
     

         คำนำ 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 1 ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
มี ความสอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนากลุมจังหวัด รวมท้ังแผนปฏิบัติ
ราชการประจำป จังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปกลุมจังหวัด  ตลอดจนสามารถบูรณาการ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและ งบประมาณในพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดใหกับประชาชน  

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

เทศบาลตำบลยางหลอ  จะใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 1  
เปนกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ รายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงิน
สะสม และหวังเปนอยาง ยิ่งวา แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 1  สามารถ
ตอบสนองความตองการ และแกไขปญหาของประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลยางหลอ  อยางมี
ประสิทธิภาพตอไป 

 
เทศบาลตำบลยางหลอ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สวนท่ี 1  

สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน 

1. ดานกายภาพ  
 1.1  ท่ีตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตำบล  

ท่ีตั้ง  ตำบลยางหลอตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอศรีบุญเรือง ไปเปนระยะทางประมาณ 15 

กิโลเมตร ซ่ึงมีอาณาเขตติดตอกับพ้ืนท่ีใกลเคียงดังนี 

  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  นายบุญนำ    สุขใจ      เปนผูใหญบาน 

 -  หมูท่ี  8  บานโนนมวงนอย จำนวน  204  ครัวเรือน  นายสนั่น      พาพวย          เปนผูใหญบาน 

 -  หมูท่ี  9  บานหนองเปด จำนวน  217  ครัวเรือน  นายชินกร     มูลมณี      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  นางอัมพรรณ สุดาจันทร      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  จะมี
ผูบริหารทองถ่ิน (นายกเทศมนตรี)  จำนวน  1  คน  จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบล    แบงเปน 2  
เขตเลือกตั้งเขตละ 6 คน  รวมเปน 12 คน มีหยวยเลือกตั้งจำนวน  15  หนวย 
คณะผูบริหาร 

นายเหมราช หาญเชิงชัย  ตำแหนง  นายกเทศมนตรีตำบลยางหลอ 

นายทรงยศ กวางขวาง  ตำแหนง  รองนายกเทศมนตรีตำบลยางหลอ 

นายปรัชญา แสนบวั   ตำแหนง  รองนายกเทศมนตรีตำบลยางหลอ 

นายอภิลักษณ แสนมงคล  ตำแหนง  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลยางหลอ 

นางสมพร พิมพแป   ตำแหนง  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลยางหลอ 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางหลอ 

  เขต 1  นายชัชชัย  บุญประคม 

   นายประยงค  สุขใจ 

   นายประจกัษ  ฝอยทอง 

   นายวิเชียร  พูลผาน 

   นางสาวรัญชนก  ทวีสาร 

   นางวิชชุตา  จันทรหลม 

 

 



เขต 2   นายบุญจันทร  ศรสีรุะ 

   นายปญญา  เมืองดู 

   นายวัชรพงษ  เประกันยา 

   นายอำคา  อำมาตหิน 

   นางขันแกว  ทองคำภา 

   นายขวัญชัย  ภูมิสัตย 

 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 

โครงสร้างการแบ่งส่วนการบรหิารงานของ ทต.ยางหล่อ 

ทต.ยางหลอ 

คณะผูบริหาร สภาเทศบาล. 

นายชัชชยั     บุญประคม 
ประธานสภาฯ 

นายเหมราช หาญเชิงชัย          

นายกเทศมนตร ี

นายวัชรพงษ    เประกันยา 

รองประธานสภาฯ นายปรัชญา แสนบัว

รองนายกเทศมนตร ี 

 

 

นายอภิลักษณ  แสนมงคล 

    เลขานุการนายกฯ 
สมาชิกสภาฯ 

จำนวน  12  คน 

นายทรงยศ กวางขวาง
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 

 

 

 

 

 

หมูท่ี 

 

ช่ือหมูบาน 

 

จำนวนครวัเรือน 

จำนวนประชากร  

รวม ชาย หญิง 

1 บานดอนเลา 104 141 154 295 

2 บานปาคา 251 411 432 843 

3 บานโนนสมบูรณ 156 256 261 517 

4 บานยางหลอ 205 326 339 665 

5 บานหลอพัฒนา 219 275 257 532 

6 บานโนนสวนกลวย 95 162 153 315 

7 บานดอนเกล็ด 200 397 407 804 

8 บานโนนมวงนอย 216 423 425 848 

9 บานหนองเปด 223 474 479 953 

10 บานสันปาพลวง 110 224 222 446 

11 บานศรีอุดม 200 368 392 760 

12 บานบูรพา 186 359 351 710 

13 บานไชยเจริญ 161 291 315 606 

14 บานนาหวา 110 244 226 470 

15 บานศรีนคร 144 254 268 522 

รวม 2,581 4,612 4,682 9,294 



 

ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนตำบลยางหลอ           1    แหง 

1. ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนตำบลยางหลอ  

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  1,550  คน 

2) ผูพิการ       จำนวน    520  คน 

3) ผูปวยเอดส       จำนวน      12   คน 

 5. ระบบบริการพ้ืนฐาน  
  5.1 การคมนาคม  

ทางหลวงแผนดิน/ ทางลาดยางเชื่อมระหวางหมูบาน    3      สาย 

ถนนคอนกรีตภายในหมูบาน              45   สาย 

 

 

 

 

 

 

 

  5.2 การไฟฟา    
-  จำนวนครัวเรือนท่ีใชไฟฟาในเขตทต..ยางหลอ   จำนวน  2,581 ครัวเรือน 

-  รอยละพ้ืนท่ี  ท่ีมีไฟฟา 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 การทำนา 
ปลูกมันสำปะหลัง ออย ขาวโพด ถ่ัวเหลือง ยางพารา ปาลม และพืชไรอ่ืน ๆ เลี้ยงสัตว ไดแก การเลี้ยงโค 
กระบือ การเลี้ยงสุกร เลี้ยงไกเปด การเลี้ยงสัตวน้ำในสระน้ำขนาดเลก็  ฯลฯ  อาชีพรับจางและคาขายเปน
อาชีพรองลงมา  

  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  ควรมีการพัฒนา

เปนแหลงทองเท่ียว 
  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 (หรือน้ำเพ่ือการอุปโภค 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.  

2560 - 2563 

รายการ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

รายรับ 52,948449.91 57,593,187.59 59,847,863.53 59,209,776.92 

รายจาย 48,465,880.49 48,128,930.48 53,665,057.75 55,597,228.88 

   

 

 

 

บทบาท/การมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรมทางการเมืองและการบริหาร  ทต..ยางหลอ  ไดสงเสริม

ใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองและการบริหารงานทต..เชน  

         1.  การจัดประชุมประชาคมทองถ่ินเก่ียวกับการจัดทำแผนพัฒนาทต.. 

           2.  การอบรมรณรงคปองกันยาเสพติดใหกับเด็กนักเรียนและประชาชนในพ้ืนท่ี 
 3.  ประกวดหมูบานนาอยู หมูบานตนแบบ 

                    4.  ประชาสมัพันธเสียงตามสาย โดยเปดโอกาสใหประชาชนไดรวมแสดงความคิดเห็น  พรอม

ท้ังประชาสัมพันธใหประชาชนใชสิทธิ์เลือกตั้ง   ตลอดจนรายงานความเคลื่อนไหว / ภารกิจของทต.. 



 5.  การจัดทำวารสารและแผนพับ  เผยแพรกิจการทต.. 

