
 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีสรุปแผนการด าเนินงาน
ประจ าปี ๒๕๖1 

 

 

 
 

เทศบาลต าบลยางหล่อ 

อ าเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวล าภู 



 
  

บทน ำ 
1.1  บทน ำ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 27 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนา  แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี และแผนการด าเนินงาน  ส าหรับแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑  ของเทศบาล
ต าบลยางหล่อนั้น มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนพัฒนา/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริง
ทั้งหมด  ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณของเทศบาลต าบลยางหล่อมีความชัดเจน  ในการปฏิบัติ
มากขึ้นมีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/
โครงการในแผนการด าเนินงาน จะท าให้การติดตามและประเมินผล  เมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย 

1.2 วัตถุประสงค์ 
 1.2.1  เพ่ือแสดงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่            
เทศบาลต าบลยางหล่อประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 1.2.2  เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ของเทศบาลต าบลยางหล่อ มี
ความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของการด าเนินโครงการ  ท าให้เห็นภาพรวมในการพัฒนา
ท้องถิ่น และเป็นข้อมูลในการพิจารณาก าหนดขอบข่ายการท างานของเทศบาล  มีการประสานและบูรณาการการ
ท างานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภายในองค์กรและภายนอกองค์กร 
 1.2.3  เพ่ือใช้เป็นคู่มือและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
พ.ศ. 256๑  รวมทั้งเพ่ือให้เป็นเครื่องมือส าหรับผู้บริหารในการก าหนดทิศทางการบริหารงาน  ควบคุม และติดตาม
ผลการด าเนินงาน 
1.3  ขั้นตอนกำรจดัท ำแผนกำรด ำเนินงำน 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) ข้อ 27 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน   โดยมี
ขั้นตอนดังนี้   
ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมโครงกำรและกิจกรรม 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา เทศบาลต าบลยางหล่อรวบรวมแผนงาน            
โครงการพัฒนาของเทศบาลต าบลยางหล่อและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลยางหล่อแล้ว
จัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลยางหล่อ      
ขั้นตอนที่ 2 กำรจัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลยางหล่อ จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 
โดยมีเค้าโครงประกอบด้วย  2  ส่วนคือ 
  ส่วนที่ 1  บทน ำ 
  วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ทราบวัตถุประสงค์  ขั้นตอนการจัดท าและประโยชน์ของแผนการ
ด าเนินงาน ประกอบด้วย 
   บทน า 
   วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
   ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
   ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
           
                     /ส่วนที่ 2... 



 

 
 
  ส่วนที่  2  บัญชีโครงกำร/กิจกรรม 
  วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ทราบโครงการ/กิจกรรม  ที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลยางหล่อใน
ปีงบประมาณนั้น  ซึ่งจะน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน  ประสานงาน  และติดตามประเมินผลการพัฒนา
ของเทศบาลต าบลยางหล่อ  ประกอบด้วย 
   1. บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
   2. บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
ขั้นตอนที่ 3 เสนอร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 
  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลยางหล่อ พิจารณาร่างแผนการด าเนินงานแล้วเสนอร่างแผนการ
ด าเนินงานให้นายกเทศมนตรีเพื่อประกาศใช้เป็นแผนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนที่ 4 ประกำศใช้แผนกำรด ำเนินงำน 
   นายกเทศมนตรีประกาศเป็นแผนการด าเนินงานและปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้า
วัน  นับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในเทศบาลต าบลยางหล่อทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้  อย่าง
น้อยสามสิบวัน 

1.4  ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
1. เป็นเครื่องมือที่ส าคัญของผู้บริหาร ในการควบคุมการด าเนินงานในแต่ละปีงบประมาณให้เป็นไปตาม

