 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2 
ยุทธศาสตรจังหวัดหนองบัวลำภู ท่ี 3 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือใหจังหวัดหนองบัวลำภูเปนเมืองนาอยู นาเท่ียว 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถ่ิน 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.1  การกอสราง ปรับปรุง บำรุงรักษา สาธารณูปโภค สาธารณูปการและไฟฟา 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการติดตั้ง
ไฟฟาสองสวาง
ภายในเขตเทศบาล
ตำบลยางหลอ 

เพ่ือความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน 

ติดตั้งไฟฟาสอง
สวางในเขตเทศบาล
ตำบลยางหลอ
จำนวน 100 จุด  

   9,900,000  การ
ติดตั้ง
ไฟฟา
สองสวาง
จำนวน 
100 จุด 

ประชาชนไดรับ
ประโยชน 
2,000 
ครัวเรือน 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
2.บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                   
                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2 
ยุทธศาสตรจังหวัดหนองบัวลำภ ูท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถ่ิน และ 

  ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน   
2 ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพคนและความเขมแข็งของชุมชน ดานคุณภาพชีวิต ระบบการศึกษา และสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

2.1  การปองกัน รักษาและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปองกันโรคขาด
สารไอโอดีน 

เพ่ือปองกันการขาด
สารไอโอดีนในชุมชน 

15 หมูบาน    10,000  การดำเนิน
โครงการ 
1ครั้ง/ป 

ประชาชนไดรับ
ประโยชน 2,000 
ครัวเรือน 

สำนักปลัด 

2 โครงการเฝาระวังและ
ปองกันโรคติดตอใน
ชุมชน 

เพ่ือเปนการปองกัน
โรคติดตอท่ีเกิดข้ึนใน
ชุมชน 

15 หมูบาน    50,000  การดำเนิน
โครงการ 
1ครั้ง/ป 

ประชาชนไดรับ
ประโยชน 2,000 
ครัวเรือน 

สำนักปลัด 
 

 

3 โครงการสัตวปลอดโรค 
คนปลอดภยั จากโรค
พิษสุนัขบา 

เพ่ือปองกันโรคพิษ
สุนัขบาในชุมชน 

15 หมูบาน    54,000  การดำเนิน
โครงการ 
1ครั้ง/ป 

ประชาชนไดรับ
ประโยชน 2,000 
ครัวเรือน 

สำนักปลัด 
 
 

4 โครงการใหความรู
เก่ียวกับอันตรายจาก
การใชสารเคมี 

เพ่ือใหประชาชน
ตระหนักและลดการ
ใชสารเคมีในชุมชน 

15 หมูบาน    10,000  การดำเนิน
โครงการ 
1ครั้ง/ป 

ประชาชนไดรับ
ประโยชน 2,000 
ครัวเรือน 

สำนักปลัด 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2 แบบ ผ.01 



 
 

ยุทธศาสตรจังหวัดหนองบัวลำภ ูท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถ่ิน และ 

  ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน   
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพคนและความเขมแข็งของชุมชน ดานคุณภาพชีวิต ระบบการศึกษา และสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

2.2  สงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีภายในชุมชน 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการสืบสาน

ประเพณีสงกรานต 

เพ่ือเปนการรวมสืบสาน
ประเพณีท่ีดีงามใหคงอยู
และสงเสรมิการ
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
ในชุมชน 

15 หมูบาน    50,000  การดำเนิน
โครงการ 
1ครั้ง/ป 

ประชาชนไดรับ
ประโยชน 2,000 
ครัวเรือน 

สำนักปลัด 

2 โครงการสืบสาน

ประเพณีแหเทียน

พรรษา 

เพ่ือเปนการรวมสืบสาน
ประเพณท่ีีดีงามใหคงอยู
และสงเสรมิการ
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
ในชุมชน 

15 หมูบาน    30,000  การดำเนิน
โครงการ 
1ครั้ง/ป 

ประชาชนไดรับ
ประโยชน 2,000 
ครัวเรือน 

สำนักปลัด 
 
 

 

3 โครงการสืบสาน

ประเพณีลอยกระทง 

เพ่ือเปนการรวมสืบสาน
ประเพณีท่ีดีงามใหคงอยู
และสงเสรมิการ
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
ในชุมชน 

15 หมูบาน    50,000  การดำเนิน
โครงการ 
1ครั้ง/ป 

ประชาชนไดรับ
ประโยชน 2,000 
ครัวเรือน 

สำนักปลัด 
 
 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2 
ยุทธศาสตรจังหวัดหนองบัวลำภ ูท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถ่ิน และ 

  ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน   
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพคนและความเขมแข็งของชุมชน ดานคุณภาพชีวิต ระบบการศึกษา และสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 



 
 

2.3  สงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีภายในชุมชน 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการสืบสาน

ประเพณีบุญบั้งไฟ 

เพ่ือเปนการรวมสืบสาน
ประเพณีท่ีดีงามใหคงอยู 

15 หมูบาน    150,000  การดำเนิน
โครงการ 
1ครั้ง/ป 

ประชาชนไดรับ
ประโยชน 2,000 
ครัวเรือน 

สำนักปลัด 

5 โครงการสืบสาน

ประเพณีบุญเบิกบาน 

เพ่ือเปนการรวมสืบสาน
ประเพณีท่ีดีงามใหคงอยู
และสงเสรมิการ
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
ในชุมชน 

15 หมูบาน    30,000  การดำเนิน
โครงการ 
1ครั้ง/ป 

ประชาชนไดรับ
ประโยชน 2,000 
ครัวเรือน 

สำนักปลัด 
 
 

 

6 โครงการสืบสานประเพณี

บุญกฐินสามคัค ี

เพ่ือเปนการรวมสืบสาน
ประเพณีท่ีดีงามใหคงอยู 

15 หมูบาน    50,000  การดำเนิน
โครงการ 
1ครั้ง/ป 

ประชาชนไดรับ
ประโยชน 2,000 
ครัวเรือน 

สำนักปลัด 
 

7 โครงการวันเด็ก

แหงชาติ 

เพ่ือเปนการสรางขวัญ
และกำลังใจใหแกเด็ก 

เด็กนักเรียนใน
ตำบล 

   50,000  การดำเนิน
โครงการ 
1ครั้ง/ป 

ประชาชนไดรับ
ประโยชน 2,000 
ครัวเรือน 

สำนักปลัด 
 

 
                                                                               รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2 
ยุทธศาสตรจังหวัดหนองบัวลำภ ูท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถ่ิน และ 

  ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน   
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพคนและความเขมแข็งของชุมชน ดานคุณภาพชีวิต ระบบการศึกษา และสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

1.1  สงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีภายในชุมชน 
  วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

แบบ ผ.01 



 
 

ที่ 
 

โครงการ 
 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก 

8 โครงการกอสรางศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 

เทศบาล 1 

เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพใน
การจัดการเรยีนการ
สอน 

1 แหง     3,000,00 การดำเนิน
โครงการ  

ประชาชนไดรับ
ประโยชน 2,000 
ครัวเรือน 

สำนักปลัด 

9 โครงการกอสรางศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก บานปา

คา 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การจัดการเรยีนการ
สอน 

1 แหง     3,000,00 การดำเนิน
โครงการ  

ประชาชนไดรับ
ประโยชน 2,000 
ครัวเรือน 

สำนักปลัด 

10 โครงการกอสรางสนาม

เด็กเลนสรางปญญา 

เพ่ือเสรมิสราง
พัฒนาการใหกับเด็ก
นักเรียน 

1 แหง     170,000 การดำเนิน
โครงการ 
1ครั้ง/ป 

ประชาชนไดรับ
ประโยชน 2,000 
ครัวเรือน 

สำนักปลัด 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2 
ยุทธศาสตรจังหวัดหนองบัวลำภ ูท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถ่ิน และ 

  ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน   
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพคนและความเขมแข็งของชุมชน ดานคุณภาพชีวิต ระบบการศึกษา และสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

1.2  สงเสริมสวัสดิการและนันทนาการ 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 



 
 

1 โครงการแขงขันกีฬา

ชุมชนสัมพันธตานยา

เสพติด 

เพ่ือใหประชาชนใช
เวลาวางใหเกิด
ประโยชน 

15 หมูบาน    50,000  3 ครั้ง/ป ประชาชนไดรับ
ประโยชน 2,000 
ครัวเรือน 

สำนักปลัด 

2 โครงการสงเสริมการ

กีฬาเพ่ือพัฒนาสูความ

เปนเลิศ 

เพ่ือสงเสริมเยาวชน
ประชาชนในการเขา
รวมการแขงขันกีฬา
ในระดับตางๆ 

กลุมเยาวชน/
ประชาชน ใน
ตำบล 

   100,000  5 ครั้ง/ป ประชาชนไดรับ
ประโยชน 2,000 
ครัวเรือน 

สำนักปลัด 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2.บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                   
                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2 
ยุทธศาสตรจังหวัดหนองบัวลำภ ูท่ี 2 การพัฒนาดานการสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมใหคนทุกกลุมในสังคม 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4  การสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนทองถ่ินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน 
3.1  สงเสริมอาชีพและเพ่ิมรายไดแกประชาชน 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการสงเสริมกลุม
อาชีพ 

เพ่ือสงเสริมอาชีและ
เพ่ิมรายไดใหกับ
ประชาชน 

ทุกกลุมอาชีพ
ในตำบล 

   200,000  การ
ดำเนินงาน
ตาม
โครงการ 

ประชาชนไดรับ
ประโยชน 2,000 
ครัวเรือน 

สำนักปลัด 

แบบ ผ.01 



 
 

2 โครงการอบรมให
ความรูในการพัฒนา
และสรางศักยภาพให
กลุมอาชีพ 

เพ่ือเปนการเพ่ิมพูน
ความรูใหกับ
ประชาชน 

ทุกกลุมอาชีพ
ในตำบล 

   200,000  การ
ดำเนินงาน
ตาม
โครงการ 

ประชาชนไดรับ
ประโยชน 2,000 
ครัวเรือน 

สำนักปลัด 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                    รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2 

ยุทธศาสตรจังหวัดหนองบัวลำภู ท่ี 2 การพัฒนาดานการสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมใหคนทุกกลุมในสังคม 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4  การสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนทองถ่ินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน 
3.2  สงเสริมชุมชนในการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการไมผลกินได 

ลดรายจาย เพ่ิมรายได

ในครัวเรือน 

เพ่ือสงเสริมการใช
ชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

15 หมูบาน    10,000  การ
ดำเนินงาน
ตาม
โครงการ 

ประชาชนไดรับ
ประโยชน 2,000 
ครัวเรือน 

สำนักปลัด 

แบบ ผ.01 



 
 

2 โครงการสนับสนุนการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ สมเด็จ

พระกนิษฐาธิราชเจา 

กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยาม

บรมราชกุมารี 

เพ่ือสงเสริมการใช
ชวีิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงลด
รายจายเพ่ิมรายได 

15 หมูบาน    10,000  การ
ดำเนินงาน
ตาม
โครงการ 

ประชาชนไดรับ
ประโยชน 2,000 
ครัวเรือน 

สำนักปลัด 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2.บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                   
                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2 
ยุทธศาสตรจังหวัดหนองบัวลำภู ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถ่ิน 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองและระบบบริหารจัดการท่ีดี 
4.1  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ในการบริหารพัฒนาชุมชนของตนเองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจัดทำ
แผนพัฒนาเทศบาล 

เพ่ือรับฟงปญหาและ
ความตองการของ
ประชาชนโดยใช
หลักการมีสวนรวม 

15 หมูบาน    100,000  การ
ดำเนินงาน
ตาม
โครงการ 

ประชาชนไดรับ
ประโยชน 2,000 
ครัวเรือน 

สำนักปลัด 

แบบ ผ.01 



 
 

2 โครงการสงเสริมพัฒนา

คุณภาพชีวิตและการ

เรียนรูผูสูงอายุ 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของผูสูงอายุ 

15 หมูบาน    10,000  การ
ดำเนินงาน
ตาม
โครงการ 

ประชาชนไดรับ
ประโยชน 2,000 
ครัวเรือน 

สำนักปลัด 
 

 

3 โครงการชวยเหลือ

ประชาชนตามอำนาจ

หนาท่ี 

เพ่ือชวยเหลือ
ประชาชนท่ีไดรับ
ความเดือดรอน 

15 หมูบาน    10,000  การ
ดำเนินงาน
ตาม
โครงการ 

ประชาชนไดรับ
ประโยชน 2,000 
ครัวเรือน 

สำนักปลัด 
 
 

 
 
                                                         
          รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2 
ยุทธศาสตรจังหวัดหนองบัวลำภ ูท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถ่ิน 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองและระบบบริหารจัดการท่ีดี 
4.1 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ในการบริหารพัฒนาชุมชนของตนเองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและการ

เรียนรูผูพิการและ

ผูดอยโอกาส 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของผูพิการ/
ผูดอยโอกาส 

15 หมูบาน    10,000  การ
ดำเนินงาน
ตาม
โครงการ 

ประชาชนไดรับ
ประโยชน 2,000 
ครัวเรือน 

สำนักปลัด 

5 โครงการสงเสริมพัฒนา

คุณภาพชีวิตและการ

เรียนรูผูสูงอายุ 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของผูสูงอายุ 

15 หมูบาน    10,000  การ
ดำเนินงาน
ตาม
โครงการ 

ประชาชนไดรับ
ประโยชน 2,000 
ครัวเรือน 

สำนักปลัด 
 

 



 
 

6 โครงการชุมชนนาอยู

นามอง 

เพ่ือพัฒนาชุมชนให
สะอาดนาอยูนามอง 

15 หมูบาน    100,000  การ
ดำเนินงาน
ตาม
โครงการ 

ประชาชนไดรับ
ประโยชน 2,000 
ครัวเรือน 

สำนักปลัด 
 
 

 
 
 
 

                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2 

ยุทธศาสตรจังหวัดหนองบัวลำภู ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถ่ิน 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองและระบบบริหารจัดการท่ีดี 
4.1 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ในการบริหารพัฒนาชุมชนของตนเองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการพัฒนา

ศักยภาพคณะผูบริหาร

สภาเด็กและเยาวชน 

เพ่ือสงเสริมการมี
สวนรวมในการ
พัฒนาตำบลของเด็ก
และเยาวชน 

สภาเด็กและ
เยาวชน 

   100,000  การ
ดำเนินงาน
ตาม
โครงการ 

ประชาชนไดรับ
ประโยชน 2,000 
ครัวเรือน 

สำนักปลัด 

8 โครงการสนับสนุนเพ่ือ

สงเสริมความรักและ

ความอบอุนใน

ครอบครัว 

เพ่ือสงเสริมสถาบนั
ครอบครัวในตำบล 

15 หมูบาน    100,000  การ
ดำเนินงาน
ตาม
โครงการ 

ประชาชนไดรับ
ประโยชน 2,000 
ครัวเรือน 

สำนักปลัด 
 
 
 

 



 
 

9 โครงการสักการะ

สมเด็จพระนเรศวร

มหาราช จังหวัด

หนองบัวลำภู 

เพ่ือรวมพิธีสักการะ
สมเด็จพระนเรศวร

มหาราช 

15 หมูบาน    100,000  การ
ดำเนินงาน
ตาม
โครงการ 

ประชาชนไดรับ
ประโยชน 2,000 
ครัวเรือน 

สำนักปลัด 
 
 
 
 

 

 
                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมครัง้ท่ี 2 
ยุทธศาสตรจังหวัดหนองบัวลำภู ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถ่ิน 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองและระบบบริหารจัดการท่ีดี 
4.2 การปรับปรุงและพัฒนาบคุลากร 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการอบรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ ผูบรหิาร 
สมาชิกสภา พนักงานและ
ลูกจางเทศบาล 

เพ่ือพัฒนาบุคลากรของ
เทศบาลตำบลยางหลอ 

ผูบริหาร สมาชิก
สภา พนักงาน
และลูกจาง
เทศบาล 

   100,000  การ
ดำเนินงาน
ตาม
โครงการ 

ผูบริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานและลูกจาง
เทศบาลมีประสิทธิภาพ
ในการทำงาน 

สำนักปลดั 

2 โครงการเทศบาลนาอยู
นาทำงาน 

เพ่ือใหสถานท่ีทำงาน
นาอยู สะอาดพรอม
สำหรับการใหบริการ
ประชาชน 

ผูบริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงานและ
ลูกจางเทศบาล 

   30,000  การ
ดำเนินงาน
ตาม
โครงการ 

การใหบริการ
ประชาชนมี
ประสิทธิภาพมาก
ข้ึน 

สำนักปลัด 
 
 

 
3 โครงการวันทองถ่ิน

ไทย 
เพ่ือรวมจัดงานวัน
ทองถ่ินไทย 

ผูบริหาร สมาชิก
สภา พนักงาน
และลูกจาง
เทศบาล 

   10,000  การ
ดำเนินงาน
ตาม
โครงการ 

ผูบริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานและลูกจาง
เทศบาลมีขวัญและ
กำลังใจในการทำงาน 

สำนักปลัด 
 



 
 

4 โครงการอบรมคณุธรรม
จริยธรรมผูบริหาร สมาชิก
สภา พนักงานและลูกจาง
เทศบาล 

เพ่ือสรางจิตสำนึกท่ีดี
ใหกับผูบริหาร สมาชิก

สภาพนักงานเทศบาล 

ผูบริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงานและ
ลูกจางเทศบาล 

   20,000  การ
ดำเนินงาน
ตาม
โครงการ 

ผูบริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานและลูกจาง
เทศบาลมจีิตสำนึกใน
การปฎิบัติงาน 

สำนักปลัด 
 

 

2.บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                   
                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2 
ยุทธศาสตรจังหวัดหนองบัวลำภ ูท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถ่ิน 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองและระบบบริหารจัดการท่ีดี 
4.3 การปรับปรุงพัฒนารายไดของเทศบาล 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการบริการจัดเก็บ
ภาษีนอกสถานที ่

เพ่ือเปนการลด
ข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานและ
ใหบริการประชาชน 

15 หมูบาน    10,000  การ
ดำเนินงาน
ตาม
โครงการ 

ประชาชนไดรับ
ประโยชน 2,000 
ครวัเรือน 

กองคลัง 
 

2 โครงการปรับปรุง
ระบบแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บรายไดของ
เทศบาล 

15 หมูบาน    100,000  การ
ดำเนินงาน
ตาม
โครงการ 

เทศบาลมีระบบ
จัดเก็บรายไดท่ีมี
ประสิทธิภาพมาก
ข้ึน 

กองคลัง 
 
 

 

 
                                                                                
 
 
 

แบบ ผ.01 

แบบ ผ.01 



 
 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมครัง้ท่ี 2 

ยุทธศาสตรจังหวัดหนองบัวลำภ ูท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถ่ิน 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองและระบบบริหารจัดการท่ีดี 
4.4 การปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานท่ีปฏิบัติงาน 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 จัดซ้ือเครื่องปริ้นเตอร 

HP Laserlet 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ี 

4 เคร่ือง    30,000  การ
ดำเนินงาน
ตาม
โครงการ 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

สำนักปลัด
กองชาง 
กองคลัง 

2 จัดซ้ือเครื่องถาย

เอกสาร ขาว-ดำ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ี 

1 เคร่ือง    50,000  การ
ดำเนินงาน
ตาม
โครงการ 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

สำนักปลัด
กองชาง 

กองคลัง 

3 สวานกระแทรกไรสาย 

18 w 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ี 

1 เคร่ือง    12,000  การ
ดำเนินงาน
ตาม
โครงการ 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

สำนักปลัด
กองชาง 
กองคลัง 

4 จัดซ้ือตูเหล็กเก็บ

เอกสาร 2 บาน 

ใชเก็บเอกสารสำคัญ
ของทางราชการ 

2 หลัง    11,000  การ
ดำเนินงาน
ตาม
โครงการ 

เอกสารของทาง
ราชการมีความ
ปลอดภัย 

สำนักปลดั
กองชาง 
กองคลัง 

5 จัดซ้ือเครื่องเลนสนาม

เด็กเลน 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
เรียนการสอน 

4 ชุด    200,000  การ
ดำเนินงาน
ตาม
โครงการ 

การเรียนการสอน
มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

สำนักปลัด 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมครัง้ท่ี 2 

ยุทธศาสตรจังหวัดหนองบัวลำภ ูท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข 



 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถ่ิน 
4.ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองและระบบบริหารจัดการท่ีดี 

4.4 การปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานท่ีปฏิบัติงาน 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 จัดซ้ือโตะทำงานพรอม

เกาอ้ี 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ี 

4 ชุด    40,000  การ
ดำเนินงาน
ตาม
โครงการ 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

สำนักปลัด
กองชาง 
กองคลัง 

7 จัดซ้ือเครื่องปริ้นเตอร 

ชนิดสี 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ี 

1 เคร่ือง    50,000  การ
ดำเนินงาน
ตาม
โครงการ 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

สำนักปลัด
กองชาง 

กองคลัง 

8 โครงการจัดซ้ือโตะ

รับประทานอาหาร

พรอมเกาอ้ี ศพด. 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การจัดการเรยีนการ
สอน 

7 ชุด    35,000  การ
ดำเนินงาน
ตาม
โครงการ 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

สำนักปลัด
กองชาง 
กองคลัง 

9 โครงการจัดซ้ือโตะ

เอนกประสงค 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ี 

5 ตัว    6,000  การ
โครงการ 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

สำนักปลัด 
 

10 โครงการจัดซ้ือตู

กระจกบานเลื่อน 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
เรียนการสอน 

10 หลัง    55,000  การดำเนิน
ตาม
โครงการ 

เอกสารของทาง
ราชการมีความ
ปลอดภัย 

สำนักปลัด 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมครัง้ท่ี 2 

ยุทธศาสตรจังหวัดหนองบัวลำภ ูท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถ่ิน 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองและระบบบริหารจัดการท่ีดี 
4.4 การปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานท่ีปฏิบัติงาน 



 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 จัดซ้ือตูเย็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที ่

1 เคร่ือง    6,500  การ
ดำเนินงาน
ตาม
โครงการ 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

สำนักปลัด 
 

12 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที ่

1 เคร่ือง    45,000  การ
ดำเนินงาน
ตาม
โครงการ 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

สำนักปลัด 
 

13 จัดซ้ือเครื่องออกกำลัง

กาย 

เพ่ือประชาชนใชออก
กำลังกายและมีสุขภาพ
พลานามัยท่ีแข็งแรง 

2 ชุด    220,000  การ
ดำเนินงาน
ตาม
โครงการ 

ประชาชนไดรับ
ประโยชน 2,000 
ครัวเรือน 

สำนักปลัด 
 

14 จัดซ้ือเครื่องทำน้ำรอน

น้ำเย็น 

เพ่ือใหบริการ
ประชาชนท่ีมาติดตอ
ราชการ 

1 เคร่ือง    9,600  การ
ดำเนินงาน
ตาม
โครงการ 

เอกสารของทาง
ราชการมีความ
ปลอดภัย 

สำนักปลัด
กองชาง 
กองคลัง 

15 จัดซ้ือรถบรรทุกขยะ 

ขนาด 6 ลอ 6 ตัน 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ี 

1 คัน     2,400,000 การ
ดำเนินงาน
ตาม
โครงการ 

ประชาชนไดรับ
ประโยชน 2,000 
ครัวเรือน 

สำนักปลัด 
 

 
 
 

2.บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                   
                                                                                
 
 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2 
ยุทธศาสตรจังหวัดหนองบัวลำภ ูท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวติและสังคมใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถ่ิน 

แบบ ผ.01 



 
 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองและระบบบริหารจัดการท่ีดี 
4.5 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการฝกอบรมจิต

อาสาภัยพิบัติ 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใหกับ
จิตอาสา 

15 หมูบาน    150,000  การ
ดำเนินงาน
ตาม
โครงการ 

ประชาชนไดรับ
ประโยชน 2,000 
ครัวเรือน 

สำนักปลัด 

2 โครงการเสริมศักยภาพ 

อปพร. 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใหกับ 
อปพร. 

อปพร.ทุกนาย
ในตำบลยาง
หลอ 

   100,000  การ
ดำเนินงาน
ตาม
โครงการ 

อปพร. มี
ประสิทธิภาพมาก
ข้ึน 

สำนักปลัด 
 

 

3 โครงการซอมแผน

ปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใหกับ 
อปพร. 

อปพร.ทุกนาย
ในตำบลยาง
หลอ 

   30,000  การ
ดำเนินงาน
ตาม
โครงการ 

อปพร. มี
ประสิทธิภาพมาก
ข้ึน 

 

4 โครงการวัน อปพร. เพ่ือสรางขวัญและ
กำลังใจใหกับ อพปร. 

อปพร.ทุกนาย
ในตำบลยาง
หลอ 

   20,000  การ
ดำเนินงาน
ตาม
โครงการ 

อปพร. มี
ประสิทธิภาพมาก
ข้ึน 

 

 

                                                                                 
 
 
 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเตมิครั้งท่ี 2 
ยุทธศาสตรจังหวัดหนองบัวลำภ ูท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมใหประชาชนอยูเยน็เปนสุข 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถ่ิน 



 
 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองและระบบบริหารจัดการท่ีดี 
4.5 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการปองกันและ

ลดอุบัติเหตุทางถนน

ในชวงเทศกาล 

เพ่ือเฝาระวังและ
ปองกันอุบัติเหตุ
ในชวงเทศกาล 

15 หมูบาน    20,000  การ
ดำเนินงาน
ตาม
โครงการ 

ประชาชนไดรับ
ประโยชน 2,000 
ครัวเรือน 

สำนักปลัด 

6 โครงการอบรมการ

ปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด 

เพ่ือลดปญหายาเสพ
ติดในชุมชน 

15 หมูบาน    100,000  การ
ดำเนินงาน
ตาม
โครงการ 

ประชาชนไดรับ
ประโยชน 2,000 
ครัวเรือน 

สำนักปลัด 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                   
                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2 

แบบ ผ.01 



 
 

ยุทธศาสตรจังหวัดหนองบัวลำภ ูท่ี 4 การบริหารจัดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 การบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองและระบบบริหารจัดการท่ีดี 
5.3  การบำบัดและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปลูกปาเฉลิม

พระเกียรติ 

เพ่ือเพ่ิมทรัพยากรปา
ไมในชุมชน 

15 หมูบาน    10,000  การ
ดำเนินงาน
ตาม
โครงการ 

ประชาชนไดรับ
ประโยชน 2,000 
ครัวเรือน 

สำนักปลัด 

2 ขุดลอกลำหวยกวาง

โตน ม.2 

เพ่ือเก็บกักน้ำใชใน
การเกษตร 

ขุดลอกลำหวย
กวางโตน 
ปากกวาง 

12.00 เมตร  
ยาว 1,000 
เมตร  ลึก 

3.00 เมตร  
(รูปแบบตาม

เทศบาล
กำหนด) 

   269,300   ประชาชนไดรับ
ประโยชน 2,000 
ครัวเรือน 

 

 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2 

ยุทธศาสตรจังหวัดหนองบัวลำภู ท่ี 4 การบริหารจัดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 การบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 



 
 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองและระบบบริหารจัดการท่ีดี 
5.3  การบำบัดและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 ขุดลอกลำหวยกวาง

โตน ม.4 

เพ่ือเก็บกักน้ำใชใน
การเกษตร 

ขุดลอกลำหวย
กวางโตน
ปากกวาง 
12.00 เมตร  
ยาว 1,000 
เมตร  ลึก 3.00 
เมตร  (รูปแบบ
ตามเทศบาล
กำหนด) 

   269,300  การ
ดำเนินงาน
ตาม
โครงการ 

ประชาชนไดรับ
ประโยชน 2,000 
ครัวเรือน 

สำนักปลัด 

4 ขุดลอกลำหวยหนอง

ทุม ม.6 

เพ่ือเก็บกักน้ำใชใน
การเกษตร 

ขุดลอกลำหวย
หนองทุม 
ปากกวาง 

12.00 เมตร  
ยาว 1,000 

เมตร  ลึก 3.00 
เมตร  (รูปแบบ
ตามเทศบาล

กำหนด) 

   269,300   ประชาชนไดรับ
ประโยชน 2,000 
ครัวเรือน 

 

 
 
 
 
 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2 



 
 

ยุทธศาสตรจังหวัดหนองบัวลำภู ท่ี 4 การบริหารจัดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 การบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองและระบบบริหารจัดการท่ีดี 
5.3  การบำบัดและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 ขุดลอกลำหวยกวาง