 6.  การจัดงานประเพณี  และงานกีฬา/นันทนาการ  โดยสงเสริมและสนับสนุนงบประมาณให

ประชาชน  ชุมชน / หมูบาน  เขารวมกิจกรรม 

 7.   เปดเวทีประชาคมใหประชาชนแสดงขอคิดเห็น และกิจกรรมดานอ่ืนๆ 

 8.   การจัดเวทีประชาคมเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน 

 9.   การรับฟงขอคิดเห็นของประชาชนท่ีสงเรื่องในตูรับความคิดเห็น 

10.  จัดตั้งคณะกรรมการชุมชน  ฯลฯ 

การอำนวยการเก่ียวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและสวัสดิการของประชาชน: ทต..ยางหลอ 

ไดดำเนินการจัดการรักษาความสงบเรียบรอย และความปลอดภัยแกประชาชนไวอยางตอเนื่อง  เม่ือมีเหตุเกิดข้ึน 

ทางทต..ยางหลอ  ก็มีความพรอมในการอำนวยการ  เพราะทต..มีอุปกรณในการดับเพลงิ เชน  มีรถยนตดับเพลิง  

จำนวน  1  คัน  รถกูภัย จำนวน 1 คัน  นอกจากนี้ยังมีการเตรียมการในสวนของเจาหนาท่ีท่ีใหการชวยเหลือ 

จำนวน  6  คน เชน จัดซอมแผนดับเพลงิของเจาหนาท่ี   

 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  



  

สวนสวนท่ี ท่ี 22  

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

1.  ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหาภาค 

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

            การพัฒนาประเทศจำเปนจะตองกำหนดยุทธศาสตรชาติในระยะยาว เพ่ือถายทอดสูการปฏิบัติในแตละ

ชวงเวลาอยางบูรณาการ และสรางความเขาใจถึงอนาคตของประเทศไทยรวมกันและเกิดการรวมพลัง ของทุกภาคสวนใน

สังคมท้ังประชาชน เอกชน ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสรางและ รักษาไวซ่ึงผลประโยชนแหงชาติ

และบรรลุวิสัยทัศน “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 และสรางความ

เชื่อม่ันในกลุมประเทศอาเซียนและประชาคมโลก 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 โดยรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและอาเซียนพัฒนาพ้ืนท่ีชายแดนและชายฝง

ทะเล พ้ืนท่ีศักยภาพตรวจคนเขาเมือง เสริมสรางความสัมพันธ ดานวัฒนธรรมเรงรัดจัดทำหลักเขตแดน แกไขปญหาพ้ืนท่ี

ทับซอน และปญหาการลักลอบเขาเมืองท้ังระบบ  

           (๕)  พัฒนาระบบกลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ รักษาดุลภาพของความสัมพันธ

กับประเทศมหาอำนาจ เพ่ือรักษาผลประโยชนของชาติ สามารถปองกันและแกไขปญหาภัย คุกคามขามชาติ ภัยกอการ

ราย และเสริมสรางความม่ันคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร  

           (๖)  พัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกำลังปองกันประเทศและกองทัพ พัฒนาโครงสรางกำลังและ

ยุทโธปกรณท่ีเหมาะสม พัฒนาระบบงานขาวกรองใหมีประสิทธิภาพ พรอมสรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและ

มิตรประเทศ รวมท้ัง มีสวนรวมในการรักษาสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ 

               (๗)  พัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และ

การปกปองรักษาผลประโยชนแหงชาติทางทะเล รวมท้ังเสริมสรางความม่ันคงทางอาหาร พลังงานและน้ำ โดยมีการ

บริหารจัดการในแนวทางท่ีมีการจัดลำดับความสำคัญและเสริมหนุนตอกัน  

               (๘)  ปรับกระบวนการทำงานของกลไกท่ีเก่ียวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากข้ึน กำหนดการบริหารจัดการ

ท่ีครบวงจรและยั่งยืน /พัฒนาปรับปรุงกฎหมายใหเอ้ือตอการดำเนินงาน และใหความสำคัญกับการติดตามประเมินผล

อยางเปนระบบและตอเนื่อง  
 

2. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  

    ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  เพ่ือใหประเทศไทยหลุดพนจากประเทศรายไดปาน

กลาง  จำเปนตองเพ่ิมอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP)  อยูท่ีรอยละ ๕.๐ - ๖.๐ ตอปใน

อีก ๑๕ ป  และรายไดตอหัวเพ่ิมข้ึนเปน ๑๒,๔๐๐ ดอลลารตอป ตองมุงเนนการยกระดับผลิตภาพและการใชนวัตกรรมใน

การเพ่ิมความสามารถในการแขงขันและการพัฒนาอยางยั่งยืนท้ังในสาขาอุตสาหกรรม  เกษตรและบริการ การสรางความ

ม่ันคงดานอาหาร  รวมท้ัง  การพัฒนาฐานเศรษฐกิจแหงอนาคต  ดังนั้น  ประเทศตองมีแนวทางในการดำเนินงานท่ีสำคัญ  

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   เข็ม

แข็ง อบอุน สมาชิกทุกคนในครอบครัวรูจกัหนาท่ี มีความรับผิดชอบ เปนครอบครัวท่ีม่ังค่ังดวยความอยูดีมีสุข มีความเอ้ือ

อาทรในครอบครัว และเปนรากฐานท่ีม่ันคงของชุมชนสังคม  โดยมีแนวทางท่ีสำคัญ  ดังนี้  

   (๑)  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยเริ่มพัฒนาตั้งแตใน

ครรภและตอเนื่องไปตลอดชวงชีวิต  

   (๒)  การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ โดยการปฏิรูปโครงสราง และระบบบริหาร

จัดการการศึกษาในทุกระดับ  

   (๓)  การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดีโดยมุงเนนการปองกันและควบคุมปจจัยท่ีคุกคาม สุขภาพการพัฒนา

สิ่งแวดลอมและสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอสุขภาพ 

        (๔)  การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทยใหเอ้ือตอการพัฒนาคน โดยเสริมสรางศักยภาพและบทบาท

หนาท่ีของสถาบันครอบครัวในการบมเพาะ วางรากฐานการพัฒนาจิตใจใหเขมแข็ง มีคุณธรรม จริยธรรม ความ

ซ่ือสตัย สจุริต มีจิตสำนึกสาธารณะ  
 

๔. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม  

               การพัฒนาท่ีมามาประเทศไทยตองเผชิญกับปญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม ในหลายมิติรายไดมีความ

แตกตางกันมากในระหวางกลุม  โอกาสในการเขาถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทรัพยากร กระบวนการ ยุติธรรม และบริการ

สาธารณะท่ีมีความแตกตางกันและขาดความเปนธรรม  โดยเฉพาะในระหวางภูมิภาคและ ระหวางพ้ืนท่ีตางๆ มาโดย

ตลอด  และเปนสาเหตุสำคัญสวนหนึ่งท่ีทำใหเกิดความแตกแยกในสังคม ประเทศ ไทยจึงจำเปนตองเรงกระจายโอกาส

การพัฒนาและสรางความม่ันคงใหท่ัวถึง  ปรับเปลี่ยนจากสังคมท่ีมีความ  เหลื่อมล้ำไปสูสังคมท่ีเสมอภาคและเปนธรรม  

เปนสังคมท่ีคนอยูรวมกันไดอยางมีความสุข  อันเปนพ้ืนฐานสำคัญท่ีจะนำไปสูการพัฒนาท่ีม่ันคงและยั่งยืน  โดยมี

แนวทางท่ีสำคัญ  ดังนี ้ 

(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  การธำรงรักษา

วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงาม  

(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

ระบบการบรหิารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ 

(๓)  พัฒนาและใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในทุกภาคเศรษฐกิจ  เพ่ือลดการปลอยกาซเรือนกระจก  

โดยมุงเนนการลดสัดสวนการใชเชื้อเพลิงฟอสซิล  และเพ่ิมสัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียนในภาคการผลิตไฟฟา  

                (๔)  พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  โดยพัฒนาพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม

หนาแนนใหเปนเมืองอุตสาหกรรมนิเวศตนแบบ  

(๕)  การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ  โดยลดการกอกาซ

เรือนกระจกในทุกภาคการผลิตและการดำรงชีวิตประจำวัน  

(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 เกิดความคุมคา

และรองรับกับสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานท่ีมีความหลากหลายซับซอน มากข้ึน  
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               (๓)  การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ โดยวางระบบบริหารงานแบบบูรณาการในยุทธศาสตร

ท่ีสำคัญของประเทศใหมีความสอดคลองเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

ยุทธศาสตรกระทรวง ยุทธศาสตรจังหวัดและกลุมจังหวัด รวมท้ังแผนพัฒนาอำเภอ ชมุชน ทองถ่ินและหมูบาน  

               (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 ขอตกลงระหวางประเทศและการแขงขัน