เป้าหมาย  ระยะเวลา  และงบประมาณท่ีก าหนดไว้ 

2. ประชาชน  และหน่วยงานต่าง ๆ ได้ทราบถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม
ทั้งหมดท่ีจะด าเนินงานจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ท าให้สามารถตรวจสอบการด าเนินงานของ
เทศบาลต าบลยางหล่อได้ 

3. ท าให้เทศบาลต าบลยางหล่อมีแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในรูปแบบของ
การปฏิบัติที่ชัดเจนมากยิ่งข้ึน  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหายุ่งยาก  อันเกิดจากการปฏิบัติงาน
ที่ขาดการวางแผนและไม่มีความชัดเจนในจุดมุ่งหมาย 

4. ก่อให้เกิดการประสานงาน และบูรณาการท างานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
ช่วยให้การท างานไม่เกิดความซ้ าซ้อน  มีความต่อเนื่อง สามารถใช้งบประมาณได้อย่างประหยัดและ
คุ้มค่า 

5. ท าให้การติดตามและประเมินผลโครงการต่าง ๆ เมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวก และมี
ประสิทธิภาพ  เพราะมีการจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการที่ชัดเจนไว้ในแผนการ
ด าเนินงานแล้ว 

6. แผนการด าเนินงานบ่งชี้ให้เห็นภาพรวมของโครงการพัฒนาที่หน่วยงานต่าง ๆ จะเข้ามาด าเนินการจริง
ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลยางหล่อซึ่งจะเป็นข้อมูลในการสร้างสรรค์แนวคิดในการ
ก าหนดโครงการ/กิจกรรมในอนาคตส าหรับผู้บริหาร ให้มีลักษณะต่อเนื่องกับโครงการ/กิจกรรมเดิม อัน
จะท าให้เพ่ิมประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา หรือสนองตอบความต้องการของประชาชนได้มากข้ึน  
นอกจากนี้เทศบาลต าบลยางหล่อยังสามารถก าหนดโครงการ/กิจกรรมที่ต้องใช้ความช านาญเฉพาะด้าน
และต้องอาศัยความร่วมมือในการด าเนินงานจากหน่วยงานอ่ืนได้เพ่ิมมากขึ้น 

 
 
 



 

 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
2.1บัญชสีรุปโครงกำร/กิจกรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
2.2รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

2.1 บัญชีสรุปโครงกำร/กิจกรรม 
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ยุทธศาสตร์ / แนวทาง จ านวนโครงการ คิดเปน็ร้อยละของ จ านวน คิดเปน็ร้อยละของ หน่วยงาน

ที่ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด ด าเนินการ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน
 1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา สาธารณูปโภค สาธารณูปการและไฟฟ้า 2 3.28 199,000         3.29 กองช่าง

   2.  พัฒนาระบบจราจร 1 1.64 141,000         2.33

รวม 3 4.92 340,000 5.62

2.ดา้นการพัฒนาศักยภาพคนและความเขม้แขง็ของชมุชน   
ดา้นคุณภาพชวีิต  ระบบการศึกษา  และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

1. ป้องกัน รักษา และส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 5 8.20 150,000         2.48 ส านักปลัด

2. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีภายในชุมชน 8 13.12 3,110,000       51.31

  3. ส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ 7 11.48 400,000         6.60

รวม 20 32.80 3,660,000 60.39

3. ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของระบบเศรษฐกิจชมุชน   
  1. ส่งเสริมอาชีพและเพิม่รายได้แก่ประชาชน 4 6.56 100,000         1.65 ส านักปลัด

  2. ส่งเสริมชุมชนในการด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 2 3.28 250,000         4.13

รวม 6 9.84 350000 5.78

บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 เทศบาลต าบลยางหล่อ



ยุทธศาสตร์ / แนวทาง จ านวนโครงการ คิดเปน็ร้อยละของ จ านวน คิดเปน็ร้อยละของ หน่วยงาน

ที่ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด ด าเนินการ

4. ดา้นการพัฒนาการเมอืงและระบบการบริหารจัดการทีด่ ี  
  1.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการบริหารพัฒนาชุมชนของตนเองตาม 7 11.48 370,000         6.11 ส านักปลัด