โตน ท่ีนานายสมบัติ 

เหลือลน ม.8 

เพ่ือเก็บกักน้ำใชใน
การเกษตร 

ขุดลอกลำหวย
กวางโตน ที่นานาย
สมบัติ เหลือลน   

ปากกวาง 12.00 
เมตร  ยาว 230 
เมตร  ลึก 3.00 
เมตร  (รูปแบบ
ตามเทศบาล

กำหนด) 

   61,900  การ
ดำเนินงาน
ตาม
โครงการ 

ประชาชนไดรับ
ประโยชน 2,000 
ครัวเรือน 

สำนักปลัด 

6 ขุดลอกลำหวยกวาง

โตน ม.9 

เพ่ือเก็บกักน้ำใชใน
การเกษตร 

ขุดลอกลำหวย
กวางโตน 
ปากกวาง 

12.00 เมตร  
ยาว 1,000 

เมตร  ลึก 3.00 
เมตร  (รูปแบบ

ตามเทศบาล
กำหนด) 

   269,300   ประชาชนไดรับ
ประโยชน 2,000 
ครัวเรือน 

 

 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2 



 
 

ยุทธศาสตรจังหวัดหนองบัวลำภ ูท่ี 4 การบริหารจัดการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 การบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองและระบบบริหารจัดการท่ีดี 
5.3  การบำบัดและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาด
วา 

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 ขุดลอกลำหวยโจด    

ม.14 

เพ่ือเก็บกักน้ำใชใน
การเกษตร 

ขุดลอกลำหวย
โจด  ปากกวาง 
20.00 เมตร  

ยาว 500 เมตร  
ลึก 5.00 เมตร  

พรอมระบบ
ระบายน้ำ 

(รูปแบบตาม
เทศบาลกำหนด) 

   1,041,900  การ
ดำเนินงาน
ตาม
โครงการ 

ประชาชน
ไดรับ
ประโยชน 
2,000 
ครวัเรือน 

สำนักปลัด 

8 ขุดลอกลำหวยพวย เพ่ือเก็บกักน้ำใชใน
การเกษตร 

ขุดลอกลำหวย
พวย  ปากกวาง 
20.00 เมตร  
ยาว 13,000 

เมตร  ลึก 3.70 
เมตร  (รูปแบบ
ตามเทศบาล

กำหนด) 

   1,041,900 7,056,000 การ
ดำเนินงาน
ตาม
โครงการ 

ประชาชน
ไดรับ
ประโยชน 
2,000 
ครัวเรือน 

สำนักปลัด 

 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมครัง้ท่ี 2 



 
 

ยุทธศาสตรจังหวัดหนองบัวลำภ ูท่ี 4 การบริหารจัดการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 การบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองและระบบบริหารจัดการท่ีดี 
5.3  การบำบัดและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  
 

9 ขุดลอกลำหวยยาง   เพ่ือเก็บกักน้ำใชใน
การเกษตร 

ขุดลอกลำหวย
ยาง  ปากกวาง 
15.00 เมตร  
ยาว 8,000 

เมตร  ลึก 3.70 
เมตร  (รูปแบบ
ตามเทศบาล

กำหนด) 

    3,499,000 การ
ดำเนินงาน
ตาม
โครงการ 

ประชาชนไดรับ
ประโยชน 2,000 
ครัวเรือน 

สำนักปลัด 

10 ขุดลอกลำหวยกวาง

โตน 

เพ่ือเก็บกักน้ำใชใน
การเกษตร 

ขุดลอกลำหวย
กวางโตน  
ปากกวาง 

15.00 เมตร  
ยาว 18,000 

เมตร  ลึก 3.70 
เมตร  (รูปแบบ
ตามเทศบาล

กำหนด) 

    8,273,000 การ
ดำเนินงาน
ตาม
โครงการ 

ประชาชนไดรับ
ประโยชน 2,000 
ครัวเรือน 

สำนักปลัด 

 
 



     

         คำนำ 
 

ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 2931 ลงวันท่ี 15 
พฤษภาคม 2562 ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยกำหนดระยะเวลาแผนพัฒนาทองถ่ินเปนระยะเวลาหาป (พ.ศ. ๒๕๖๑ 
– ๒๕๖5) เพ่ือใหแผนพัฒนาทองถ่ินมี  ความสอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด  
แผนพัฒนากลุมจังหวัด รวมท้ังแผนปฏิบัติราชการประจำป จังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปกลุม
จังหวัด  ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและ งบประมาณในพ้ืนท่ีไดอยางมี
ประสิทธิภาพ อันจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดใหกับประชาชน  

“แผนพัฒนาทองถ่ิน” หมายความวา แผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ี
กำหนด วิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และกลยุทธ โดยสอดคลอง
กับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนา
อำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเปนการกำหนดรายละเอียด
แผนงาน  โครงการพัฒนาท่ีจัดทำข้ึน สำหรับปงบประมาณแตละป ซ่ึงมีความตอเนื่องและเปนแผน
กาวหนาและใหหมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือ เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน  

เทศบาลตำบลยางหลอ  จะใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2 
เปนกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงิน
สะสม และหวังเปนอยาง ยิ่งวา แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2 สามารถ
ตอบสนองความตองการ และแกไขปญหาของประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลยางหลอ  อยางมี
ประสิทธิภาพตอไป 

 
เทศบาลตำบลยางหลอ   
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สวนท่ี 1  
สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน 

1. ดานกายภาพ  
 1.1  ท่ีตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตำบล  

ท่ีตั้ง  ตำบลยางหลอตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอศรีบุญเรือง ไปเปนระยะทางประมาณ 15 

กิโลเมตร ซ่ึงมีอาณาเขตติดตอกับพ้ืนท่ีใกลเคียงดังนี้ 

 

  ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดกับ ตำบลโนนมวง  จังหวัดหนองบัวลำภ ู

  ทิศใต  มีอาณาเขตติดกับ ตำบลโนนสะอาด   จังหวัดหนองบัวลำภู 

ทิศตะวันออก     มีอาณาเขตติดกับ ตำบลกุดสะเทียน,ตำบลหันนางาม    จังหวัดหนองบัวลำภู

   

ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดกับ ตำบลหนองกุงแกว  จังหวัดหนองบัวลำภู 

    ตำบลทาชางคลอง  จังหวัดเลย 

เนื้อท่ี   ตำบลยางหลอมีพ้ืนท่ี ประมาณ  83.32  ตารางกิโลเมตร  

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ  

โดยสวนใหญจะเปนท่ีราบสูง พ้ืนท่ีมีลักษณะเปนลูกคลื่นลอนตื้น บางสวนเปนท่ีราบลุม ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีทำ

การเกษตร อยูอาศัยและเลี้ยงสัตว  

  1.3 ลักษณะภูมิอากาศ  
-  อุณภูมิต่ำสุดในฤดูหนาว (ตุลาคม – กุมภาพันธ )  อยูระหวาง 15 – 18 องศาเชลเชยีส  

-  อุณหภูมิสูงสุดในฤดูรอน (มีนาคม – พฤษภาคม)  อยูระหวาง 37 – 42 องศาเชลเชียส 

-  ปริมาณน้ำฝนในฤดูฝน    (มิถุนายน – กันยายน ) อยูระหวาง 1,500 – 1,800  มิลลิเมตร   

  1.4 ลักษณะของดิน  
ลักษณะของดินในพ้ืนท่ีเปนดินรวน ดินเหนียว พ้ืนราบเหมาะแกการทำการเกษตรและเพาะปลูกขาว 

ปลูกออย  มันสำปะหลัง  พ้ืนท่ีท่ีเหลือเปนพ้ืนท่ีตั้งหนวยงานของรัฐ  พ้ืนท่ีสวนสาธารณะ/นันทนาการ  พ้ืนท่ี

พาณิชกรรม  พ้ืนท่ีพักอาศัย  พ้ืนท่ีตั้งสถาบันทางศาสนา  และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ 

  1.5 ลักษณะของแหลงน้ำ  
  แหลงน้ำธรรมชาติ 

ลำน้ำ, ลำหวย    4   สาย 

บึง หนอง  คลองและอ่ืนๆ   4   แหง              

แหลงน้ำท่ีสรางข้ึน 

อางเก็บน้ำ    8 แหง 

ฝาย     12 แหง 

ระบบประปาหมูบาน             15 แหง 

 

 



 

  1.6 ลักษณะของไมและปาไม  
   พ้ืนท่ีบางสวนอยูในเขตปาไมเสื่อมโทรม 
 2. ดานการเมือง/การปกครอง  
  2.1 เขตการปกครอง  

ตำบลยางหลอแบงออกเปน  15  หมูบาน  ดังตอไปนี้ 

 -  หมูท่ี  1  ดอนเลา  จำนวน    92  ครัวเรือน  น.ส.ทองทิพย พรหมพลเมือง เปนผูใหญบาน 

 -  หมูท่ี  2  บานปาคา  จำนวน  235  ครัวเรือน  นายบุญเลิศ   ตุมทอง      เปนผูใหญบาน 

 -  หมูท่ี  3  บานโนนสมบูรณ จำนวน  146  ครัวเรือน  นายสุรัช       บุปผา      เปนผูใหญบาน 

 -  หมูท่ี  4  บานยางหลอ  จำนวน  196  ครัวเรือน  นายเขมชาติ  นามสมบูรณ    เปนผูใหญบาน 

 -  หมูท่ี  5  บานหลอพัฒนา จำนวน  192  ครัวเรือน  นายยงค       อนุศร ี      เปนผูใหญบาน 

 -  หมูท่ี  6  บานโนนสวนกลวย จำนวน    84  ครวัเรือน  นายคำนาย   รวมสุภาพ       เปนผูใหญบาน 

 -  หมูท่ี  7  บานดอนเกล็ด จำนวน  184  ครัวเรือน  นายบญุนำ    สุขใจ      เปนผูใหญบาน 

 -  หมูท่ี  8  บานโนนมวงนอย จำนวน  204  ครัวเรือน  นายสนั่น      พาพวย          เปนผูใหญบาน 

 -  หมูท่ี  9  บานหนองเปด จำนวน  217  ครัวเรือน  นายอำคา     อำมาตหิน      เปนผูใหญบาน 

 -  หมูท่ี  10  บานสันปาพลวง จำนวน  108  ครวัเรือน  นายเรืองยศ  ภูจอมขำ         เปนผูใหญบาน 

 -  หมูท่ี  11  บานศรอุีดม  จำนวน  191  ครัวเรือน  นายอนุชา    คุณบัวลา      เปนผูใหญบาน 

          -  หมูท่ี  12  บานบรูพา  จำนวน  178  ครัวเรือน  นายสุริยา     พูลพุฒ      เปนผูใหญบาน   

-  หมูท่ี  13  บานไชยเจริญ จำนวน  150  ครัวเรือน  นายนิพล      เจริญมี      เปนผูใหญบาน      

 -  หมูท่ี 14  บานนาหวา  จำนวน  104  ครัวเรือน  นายกิระศักดิ์  ฝอยทอง      เปนกำนัน    

-  หมูท่ี  15  บานศรีนคร  จำนวน  134  ครัวเรือน  นายทวศัีกดิ์   เพชรเสถียร    เปนผูใหญบาน           

  2.2 การเลือกตั้ง  
     การเลือกตั้งผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและเทศบาล
ตำบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน  มีจำนวน  15  หมูบาน  หากมีการเลือกตั้งในครั้งหนา  จะ
มีผูบริหารทองถ่ิน (นายกเทศมนตรี)  จำนวน  1  คน  จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบล    แบงเปน 
2  เขตเลือกตั้งเขตละ 6 คน  รวมเปน 12 คน มีหยวยเลือกตั้งจำนวน  15  หนวย 
คณะผูบริหาร 

นายสำราญ เมืองศูนย  ตำแหนง  นายกเทศมนตรีตำบลยางหลอ 

นายทวี  สารระตน  ตำแหนง  รองนายกเทศมนตรีตำบลยางหลอ 

นายจำเนียร อุดนอย   ตำแหนง  รองนายกเทศมนตรีตำบลยางหลอ 

นายปรัชญา แสนบัว   ตำแหนง  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลยางหลอ 

นางจิราพร กาพยมณี  ตำแหนง  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลยางหลอ 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางหลอ 

  เขต 1  นายบุญจันทร  ศรสีรุะ 

   นายวิรัตน  สินนอก 

   นายวัชรพงษ  เประกันยา 

   นายสุวัฒน  พรหมมหาชัย 

   นางขันแกว  ทองคำภา 

   นางสาวหนึ่งฟทัย  คำสวาง 



 

 

เขต 2   นายถาวร  สุระพันธ 

   นายสำเร็จ  เพชรมณี 

   นายวีระพล  คงสิม 

   นายบญุเย็น  ไชยเบา 

   นายลังสิทธิ์  สมเหนือ 

   นายบุญล้ำ  กองสิงห 

 โครงสรางการแบงสวนการบริหารงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- งานธุรการ 

- งานวิศวกรรม 

- งานสถาปตยกรรม 

- งานสาธารณูปโภค 

- งานสวนสาธารณะ 

- งานสถานทีแ่ละไฟฟา

สาธารณะ 

- งานเคหะและชุมชน 

- งานแผนที่ภาษ ี

  

- งานธุรการ 

- งานธุรการ,งานแผนที่ภาษ ี

- งานพัฒนารายได 

- งานพัสดุและทรัพยสิน 

- งานการเงินและบัญชี 

- งานพัสดุและทรัพยสิน 

- งานผลประโยชน 

 

 

- งานบริการสาธารณะ 

- งานพัฒนาสังคม 

- งานสวัสดิการสังคม 

- งานสงเคราะหผูสูงอาย ุ

- งานแผนงานสาธารณสุข 

งานสงเสริมสุขภาพ  

- งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ 

งานสุขาภิบาลและอนามัย 

ส่ิงแวดลอม 

- งานเผยแพรและฝกอบรม 

- งานการเกษตร 

 

 

- งานธุรการ 

- งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- งานรักษาความสงบเรียบรอยและ

ความมั่นคง 

- งานการเจาหนาที ่

- งานวิเคราะหนโยบายและแผน 

- งานนิติการ 

- งานประชาสัมพันธ 

- งานจัดทำงบประมาณ 

- งานบริหารงานทัว่ไป 

-งานการศึกษา 

 

นางสาวศิริธร  มอญขาม 

หน.สำนักปลัดฯ 
นายประชา สถิตอินทราพร 

ผอ.กองชาง 

นางชินีนุช  ไชยพิมพ 

ผอ. กองคลัง 

โครงสร้างการแบ่งส่วนการบริหารงานของ ทต.ยางหล่อ 

ทต.ยางหลอ 

คณะผูบริหาร สภาเทศบาล. 