ระหวางประเทศ ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับท่ีสรางภาระใหกับประชาชน หรือเปดชองใหเกิดการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ รวมท้ังการออกกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับใหมในระยะตอไปจะตองมีการ

พิจารณาและตรวจสอบความจำเปนกอนการออกกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับดังกลาว 
  

1.2 กรอบและแนวทาง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) 

1. ภายใตกระแสแนวโนมการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน อาทิ ความกาวหนาของเทคโนโลยอียางพลิกผัน การ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรสูสังคมสูงวัย และภาวะโลกรอนจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
รวมกับ ปจจัย เรงจากการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ท่ีกอใหเกิดความผันผวนของสถานการณทาง
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมแกหลายประเทศท่ัวโลกรวมถึงประเทศไทยนั้น พบวาแนวโนมการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวสามารถนํามาซ่ึงโอกาสและความเสี่ยงท่ีจะชวยผลักดันใหการพัฒนาประเทศไทยใน
ระยะตอไปใหเกิดผลสําเร็จหรือเปนอุปสรรค หนวงรั้งการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศใหไมสามารถบรรลุ
เปาหมายท่ีกําหนดไว ข้ึนอยูกับบริบทหรือศักยภาพและขีดความสามารถของประเทศในการรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน โดยโอกาสท่ีสําคัญสําหรับประเทศไทยซ่ึงมีท่ีมาจากแนวโนมการเปลี่ยนแปลง ใน
ระดับโลก พบวามีท่ีมาจากความกาวหนาและความแพรหลายของเทคโนโลยีเปนหลัก ซ่ึงการสรรคสราง
ประโยชนจากเทคโนโลยีใหเกิดเปนโอกาสสําหรับประเทศไทยไดนั้น ตองอาศัยการพัฒนาคนและระบบ
บริหารจัดการดานดิจิทัลและขอมูลสารสนเทศใหมีความพรอมเพ่ือรองรับโอกาสท่ีเกิดข้ึนจากการ
เปลี่ยนแปลงใหกระจายลงสูทุกภาคสวนอยางท่ัวถึง เทาทันขณะเดียวกัน ความเสี่ยงท่ีคาดวาจะสงผล
กระทบเชิงลบและเปนความทาทายท่ีสําคัญตอประเทศไทยในการท่ีจะตองเรงแสวงหาแนวทางในการ
แกไขรบัมือนั้น พบวามาจากแนวโนมดานการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร ความเหลื่อมลําดานดิจิทัล 
รวมถึงปญหาสิ่งแวดลอมและภัยธรรมชาติ ซ่ึงจะบั่นทอนขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
รวมถึงยังอาจเปนเง่ือนไขทาทายตอมิติการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการสรางความเสมอภาคในสังคม 
ซ่ึงบริบทสถานการณของประเทศไทยท่ียงัมีขอจํากัดภายในหลายประการนั้น หากไมไดรับการแกไขอยาง
เรงดวนแลว อาจสงผลใหประเทศไทยมีความเปราะบางยิ่งข้ึนเม่ือตองเผชิญกับความเสี่ยงตาง ๆ ท่ีมีความ
ผันผวนสูง ตลอดจนอาจพลาดโอกาสท่ีจะใชประโยชนจากพลวัตการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในการพัฒนา
ประเทศไปสูเปาหมายท่ีตองการ และสงผลใหประเทศไทยไมสามารถกาวตามโลกไดอยางเทาทัน นําไปสู
การสูญเสียความสามารถในการแขงขันในระยะยาว และอาจตองจมกับปญหาเรื้อรังท่ีฉุดรั้งความกาวหนา
ของประเทศในทุกมิติอยางไมอาจหลีกเลี่ยงไดเพ่ือใหสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในชวง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในทิศทางท่ีจะนําไปสู 
 
 



 
การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 20 ปไดอยางเปนรูปธรรม ภายใตเง่ือนไขความทาทายท้ังหลาย 
ดังกลาว จึงจําเปนท่ีประเทศจะตองเสริมสรางใหเกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญในระดับโครงสรางของ
ประเทศบนพ้ืนฐานของความเขมแข็ง สมดุล และยั่งยืน เพ่ือกาวขามปญหาอุปสรรคเดิมใหประเทศไทยมี
สมรรถนะเพียงพอตอการบริหารจัดการความเสี่ยง พรอมท้ังเรงเพ่ิมศักยภาพในการสรางสรรคประโยชน
จากโอกาสท่ีเกิดข้ึนไดอยางเหมาะสมและทันทวงทีท้ังนี้ การยกระดับสมรรถนะและศักยภาพของประเทศ
ไทยในระยะเวลาอันใกลจะไมสามารถเกิดข้ึนไดอยางเปนรูปธรรมหากอาศัยเพียงการมุงแกไขปญหาเฉพาะ
หนาหรือการปรับเปลี่ยนแนวทางการดําเนินงานในรายละเอียดเพียงเล็กนอย เนื่องจากการปรับตัวแบบ
คอยเปนคอยไปจะไมเทาทันตอพลวัตการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็วฉับพลันในยุคปจจุบัน อีกท้ัง
ยังไมเพียงพอสําหรับการรับมือกับความเสี่ยงท่ีอาจสงผลกระทบท่ีรุนแรงและแผนขยายในวงกวาง หรือทัน
ตอการแสวงหาโอกาสท่ีจะสรางผลประโยชนท่ีผลักดันใหประเทศไทยสามารถบรรลุเปาหมายในการพัฒนา
ภายใตกรอบยุทธศาสตรชาติไดตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด 

2.  พลิกโฉมประเทศไทย สูเศรษฐกิจสรางคุณคา สังคมเดินหนาอยางยั่งยืน(Transformation to Hi-Value 
and Sustainable Thailand) การวางกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 
13 มีจุดประสงคเพ่ือพลิกโฉมประเทศไทย หรือ เปลี่ยนแปลงประเทศขนานใหญ (Thailand’s 
Transformation) ภายใตแนวคิด “Resilience” ซ่ึงมีจุดมุงหมายในการลดความเปราะบาง สรางความ
พรอมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง สามารถปรบัตัวใหอยูรอดไดในสภาวะวิกฤติ โดยสรางภูมิคุVมกันท้ัง
ในระยะสั้นและระยะยาวเพ่ือใหประเทศสามารถเติบโตไดอยางยั่งยืน โดยการพลิกโฉมประเทศไทย
ครอบคลุมตั้งแตการเปลี่ยนแปลงในระดับโครงสราง นโยบาย และกลไก ในขณะเดียวกัน กรอบแผนพัฒนา
ฯ ฉบับท่ี 13 ยังมุงกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศใหสอดคลองกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผาน
การสรางความสมดุลในการกระจายผลประโยชนจากการพัฒนาแกทุกภาคสวนเศรษฐกิจและสังคมอยาง
เปนธรรม รวมท้ังการสรางความสมดลุระหวางความสามารถในการแขงขันกับตางประเทศกับความสามารถ
ในการพ่ึงตนเอง พรอมท้ังการปรับเปลี่ยนองคาพยพในมิตติาง ๆ ใหเทาทันและสอดคลองกับพลวัตและ
บริบทใหมของโลก โดยคํานึงถึงเง่ือนไขของสถานการณและทรัพยากรของประเทศ นอกจากนี้ กรอบ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 ยังใหความสําคัญกับเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน ในการเสริมสรางคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีของประชาชนทุกกลุมและสงตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีดีไปยังคนรุนตอไปเพ่ือใหการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ และสอดคลองกับ
แนวคิดการพัฒนาประเทศท้ังหมดตามท่ีกลาวถึงขางตน 

3. การพลิกโฉมประเทศไทย(Thailand’s Transformation) ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 จึงมีเปาหมาย
หลักเพ่ือพลิกโฉมประเทศไปสู“เศรษฐกิจสรางคุณคา สังคมเดินหนาอยางยั่งยืน” หรือ “Hi-Value and 
Sustainable Thailand”โดยใชองคความรู ความคิดสรางสรรค เทคโนโลยี และนวัตกรรมเปนเครื่องมือใน
การขับเคลื่อนการยกระดับศักยภาพและพัฒนาประเทศในทุกมิติ เพ่ือสนับสนุน เสริมสรางการสราง
มูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแขงขัน และเพ่ือสงเสริมโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคมอยางท่ัวถึง ตลอดจนเพ่ือใหเกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตและการบริโภคใหเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม ใหเปนไปในทิศทางท่ีประเทศสามารถปรับตัวและรองรบักับการเปลี่ยนแปลงไดอยางเทาทัน 
ตลอดจนสามารถอยูรอดและเติบโตไดอยางตอเนื่องในระยะยาวไปพรอมกับการรักษาความยั่งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