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  2. การปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร 2 3.28 220,000         3.63 ส านักปลัด

  3. การปรับปรุงและพัฒนารายได้ของเทศบาล 2 3.28 260,000         4.29 กองคลัง

4. การปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และ สถานทีป่ฏิบัติงาน 10 16.4 448,000 7.39 ทกุงาน

  5. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 7 11.48 284,000         4.69 ส านักปลัด

รวม 28 45.92 1,582,000 26.11

5.  ดา้นสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ   
1.  แนวทางการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 1 1.64 30,000            0.50

และส่ิงแวดล้อม
2.  แนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 1 1.64 50,000            0.83

  3.  แนวทางการบ าบัดและฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 2 3.28 50,000.00       0.83

รวม 4 6.56 130,000 2.16

รวมทั้งสิ้น( 1+2+3+4+5) 61 100 6,062,000 100

บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 เทศบาลต าบลยางหล่อ



 
 
 

2.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

 



ยทุธศาสตร์ที่ 1  :  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน
แนวทางที่  1.1   : ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการและไฟฟ้า 

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ โครงการ/ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สาย โดยใหถ้นนกว้าง 3 ม. ยาว 64  ม. 108,000 ทต.ยางหล่อ กองช่าง

รอบเมรุปา่ช้าบา้นโนนสมยบรูณ์ รูปแบบตามแบบทต.ยางหล่อก าหนด

2 โครงการกอ่สร้างถนนเพื่อการเกษตร โดยใหถ้นนกว้าง 4 ม. ยาว 440  ม. 91,000 ทต.ยางหล่อ กองช่าง
สายที่นานางศรีไพร สุวรรณทร-ที่นา รูปแบบตามแบบทต.ยางหล่อก าหนด
นางบญุโฮม เสนาลา

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ปงีบประมาณ พ.ศ.2561

    เทศบาลต าบลยางหล่อ   อ าเภอศรีบญุเรือง  จังหวัดหนองบวัล าภู



ยทุธศาสตร์ที่ 1  :  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน

แนวทางที่  1.2   : พัฒนาระบบจราจร

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

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

1 โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร เพื่อจ่ายเปน็ค่าซ่อมแซมถนนเพื่อการ 141,000 ทต.ยางหล่อ กองช่าง

สายแยกถนนลาดยางศรีนคร-สันปา่ เกษตร ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 600

พลวง-ที่นายกร หาญเชิงชัย ม.15 เมตร

พ.ศ.2561

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ปงีบประมาณ พ.ศ.2561

    เทศบาลต าบลยางหล่อ   อ าเภอศรีบญุเรือง  จังหวัดหนองบวัล าภู

พ.ศ.2560



          ยุทธศาสตร์ที ่2  :  ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งชุมชน ด้าคุณภาพชีวิต การศึกษาและส่งเสริมจารีตประเพณี
          แนวทางที ่ 2.1   :  ป้องกัน รักษา และส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ/ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น 30,000 ทต.ยางหล่อ ส านักปลัด

ค่าวคัซีน ค่ายาคุมก าเนิด ให้กับสุนัข
และแมว และค่าใช้จ่ายทีจ่ าเป็น ฯลฯ

2 โครงการเฝ้าระวงัและป้องกันโรคติดต่อ เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น 30,000 ทต.ยางหล่อ ส านักปลัด
ในชุมชน ค่าวทิยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่ง

และเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายทีจ่ าเป็น ฯลฯ

3 โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการดุแล เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น 30,000 ทต.ยางหล่อ ส านักปลัด
สุขภาพเบือ้งต้น ค่าวทิยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่ง

และเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายทีจ่ าเป็น ฯลฯ

4 โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการมีเพศ เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น 30,000 ทต.ยางหล่อ ส านักปลัด
สัมพันธก์่อนวยัอันควร ค่าวทิยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่ง

และเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายทีจ่ าเป็น ฯลฯ

5 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรค เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น 30,000 ทต.ยางหล่อ ส านักปลัด
ระบาดในชุมชน ค่าวทิยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่ง

และเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายทีจ่ าเป็น ฯลฯ

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ปงีบประมาณ พ.ศ.2561

    เทศบาลต าบลยางหล่อ   อ าเภอศรีบญุเรือง  จังหวัดหนองบวัล าภู

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561



ยุทธศาสตร์ที ่2  :  ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งชุมชน ด้าคุณภาพชีวิต การศึกษาและส่งเสริมจารีตประเพณี
แนวทางที ่ 2.2  : ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีภายในชุมชน

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ โครงการ/ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการวนัเด็กแห่งชาติ เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 50,000 ทต.ยางหล่อ ส านักปลัด

วนัเด็กแห่งชาติ และค่าใช้จ่ายที่
จ าเป็นส าหรับโครงการ

2 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทีจ่ าเป็น 30,000 ทต.ยางหล่อ ส านักปลัด
ครู/นักเรียน ในโครงการ เช่นค้าจ้างนักเรียน

นักศึกษา ฯลฯ

3 โครงการอบรมเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพของ เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม 200,000 ทต.ยางหล่อ ส านักปลัด
บุคลากรทางการศึกษา ของครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก บุคลากร

ทางการศึกษา และผู้ทีเ่กี่ยวข้อง

4 อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ. เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหาร 2,400,000       โรงเรียนสังกัดสพฐ.ส านักปลัด
กลางวนัส าหรับเด็กนักเรียน

5 อุดหนุนอ าเภอศรีบุญเรือง เพือ่เป็นการส่งเสริมวฒันธรรมประ 130,000 อ าเภอศรีบุญเรือง ส านักปลัด
เพณีในท้องถิ่น

    เทศบาลต าบลยางหล่อ   อ าเภอศรีบญุเรือง  จังหวัดหนองบวัล าภู

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ปงีบประมาณ พ.ศ.2561



ยุทธศาสตร์ที ่2  :  ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งชุมชน ด้าคุณภาพชีวิต การศึกษาและส่งเสริมจารีตประเพณี
แนวทางที ่ 2.2  : ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีภายในชุมชน

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ โครงการ/ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6 โครงการส่งเสริมประเพณีบุญบัง้ไฟ เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 150,000 ทต.ยางหล่อ ส านักปลัด

ประเพณีบุญบัง้ไฟ และค่าใช้จ่ายที่
จ าเป็นส าหรับโครงการ

7 โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 100,000 ทต.ยางหล่อ ส านักปลัด
ประเพณีสงกรานต์ และค่าใช้จ่ายที่
จ าเป็นส าหรับโครงการ

8 โครงการส่งเริมประเพณีแห่เทียนพรรษา เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 50,000 ทต.ยางหล่อ ส านักปลัด
ประเพณีแห่เทียนพรรษา และค่าใช้
จ่ายอื่นทีจ่ าเป็นส าหรับโครงการ

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ปงีบประมาณ พ.ศ.2561

    เทศบาลต าบลยางหล่อ   อ าเภอศรีบญุเรือง  จังหวัดหนองบวัล าภู

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561



ยุทธศาสตร์ที ่2  :  ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งชุมชน ด้านคุณภาพชีวิต การศึกษาและส่งเสริมจารีตประเพณี
แนวทางที ่ 2.3   : ส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ โครงการ/ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 อุดหนุนโรงเรียนตัวแทนกลุ่มยางหล่อ เพือ่จ่ายเป็นเงินสนับสนุนการแข่งขัน 50,000 ทต.ยางหล่อ ส านักปลัด

กีฬาของโรงเรียนในเขตเทศบาล
ต าบลยางหล่อ

 
2 โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุและ เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการและ 30,000 ทต.ยางหล่อ ส านักปลัด