นายถาวร  สุระพันธ 

ประธานสภาฯ 
นายสำราญ  เมอืงศูนย 

      นายกเทศมนตร ี

นายสำเร็จ  เพชรมณ ี

รองประธานสภาฯ นายจำเนียร  อุดนอย 

รองนายกเทศมนตร ี

 

นางอุมาพร  วรรณวงศ 

เลขานุการนายกฯ 
สมาชิกสภาฯ 

จำนวน  12  คน 

นายทวี   สารรัตน 

รองนายกเทศมนตร ี

นางสาวพรพิมล สิทธิพูนอนุภาพ 

ปลัดเทศบาล 



 3. ประชากร 
  3.1 ขอมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร  

มีจำนวนครัวเรือน  1,554  ครวัเรือน   มีจำนวนประชากรท้ังหมด  5,755  คน  แยกเปน    

     ประชากรชาย   จำนวน  2,904  คน 

     ประชากรหญิง  จำนวน  2,851  คน  

     มีความหนาแนน เฉลี่ย   71.04  คน  ตอตารางกิโลเมตร   

     แยกเปนรายหมูบานดังตอไปนี้  เฉพาะในเขตเทศบาลตำบลยางหลอ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 4. สภาพทางสังคม   
  4.1 การศึกษา  

โ

  โรงเรียนประถมศึกษา   5   แหง ไดแก 

1. โรงเรียนบานยางหลอ โนนสวนกลวย 

2. โรงเรียนบานปาคาบูรพาดอนเลา 

3. โรงเรียนโนนสมบูรณวิทยา 

4. โรงเรียนบานดอนเกล็ด 

5. โรงเรียนบานสันปาพลวง    

โรงเรียนมัธยมศึกษา   1 แหง   

1. โรงเรียนยางหลอวิทยาคาร 

ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนตำบลยางหลอ           1    แหง 

1. ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนตำบลยางหลอ  

 

 

 

หมูท่ี 

 

ช่ือหมูบาน 

 

จำนวนครวัเรือน 

จำนวนประชากร  

รวม ชาย หญิง 

1 บานดอนเลา 91 144 141 285 

2 บานปาคา 235 413 433 846 

3 บานโนนสมบูรณ 146 240 261 501 

4 บานยางหลอ 139 321 332 653 

5 บานหลอพัฒนา 192 276 263 539 

6 บานโนนสวนกลวย 84 167 154 321 

7 บานดอนเกล็ด 148 387 404 791 

8 บานโนนมวงนอย 204 422 432 854 

9 บานหนองเปด 217 475 488 963 

10 บานสันปาพลวง 108 215 224 439 

11 บานศรีอุดม 191 370 392 762 

12 บานบูรพา 178 364 352 716 

13 บานไชยเจริญ 150 275 310 585 

14 บานนาหวา 104 243 225 468 

15 บานศรีนคร 134 268 266 534 

รวม 2,414 4,580 4,677 9,257 



 

 

ศูนยพัฒนาเด็กกอนเกณฑ  (ศพด.)  4  แหง   

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยางหลอ  1 

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยางหลอ 2 

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนสมบูรณ 

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสวางอำนวยพร 

  4.2 สาธารณสุข 
     โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล  จำนวน  2  แหง  ไดแก 
    -  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานโนนสมบูรณ  
    -  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานดอนเกล็ด 

-   หนวยบริการการแพทยฉุกเฉิน(EMS)   1  แหง   

  4.3 การสังคมสงเคราะห  
   1) ผูสูงอายุ (อายุ 60ป ข้ึนไป)    จำนวน  1,514  คน 

2) ผูพิการ       จำนวน    500  คน 

3) ผูปวยเอดส       จำนวน      15   คน 

 5. ระบบบริการพ้ืนฐาน  
  5.1 การคมนาคม  

ทางหลวงแผนดิน/ ทางลาดยางเชื่อมระหวางหมูบาน    3      สาย 

ถนนคอนกรีตภายในหมูบาน              45   สาย 

 

 

 

 

 

 

 

  5.2 การไฟฟา    
-  จำนวนครัวเรือนท่ีใชไฟฟาในเขตทต..ยางหลอ   จำนวน  2,414 ครัวเรือน 

-  รอยละพ้ืนท่ี  ท่ีมีไฟฟาใช  ใชแลวครบทุกหมูบานในเขต ทต.  100  % 

-  จุดจายไฟฟาพรอมติดตั้งมิเตอรไฟฟาสาธารณะ ครบทุกหมูบานในเขต ทต.   

  5.3 การประปา 
       มีระบบประปา  ครบทุกหมูบาน       จำนวน    15   หมูบาน  

  5.4 โทรศัพท  
    -  ปจจุบันประชาชนทุกหมูบานใชโทรศัพทเคลื่อนท่ีเปนสวนใหญ 
 
 
 
 



 
 
  5.5 ไปรษณียหรือการส่ือสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ 

   ท่ีทำการไปรษณียท่ีใกลท่ีสุด  ไดแก  ไปรษณียตำบลยางหลอ 
         หอกระจายขาวในพ้ืนท่ี  ใหบริการไดครอบคลุมรอยละ 100  เชน  ประชาสัมพันธหอกระจาย
ขาวท่ีทำการผูใหญบานทุกหมูบาน  สำหรับประชาสัมพันธขาวสารตางๆ 

 6. ระบบเศรษฐกิจ  
  6.1  การเกษตร  

    ประชากรสวนใหญประมาณรอยละ  80  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ปลูกพืช ไดแก การทำ
นา ปลูกมันสำปะหลัง ออย ขาวโพด ถ่ัวเหลือง ยางพารา ปาลม และพืชไรอ่ืน ๆ เลี้ยงสัตว ไดแก การเลี้ยง
โค กระบือ การเลี้ยงสุกร เลี้ยงไกเปด การเลี้ยงสตัวน้ำในสระน้ำขนาดเล็ก  ฯลฯ  อาชีพรับจางและคาขาย
เปนอาชีพรองลงมา  

  6.2 การประมง  
    ตำบลยางหลอ  มีการประมง คือ เลี้ยงปลา  เลี้ยงกบ  ในทุกหมูบานของตำบล 
  6.3 การปศสัุตว  
    ตำบลยางหลอ  มีการปศุสัตว  คือการเลี้ยงโค  กระบือ  เลี้ยงสุกร  ในทุกหมูบานของตำบล 
  6.4 การบริการ  
  ปมน้ำมัน    10   แหง 

  ถังบนดิน(แบบหลอด)   15   แหง 

  โรงสีขนาดเล็ก    14   แหง  

สถานบริการเก่ียวกับ  Internet     3          แหง 

  6.5 การทองเท่ียว   
- แหลงทองเท่ียวเชิงธรรมชาติแกงใหญ  สามารถดึงดูดนักทองเท่ียวได ควรมีการพัฒนาเปนแหลง

ทองเท่ียว 
- มีอางเก็บน้ำหวยบะหมี  เปนอางเก็บน้ำขนาดกลาง  เปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ  ควรมีการ

พัฒนาเปนแหลงทองเท่ียว 
  6.6 อุตสาหกรรม  
    ตำบลยางหลอ  มีอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี ไดแก โรงงานผลิตขวดพลาสติก 
  6.7 แรงงาน  
    แรงงานในพ้ืนท่ีสวนใหญรับจางท่ัวไป แรงงานบางสวนไปทำงานตางถ่ิน 
 
 7. เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ำ) 
  7.1 ขอมูลพ้ืนฐานของหมูบานหรือชุมชน 
  7.2 ขอมูลดานการเกษตร 
  7.3 ขอมูลดานแหลงน้ำทางการเกษตร 
  7.4 ขอมูลดานแหลงน้ำกิน น้ำใช (หรือนำ้เพ่ือการอุปโภค บริโภค)  
    
 
 
 
 
 
 



 
 
 8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  
  8.1  การนับถือศาสนา  
    วัด/สำนักสงฆ  จำนวน   8 แหง  ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ 
  8.2  ประเพณแีละงานประจำป  

       ศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น 

- ประเพณีวันข้ึนปใหม  (ธันวาคม – มกราคม) 
- ประเพณีบุญขาวจี่ (กุมภาพันธ )  
- ประเพณีสงกรานต (เมษายน)  
- ประเพณีบุญบั้งไฟ (พฤษภาคม)  
- ประเพณีเขาพรรษา ( กรกฎาคม ) 
- ประเพณีออกพรรษา ( ตุลาคม-พฤศจิกายน ) 
- ประเพณีลอยกระทง (พฤศจิกายน) 
- ประเพณีบุญกฐิน ( พฤศจิกายน – ธันวาคม) 

  8.3  ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น  
  ภูมิปญญาทองถ่ินของประชาชนการใชสีธรรมชาติมายอมผา ผาฝายทอมือยอมสีธรรมชาติ  ภาษาถ่ินท่ี
ใชคือภาษาอีสาน 
       8.4  สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 

    ผาฝายยอมสีธรรมชาติของกลุมแมบาน  
     ผาไหมแพรวา  ของกลุมแมบาน 
     ผาฝายทอมือ  
     กลวยฉาบ   
     ประดิษรถไม จากเศษไมท่ีเหลือใช   
    พรมเช็ดเทาจากเศษผา   
    เสื่อกก 
    ไมกวาด 

 9. ทรัพยากรธรรมชาติ  
  9.1  น้ำ 

ตำบลยางหลอมีลำหวยไหลผานจำนวนหลายลำหวยจึงเหมาะแกการทำการเกษตรกรรม 
มีอางเก็บน้ำขนาดกลาง อางเก็บน้ำหวยบะหมี ควรมีการพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียว 
ขยะ 

  1)  ปริมาณขยะท่ีดำเนินการกำจัด    2   ตัน/วัน  

  2)  รถยนตท่ีใชในการจัดการมูลฝอยแยกเปนชนิดตางๆ  จำนวน  1  คัน   

การคลังทองถ่ิน  -  การบริหารรายรับ-รายจาย  ในปงบประมาณท่ีผานมา  เปรียบเทียบยอนหลัง  

พ.ศ.  2559 - 2562 

รายการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

รายรับ 28,294,007.48 52,948449.91 57,593,187.59 59,847,863.53 

รายจาย 26,447,909.48 48,465,880.49 48,128,930.48 53,665,057.75 

   

 



 

 

บทบาท/การมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรมทางการเมืองและการบริหาร  ทต..ยางหลอ  ได

สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองและการบริหารงานทต..เชน  

         1.  การจัดประชุมประชาคมทองถ่ินเก่ียวกับการจัดทำแผนพัฒนาทต.. 

           2.  การอบรมรณรงคปองกันยาเสพติดใหกับเด็กนักเรียนและประชาชนในพ้ืนท่ี 
 3.  ประกวดหมูบานนาอยู หมูบานตนแบบ 

                    4.  ประชาสมัพันธเสียงตามสาย โดยเปดโอกาสใหประชาชนไดรวมแสดงความคิดเห็น  พรอม

ท้ังประชาสัมพันธใหประชาชนใชสิทธิ์เลือกตั้ง   ตลอดจนรายงานความเคลื่อนไหว / ภารกิจของทต.. 

 5.  การจัดทำวารสารและแผนพับ  เผยแพรกิจการทต.. 

 6.  การจัดงานประเพณี  และงานกีฬา/นันทนาการ  โดยสงเสรมิและสนับสนุนงบประมาณให

ประชาชน  ชุมชน / หมูบาน  เขารวมกิจกรรม 

 7.   เปดเวทีประชาคมใหประชาชนแสดงขอคิดเห็น และกิจกรรมดานอ่ืนๆ 

 8.   การจัดเวทีประชาคมเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน 

 9.   การรับฟงขอคิดเห็นของประชาชนท่ีสงเรื่องในตูรับความคิดเห็น 

10.  จัดตั้งคณะกรรมการชุมชน  ฯลฯ 

การอำนวยการเก่ียวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและสวัสดิการของประชาชน: ทต..ยางหลอ 

ไดดำเนินการจัดการรักษาความสงบเรียบรอย และความปลอดภัยแกประชาชนไวอยางตอเนื่อง  เม่ือมีเหตุ

เกิดข้ึน ทางทต..ยางหลอ  ก็มีความพรอมในการอำนวยการ  เพราะทต..มีอุปกรณในการดับเพลิง เชน  มี

รถยนตดับเพลิง  จำนวน  1  คัน  รถกูภัย จำนวน 1 คัน  นอกจากนี้ยังมีการเตรียมการในสวนของเจาหนาท่ีท่ี

ใหการชวยเหลือ จำนวน  6  คน เชน จัดซอมแผนดับเพลงิของเจาหนาท่ี   

 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  

สวนท่ี 2สวนท่ี 2  

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

1.  ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหาภาค 

     1.1  แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) 

            การพัฒนาประเทศจำเปนจะตองกำหนดยุทธศาสตรชาติในระยะยาว เพ่ือถายทอดสูการปฏิบัติในแตละ

ชวงเวลาอยางบูรณาการ และสรางความเขาใจถึงอนาคตของประเทศไทยรวมกันและเกิดการรวมพลัง ของทุกภาคสวน

ในสังคมท้ังประชาชน เอกชน ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสรางและ รักษาไวซ่ึงผลประโยชน

แหงชาติและบรรลุวิสัยทัศน “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” 
 

 

ท่ีตองการใหประเทศมีขีด ความสามารถในการแขงขัน มีรายไดสูงหลุดพนจากกับดักรายไดปานกลาง คนไทยมี

ความสุข อยูดี กินดี สังคม มีความม่ันคง เสมอภาคและเปนธรรม ยุทธศาสตรชาติจึงประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตร ไดแก 

 



 

1. ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 

     ความม่ันคงเปนเรื่องท่ีสงผลกระทบตอการพัฒนาในทุกมิติ  โดยเฉพาะการเจริญเติบโตและความม่ันคงทาง

เศรษฐกิจ ความเชื่อม่ันของนานาชาติในดานการคาการลงทุนและการทองเท่ียว และความสงบ สุขของสังคมโดยรวม 

ดังนั้น เพ่ือใหบรรลุเปาหมายในการสรางเสถียรภาพภายในประเทศ ลด/ปูองกันภัย คุกคามจากภายนอก และสราง

ความเชื่อม่ันในกลุมประเทศอาเซียนและประชาคมโลก จึงมีกรอบแนวทางท่ีตองใหความสำคัญ ดังนี้ 