4.  องคประกอบหลักของการขับเคลื่อนประเทศสู“เศรษฐกิจสรางคุณคา สังคมเดินหนาอยางยั่งยืน” (Hi-
Value and Sustainable Thailand)เนื่องดวยเปาประสงคท่ีตองการใหแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ทําหนาท่ีระบุทิศทางการพัฒนาประเทศท่ีควรมุงเนนไดอยางชัดเจน การกําหนดกรอบแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 13 จึงมุงเนนคัดเลือกประเด็นการพัฒนาท่ีมีลําดับความสําคัญสูงในการพลกิโฉมประเทศไทยสู Hi-
Value and Sustainable Thailand ในองคประกอบสําคัญ 4 ประการ ไดแก 1) เศรษฐกิจมูลคาสูงท่ีเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม (High Value-Added Economy) 2) สังคมแหงโอกาสและความเสมอภาค (High 



Opportunity Society) 3) วิถีชีวิตท่ียั่งยืน (Eco-Friendly Living) และ 4) ปจจัยสนับสนุนการพลิกโฉม
ประเทศ (Key Enablers for Thailand’s Transformation) โดยภายใตองคประกอบใน 
 
 
แตละดาน ไดมีการกําหนด “หมุดหมาย” (Milestones) ซ่ึงเปนการบงบอกถึงสิ่งท่ีประเทศไทยปรารถนา
จะ‘เปน’ มุงหวังจะ ‘มี’ หรือตองการจะ ‘ขจดั’ ในชวงระยะเวลา 5 ป ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 เพ่ือ
สะทอนประเด็นการพัฒนาท่ีมีความสําคัญตอการพลิกโฉมประเทศสูการเปน Hi-Value and Sustainable 
Thailandภายในป 2570 โดยรายละเอียดขององคประกอบท้ัง 4 ดาน และหมุดหมาย มีดังนี้ 

ไทยมีความสามารถในการแขงขันสูง บนพ้ืนฐานของการสรางมูลคาเพ่ิม จากการพัฒนา 
ตอยอด และใชประโยชนจากองคความรู ความคิดสรางสรรค เทคโนโลยี และนวัตกรรม พรอมกับการลด 
ผลกระทบเชิงลบตอสิ่งแวดลอม และมีการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ โดยการปรับทิศทาง 
ของภาคการผลติเดิมท่ีมีความสําคัญ แต)มีความเสี่ยงท่ีจะสูญเสียความสามารถในการแข)งขันในอนาคต 
และมีความเสี่ยงท่ีจะสูญเสียสวนแบงทางการตลาดหรือไดรับผลกระทบเชิงลบจากกระแสการเปลี่ยนแปลง
ของโลกหากไมมีการปรับตัว และส)งเสริมภาคการผลิตท่ีไทยมีศักยภาพสอดรับกับทิศทางการเปลี่ยนแปลง
ของโลก โดยหมุดหมายท่ีประเทศตองบรรลุใหไดภายในระยะ 5 ปของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 เพ่ือให
เปาหมายของการมี “เศรษฐกิจมูลคาสูงท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม” บังเกิดผลอยางเปนรูปธรรม 
ประกอบดวย 

 

หมุดหมายท่ี 1 ไทยเปนประเทศชั้นนําดานสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลคาสูง 
ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเปนแหลงรายไดและการจางงานท่ีสําคัญ 
อยางไรก็ดี ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรของไทยกําลังเผชิญกับความทาทายหลาย 
ประการท่ีอาจลดทอนความสามารถในการแขงขัน อาทิ การแขงขันดานราคาท่ีรุนแรงข้ึนในกลุมสินคาท่ีมี 
มูลคาเพ่ิมต่ำ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มาตรฐานดานความปลอดภัยในระดับนานาชาติท่ีเขมงวด
ข้ึนตนทุนในการจัดหาน้ำเพ่ือการเกษตรและคาจางแรงงานท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ในขณะเดียวกัน ความกาวหนาของ 
เทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีอัตโนมัติ และเทคโนโลยีดิจิทัล จะเปนเครื่องมือสําคัญ
ท่ีภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรสามารถนํามาใชจัดการกับความเสี่ยงและขอจํากัด
ขางตนและยังเปนโอกาสในการเพ่ิมมูลคาของผลผลิต ซ่ึงจะนําไปสูการยกระดับรายไดของเกษตรกรและ 
ผูประกอบการแปรรูป รวมท้ังการใชทรัพยากรธรรมชาติในการเกษตรท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

หมุดหมายท่ี 2 ไทยเปนจุดหมายของการทองเท่ียวท่ีเนนคุณคาและความยั่งยืน การ 
ทองเท่ียวเปนภาคบริการท่ีสําคัญของไทย โดยสรางมูลคาเพ่ิมสูงถึงรอยละ 18 ของ GDP มีการจางกวา 
8.3 ลานตําแหนง และมีหวงโซอุปทานขนาดให?ท่ีเชื่อมโยงไปยังหลายอุตสาหกรรม การทองเท่ียวจึงเปน
หนึ่งในกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่ีสําคัญของประเทศมาอยางตอเนื่อง แตดวยรูปแบบกิจกรรมและการ
ดําเนินธุรกิจการทองเท่ียวของประเทศไทยท่ีผานมามักเนนใหความสําคัญกับการสรางรายไดอยางรวดเร็ว
จากการดึงดูดนักทองเท่ียวตางชาติปริมาณมาก ๆ ซ่ึงสงผลใหเกิดความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมและ
แหลงทองเท่ียวอยางรวดเร็ว เม่ือประกอบกับสถานการณแพร?ระบาดของโรคโควิด-19 ท่ีสงผลกระทบให
กิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะธุรกิจภาคบริการท่ีเก่ียวเนื่องกับการทองเท่ียวหยุดชะงักท่ัวโลก และอาจ
ทําใหรูปแบบของตลาดการทองเท่ียวตองเปลี่ยนแปลงไปในระยะยาว เม่ือพิจารณาประกอบกับบริบท
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับโลกท่ีสงผลใหรูปแบบการเดินทางและพฤติกรรมการ
ทองเท่ียวเปลี่ยนไป กอใหเกิดโอกาสในการใชจุดเดนและความสรางสรรคเพ่ือพลิกฟน รูปแบบการ
ทองเท่ียวไทยสูทองเท่ียวท่ีมีมูลคาสูง มีเอกลักษณ บนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
เพ่ือใหแหลงทองเท่ียวและทรัพยากรธรรมชาติไดรับการฟนฟู อันเปนการมุงเนนสูการเจริญเติบโตอยาง
ยั่งยืน 
 

หมุดหมายท่ี 3 ไทยเปนฐานการผลิตยานยนตไฟฟาของอาเซียน ประเทศไทยเปนฐาน 



การผลิตยานยนตสันดาปภายในท่ีสําคัญแหงหนึ่งของโลก อยางไรก็ตามอุตสาหกรรมยานยนตเปนภาคการ
ผลิตท่ีจะเผชิญการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีท่ีพลิกผันท่ีสุด ประกอบกับแนวโนมความพยายามในการลด
กาซเรือนกระจกระดับโลก สงผลใหหลายประเทศมีนโยบายท่ีจะยกเลิกการใชยานยนตท่ีใชเชื้อเพลิง
ฟอสซิลในอนาคตอันใกล ดังนั้น การสนับสนุนใหเกิดการปรับนิเวศของอุตสาหกรรมยานยนตของไทยไปสู 
 
 
ยานยนตไฟฟาจะเปนโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันและเพ่ิมการจางในอนาคต 
นอกจากนี้การเปลี่ยนผานของการใชรถยนตภายในประเทศไปสูการใชยานยนตไฟฟา ยังจะชวยลดปริมาณ
การปลอยมลพิษอากาศและกาซเรือนกระจกไดอีกดวย 
 