ผู้ด้อยโอกาส ค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็นส าหรับโครงการ

3 โครงการสงเคราะห์ผู้สูงวยัใส่ใจผู้ด้อย เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการและ 30,000 ทต.ยางหล่อ ส านักปลัด
โอกาส 2561 ค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็นส าหรับโครงการ

4 โครงการสร้างและจัดหาส่ิงอ านวยความ เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการและ 60,000 ทต.ยางหล่อ ส านักปลัด
สะดวกส าหรับผู้พิการ ค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็นส าหรับโครงการ

เช่น ทางลาด ห้องน้ า ทีจ่อดรถ ป้าย
และสัญลักษณ์ ฯลฯ

5 โครงการแข่งขันกีฬนาชุมชนสัมพันธ์ เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการและ 100,000          ทต.ยางหล่อ ส านักปลัด
ต้านยาเสพติด ค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็นส าหรับโครงการ

6. โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการและ 100,000          ทต.ยางหล่อ ส านักปลัด
ค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็นส าหรับโครงการ

7 โครงการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้เพือ่ฟืน้ฟู เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการและ 30,000            ทต.ยางหล่อ ส านักปลัด
และพัฒนาผู้พิการโดยชุมชน (CLC) ค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็นส าหรับโครงการ

    เทศบาลต าบลยางหล่อ   อ าเภอศรีบญุเรือง  จังหวัดหนองบวัล าภู

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561



ยุทธศาสตร์ที ่3  :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน
แนวทางที ่ 3.1   :  การส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชน

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ โครงการ/ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการขยายพันธพ์ืชเศรษฐกิจ เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 20,000 ทต.ยางหล่อ ส านักปลัด

เกษตร เช่น ค่าวสัดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายทีจ่ าเป็นส าหรับ
โครงการ

2 โครงการจัดต้ังห้องสมุดเกษตร เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 30,000 ทต.ยางหล่อ ส านักปลัด

เช่น ค่าวสัดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายทีจ่ าเป็นส าหรับ
โครงการ

3 โครงการผลิตสารก าจัดแมลงและศัตรู เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 20,000 ทต.ยางหล่อ ส านักปลัด

พืชแบบชีวภาพ เช่น ค่าวสัดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายทีจ่ าเป็นส าหรับ
โครงการ

4 โครงการฝึกอบรมกลุ่มแม่บ้านและสตรี เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 30,000 ทต.ยางหล่อ ส านักปลัด

ในการท ายาสมุนไพรพืน้บ้าน เช่น ค่าวทิยากร ค่าสถานที่
ค่าเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายอื่นที่
จ าเป็นส าหรับโครงการ ฯลฯ

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ปงีบประมาณ พ.ศ.2561

    เทศบาลต าบลยางหล่อ   อ าเภอศรีบญุเรือง  จังหวัดหนองบวัล าภู

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561



ยุทธศาสตร์ที ่3  :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน
แนวทางที ่ 3.2   : ส่งเสริมชุมชนในการด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ โครงการ/ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการล้ียงไก่เพือ่การบริโภคใน เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 50,000             ทต.ยางหล่อ ส านักปลัด

ครัวเรือน เช่น ค่าวทิยากร ค่าจัดสถานที่
และค่าใช้จ่ายทีจ่ าเป็นส าหรับ
โครงการ

2 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง สานต่อ เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 200,000           ทต.ยางหล่อ ส านักปลัด

พระราชปณิธานตามรอยพ่อ และค่าใช้จ่ายอื่นๆทีจ่ าเป็นส าหรับ
โครงการ

แผนการด าเนินงาน  ปงีบประมาณ พ.ศ.2561
    เทศบาลต าบลยางหล่อ   อ าเภอศรีบญุเรือง  จังหวัดหนองบวัล าภู