(๑)  เสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี 

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สรางจิตสำนึกของคนในชาติใหมีความจงรักภักดี และธำรงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย  

           (2)  ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ/พัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัดคอรรัปชั่น สรางความเปนธรรม 

ลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติกระจายอำนาจและสรางความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม  

               (๓)  ปองกันและแกไขการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตเนนการเสริมสรางกระบวนการสันติสุข

และแนวทางสันติวิธี ขจัดความขัดแยง ลดความรุนแรง และพัฒนาใหตรงกับความ ตองการของประชาชนตามแนวทาง 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา”  

               (๔)  บริหารจัดการความม่ันคงชายแดนและชายฝงทะเล โดยพัฒนาความรวมมือเปนหุนสวนยุทธศาสตร

ความม่ันคงและการพัฒนาการกอการราย โดยรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและอาเซียนพัฒนาพ้ืนท่ีชายแดนและ

ชายฝงทะเล พ้ืนท่ีศักยภาพตรวจคนเขาเมือง เสริมสรางความสัมพันธ ดานวัฒนธรรมเรงรัดจัดทำหลักเขตแดน แกไข

ปญหาพ้ืนท่ีทับซอน และปญหาการลักลอบเขาเมืองท้ังระบบ  

           (๕)  พัฒนาระบบกลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ รักษาดุลภาพของ

ความสัมพันธกับประเทศมหาอำนาจ เพ่ือรักษาผลประโยชนของชาติ สามารถปองกันและแกไขปญหาภัย คุกคามขาม

ชาติ ภัยกอการราย และเสริมสรางความม่ันคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร  

           (๖)  พัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกำลังปองกันประเทศและกองทัพ พัฒนาโครงสรางกำลังและ

ยุทโธปกรณท่ีเหมาะสม พัฒนาระบบงานขาวกรองใหมีประสิทธิภาพ พรอมสรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและ

มิตรประเทศ รวมท้ัง มีสวนรวมในการรักษาสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ 

               (๗)  พัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และ

การปกปองรักษาผลประโยชนแหงชาติทางทะเล รวมท้ังเสริมสรางความม่ันคงทางอาหาร พลังงานและน้ำ โดยมีการ

บริหารจัดการในแนวทางท่ีมีการจัดลำดับความสำคัญและเสริมหนุนตอกัน  

               (๘)  ปรับกระบวนการทำงานของกลไกท่ีเก่ียวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากข้ึน กำหนดการบริหาร

จัดการท่ีครบวงจรและยั่งยืน /พัฒนาปรับปรุงกฎหมายใหเอ้ือตอการดำเนินงาน และใหความสำคัญกับการติดตาม

ประเมินผลอยางเปนระบบและตอเนื่อง  
 

2. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  

    ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  เพ่ือใหประเทศไทยหลุดพนจากประเทศรายไดปาน

กลาง  จำเปนตองเพ่ิมอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP)  อยูท่ีรอยละ ๕.๐ - ๖.๐ ตอปใน

อีก ๑๕ ป  และรายไดตอหัวเพ่ิมข้ึนเปน ๑๒,๔๐๐ ดอลลารตอป ตองมุงเนนการยกระดับผลิตภาพและการใชนวัตกรรม

ในการเพ่ิมความสามารถในการแขงขันและการพัฒนาอยางยั่งยืนท้ังในสาขาอุตสาหกรรม  เกษตรและบริการ การสราง

ความม่ันคงดานอาหาร  รวมท้ัง  การพัฒนาฐานเศรษฐกิจแหงอนาคต  ดังนั้น  ประเทศตองมีแนวทางในการดำเนินงาน

ท่ีสำคัญ  ดังนี้  

 



 

(๑)  สมรรถนะทางเศรษฐกิจ  

(๒)  การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ  

(๓)  พัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน  

(๔)  การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง  

(๕)  การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน โดย (๑) ดานการขนสง ใหความสำคัญกับการ 

(๖)  การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก  
 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  

    การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรสูสังคมสูงวัย ภายใตสภาวะแวดลอมประเทศท่ีเปลี่ยนแปลงอยาง

ตอเนื่องและรวดเร็ว  สงผลใหตองพัฒนาคนและสังคมไทยใหเปนรากฐานท่ีแข็งแกรงของประเทศ  สามารถปรับตัวใน

สภาวะการเปลี่ยนแปลง  บริหารความเสี่ยง  และใชศักยภาพโอกาสไดเต็มตามกำลัง  ความสามารถท่ีพรอมรับกับการ

พัฒนาท่ีจะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต  โดยคนไทยท่ีพึงปรารถนาในอนาคตจะตองมีศักยภาพเพียงพอในการมีสวนรวม

พัฒนาประเทศ  มีความพรอมทางกาย ใจ สติปญญา มีทักษะการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล สามารถเรียนรูไดตอเนื่อง

ตลอดชีวิต มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง มีจิตสำนึก วัฒนธรรมท่ีดีงามรูคุณคาความเปนไทย มีครอบครัวท่ีม่ันคง   

เข็มแข็ง อบอุน สมาชิกทุกคนในครอบครัวรูจักหนาท่ี มีความรับผิดชอบ เปนครอบครัวท่ีม่ังค่ังดวยความอยูดีมีสุข มี

ความเอ้ืออาทรในครอบครัว และเปนรากฐานท่ีม่ันคงของชุมชนสังคม  โดยมีแนวทางท่ีสำคัญ  ดังนี้  

   (๑)  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยเริ่มพัฒนาตั้งแตใน

ครรภและตอเนื่องไปตลอดชวงชีวิต  

   (๒)  การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ โดยการปฏิรูปโครงสราง และระบบบริหาร

จัดการการศึกษาในทุกระดับ  

   (๓)  การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดีโดยมุงเนนการปองกันและควบคุมปจจัยท่ีคุกคาม สุขภาพการพัฒนา

สิ่งแวดลอมและสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอสุขภาพ 

        (๔)  การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทยใหเอ้ือตอการพัฒนาคน โดยเสริมสรางศักยภาพและบทบาท

หนาท่ีของสถาบันครอบครัวในการบมเพาะ วางรากฐานการพัฒนาจิตใจใหเขมแข็ง มีคุณธรรม จริยธรรม ความ

ซ่ือสัตย สุจริต มีจิตสำนึกสาธารณะ  
 

๔. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม  

               การพัฒนาท่ีมามาประเทศไทยตองเผชิญกับปญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม ในหลายมิติรายไดมีความ

แตกตางกันมากในระหวางกลุม  โอกาสในการเขาถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทรัพยากร กระบวนการ ยุติธรรม และ

บริการสาธารณะท่ีมีความแตกตางกันและขาดความเปนธรรม  โดยเฉพาะในระหวางภูมิภาคและ ระหวางพ้ืนท่ีตางๆ มา

โดยตลอด  และเปนสาเหตุสำคัญสวนหนึ่งท่ีทำใหเกิดความแตกแยกในสังคม ประเทศ ไทยจึงจำเปนตองเรงกระจาย

โอกาสการพัฒนาและสรางความม่ันคงใหท่ัวถึง  ปรับเปลี่ยนจากสังคมท่ีมีความ  เหลื่อมล้ำไปสูสังคมท่ีเสมอภาคและ

เปนธรรม  เปนสังคมท่ีคนอยูรวมกันไดอยางมีความสุข  อันเปนพ้ืนฐานสำคัญท่ีจะนำไปสูการพัฒนาท่ีม่ันคงและยั่งยืน  

โดยมีแนวทางท่ีสำคัญ  ดังนี้  

(๑)  การสรางความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางดานเศรษฐกิจและสังคม  โดยสรางความม่ันคง 

ทางดานรายไดและการออม  กระจายทรัพยากรใหท่ัวถึงเปนธรรมท้ังในดานบริการสาธารณะข้ันพ้ืนฐานทรัพยากรตางๆ  

      (2)  การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  โดยบูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพ
ภาครัฐ ๓ กองทุน  เพ่ือใหเกิดความเปนเอกภาพในการบริหารจัดการ  
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(๓)  การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย  โดยเตรียมการดาน 

โครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอผูสูงอายุและผูดอยโอกาส  
(4)  การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม  ทุนทางวัฒนธรรม  และความเขมแข็งของชุมชน  โดย 

การฟนฟูบทบาทสถาบันศาสนาในการสงเสริมศีลธรรม  คุณธรรม  จริยธรรมตามหลักคำสอนทางศาสนา  การธำรง

รักษาวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงาม  

(5)  การพัฒนาสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกสนับสนุนการพัฒนา  สงเสริมจรรยาบรรณของสือ่มวลชน ให 

ยึดม่ันปฏิบัติตามหลักวิชาชีพท่ีดีและรับผิดชอบตอสังคม  
 

๕. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

การพัฒนาเศรษฐกิจท่ีมุงการเจริญเติบโตเพ่ือสรางรายไดใหกับประเทศทำใหมีการบุกรุกทำลาย  และใช

ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติเกินศักยภาพของระบบนิเวศ  รวมท้ังกอใหเกิดผลกระทบตอ  สิ่งแวดลอม  ท้ังมลพิษ

ทางน้ำ  ทางอากาศ  ขยะและของเสียอันตราย  สงผลใหปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ทวคีวามรุนแรง  จึงมีแนวทางในการดำเนินงานท่ีสำคัญ  ดังนี้  

(๑)  จัดระบบอนุรักษ  ฟนฟูและปองกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ  ดำเนินการปกปองรักษาและฟนฟู

ทรัพยากรปาไม  ท้ังปาตนน้ำลำธาร  ปาชุมชน  และปาชายเลน  

              (๒)  วางระบบบริหารจัดการน้ำใหมีประสิทธภิาพ  ท้ังชวงตนน้ำ  กลางน้ำ  และปลายนำ้  เนนการปรับ

ระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ 

(๓)  พัฒนาและใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในทุกภาคเศรษฐกิจ  เพ่ือลดการปลอยกาซเรือน

กระจก  โดยมุงเนนการลดสัดสวนการใชเชื้อเพลิงฟอสซิล  และเพ่ิมสัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียนในภาคการผลิต

ไฟฟา  

                (๔)  พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  โดยพัฒนาพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม

หนาแนนใหเปนเมืองอุตสาหกรรมนิเวศตนแบบ  

(๕)  การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ  โดยลดการกอ

กาซเรือนกระจกในทุกภาคการผลติและการดำรงชีวิตประจำวัน  

(๖)  ใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดลอม  เพ่ือสงเสริมใหเกิดการลงทุนและ

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการผลิต  การบริโภค  และการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต  ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
 

6. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

    เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ  มีขีดสมรรถนะสูง  ปราศจากการ  ทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ  มีกฎหมายท่ีเอ้ือตอการบริหารจัดการ  สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก  

รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผล  มีความคุมคาโปรงใส  และเกิดความเปนธรรม ในการใหบริการสาธารณะ  

และสอดคลองกับทิศทางและบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกจำเปนตองมี  กรอบแนวทางในการดำเนินงานท่ีสำคัญ  

ดังนี้   

   (๑)  การปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ  ดานรายไดจำเปนตองปฎิรูประบบภาษี

ท้ังระบบ ทางดานรายจายจะตองมีการปฏิรูประบบการใชจายงบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล  

(๒)  การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสรางของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดท่ีเหมาะสม เกิดความ

คุมคาและรองรับกับสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานท่ีมีความหลากหลายซับซอน มากข้ึน  
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               (๓)  การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ โดยวางระบบบริหารงานแบบบูรณาการใน

ยุทธศาสตรท่ีสำคัญของประเทศใหมีความสอดคลองเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ  ยุทธศาสตรกระทรวง ยุทธศาสตรจังหวัดและกลุมจังหวัด รวมท้ังแผนพัฒนาอำเภอ ชุมชน ทองถ่ินและ

หมูบาน  

               (๔)  การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการ โดยวางแผน

กำลังคนเชิงยุทธศาสตรใหมีความเหมาะสม ไมเปนภาระตองบประมาณประเทศ  

 (๕)  การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยสงเสริมสนับสนุนใหภาคีองคกร ภาคเอกชน ภาคประชา

สังคม ชุมชนและประชาชน และเครือขายตางๆ สอดสองเฝาระวัง ตรวจสอบ หรือ ตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการคุมครองพยานและผูท่ีเก่ียวของ  

     (๖)  การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ  เปนการพัฒนางานบริการของ 

หนวยงานภาครัฐสูความเปนเลิศ 

(๗)  การปรับปรุงแกไขและยกเลิกกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับท่ีลาสมัย เปนอุปสรรค ไมเปนธรรม ไม

สอดคลอง และไมเอ้ืออำนวยตอการบริหารราชการแผนดิน การประกอบธุรกิจ ขอตกลงระหวางประเทศและการ

แขงขันระหวางประเทศ ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับท่ีสรางภาระใหกับประชาชน หรือเปดชองใหเกิดการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ รวมท้ังการออกกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับใหมในระยะตอไปจะตอง

มีการพิจารณาและตรวจสอบความจำเปนกอนการออกกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับดังกลาว 
  

1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 ไดกำหนดสถานะและทิศทางการปรับตัวของประเทศ 

ไทยไววา  ประเทศไทยตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอกประเทศในอนาคต  และผลของการพัฒนา
ท่ีมามาแสดงวาประเทศไทยมีศักยภาพและโอกาสในการปรับตัว  และไดรับประโยชนจากสถานการณการเปลี่ยนแปลง  
จึงควรพิจารณานำจุดแข็งของประเทศไทยท่ีสั่งสมมาตั้งแตอดีต  ปรับปรุงจุดออนมาใชจัดการกับโอกาสและอุปสรรค
เพ่ือวิเคราะหสถานะและทิศทางการปรับตัวของประเทศไทย  ดังนี้ 
 

ดานเศรษฐกิจ  
1.  ประเทศไทยจัดอยูในกลุมประเทศท่ีมีรายไดระดับปานกลางตอนบน การขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอ

ตัวอยางเห็นไดชัด และมีแนวโนมท่ีความสามารถในการรักษาสวนแบงการตลาดจะลดลง  เพราะกำลังสูญเสีย
ความสามารถในการแขงขัน  

2.  อันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยโดยรวมอยูในอันดับท่ี 30 จาก 60 ประเทศ ชั้นนำ 
ในขณะท่ีมาเลเซียอยูในอันดับท่ี 14 และสิงคโปรอันดับท่ี 3 โดยสมรรถนะทางเศรษฐกิจและ ประสิทธิภาพภาคเอกชน
อยูในอันดับท่ีดี ในขณะท่ีการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน โดยเฉพาะดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการศึกษาอยูใน
อันดับท่ีไมดี  