หมุดหมายท่ี 4 ไทยเปนศูนยกลางทางการแพทยและสุขภาพมูลคาสูง อุตสาหกรรมและบริการทาง
การแพทยและสุขภาพครบวงจรเปนการตอยอดจากธุรกิจการรักษาพยาบาลและการทองเท่ียว 
เชิงสุขภาพท่ีประเทศไทยมีฐานเดิมท่ีแข็งแรงและมีหวงโซอุปทานเชื่อมโยงตอเนื่องครอบคลุมหลาย 
อุตสาหกรรม ซ่ึงแมโลกจะเกิดวิกฤตการณแพรระบาดของโรคโควิด-19 ประเทศไทยก็ยังไดรับการยอมรับ
ในระดับสากลถึงระบบสาธารณสุขท่ีมีประสิทธิภาพและสามารถรับมือกับการแพร?ระบาดไดเปนอยางดี 
อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทยและสุขภาพครบวงจรของไทยจึงมีศักยภาพท่ีจะเปนกําลังหลักใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต โดยสามารถใชประโยชนจากโอกาสท่ีมาพรอมกับความกาวหนาทาง
เทคโนโลยกีระแสความตระหนักถึงความสําคัญของสุขภาวะ รวมถึงการเขาสูสังคมสูงวัยท่ัวโลกท่ีสงผลให
เกิดความตองการสินคาและบริการทางการแพทยและการดูแลสุขภาพมีความเฉพาะทางและมีคุณภาพเพ่ิม
สูงข้ึน ซ่ึงตองอาศัยการสนับสนุนการลงทุนในงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑทางการแพทยใหมีคุณภาพสูง
และไดมาตรฐานสากล รวมถึงการตอยอดองคความรูและใชประโยชนจากเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับการ
ใหบริการทางการแพทยและการสงเสริมสุขภาพข้ันสูงอยางตอเนื่อง พรอมท้ังพัฒนาคุณภาพและศักยภาพ
ของระบบสาธารณสุขในภาพรวมใหเพียงพอและมีการกระจายตัวบุคลากรและทรัพยากรดานสาธารณสุข
อยางเหมาะสม 

 

หมุดหมายท่ี 5 ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและจุดยุทธศาสตรทางโลจิสติกสท่ีสําคัญของภูมิภาค ความ
ไดเปรียบดานภูมิรัฐศาสตและศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทย และแนวโนมการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจบนความปกติใหมภายใตแนวคิดภูมิภาคนิคม (Regionalism) ประกอบกับไทยเปน 
ประเทศท่ีมีแนวระเบียงเศรษฐกิจระดับภูมิภาคพาดผานมากท่ีสุด มีเสนทางคมนาคมขนสงและโลจิสติกสท่ี 
ครอบคลุม ไดมาตรฐาน และโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพเชื่อมโยงพ้ืนท่ีเศรษฐกิจหลักท้ังในประเทศและ
แนวชายแดนรอบดาน มีฐานเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับหวงโซคุณคาโลก พรอมท้ังมีความพรอมดานสิ่งอํานวย
ความสะดวกทางการคาและการลงทุนระหวางประเทศ สงผลใหประเทศไทยมีโอกาสพัฒนาสูการเปนประตู
การคาการลงทุนท่ีสําคัญของภูมิภาคหากมีการเพ่ิมประสิทธิภาพการขนสงและการเชื่อมโยงโครงขายโลจิ
สติกสในอาเซียนอยางไรรอยตอ 
 

หมุดหมายท่ี 6 ไทยเปนฐานการผลิตอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะและบริการดิจิทัลของอาเซียน ประเทศไทยมี
ฐานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสท่ีเขมแข็ง โดยมีการสงออกสินคาอิเล็กทรอนิกสคิดเปนมูลคากวารอยละ 
15.4 ของการสงออกท้ังหมด 95 มีโครงสรางพ้ืนฐานดานดิจิทัลท่ีครอบคลุมประชากรสวนใหญของ
ประเทศและมีคุณภาพสูง รวมท้ังมีตลาดอุปกรณอิเล็กทรอนิกส[และบริการดานดิจิทัลขนาดใหญอันดับตน 
ๆ ของอาเซียน อยางไรก็ตาม หวงโซ?มูลคาในประเทศไทยสวนใหญ?เปนกิจกรรมท่ีสรางมูลคาเพ่ิมต่ำ อาทิ 
การรับจางผลิต และยังขาดการพัฒนาองคความรูดานเทคโนโลยีในเชิงพาณิชยเปนของตัวเอง และโดยท่ี
การเปลี่ยนผานสูยุคดิจิทัล (Digital Transformation) ไดผลักดันใหภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
ตองมีการใชงานเทคโนโลยีดิจิทัล ท้ังในมิติดานเศรษฐกิจและในชีวิตประจําวันมากข้ึน ในชวงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาฯฉบับท่ี 13 จึงเปนโอกาสท่ีสําคัญของประเทศในการปรับบทบาท จากหนึ่งในหวงโซท่ี



เปราะบางและสรางมูลคาไดต่ำสู การเปนฐานการผลิตสินคาข้ันสูงและบริการท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยี
ดิจิทัล เพ่ือยกระดับผลิตภาพสรางมูลคาเพ่ิม และเก้ือหนุนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในทุกภาคสวน 

 
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  เพ่ือใหการพัฒนากลุม
จังหวัดเปนไปตามกรอบวิสัยทัศน  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  ศิลปวัฒนธรรมและการสาธารณสุขเพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 
        4.สงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก การคา การลงทุน และการทองเท่ียว ใหเขมแข็งสามารถแขงขันได 

เปาประสงครวม 
 ประชาชนจังหวัดหนองบัวลำภูมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สังคมมีความม่ันคงปลอดภัยในการดำรงชีพ ดวยรายไดหลักจาก
เกษตรและการทองเท่ียว  ภายใตการพัฒนาอนรุักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีภูมิปญญาทองถ่ิน 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 สนับสนนุการมีสวนรวมของประชาชน 
 6.พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การคมนาคม และเสริมสรางจิตสำนึกในการลดอุบัติเหตุอุบัติภัย ใหกับประชาชน 
  

ยุทธศาสตรท่ี 2    ดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมทองถิ่น 
เปาประสงค 
 1.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีความอุดมสมบรูณและยั่งยืน 
 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  

“บรหิารแบบธรรมาภิบาล สงเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต บริหารจัดการ

ส่ิงแวดลอมใหเปนเมืองนาอยู  เคียงคูการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  สรางคานิยมเศรษฐกิจ

พอเพียง” 

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

ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2566 - 2570 
   แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลยางหลอ  เปนแผนยุทธศาสตรท่ีกำหนดระยะเวลา 5 ป พ.ศ. 
2561- 2565   ซ่ึงเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลตำบลยางหลอ  ท่ีกำหนดยุทธศาสตร และแนวทางการ
พัฒนาของเทศบาลตำบลยางหลอ  ซ่ึงแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคลอง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู  
อำเภอสุวรรณคูหา และแผนชุมชนตำบลยางหลอ  
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตำบลยางหลอ  มีรายละเอียด ดังนี ้
    ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสรางพ้ืนฐาน 
    ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพคนและความเขมแข็งของชุมชน คุณภาพชีวิต การศึกษา และสงเสริม
ศิลปะวัฒนธรรม 
    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 สามารถพ่ึงพา
ตนเองได    
         6. ประชาชนมีจิตส านึกและมีสวนรวมในการอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีการ
ลดปริมาณขยะและกำจัดขยะชุมชนใหถูกหลกัวิชาการ    
          7. องคกรมีการบริหารจัดการอยางโปรงใส ประชาชนไดรับการบริการท่ีมีคุณภาพ ประชาชน มีจิตสำนึกในการ
ปฏบิัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
 