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ



ยุทธศาสตร์ที ่4  :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและระบบบริหารจัดการทีด่ี
แนวทางที ่ 4.1   : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการบริหารพัฒนาชุมชนตนเอง ตามระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ โครงการ/ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ส่งเสริมกิจกรรมสตรี เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 20,000 ทต.ยางหล่อ ส านักปลัด

ค่าสถานที ่ค่าวสัดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอื่นๆทีจ่ าเป็นส าหรับ
โครงการ

2 โครงการพัฒนาสตรีและส่งเสริมความ เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 30,000 ทต.ยางหล่อ ส านักปลัด

เข้มแข็งครอบครัว 2561 ค่าสถานที ่ค่าวสัดุอุปกรณ์

และค่าใช้จ่ายอื่นๆทีจ่ าเป็นส าหรับ

โครงการ

3 โครงการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 80,000          ทต.ยางหล่อ ส านักปลัด

ค่าสถานที ่ค่าวสัดุอุปกรณ์

และค่าใช้จ่ายอื่นๆทีจ่ าเป็นส าหรับ

โครงการ

4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 60,000          ทต.ยางหล่อ ส านักปลัด

ค่าสถานที ่ค่าวสัดุอุปกรณ์

และค่าใช้จ่ายอื่นๆทีจ่ าเป็นส าหรับ

โครงการ

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ปงีบประมาณ พ.ศ.2561

    เทศบาลต าบลยางหล่อ   อ าเภอศรีบญุเรือง  จังหวัดหนองบวัล าภู

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561



ยุทธศาสตร์ที ่4  :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและระบบบริหารจัดการทีด่ี

แนวทางที ่ 4.1   : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการบริหารพัฒนาชุมชนตนเอง ตามระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

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

5 โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและ เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 50,000 ทต.ยางหล่อ ส านักปลัด

เยาวชน ค่าสถานที ่ค่าวสัดุอุปกรณ์

และค่าใช้จ่ายอื่นๆทีจ่ าเป็นส าหรับ

โครงการ

6 โครงการพัฒนาสตรีและส่งเสริมความ เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 30,000 ทต.ยางหล่อ ส านักปลัด

เข้มแข็งครอบครัว 2561 ค่าสถานที ่ค่าวสัดุอุปกรณ์

และค่าใช้จ่ายอื่นๆทีจ่ าเป็นส าหรับ

โครงการ

7 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกต้ัง เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 100,000        ทต.ยางหล่อ ส านักปลัด

ค่าสถานที ่ค่าวสัดุอุปกรณ์

และค่าใช้จ่ายอื่นๆทีจ่ าเป็นส าหรับ

โครงการ

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ปงีบประมาณ พ.ศ.2561

    เทศบาลต าบลยางหล่อ   อ าเภอศรีบญุเรือง  จังหวัดหนองบวัล าภู

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561



ยุทธศาสตร์ที ่4  :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและระบบบริหารจัดการทีด่ี

แนวทางที ่ 4.2   :การปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

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

1 โครงการอบรมเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 200,000 ทต.ยางหล่อ ส านักปลัด

ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ค่าสถานที ่ค่าวสัดุอุปกรณ์

พนักงานจ้างและลูกจ้าง และค่าใช้จ่ายอื่นๆทีจ่ าเป็นส าหรับ

โครงการ

2 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 20,000 ทต.ยางหล่อ ส านักปลัด

ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ค่าสถานที ่ค่าวสัดุอุปกรณ์

พนักงานจ้างและลูกจ้าง และค่าใช้จ่ายอื่นๆทีจ่ าเป็นส าหรับ

โครงการ

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ปงีบประมาณ พ.ศ.2561

    เทศบาลต าบลยางหล่อ   อ าเภอศรีบญุเรือง  จังหวัดหนองบวัล าภู

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561



ยุทธศาสตร์ที ่4  :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและระบบบริหารจัดการทีด่ี

แนวทางที ่ 4.3   : การปรับปรุงและพัฒนารายได้เทศบาล

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

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

1 โครงการรับช าระภาษีนอกสถานที่ เพือ่ออกให้บริการจัดเก็บภาษีให้ 10,000 ชุมชนในเขต ส านักปลัด

กับประชาชน ทต.ยางหล่อ

2 โครงการปรับปรุงแผนทีภ่าษีและ เพือ่ปรับปรุงและพัฒนาระบบจัดเก็บ 250,000 ชุมชนในเขต ส านักปลัด

ทะเบียนทรัพย์สิน ภาษีให้เป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้น ทต.ยางหล่อ

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ปงีบประมาณ พ.ศ.2561

    เทศบาลต าบลยางหล่อ   อ าเภอศรีบญุเรือง  จังหวัดหนองบวัล าภู

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561



ยุทธศาสตร์ที ่4  :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและระบบบริหารจัดการทีด่ี

แนวทางที ่ 4.4   :การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานทีป่ปฏิบัติงาน

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

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

1 จัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการปฎิบัติ 2,000 ทต.ยางหล่อ ส านักปลัด

งานของเจ้าหน้าที่

2 จัดซ้ือเคร่ืองโทรสาร เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองโทรสารส าหรับใช้งาน 18,000 ทต.ยางหล่อ ส านักปลัด

ในเทศบาล

3 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากศ เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 78,300          ทต.ยางหล่อ ส านักปลัด

จ านวน 3 เคร่ือง

4 จัดซ้ือเคร่ืองโปรเจคเตอร์พร้อมจอรับ เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการปฎิบัติ 43,400 ทต.ยางหล่อ ส านักปลัด

ภาพ งานของเจ้าหน้าที่

5 จัดซ้ือเคร่ืองเสียงห้องประชุม เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองเสียงห้องประชุม 100,000 ทต.ยางหล่อ ส านักปลัด

จ านวน 1 ชุด

6 จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 ชุด เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการปฎิบัติ 96,300 ทต.ยางหล่อ ส านักปลัด

งานของเจ้าหน้าที่ ป้องกัน

กองช่าง

แผนการด าเนินงาน  ปงีบประมาณ พ.ศ.2561
    เทศบาลต าบลยางหล่อ   อ าเภอศรีบญุเรือง  จังหวัดหนองบวัล าภู

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ



ยุทธศาสตร์ที ่4  :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและระบบบริหารจัดการทีด่ี

แนวทางที ่ 4.4   :การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานทีป่ปฏิบัติงาน

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

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

7 จัดซ้ือตู้เหล็ก 4 ล้ินชัก จัดซ้ือตู้เหล็ก 4 ล้ินชัก จ านวน 5 51,000 ทต.ยางหล่อ คลัง

หลัง

8 จัดซ้ือโต๊ะเหล็กพร้อมเก้าอี้ เพือ่จัดซ้ือโต๊ะเหล็กพร้อมเกาอี้ 18,000 ทต.ยางหล่อ ส านักปลัด

จ านวน 1 ชุด

9 จัดซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือน เพือ่จัดซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือน 11,000          ทต.ยางหล่อ ส านักปลัด

จ านวน 2 หลัง ป้องกันฯ

10 จัดซ้ือกล้องถ่ายรูปดิจิตอล เพือ่จัดซ้ือกล้องถ่ายรูปพร้อมอุปกรณ์ 30,000 ทต.ยางหล่อ กองช่าง

จ านวน 1 ชุด

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ปงีบประมาณ พ.ศ.2561

    เทศบาลต าบลยางหล่อ   อ าเภอศรีบญุเรือง  จังหวัดหนองบวัล าภู

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561



ยุทธศาสตร์ที ่4  :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและระบบบริหารจัดการทีด่ี

แนวทางที ่ 4.5   : การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

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

1 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 20,000 ส านักปลัด

ไฟป่าและท าแนวกันไฟ เช่น ค่าวทิยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่ ทต.ยางหล่อ