3.  โครงสรางการผลิตมีการเปลี่ยนผานจากภาคเกษตรและอุตสาหกรรมไปสูบริการมากข้ึน มีสัดสวนภาค
บริการตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศสูงสุด เปดโอกาสใหประเทศกาวสูความเปนชาติ การคาและบริการ  

4.  ความรวมมือระหวางประเทศไทยกับภูมิภาคและโลกมีมากข้ึน โดยเฉพาะภูมิภาคอาเซียนและมีแนวโนม
เพ่ิมข้ึนในอนาคต จะนำไปสูการสรางอำนาจการตอรองการเมือง สังคม และสิ่งแวดลอม ขยายตลาด และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขัน  

 
 
 



 
 

ดานสังคม  
1. ประเทศไทยกำลังกาวสูสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณเม่ือสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ทำใหภาระการคลัง

เพ่ิมข้ึน อัตราการพ่ึงพาของประชากรวัยแรงงานตองแบกรับดูแลผูสูงอายุเพ่ิมสูงข้ึน มีแนวโนมการพ่ึงพา
แรงงานจากประเทศเพ่ือนบาน และสามารถขยายตลาดสินคาผูสูงอายุในประเทศ  

2.  คุณภาพของคนไทยมีแนวโนมดีข้ึน โดยมีปการศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมสูงข้ึน มีสุขภาวะดีข้ึนและไดรับ หลักประกัน
สุขภาพอยางท่ัวถึง  

3.  ผลิตภาพการผลิตแรงงานไทยยังต่ำ ขณะท่ีความตองการกำลังคนท่ีมีทักษะและองคความรูสูง ท้ังปริมาณ
และคุณภาพเพ่ิมมากข้ึน และมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วจากการกาวเขาสูยุคอุตสาหกรรม 4.0 แตไทยสามารถ
ดึงดูดแรงงานทักษะสูงจากตางประเทศ แตยังตองปองกันการเคลื่อนยายของแรงงาน ทักษะสูงไปสูประเทศท่ีมีคาแรงสูง
กวา 

4.  ความยากจนมีแนวโนมลดลง แตความเหลื่อมล้ำยังเปนปญหาสำคัญท่ีนำไปสูความขัดแยงในสังคม โดยท่ี
บริบทการเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางและประชากร และโครงสรางเศรษฐกิจอาจสงผลใหปญหาความยากจนและความ
เหลื่อมล้ำทวีความรุนแรงข้ึน ขณะท่ีแนวโนมของความเหลื่อมล้ำระหวางแรงงานท่ีมีทักษะสูงและทักษะต่ำจะยิ่งขยายตัว
เพ่ิมข้ึนจากความแตกตางกันทางดานรายได  

5.  สังคมไทยกำลังประสบปญหาวิกฤตจากการท่ีมีคานิยมเปลี่ยนแปลงไปตามประแสวัฒนธรรมตางชาติท่ี
หลากหลาย เนื่องจากขาดทักษะการคิด วิเคราะห ไมสามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมท่ีดี เพ่ือปรับเปลี่ยน
คานิยมและพฤติกรรมใหสามารถปรับตัวเขากับกระแสใหมของโลกได 

ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
1.  ภาวะโลกรอนเปนปจจัยเสี่ยงท่ีสำคัญท่ีจะสงผลกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพ กอใหเกิดวิกฤตน้ำ

และการเกิดภัยพิบัติท่ีรุนแรงมากข้ึน ทำใหประเทศไทยตองพัฒนาและยกระดับการจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพเพ่ือรับมือกับวิกฤตท่ีเกิดข้ึน 

2.  การใชทุนทรัพยากรเกินกวาศักยภาพในการฟนตัวของระบบนิเวศ สงผลกระทบตอวิถีชีวิตของ ประชาชน 
ทำใหเกิดกระแสการอนุรักษในสังคม ความขัดแยงในการใชประโยชนทรัพยากรจะมีแนวโนมรุนแรงมากข้ึน รัฐจะตองมี
กลไกจัดการความขัดแยง สรางธรรมาภิบาล และความเปนธรรมในการบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติ  

3.  การบริหารจัดการน้ำท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพยังขาดประสิทธิภาพ ทำใหเกิดการขาดแคลนน้ำระบบ
นิเวศลุมน้ำเสื่อมโทรม และภาวะการขาดแคลนน้ำในอนาคตจะเพ่ิมมากข้ึน จากการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
จำเปนตองพัฒนากลไกการบริหารจัดการ และใหมีการจัดการท้ังดานอุปสงคและอุปทานเพ่ือใหเกิดความยั่งยืนใน
อนาคต  

4.  ปญหามลพิษในสิ่งแวดลอมสงผลกระทบท้ังดานคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยของประชากร และมีตนทุน
ทางเศรษฐกิจในการจัดการแกไข ซ่ึงจะเปนปญหาหลักของเมืองท่ีมีความเจริญอยางรวดเร็วในอนาคต จำเปนตองมีการ
วางแผนลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือการจัดการสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม  

 

ดานความม่ันคง  
1.  ประเทศไทยมีสถาบันพระมหากษัตริยเปนสถาบันหลักท่ียึดโยงคนในชาติใหเกาะเก่ียวกันอยางแนบแนนแต

ยังถูกลวงละเมิดดวยการใหขอมูลท่ีบิดเบือนผานเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยยังมีความพยายามนำสถาบันหลัก
มาเชื่อมโยงกับความขัดแยงทางการเมืองและความเห็นตางทางความคิด เพ่ือใหเกิดความขัดแยง นำไปสูความแตกแยก
ในสังคม  

2.  ไทยมีความเสี่ยงตอการกอการราย   
3.  ประเทศไทยมีความสุมเสี่ยงในดานไซเบอรโดยเครื่องคอมพิวเตอรประมาณ 1 ใน 5 เครื่อง ใน ประเทศถูก

โจมตีจากโปรแกรมท่ีไมพึงประสงค และในอนาคตแนวโนมความเสี่ยงอาจจะเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ  
4.  ประเทศไทยเผชิญปญหาอาชญากรรมขามชาติท่ีหลายรูปแบบและมีวิธีการท่ีซับซอนมากข้ึน  
 



 
 

ดานการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภบิาล  
1.  การใหบริการประชาชนจะตองปรับปรุงใหไดมาตรฐานสากลเม่ือเทียบกับตางประเทศ  
2.  การสรรหาและพัฒนาขาราชการท่ีมีคุณภาพทดแทนขาราชการท่ีเกษียณอายุ  
3.  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐใหสามารถปรับตัวใหทันกับยุคดิจิทัล 
4.  การทุจริตและประพฤติมิชอบไดขยายไปในวงกวางท้ังในภาครัฐและเอกชน  
5.  กระบวนการยุติธรรมยังขาดประสิทธิภาพ และกฎหมายลาสมัยไมสอดคลองกับขอตกลงระหวาง ประเทศ  
 

อีกท้ัง การพัฒนาประเทศของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ในระยะท่ีมามา ประเทศไทยตองเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงหลากหลายรูปแบบท้ังภายในและภายนอกประเทศ อาทิ ความไมมีเสถียรภาพทางการเมือง ในประเทศ 
การเขาสูสังคมผูสูงวัย ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี  กระแส การเปดเศรษฐกิจเสรี 
การกอการรายขามชาติ  และภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ประกอบกับการพัฒนาท่ีมามายังคงประสบปญหาหลายๆ ดาน ท้ัง
ปญหาคุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ความเสื่อมถอยทางวัฒนธรรม ผลิตภาพการผลิตต่ำ และความ
เสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

ดังนั้น การพัฒนาประเทศในชวงแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี 12  จำเปนตองมีการเตรียมความพรอมเพ่ือรับมือตอ
บริบทการเปลี่ยนแปลงตางๆ อยางเหมาะสมมากข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งการวางแผนพัฒนาท่ีคำนึงถึง การวางรากฐาน
ของประเทศในระยะยาว ท้ังในดานความม่ันคงเศรษฐกิจ / สังคม /ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ การบริหาร
จัดการท่ีดี โดยมีหลักการสำคัญของแผนฯ ประกอบดวย  

1.  ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” อยางตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9-11 เพ่ือให การพัฒนา
ในทุกมิติเปนไปอยางมีบูรณาการ บนทางสายกลาง มีความพอประมาณ มีเหตุผล รวมถึงมีระบบภูมิคุมกันท่ีดี สอดคลอง
กับภูมิสังคม การพัฒนาทุกดาน มีดุลยภาพ ท้ังมิติเศรษฐกิจ สังคม และ ระบบนิเวศน มีความสอดรับ เก้ือกูล และพ่ึงพา
อาศัยซ่ึงกันและกัน การพัฒนาในมิติหนึ่งไมสงผลกระทบทางลบอยางมีนัยยะสำคัญตอมิติอ่ืนๆ สามารถพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศใหเจริญเติบโตอยางตอเนื่องมี คุณภาพ และมีเสถียรภาพ การกระจายความม่ันคงอยางท่ัวถึงและเปนธรรม 
เปนการเติบโตท่ีไมทำลายสิ่งแวดลอม ชุมชน วิถีชีวิต คานิยม ประเพณี และวัฒนธรรม เพ่ือมุงไปสูความม่ันคง ม่ังค่ัง 
และยั่งยืนของประเทศอยางแทจริง  

2.  คำนึงถึง “การพัฒนาท่ียั่งยืน” โดยใช “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” มุงสรางคนไทยใหเปนพลังสำคัญใน
การสรางความม่ันคงของชาติ เปนกลจักรสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมและการบริหารจัดการ โดยในมิติสังคมพัฒนาคนทุกชวงวัย และเตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางมี
คุณภาพ มุงเนนใหคนมีศักยภาพและการเรียนรู มีความคิด สรางสรรค มีความสามารถรอบดาน และมีโอกาสในการ
เขาถึงคุณภาพของการศึกษาอยางเทาเทียม ลด ความเหลื่อมล้ำ ในสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนและ
ครอบครัว ใหดีข้ึน ในมิติเศรษฐกิจ พัฒนาคน ทางดานคุณภาพและปริมาณ  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแขงขันท้ังในภาคการ
ผลิตและภาคบริการเพ่ือกาวสูการหลุดพนจากกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง ในมิติดานทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม มุงสรางคนใหใชและอยูกับสิ่งแวดลอม  

3.  มุงเสริมสรางกลไกการพัฒนาประเทศเพ่ือสรางพลังการขับเคลื่อนยุทธศาสตรตางๆ  อยางมี ประสิทธิภาพ 
ท้ังกลไกท่ีเปนกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ โดยตองปรับปรุงใหเอ้ือตอการขับเคลื่อนการ พัฒนาในทุกระดับ มีความ
เหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณลดความซ้ำซอน หรือ เปนอุปสรรคตอการหนุนเสริมการปฏิรูปประเทศในดาน
ตางๆ ควบคูกับการพัฒนากลไกการทำงานในรูปแบบของคณะกรรมการ หรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร  หรือประเด็นการพัฒนาเฉพาะในแผนฯ ท้ังในระดับ ประเทศ และระดับพ้ืนท่ีใหดำเนินการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เพ่ิมบทบาทของกลไกภาคองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรคใหเปนเครื่องมือหลัก
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกภาคสวน 

 

กลาวโดยสรุป  หลักการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จะมุงเนนการพัฒนาท่ีนอมนำ หลักปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนหลักปรัชญาพ้ืนฐานในการกำกับทิศทางการพัฒนาประเทศใหเติบโตอยางมีดุลยภาพ 
คำนึงถึงการวางรากฐานการพัฒนาในระยะยาว คนในชาติจะตองไดรับการพัฒนา ใหเปนคนดี คนเกง มีคุณธรรม 



จริยธรรม ความเพียร และมีจิตสำนึก คำนึงถึงประโยชนของชาติเปน สำคัญ รวมถึงใหความสำคัญกับการพัฒนากลไก
สำคัญในการขับเคลื่อนแผนฯ ท้ังการปรับปรุงกฎหมาย และกฎระเบียบ กลไกการทำงานท่ีมีหนาท่ีผลักดันประเด็นการ
พัฒนาสำคัญตางๆ และกลไกท่ีเก่ียวของกับการใชองคความรู เพ่ือใหประเทศกาวไปสูสังคมท่ี “ม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน” 
ไดในอนาคตโดยกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 10 ยุทธศาสตร  คือ 

 

ยุทธศาสตรท่ี 1   การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  
ยุทธศาสตรท่ี 2   การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสงัคม  
ยุทธศาสตรท่ี 3   การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน  
ยุทธศาสตรท่ี 4   การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน  
ยุทธศาสตรท่ี 5   ความม่ันคง  
ยุทธศาสตรท่ี 6   การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
ยุทธศาสตรท่ี 7   การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส  
ยุทธศาสตรท่ี 8   วิทยาศาสตรเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
ยุทธศาสตรท่ี 9   การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ  
ยุทธศาสตรท่ี 10 การตางประเทศ ประเทศเพ่ือนบาน และภูมิภาค 

1.3 แผนพัฒนากลุมจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู 
 

1.3.1 ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
 

          วิสัยทัศน 
            “เปนศูนยกลางการลงทุนดานการคา เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การบริการ  

                     การทองเท่ียวของอนุภูมิภาคลุมน้ำโขงและประชาคมอาเซียน” 

เปาประสงค 
1.  เพ่ือใหมีโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีพรอมรองรับการเปนศูนยกลาง   
     การลงทุนดานตางๆ ในลุมน้ำโขง 

   2.  เพ่ือผลิตสินคาทางการเกษตรใหไดมาตรฐาน  และแปรรูปสินคาเพ่ือเพ่ิมมูลคา 
   3.  เพ่ือเพ่ิมรายไดจากการทองเท่ียว  
   4.  เพ่ือใหเกิดความรวมมือในดานตางๆ  ของทุกภาคสวนสูประชาคมอาเซียน 
   5.  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการตลาด  และการคา 

6.  เพ่ือใหมีบุคลากรท่ีมีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลง 
 

พันธกิจ 
๑. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในการลงทุนดานการคา  เกษตรกรรม  