ตัวช้ีวัด    
  1.  จำนวนถนน ทอ/รางระบายน้ำ  น้ำประปา  ไฟฟาสวนภูมิภาค ไฟฟาแสงสวางสาธารณะ เสียงตามสาย และ
ศาลาประชาคมไดมาตรฐานและเพียงพอตอความตองการของประชาชนเพ่ิมข้ึน    
  2.  จำนวนสระน้ำคลอง  อางเก็บน้ำ และบอนำ้บาดาลไดมาตรฐาน  เพียงพอตอความตองการของประชาชนเพ่ิมข้ึน 
 
 



    
         3. มีจำนวนแหลงทองเท่ียวและท่ีพักผอนหยอนใจเพ่ิมมากข้ึน    
      4. รอยละ/จำนวนของประชาชนท่ีไดรับเบี้ยยังชีพ การสงเคราะหและพัฒนาศักยภาพ ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส  
ผูยากไรอยางท่ัวถึง    
         5. รอยละ/จำนวนของประชาชนท่ีไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ    
         6. รอยละของประชาชนท่ีไดรับการสงเสริมสุขภาพกายและจิตท่ีดี    
         7. รอยละของประชาชนท่ีมีจิตสำนึกในการอนุรักษและสืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญา
ทองถ่ิน    
         8. รอยละของจำนวนประชาชน/จำนวนหมูบานมีความเปนระเบียบ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน    
         9. รอยละของจำนวนประชาชน/จำนวนหมูบานท่ีมีสวนรวมในการแกไขปญหายาเสพติด    
         10. รอยละของประชาชน/หมูบานมีสวนรวมในการอนุรักษและใชประโยชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมได
อยางยั่งยืน    
         11. รอยละของประชาชน/จำนวนหมูบานมีสวนรวมการบริหารและการบริการตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี  

คาเปาหมาย 
๑. ประชาชนไดรับบริหารดานโครงสรางพ้ืนฐานใหมีความสะดวกและรวดเร็ว 

 ๒. ประชาชนมีความรูและบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 

 ๓. ประชาชนมีสุขภาวะดีข้ึน มีคุณธรรม จริยธรรม และมีรายไดเพียงพอตอการดำรงชีพ 

๔. มลภาวะและสิ่งแวดลอมไมเปนพิษทำใหชุมชนนาอยูอยางสงบสุข 

กลยุทธ    
   ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 กอสราง ปรับปรุง บำรงุรักษา 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 ้

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น  

3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทำยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 2   ของเทศบาลตำบลยางหลอ  

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

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

การศึกษา การผังเมือง เทคโนโลยี และดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สามารถสรุปไดดังนี้  

จุดแข็ง (S: Strength)  

๑. เทศบาลตำบลยางหลอ  เปนองคกรท่ีสามารถกำหนดแนวทางในการพัฒนาทองถ่ิน ในดานนโยบาย 

การบริหารงานบุคคล และการเงินการคลังอยางมีเอกภาพ และสอดคลองกับปญหา ความตองการของประชาชน โดยผาน

กระบวนการการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ี  

๒. เทศบาลตำบลยางหลอ  เปนหนวยงานท่ีมีความใกลชิดกับประชาชนมากท่ีสดุสามารถแกปญหาและ

ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางรวดเร็ว  

๓. ดานการศึกษา ตำบลยางหลอมีโรงเรียนประถมศึกษา 5 แหง และโรงเรียนมัธยมศึกษา  ๑ แหง 

สามารถรองรับเด็กนักเรียนไดอยางเพียงพอ  

๔. ตำบลยางหลอเปนชุมชนท่ีประกอบอาชีพดานเกษตรกรรมท่ีเขมแข็ง สามารถผลิตขาว ออย ท่ีมี

คุณภาพ  

๕. มีลำน้ำสายสำคัญไหลผาน คือ ลำหวยมอ ลำหวยยาง ลำห้ำพวย  ซ่ึงมีความสำคัญทางดานโครงสราง

พ้ืนฐาน ดาน การเกษตร และดานเศรษฐกิจในชุมชนเปนอยางมาก  

จุดออน (W : Weakness)  

๑. ประชาชนในพ้ืนท่ีไมใหความสำคัญท่ีจะเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น การตรวจสอบ

ติดตามและประเมินผล และการดำเนินงานตาง ๆ เทาท่ีควร  

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของทต.     

เป้าประสงค์  

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์  



 

 

๒. การใชทรัพยากรธรรมชาติและการทำลายสิ่งแวดลอมเพ่ิมข้ึน กอใหเกิดปญหามลภาวะตอ สุขภาพ

ของประชาชน  

๓. ขาดการจัดทำระบบฐานขอมูลท่ีทันสมัย และเปนปจจุบันท่ีมีความครบถวน ถูกตอง สมบูรณ 

สามารถเชื่อมโยงขอมูลไดกับทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ  

๔. การประสานงานการทำงานภายในตำบลยงัขาดความรวมมืออยางเต็มกำลังความสามารถ  

๕. เกษตรกรสวนใหญขาดความรูความสามารถ ในการใชเทคโนโลยีดานการเกษตรดานการ ผลิต ขาด

อาชีพเสริม และบางพ้ืนท่ีขาดกรรมสิทธิ์ในท่ีดินท ากิน แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลตำบลยาง

หลอ 

โอกาส (O : Opportunity)  

๑. นโยบายการกระจายอำนาจทำใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตองปรับบทบาท ภารกิจ หนาท่ี และ

พัฒนาระบบบริหารงานของทองถ่ินรูปแบบตางๆ ใหมีความเข็มแข็ง มีประสิทธิภาพและมีระบบบริหารจัดการท่ีดี  

           ๒.  นโยบายรัฐบาลในการสงเสริมการกระจายอำนาจการปกครองสูทองถ่ิน  โดยสรางดุลยภาพ 

ระหวางการกำกับดูแลและความเปนอิสระของทองถ่ินในการบริหารจัดการงบประมาณ  และบุคลากรของทองถ่ิน  

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 (ภยัน้ำทวม , ภัยแลง)  

๔. ระเบียบกฎหมายท่ีเปลี่ยนแปลงบอย และขาดความชัดเจนในทางปฏิบัติ ทำใหเกิดความสบัสนในการ

ดำเนินงาน  

3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ  

ในสถานการณดานการกระจายอำนาจท่ีไมชัดเจน การเมืองยังขาดเสถียรภาพ ทำใหองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน   ยังขาดทรัพยากรดานตาง ๆ มาใชพัฒนาพ้ืนท่ีแนวนโยบายดานการบริหารงานทองถ่ิน สวนกลางยังไมให

ความสำคัญเทาท่ีควร  แตอยางไรก็ดีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ก็มีความพรอมในหลายดานท่ีจะพัฒนาพ้ืนท่ีใหมีความ

เจริญ 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  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ดำเนินการใหคะแนนตาม

เกณฑท่ีกำหนดไว ซ่ึงเปน สวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการอยางนอยปละหนึ่ง

ครั้งภายในเดือน 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)และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ของเทศบาลตำบลยางหลอ ก็

เพ่ือ ใชเปนเครื่องมือในการพัฒนา เปนแนวทางในการบริหารพัฒนาทองถ่ินใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมาย 

เกิดประสิทธิภาพประสิทธผิลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับประชาชน กอใหเกิดประโยชนและสามารถ ตอบสนอง

ความตองการพัฒนาของประชาชน โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจายประจำป งบประมาณรายจาย

เพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยจะตองมีการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติมถึง 

(ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เปนการสรุปผลในภารวมของทองถ่ิน เปนการติดตามผลการ นำยุทธศาสตรขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน วาเกิดผลท้ังในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพอยางไร ซ่ึงสามารถ วัดผลไดท้ังเชิงสถิติตาง ๆ 

ตาราง กราฟ และการพรรณนา 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 กำหนดแบบและวธิีการติดตามและ 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 แตไมมีระเบียบรองรบั ใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินดำเนินการเบิกจายคาใชจายเพ่ือรับรองประชาชนไดเลย  

5. จากการสำรวจขอมูล การลงพ้ืนท่ีในตำบล จะเห็นวาประชาชนยังมีปญหาท่ีจะตองดำเนินการ

แกไขอยูมากในดานสาธารณสุข สถานท่ีผอนหยอนใจ สวัสดิการสังคม การเกษตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การ