จ าเป็นส าหรับโครงการ ฯลฯ

2 โครงการวนั อปพร. เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวนั 20,000 ทต.ยางหล่อ ส านักปลัด

อปพร. และค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็น

ส าหรับโครงการ

3 โครงการเพิม่ศักยภาพ อปพร.และผู้ เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 50,000 ทต.ยางหล่อ ส านักปลัด

ปฎิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทา เช่น ค่าวทิยากร ค่าสถานที่

สาธารณภัย ค่าเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายอื่นที่

จ าเป็นส าหรับโครงการ ฯลฯ

4 โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวนั 50,000 ทต.ยางหล่อ ส านักปลัด

หน้าที่ อปพร. และค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็น

ส าหรับโครงการ

    เทศบาลต าบลยางหล่อ   อ าเภอศรีบญุเรือง  จังหวัดหนองบวัล าภู

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ปงีบประมาณ พ.ศ.2561



ยุทธศาสตร์ที ่4  :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและระบบบริหารจัดการทีด่ี

แนวทางที ่ 4.5   : การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

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

5 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบน เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 84,000 ทต.ยางหล่อ ส านักปลัด

ท้องถนนในช่วงเทศกาล เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายอื่นที่

จ าเป็นส าหรับโครงการ ฯลฯ

6 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 50,000 ทต.ยางหล่อ ส านักปลัด

เสพติด เช่น ค่าวทิยากร ค่าสถานที่

ค่าเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายอื่นที่

จ าเป็นส าหรับโครงการ ฯลฯ

7 โครงการจราจรอาสา เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 10,000 ทต.ยางหล่อ ส านักปลัด

เช่น ค่าวทิยากร ค่าสถานที่

ค่าเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายอื่นที่

จ าเป็นส าหรับโครงการ ฯลฯ

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ปงีบประมาณ พ.ศ.2561

    เทศบาลต าบลยางหล่อ   อ าเภอศรีบญุเรือง  จังหวัดหนองบวัล าภู

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561



ยุทธศาสตร์ที่ 5  :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

แนวทางที่  5.1   :  การสร้างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

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

1 โครงการสนับสนุนอนุรักษ์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโครง 30,000 ทต.ยางหล่อ ส านักปลัด

พนัธุพ์ชื อันเนื่องมาจากพระ การ เช่น ค่าวสัดุอุปกรณ์ และ

ราชด าริสมเด็จพระเทพรัตน ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเปน็ส าหรับ

ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โครงการ ฯลฯ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

    เทศบาลต าบลยางหล่อ   อ าเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวล าภู

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561



ยุทธศาสตร์ที่ 5  :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

แนวทางที่  5.2   :  แนวทางการเฝ้าระวังและปอ้งกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

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

1 โครงการรักษน์  า รักษป์า่ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโครง 50,000 ทต.ยางหล่อ ส านักปลัด

รักษาแผ่นดิน การ เช่น ค่าวสัดุอุปกรณ์ และ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเปน็ส าหรับ

โครงการ ฯลฯ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

    เทศบาลต าบลยางหล่อ   อ าเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวล าภู

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561



ยุทธศาสตร์ที่ 5  :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

แนวทางที่  5.3   :  การบ าบดัและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

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

1 โครงการปลูกปา่เฉลิมพระ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโครง 30,000 ทต.ยางหล่อ ส านักปลัด

เกียรติ การ เช่น ค่าวสัดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเปน็ส าหรับ
โครงการ ฯลฯ

2 โครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโครง 20,000 ทต.ยางหล่อ ส านักปลัด

อนุรักษดิ์นและน  าตามรอยพอ่ การ เช่น ค่าวสัดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเปน็ส าหรับ
โครงการ ฯลฯ

    เทศบาลต าบลยางหล่อ   อ าเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวล าภู

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ.2561