อุตสาหกรรมเกษตร  และการทองเท่ียว  เพ่ือกระจายประโยชนสูประชาชนทุกอาชีพของกลุม   
     จังหวัดอยางท่ัวถึง 
๒. พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของระบบการผลิต  และระบบการตลาดในดานการ 

เกษตรกรรม  อุตสาหกรรมการผลิต  การบริการ  และแรงงานใหเปนไปตามมาตรฐาน 
๓. สงเสริมความรวมมือทางการคาการเกษตร  การบริการและการการทองเท่ียวกับประชาคม 

อาเซียน 
๔.  พัฒนาทรัพยากรมนุษยทุกภาคสวน 
๕.  วนใหสามารถรองรับการเปนประชาคมอาเซียน 
๖.  รักษาสมดุลของการพัฒนาเศรษฐกิจกับคุณภาพชีวติ  วัฒนธรรม  สังคมและสิ่งแวดลอม 

                          อยางมีธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 



 
   ประเด็นยุทธศาสตร 
            จากวิสัยทัศนการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ขางตน  เพ่ือใหการพัฒนา
กลุมจังหวัดเปนไปตามกรอบวิสัยทัศน  กลุมจังหวัดจึงไดกำหนดประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนากลุมจังหวัด  ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  สงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรใหไดมาตรฐานอยางครบวงจร 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันดานการลงทุน อุตสาหกรรม และการคา 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3  พัฒนาศักยภาพดานการทองเท่ียว 

1.3.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู 
 

๑. วิสัยทัศนการพัฒนา 
วิสัยทัศน (vision) 
        “หนองบัวลำภูเปนเมืองนาอยู  เคียงคูธรรมชาติ ประชาชนฉลาดทำกิน ในดินแดนสันติสุข” 

พันธกิจ (Mission) 
         1.พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสง ระบบบริการสาธารณะ  และระบบการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยใหไดมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 
         2.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลระหวางการอนุรักษ  ฟนฟูและใชประโยชนอยาง
เหมาะสมและยัง่ยืน 
         3.สนับสนุน  สงเสริมและพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและการสาธารณสุขเพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน 
        4.สงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก การคา การลงทุน และการทองเท่ียว ใหเขมแข็งสามารถแขงขันได 

เปาประสงครวม 
 ประชาชนจังหวัดหนองบัวลำภูมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สังคมมีความม่ันคงปลอดภัยในการดำรงชีพ ดวยรายไดหลัก
จากเกษตรและการทองเท่ียว  ภายใตการพัฒนาอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีภูมิปญญาทองถ่ิน และสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนทองถ่ินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
 ประเด็ ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถ่ิน 
 ประเด็ ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทองถ่ิน..    
 ประเด็ ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน.................................           
 ประเด็ ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนทองถ่ินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                    

ยุทธศาสตรท่ี 1    ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถิ่น 
เปาประสงค 
 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สังคมมีความม่ันคง ปลอดภัย 
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
 1.จำนวนหนี้สินเฉลี่ยตอครวัเรือนลดลง 
 2.อัตราการปวยดวยโรคท่ีสำคัญ เชน เบาหวาน ลดลง 
 3.จำนวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ปข้ึนไป 
 4.ประชากรผูพิการ/ผูดอยโอกาส ไดรับการดูแลชวยเหลือจากภาครัฐเพ่ิมข้ึนรอยละ 70 
 5.จำนวนการมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรมของหนวยงานของรฐั 
 
 
 



 
กลยุทธการพัฒนา/แนวทางการพัฒนา 
 1.พัฒนาศักยภาพของครัวเรือนและชุมชนในการประกอบอาชีพ 
 2.สงเสริม ปองกัน รักษาและฟนฟูสุขภาพประชาชน 
 3.พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
 4.สรางภูมิคุมกันทางสังคมใหกับคนในสังคมทุกชวงวัยและผูพิการ พัฒนาใหมีความเขมแข็งตลอดชีวิต 
 5.สงเสริม สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน 
 6.พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การคมนาคม และเสริมสรางจิตสำนึกในการลดอุบัติเหตุอุบัติภัย ใหกับประชาชน 
  

ยุทธศาสตรท่ี 2    ดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมทองถิ่น 
เปาประสงค 
 1.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีความอุดมสมบูรณและยั่งยืน 
 2.บริหารจัดการน้ำอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
 1.จำนวนพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ิมข้ึน รอยละ 1 ตอป 
 2.คุณภาพสิ่งแวดลอม (น้ำ ,อากาศ) อยูในเกณฑมาตรฐาน 
 3.ปริมาณขยะลดลงรอยละ 7 ตอป 
 4.พ้ืนท่ีไดรับประโยชนจากระบบชลประทาน/กักเก็บน้ำเพ่ิมข้ึน 
กลยุทธการพัฒนา/แนวทางการพัฒนา 
 1.อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติอยางมีสวนรวม 
 2.อนุรักษและฟนฟูพ้ืนท่ีปาตนน้ำและพ้ืนท่ีลุมน้ำ 
 3.บรหิารจัดการขยะและน้ำเสียอยางมีประสิทธิภาพ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น......... 
เปาประสงค 

1.อนุรักษศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
 2.เพ่ิมมูลคาการทองเท่ียว 
 3.สงเสริมการกีฬาเพ่ือสุขภาพและมุงเนนสูความเปนเลิศ 
ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

1.ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน ไดรับการอนุรักษและสืบสาน รอยละ 50 ตอป 
2.รายไดจากการทองเท่ียวเพ่ิมข้ึนรอยละ 10 ตอป 
3.จำนวนนักทองเท่ียวเพ่ิมข้ึนรอยละ 10 ตอป 
4.ประชาชนออกกำลังกายและเลนกีฬาเพ่ิมมากข้ึน รอยละ 5 ตอป 

กลยุทธการพัฒนา/แนวทางการพัฒนา 
 1.สงเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ินของจังหวัดหนองบัวลำภู 
 2.พัฒนาแหลงทองเท่ียวตามศักยภาพของพ้ืนท่ี 
 3.สงเสริมประชาสัมพันธการตลาดดานการทองเท่ียว 
 4.สงเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 

ยุทธศาสตรท่ี 4   ดานการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนทองถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เปาประสงค 

1.เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน และรายไดของเกษตรกร 
2.เพ่ิมพ้ืนท่ีเกษตรอินทรีย 
 
 



 
 
3.สรางความเขมแข็งของกลุมอาชีพและผูประกอบการขนาดกลางขนาดยอม 
4.เพ่ิมศักยภาพการผลิตและมูลคาผลผลิตการเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน การบริการ 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
 1.ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัด (GDP) ขยายตัวรอยละ 4 ตอป 

1.ประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน รอยละ 10 ตอป 

2.พ้ืนท่ีเกษตรอินทรียเพ่ิมข้ึน เปน 30,000 ไร 

3.มีการรวมกลุมอาชีพเพ่ิมข้ึน 30 กลุมตอป 

กลยุทธการพัฒนา/แนวทางการพัฒนา 
 1.พัฒนาศักยภาพและยกระดับผูผลิตผูประกอบการดวยองคความรูนวัตกรรมและการสงเสริมการตลาด 
 2.พัฒนาเกษตรปลอดภัยสูเกษตรอินทรียอยางเปนระบบอยางยั่งยืน 
 3.สงเสริมและสนับสนุนวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เพ่ือสรางความเขมแข็ง 

 

วิสัยทัศน ทต..ยางหลอ  

“บริหารแบบธรรมาภิบาล สงเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต บริหารจัดการ

ส่ิงแวดลอมใหเปนเมืองนาอยู  เคียงคูการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  สรางคานิยมเศรษฐกิจ

พอเพียง” 

วิสัยทัศนการพัฒนา 
  เทศบาลตำบลยางหลอ  ไดกำหนดวิสัยทัศน (vision)  เพ่ือเปนสภาพการณในอุดมคติซ่ึงเปนจุดหมายปรารถนา
อนาคตหวังท่ีจะเกิดข้ึนหรือบรรลุผลในอนาคตขางหนา เทศบาลตำบลยางหลอ  เปนเทศบาลตำบลขนาดกลาง  ท่ีมี
ประชากรอยูกันอยางสงบสุข  เปนชุมชนเกาแกและมีความสามัคคี จึงไดกำหนดวิสัยทัศน ดังนี้  

ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565 
   แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลยางหลอ  เปนแผนยุทธศาสตรท่ีกำหนดระยะเวลา 5 ป พ.ศ. 
2561- 2565   ซ่ึงเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลตำบลยางหลอ  ท่ีกำหนดยุทธศาสตร และแนวทาง
การพัฒนาของเทศบาลตำบลยางหลอ  ซ่ึงแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดย
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
หนองบัวลำภู  อำเภอสุวรรณคูหา และแผนชุมชนตำบลยางหลอ  
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลยางหลอ  มีรายละเอียด ดังนี ้
    ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสรางพ้ืนฐาน 
    ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพคนและความเขมแข็งของชุมชน คุณภาพชีวิต การศึกษา และ
สงเสริมศิลปะวัฒนธรรม 
    ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน 
    ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาการเมืองและระบบบริหารจัดการท่ีดี 
    ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 

เปาประสงค   
   1. มีระบบคมนาคมสะดวก ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการท่ีไดมาตรฐานและเพียงพอ ตอความตองการของ
ประชาชน    
  2. มีแหลงทองเท่ียวและท่ีพักผอนหยอนใจสำหรับนักทองเท่ียวและประชาชนในพ้ืนท่ี    
 
 
 



 
 
  3. ประชาชนไดรับสวัสดิการทางสังคม และเขาถึงระบบการศึกษาและสาธารณสุขอยางท่ัวถึง และมีคุณภาพ สังคม 
มีความเขมแข็งตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชน เด็ก และเยาวชน มีการ ออกกำลังกายมากข้ึน        
        4. ประชาชนมีจิตส านกึในการอนุรักษ และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิ ปญญาทองถ่ิน     
        5. ประชาชนมีความรูในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ชุมชนมีความเขมแข็ง หางไกล ยาเสพติด สามารถ
พ่ึงพาตนเองได    
         6. ประชาชนมีจิตส านึกและมีสวนรวมในการอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีการ
ลดปริมาณขยะและกำจัดขยะชุมชนใหถูกหลักวิชาการ    
          7. องคกรมีการบริหารจัดการอยางโปรงใส ประชาชนไดรับการบริการท่ีมีคุณภาพ ประชาชน มีจิตสำนึกในการ
ปฏบิัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
 
ตัวช้ีวัด    
  1.  จำนวนถนน ทอ/รางระบายน้ำ  น้ำประปา  ไฟฟาสวนภูมิภาค ไฟฟาแสงสวางสาธารณะ เสียงตามสาย และ
ศาลาประชาคมไดมาตรฐานและเพียงพอตอความตองการของประชาชนเพ่ิมข้ึน    
  2.  จำนวนสระน้ำคลอง  อางเก็บน้ำ และบอนำ้บาดาลไดมาตรฐาน  เพียงพอตอความตองการของประชาชน
เพ่ิมข้ึน    
         3. มีจำนวนแหลงทองเท่ียวและท่ีพักผอนหยอนใจเพ่ิมมากข้ึน    
      4. รอยละ/จำนวนของประชาชนท่ีไดรับเบี้ยยังชีพ การสงเคราะหและพัฒนาศักยภาพ ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวย
เอดส  ผูยากไรอยางท่ัวถึง    
         5. รอยละ/จำนวนของประชาชนท่ีไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ    
         6. รอยละของประชาชนท่ีไดรับการสงเสริมสุขภาพกายและจิตท่ีดี    
         7. รอยละของประชาชนท่ีมีจิตสำนึกในการอนุรักษและสืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญา
ทองถ่ิน    
         8. รอยละของจำนวนประชาชน/จำนวนหมูบานมีความเปนระเบียบ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน    
         9. รอยละของจำนวนประชาชน/จำนวนหมูบานท่ีมีสวนรวมในการแกไขปญหายาเสพติด    
         10. รอยละของประชาชน/หมูบานมีสวนรวมในการอนุรักษและใชประโยชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ไดอยางยั่งยืน    
         11. รอยละของประชาชน/จำนวนหมูบานมีสวนรวมการบริหารและการบริการตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี  

คาเปาหมาย 
๑. ประชาชนไดรับบริหารดานโครงสรางพ้ืนฐานใหมีความสะดวกและรวดเร็ว 

 ๒. ประชาชนมีความรูและบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 

 ๓. ประชาชนมีสุขภาวะดีข้ึน มีคุณธรรม จริยธรรม และมีรายไดเพียงพอตอการดำรงชีพ 

๔. มลภาวะและสิ่งแวดลอมไมเปนพิษทำใหชุมชนนาอยูอยางสงบสุข 

กลยุทธ    
   ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 กอสราง ปรับปรุง บำรุงรักษา สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และไฟฟา 
1.2 พัฒนาระบบจราจร 

 
 
 
 



 
     
   ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพคนและความเขมแข็งของชุมชน คุณภาพชีวิต การศึกษา และสงเสริม
ศิลปะวัฒนธรรม 
     2.1 ปองกัน รักษาและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน     
     2.2 สงเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีในชุมชน     
     2.3 สงเสริมสวัสดิการและนันทนาการ    
   ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน 

   3.1 สงเสริมอาชีพและเพ่ิมรายไดแกประชาชน     
   3.2 สงเสริมชุมชนในการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง      

   ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาการเมืองและระบบบริหารจัดการท่ีดี 
     4.1 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ในการบริหารพัฒนาชุมชนของตนเองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
     4.2 การปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร 
     4.3 การปรับปรุงและพัฒนารายไดของเทศบาล 
     4.4 การปรับปรุง และพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานท่ีปฎิบัติงาน 
     4.5 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาต ิ

   5.1 การสรางจิตสำนึกและความตะหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม     
   5.2 การเฝาระวังปองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม         
   5.3 การบำบัดฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม         
ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 

   การจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นของทต..มีความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม  ดังนี ้

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของทต.     