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

ปฏิกูล จากปญหาดานตาง ๆ ประชาชนไมสามารถแกไขปญหาเองไดจึงตองเสนอใหองคกร ปกครองสวนทองถ่ิน

แกไข ทำใหมีการเสนอโครงการเขามาเปนจำนวนมาก ซ่ึงงบประมาณขององคกรปกครอง สวนทองถ่ินนั้นมีจำกัดไม

เพียงพอตอการจัดการได 

 

 

 

 



 

 
 

 
 
 

 
2.บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                   
                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 1 
ยุทธศาสตรจังหวัดหนองบัวลำภ ู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
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการกอสราง
ถนนคอนเสริม
เหล็ก สายสี่แยก
บานกำนัน - สี่แยก
บานแมสกาวเดือน  
บานนาหวา หมูท่ี 
14 ต.ยางหลอ 

เพ่ือความปลอดภัย
ในการคมนาคม 

กอสรางถนน คสล 
กวาง 4.00 เมตร 
หนา 0.15  เมตร 
ยาว 160 เมตร   
ไหลทางดินถมขาง
ละ 0.20 เมตร      
( รูปแบบตาม
เทศบาลกำหนด ) 

323,300     1 สาย ประชาชนไดรับ
ประโยชน 
2,000 
ครัวเรือน 

กองชาง 

2 โครงการกอสราง
ถนนเพ่ือการเกษตร 
แบบผิวทางหินคลุก 
สายบานนาหวา - 
ฝายน้ำลนลำหวย
ยาง   บานนาหวา  
หมูท่ี 14 

เพ่ือความปลอดภัย
ในการคมนาคมและ
ขนถายพืชผลทางการ
เกษตร 

กอสรางถนนเพ่ือ
การเกษตรขนาด
กวาง 5.00 เมตร  
หนา 0.10 เมตร  
ยาว  1450  
เมตร( รูปแบบตาม
เทศบาลกำหนด ) 

418,300  
 
 
 
 
 
 
 

   1 สาย ประชาชนไดรับ
ประโยชน 
2,000 
ครัวเรือน 

กองชาง 
 

 

แบบ ผ.01 



 

 
 

     
 

2.บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                   
                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 1 
ยุทธศาสตรจังหวัดหนองบัวลำภ ู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
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการกอสราง
รางระบายน้ำ คสล.
และขยายถนนสาย
สามแยกบานนาย
วงษ ศรีเชียงพิมพ-
บานนายระเดน 
กองบาง   ม.11 

เพ่ือความปลอดภัย
ในการคมนาคม 

กอสรางถนน คสล 
กวาง 2.00 เมตร 
หนา 0.15  เมตร 
ยาว 216  เมตร   
และกอสรางราง
ระบายน้ำกวาง 
0.50 เมตร ลกึ 
0.50 เมตร          
( รูปแบบตาม
เทศบาลกำหนด ) 

693,500     1 สาย ประชาชนไดรับ
ประโยชน 
2,000 
ครัวเรือน 

กองชาง 

4 โครงการกอสราง
ถนน คสล.สายสาม
แยกบานนายวงษ 
ศรีเชียงพิมพ-บาน
นายระเดน กอง
บาง   ม.11 

เพ่ือความปลอดภัย
ในการคมนาคม 

กอสรางถนน 
คสล. กวาง 4.00 
เมตร  หนา 0.15 
เมตร  ยาว  245  
เมตร( รูปแบบตาม
เทศบาลกำหนด ) 

497,155  
 
 
 
 
 
 
 

   1 สาย ประชาชนไดรับ
ประโยชน 
2,000 
ครัวเรือน 

กองชาง 
 

 

แบบ ผ.01 



 

 
 

     
 

2.บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                   
                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 1 
ยุทธศาสตรจังหวัดหนองบัวลำภ ู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
รับผิดชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

  
 

5 โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแบบ
แอสฟาสติกส
คอนกรีต สายบาน
นาหวา-ฝายน้ำลน 
ม.14 

เพ่ือความปลอดภัย
ในการคมนาคม 

กอสรางถนน คสล 
กวาง 6.00 เมตร 
หนา 0.15  เมตร 
ยาว 1,500  เมตร   
( รูปแบบตาม
เทศบาลกำหนด ) 

4,821,700     1 สาย ประชาชนไดรับ
ประโยชน 
2,000 
ครัวเรือน 

กองชาง 

6 โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแบบ
แอสฟาสติกส
คอนกรีต สายบาน
ศรีอุดม ม.11-บาน
สันปาพลวง ม.10 

เพ่ือความปลอดภัย
ในการคมนาคม 

กอสรางถนน 
แอสฟาสติกส
คอนกรีต กวาง 
5.00 เมตร  หนา 
0.15 เมตร  ยาว  
1,780  เมตร        
( รูปแบบตาม
เทศบาลกำหนด ) 

7,076,000  
 
 
 
 
 
 
 

   1 สาย ประชาชนไดรับ
ประโยชน 
2,000 
ครัวเรือน 

กองชาง 
 

 

แบบ ผ.01 



 

 
 

 
 
2.บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                   
                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 1 
ยุทธศาสตรจังหวัดหนองบัวลำภ ู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
รับผิดชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

  
 

7 โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแบบแอส
ฟาสติกสคอนกรีต 
สายสามแยกกกบก 
บานศรีอุดม ม.11 – 
บานโนนสะอาด ต.
หนองกุงแกว 

เพ่ือความปลอดภัยใน
การคมนาคม 

กอสรางถนน แอส
ฟาสติกสคอนกรีต 
กวาง 6.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
ยาว  2,600  เมตร        
( รูปแบบตาม
เทศบาลกำหนด ) 

9,868,000     1 สาย ประชาชนไดรับ
ประโยชน 
2,000 
ครัวเรือน 

กองชาง 

8 โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแบบ
แอสฟาสติกส
คอนกรีต สายบาน
หนองเปด ม.9-
บานฝายหิน 

เพ่ือความปลอดภัย
ในการคมนาคม 

กอสรางถนน 
แอสฟาสติกส
คอนกรีต กวาง 
6.00 เมตร  หนา 
0.15 เมตร  ยาว  
850  เมตร        
( รูปแบบตาม
เทศบาลกำหนด ) 

3,277,700  
 
 
 
 
 
 
 

   1 สาย ประชาชนไดรับ
ประโยชน 
2,000 
ครัวเรือน 

กองชาง 
 

 

แบบ ผ.01 



 

 
 

 
 
2.บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                   
                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 1 
ยุทธศาสตรจังหวัดหนองบัวลำภ ู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
รับผิดชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

  
 

9 โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแบบแอส
ฟาสติกสคอนกรีต 
สายบานสันปาพลวง-
ปาชา ม.10 

เพ่ือความปลอดภัยใน
การคมนาคม 

กอสรางถนน แอส
ฟาสติกสคอนกรีต 
กวาง 5.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
ยาว  900  เมตร        
( รูปแบบตาม
เทศบาลกำหนด ) 

2,958,900     1 สาย ประชาชนไดรับ
ประโยชน 
2,000 
ครัวเรือน 

กองชาง 

10 โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแบบ
แอสฟาสติกส
คอนกรีต สายปาชา
บานโนนสมบูรณ- 
แจงใหญ 

เพ่ือความปลอดภัย
ในการคมนาคม 

กอสรางถนน 
แอสฟาสติกส
คอนกรีต กวาง 
5.00 เมตร  หนา 
0.15 เมตร  ยาว  
3,860  เมตร        
( รูปแบบตาม
เทศบาลกำหนด ) 

9,524,700  
 
 
 
 
 
 
 

   1 สาย ประชาชนไดรับ
ประโยชน 
2,000 
ครัวเรือน 

กองชาง 
 

 

 

แบบ ผ.01 



 

 
 

 
 

 
2.บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                   
                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 1 
ยุทธศาสตรจังหวัดหนองบัวลำภ ู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
รับผิดชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

  
 

11 โครงการกอสราง
ถนนคอนเสริมเหล็ก 
สายสามแยก
ถนนลาดยางบานศรี
อุดม-สันปาพลวง หมู
ท่ี 11  