เป้าประสงค์  

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์  



 

 

3. การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น  

3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทำยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2   ของเทศบาลตำบลยาง

หลอ  ไดใชเทคนิคการวิเคราะหแบบ SWOT Analysis ไดแก การพิจารณาวิเคราะห จุดแข็ง (S = Strength) จุดออน 

(W = Weakness) โอกาส (O = Opportunity) และอุปสรรค (T = Threat) โดยวิเคราะหภาพรวม ในดานเศรษฐกิจ 

สังคม การศึกษา การผงัเมือง เทคโนโลยี และดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สามารถสรุปไดดังนี้  

จุดแข็ง (S: Strength)  

๑. เทศบาลตำบลยางหลอ  เปนองคกรท่ีสามารถกำหนดแนวทางในการพัฒนาทองถ่ิน ในดานนโยบาย 

การบริหารงานบุคคล และการเงินการคลังอยางมีเอกภาพ และสอดคลองกับปญหา ความตองการของประชาชน โดย

ผานกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ี  

๒. เทศบาลตำบลยางหลอ  เปนหนวยงานท่ีมีความใกลชิดกับประชาชนมากท่ีสดุสามารถแกปญหา

และตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางรวดเร็ว  

๓. ดานการศึกษา ตำบลยางหลอมีโรงเรียนประถมศึกษา 5 แหง และโรงเรียนมัธยมศึกษา  ๑ แหง 

สามารถรองรับเด็กนักเรียนไดอยางเพียงพอ  

๔. ตำบลยางหลอเปนชุมชนท่ีประกอบอาชีพดานเกษตรกรรมท่ีเขมแข็ง สามารถผลิตขาว ออย ท่ีมี

คุณภาพ  

๕. มีลำน้ำสายสำคัญไหลผาน คือ ลำหวยมอ ลำหวยยาง ลำห้ำพวย  ซ่ึงมีความสำคัญทางดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน ดาน การเกษตร และดานเศรษฐกิจในชุมชนเปนอยางมาก  

จุดออน (W : Weakness)  

๑. ประชาชนในพ้ืนท่ีไมใหความสำคัญท่ีจะเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น การตรวจสอบ

ติดตามและประเมินผล และการดำเนินงานตาง ๆ เทาท่ีควร  

๒. การใชทรัพยากรธรรมชาติและการทำลายสิ่งแวดลอมเพ่ิมข้ึน กอใหเกิดปญหามลภาวะตอ สุขภาพ

ของประชาชน  

๓. ขาดการจัดทำระบบฐานขอมูลท่ีทันสมัย และเปนปจจุบันท่ีมีความครบถวน ถูกตอง สมบูรณ 

สามารถเชื่อมโยงขอมูลไดกับทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ  

๔. การประสานงานการทำงานภายในตำบลยงัขาดความรวมมืออยางเต็มกำลังความสามารถ  

๕. เกษตรกรสวนใหญขาดความรูความสามารถ ในการใชเทคโนโลยีดานการเกษตรดานการ ผลิต ขาด

อาชีพเสริม และบางพ้ืนท่ีขาดกรรมสิทธิ์ในท่ีดินท ากิน แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตำบลยาง

หลอ 

โอกาส (O : Opportunity)  

๑. นโยบายการกระจายอำนาจทำใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตองปรับบทบาท ภารกิจ หนาท่ี และ

พัฒนาระบบบริหารงานของทองถ่ินรูปแบบตางๆ ใหมีความเข็มแข็ง มีประสิทธิภาพและมีระบบบริหารจัดการท่ีดี  

           ๒.  นโยบายรัฐบาลในการสงเสริมการกระจายอำนาจการปกครองสูทองถ่ิน  โดยสรางดุลยภาพ 

ระหวางการกำกับดูแลและความเปนอิสระของทองถ่ินในการบริหารจัดการงบประมาณ  และบคุลากรของทองถ่ิน  

๓.   มีเสนทางคมนาคมท่ีสะดวกและเหมาะสม สามารถขนสงสนิคาการเกษตร รวมถึงสามารถ รองรับ

การขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 

 



 

 

๔. มีการติดตอประสานงานเปนอยางดี ระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินตาง ๆ  ในเขตอำเภอ 

สรุรณคูหา และเขตจังหวัดฯ ชวยใหเกิดภาคีเครือขายความรวมมือท่ีมีประสิทธิภาพ  

อุปสรรค ขอจำกัด (T : Threat)  

๑. เทศบาลตำบลยางหลอ  มีงบประมาณอยางจำกัดในการดำเนินการบริการสาธารณะ ภายในชุมชน 

สงผลใหไมสามารถดำเนินการดานโครงสรางพ้ืนฐาน ซ่ึงตองใชงบประมาณในการดำเนินงานสูง รวมถึงการจัดระบบการ

บริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการดำเนินการดานอ่ืน ๆ  ใหกับประชาชนใน ชุมชนไดอยางท่ัวถึง  

๒. การกระจายอำนาจ และการถายโอนภารกิจใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมชัดเจน เชน เรื่อง

การศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของงบประมาณแผนดินท่ีจะตองจัดสรรใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

๓. ตำบลยางหลอประสบภัยธรรมชาติซ้ำซาก (ภัยน้ำทวม , ภัยแลง)  

๔. ระเบียบกฎหมายท่ีเปลี่ยนแปลงบอย และขาดความชัดเจนในทางปฏิบัติ ทำใหเกิดความสบัสนใน

การดำเนินงาน  

3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ  

ในสถานการณดานการกระจายอำนาจท่ีไมชัดเจน การเมืองยังขาดเสถียรภาพ ทำใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน   ยังขาดทรัพยากรดานตาง ๆ มาใชพัฒนาพ้ืนท่ีแนวนโยบายดานการบริหารงานทองถ่ิน สวนกลางยังไมให

ความสำคัญเทาท่ีควร  แตอยางไรก็ดีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ก็มีความพรอมในหลายดานท่ีจะพัฒนาพ้ืนท่ีใหมี

ความเจริญ เขาถึงระบบการศึกษา สาธารณสุข และการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สวนท่ี 3  

การนำแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการปฏิบัติ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 

ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หนวยงาน
สนับสนนุ 

1 ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
และโครงสรางพ้ืนฐาน 
 

ดานบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงานเคหะและชุมชน 

กองชา่ง สำนักปลัด 

2 ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนา
ศักยภาพคนและความเขมแข็ง
ของชุมชน คุณภาพชีวิต 
การศึกษา และสงเสริม
ศิลปะวัฒนธรรม 
 

ดานบรกิารชุมชน
และสังคม 

แผนงานบริหารท่ัวไป 
แผนนงานสังคม

สงเคราะห 
แผนงานการศึกษา 

 

สำนักปลัด งานสวัสดิการฯ 
งานการศึกษา 

 
 

3 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็งของ
ระบบเศรษฐกิจชุมชน 

ดานบริการชุมชน
และสังคม 

แผนนงานสังคม
สงเคราะห 

งานบริหารท่ัวไป 

สำนักปลัด กองคลัง 

4 ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนา
การเมืองและระบบบริหาร
จัดการท่ีดี 

ดานบริการชุมชน
และสังคม 

ดานบริหารท่ัวไป 

ทุกแผนงาน ทุกแผนงาน ทุกแผนงาน 

5 ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนา
ดานสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ดานบริหารท่ัวไป แผนงานการเกษตร สำนักปลัด 
 

งานเกษตร 

รวม 5 ยุทธศาสตร 3 ดาน 11 แผนงาน 3 สวน
ราชการ 

 





 สวนท่ี 4  

การติดตามและประเมนิผล 
**************** 

เทศบาลตำบลยางหลอ  ใชแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติม

ถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน ท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันท่ี 

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวน แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงเปนแบบท่ีกำหนดให คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ดำเนินการ

ใหคะแนนตามเกณฑท่ีกำหนดไว ซ่ึงเปน สวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการอยาง

นอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือน ธันวาคมของทุกป  

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน 

ประกอบดวย  

1.1 ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 20 คะแนน  

1.2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 20 คะแนน  

1.3 ยุทธศาสตร 60 คะแนน ประกอบดวย  

(1) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 10 คะแนน  

(2) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 10 คะแนน  

(3) ยุทธศาสตรจังหวัด 10 คะแนน  

(4) วิสัยทัศน 5 คะแนน  

(5) กลยุทธ 5 คะแนน  

(6) เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ 5 คะแนน  

(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร 5 คะแนน  

(8) แผนงาน 5 คะแนน  

(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 5 คะแนน  

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑท่ีควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ิน ของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน)  

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ  

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน 

ประกอบดวย  

2.1 การสรุปสถานการณการพัฒนา 10 คะแนน  

2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน  

2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน  

2.4 แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 10 คะแนน  

   



2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบดวย  

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน  

(2) กำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 5 คะแนน  

(3) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสูการตั้งงบประมาณได ถูกตอง 5 

คะแนน  

(4) โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 5 คะแนน  

(5) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแหงชาติ 

ฉบับท่ี 12 5 คะแนน  

(6) โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 5 คะแนน  

(7) โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด 5 คะแนน  

(8) โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืนภายใต

หลักประชารัฐ 5 คะแนน  

(9) งบประมาณมีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน  

(10) มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน  

(11) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวาจะ ไดรับ 5 

คะแนน  

(12) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค 5 คะแนน คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ

ท่ีควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ิน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมควร

นอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน)  

 

3. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่น  

ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของเทศบาลตำบลยางหลอ ก็เพ่ือ ใชเปนเครื่องมือ

ในการพัฒนา เปนแนวทางในการบริหารพัฒนาทองถ่ินใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมาย เกิดประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับประชาชน กอใหเกิดประโยชนและสามารถ ตอบสนองความตองการ

พัฒนาของประชาชน โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจายประจำป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม และ

งบประมาณจากเงินสะสม โดยจะตองมีการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา

ดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เปนการสรุปผลในภารวมของทองถ่ิน เปนการติดตามผลการ นำยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน วา

เกิดผลท้ังในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพอยางไร ซ่ึงสามารถ วัดผลไดท้ังเชิงสถิติตาง ๆ ตาราง กราฟ และการ

พรรณนา ดังนี้  

3.1 การประเมินผลในเชิงปริมาณ  

(๑) แบบตัวบงชี้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว 

๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัดทำและประสาน แผนพัฒนาทองถ่ินของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  



(๒) แบบอ่ืน ๆ : ตามคูมือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดังนี ้ 

แบบท่ี ๑ แบบการกำกับการจัดทำยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

แบบท่ี ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

แบบท่ี ๓/๑ แบบประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร  

(๓) ขอมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)  

3.2 การประเมินผลในเชงิคุณภาพ  

เครื่องมือท่ีใช คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยไดมี การประเมิน

ความพึงพอใจ ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจทำใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของ เทศบาลตำบลใน

ภาพรวม โดยเครื่องมือท่ีใชในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้  

แบบท่ี ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลในภาพรวม  

แบบท่ี ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการด าเนินงานของเทศบาลตำบลในแตละ

ยุทธศาสตร  

แบบท่ี ๓/๔ แบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการในงานบริการของเทศบาลตำบล (ให

หนวยงานภายนอกดำเนินการ)  

 

3.3 การติดตามประเมินผลรายโครงการ  

กำหนดใหผูรับผิดชอบโครงการเปนผูรับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผูรับผิดชอบ โครงการอาจ

มอบหมายใหบุคคลหรือคณะกรรมการ หรือคณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและ ประเมินไดตามความ

เหมาะสม และสรุปปญหา/อุปสรรค ขอเสนอแนะหรือแสดงความคิดเหน็  

4. ขอเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต  

4.1 ผลกระทบนำไปสูอนาคต  

๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาท่ีลาชา เพราะการดำเนินงานตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตอง

ผานกระบวนการหลายข้ันตอน ถึงแมกฎหมาย ระเบียบ จะแกไขใหการดำเนินงานตาง ๆ สะดวกมากข้ึน แตบาง

ข้ันตอนก็ยังเหมือนเดิม  

2. ปญหาสาธารภัยตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อันไดแก ภัยแลง วาตะภัย น้ำ

ทวม อัคคีภัย ท่ีเกิดข้ึนและสงผลกระทบตอประชาชนในพ้ืนท่ี เกิดความเสียหายท้ังชีวิตและทรัพยสิน แนว ทางการ

แกไข คือพิจารณาวางแผนการดำเนินการปองกัน กอนเกิดเหตุ ระหวางเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ บรรจุ แผนงาน 

โครงการ กิจกรรม การใหความชวยเหลอืตาง ๆ จัดตั้งศูนยชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครอง สวนทองถ่ิน เพ่ือ

สามารถด าเนินการไดทันทวงที  

๓. ปญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในตำบล เนื่องจากในตำบล โครงสรางพ้ืนฐาน เสนทางการ

คมนาคมบางหมูบานยังเปน ถนนดิน ถนนลกูรัง ชวงฤดูฝนถนนลื่น เปนหลุมเปนบอ เกิดปญหาใน การสัญจรไปมา

ของประชาชน เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมลาชา แนวทางการแกไข ตองจัดท า แผนงาน/โครงการ

กอสรางถนนในเสนทางสำคัญ และพิจารณาเสนอสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืนรวมดวย  

4.2 ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา  



  ๑. การจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบใน การ

จัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน และใหมีความสอดคลองกัน  

๒. การจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน ควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะการคลังในการ 

พิจารณาโครงการ ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาถ่ิน  

๓. ควรเรงรัดใหมีการดำเนินโครงการ ท่ีตั้งในขอบัญญัติงบประมาณรายจายใหสามารถ ดำเนินการ

ไดในปงบประมาณนั้น  

4. ตองแกปญหาดานระเบียบการเบิกจายหรือการใชจายงบประมาณ ในกระบวนการจัดทำ แผน 

เพราะรัฐตองการการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทำแผนเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน แตไมมีระเบียบรองรับ ใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินดำเนินการเบิกจายคาใชจายเพ่ือรับรองประชาชนไดเลย  

5. จากการสำรวจขอมูล การลงพ้ืนท่ีในตำบล จะเห็นวาประชาชนยังมีปญหาท่ีจะตองดำเนินการ

แกไขอยูมากในดานสาธารณสุข สถานท่ีผอนหยอนใจ สวัสดิการสังคม การเกษตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การ

พัฒนาอาชีพ เสนทางคมนาคมขนสง/ไฟฟา/น้ำประปา/แหลงนำ้เพ่ืออุปโภค – บริโภค ดาน ขยะมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล จากปญหาดานตาง ๆ ประชาชนไมสามารถแกไขปญหาเองไดจึงตองเสนอใหองคกร ปกครองสวนทองถ่ิน

แกไข ทำใหมีการเสนอโครงการเขามาเปนจำนวนมาก ซ่ึงงบประมาณขององคกรปกครอง สวนทองถ่ินนั้นมีจำกัดไม

เพียงพอตอการจัดการได 
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