เพ่ือความปลอดภัย
ในการคมนาคม 

กอสรางถนน คสล 
กวาง 4.00 เมตร 
หนา 0.15  เมตร 
ยาว 900 เมตร   ( 
รูปแบบตามเทศบาล
กำหนด ) 

2,047,100     1 สาย ประชาชนไดรับ
ประโยชน 
2,000 
ครัวเรือน 

กองชาง 

12 โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแบบ
แอสฟาสติกส
คอนกรีต สายขางซุม
เทศบาล-บานนาย
เกษม ประทุมกุล 
บานหลอพัฒนา 

เพ่ือความปลอดภัย
ในการคมนาคม 

กอสรางถนน 
แอสฟาสติกส
คอนกรีต กวาง 
4.00 เมตร  หนา 
0.15 เมตร  ยาว  
295  เมตร        
( รูปแบบตาม
เทศบาลกำหนด ) 

495,500  
 
 
 
 
 
 
 

   1 สาย ประชาชนไดรับ
ประโยชน 
2,000 
ครัวเรือน 

กองชาง 
 

 

แบบ ผ.01 



 

 
 

 
 
 
2.บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                   
                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 1 
ยุทธศาสตรจังหวัดหนองบัวลำภ ูท่ี 3 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือใหจังหวัดหนองบัวลำภูเปนเมืองนาอยู นาเท่ียว 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถ่ิน   
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 การกอสราง ปรับปรุง บำรุงรักษา สาธารณูปโภค สาธารณูปการและไฟฟา 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

  
 

13 โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแบบแอส
ฟาสติกสคอนกรีต 
สายบานนายวัฒนา 
สาฆอง-วัดปาวิเวกา
ราม ม.15 

เพ่ือความปลอดภัยใน
การคมนาคม 

กอสรางถนน แอส
ฟาสติกสคอนกรีต 
กวาง 4.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
ยาว  295  เมตร        
( รูปแบบตาม
เทศบาลกำหนด ) 

495,000     1 สาย ประชาชนไดรับ
ประโยชน 
2,000 
ครัวเรือน 

กองชาง 

14 โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแบบแอส
ฟาสติกสคอนกรีต 
สายบานนายญวน 
เกตุขุนทด-บานนาง
สรอยฟา กัณหาเขียว 
ม.10 

เพ่ือความปลอดภัยใน
การคมนาคม 

กอสรางถนน แอส
ฟาสติกสคอนกรีต 
กวาง 4.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
ยาว  295  เมตร        
( รูปแบบตาม
เทศบาลกำหนด ) 

495,000     1 สาย ประชาชนไดรับ
ประโยชน 
2,000 
ครัวเรือน 

กองชาง 

 

แบบ ผ.01 



 

 
 

 
 
2.บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                   
                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 1 
ยุทธศาสตรจังหวัดหนองบัวลำภ ู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
รับผิดชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

  
 

15 โครงการกอสราง
ถนนลาดยางแบบแอส
ฟาสติกสคอนกรีต 
สายบานโนนสวน
กลวย ม.6 

เพ่ือความปลอดภัยใน
การคมนาคม 

กอสรางถนน แอส
ฟาสติกสคอนกรีต 
กวาง 4.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
ยาว  295  เมตร        
( รูปแบบตาม
เทศบาลกำหนด ) 

495,000     1 สาย ประชาชนไดรับ
ประโยชน 
2,000 
ครัวเรือน 

กองชาง 

16 โครงการกอสราง
หองน้ำสาธารณะ
เทศบาลตำบลยาง
หลอ 

เพ่ือใหบริการประชาชน
ท่ีมาติดตอราชการ 

กอสรางหองน้ำ
สาธารณะ 1 แหง   
( รูปแบบตาม
เทศบาลกำหนด ) 

500,000     1 แหง ประชาชนไดรับ
ประโยชน 
2,000 
ครัวเรือน 

กองชาง 

17  โครงการกอสราง
อาคารปฏิบัติงานของ
แผนงานการศึกษา 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

กอสรางอาคาร
อาคารปฏิบัติงาน 1 
หลัง  ( รูปแบบตาม
เทศบาลกำหนด ) 

500,000     1 แหง ประชาชนไดรับ
ประโยชน 
2,000 
ครัวเรือน 

กองชาง 

แบบ ผ.01 



 

 
 

 
 
 
 
2.บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                   
                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 1 
ยุทธศาสตรจังหวัดหนองบัวลำภ ู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
รับผิดชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

  
 

18 โครงการกอสราง
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลยาง
หลอ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

กอสรางโรงเรียน
อนุบาล     1  หลัง  
( รูปแบบตาม
เทศบาลกำหนด ) 

 5,000,000    1 สาย ประชาชนไดรับ
ประโยชน 
2,000 
ครัวเรือน 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 1 
ยุทธศาสตรจังหวัดหนองบัวลำภ ูท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถ่ิน และ 

  ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน   
2 ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพคนและความเขมแข็งของชุมชน ดานคุณภาพชีวิต ระบบการศึกษา และสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

2.1  การปองกัน รักษาและสงเสริมสขุภาพอนามัยของประชาชน 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

  
 

1 โครงการจางแรงงานเพื่อ
ปฎิบัติหนาที่ในแผนงาน
สาธารณสุข 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ใหบริการประชาชน 

8 คน 72,000     การดำเนิน
โครงการ 
1ครั้ง/ป 

ประชาชนไดรับ
ประโยชน 2,000 
ครวัเรอืน 

สำนัก
ปลัด 

2 โครงการปองกันโรค
ไขเลือดออก 

เพ่ือเปนการปองกัน
ใหความรูโรคไขเลือด 
ออกท่ีเกิดข้ึนใน
ชุมชน 

15 หมูบาน 15,000     การดำเนิน
โครงการ 
1ครั้ง/ป 

ประชาชนไดรับ
ประโยชน 2,000 
ครัวเรือน 

สำนัก
ปลัด 

 
 

3 โครงการฝกอบรม
อาสาปศุสัตว 
 

เพ่ือใหความรูและ
เพ่ิมประสิทธิภาพ
ใหกับอาสาปศุสัตว 

20 คน 
 
 

20,000     การดำเนิน
โครงการ 
1ครั้ง/ป 

ประชาชนไดรับ
ประโยชน 2,000 
ครัวเรือน 

สำนัก
ปลัด 

 

 
 
 
                                                                               



 

 
 

 
  รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 1 
ยุทธศาสตรจังหวัดหนองบัวลำภ ูท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถ่ิน และ 

  ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน   
3 ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพคนและความเขมแข็งของชุมชน ดานคุณภาพชีวิต ระบบการศกึษา และสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

3.1  การปองกัน รักษาและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

  
 

4 โครงการสงเสริม
ศักยภาพอาสาสมัคร
ทองถ่ินรักษโลก 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ใหกับอาสาสมัคร 

15 หมูบาน 20,000     การดำเนิน
โครงการ 
1ครั้ง/ป 

ประชาชนไดรับ
ประโยชน 2,000 
ครวัเรอืน 

สำนัก
ปลัด 

5 โครงการเฝาระวังและ
ปองกันโรคอุบัติใหมใน
ชุมชน 

เพ่ือใหความรูและเฝา
ระวังโรคอุบัติใหม 

15 หมูบาน 20,000     การดำเนิน
โครงการ 
1ครั้ง/ป 

ประชาชนไดรับ
ประโยชน 2,000 
ครัวเรือน 

สำนัก
ปลัด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 1 
ยุทธศาสตรจังหวัดหนองบัวลำภู ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถ่ิน และ 

  ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน   
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพคนและความเขมแข็งของชุมชน ดานคุณภาพชีวิต ระบบการศึกษา และสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

1.1  สงเสริมสวัสดิการและนันทนาการ 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

  
 

1 เบี้ยยังชีพความพิการ เพ่ือจายเปนเงิน
สวัสดิการทางสังคม
ใหแกผูพิการ จำนวน 
12 เดือน 

ผูพิการ 15 
หมูบาน 

4,250,400     จำนวนผู
พิการ 

ประชาชนไดรับ
ประโยชน 2,000 
ครัวเรือน 

สำนักปลัด 

2 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เพ่ือจายเปนเงินสราง
หลักประกันรายได
ใหแกผูสูงอายุ 
จำนวน 12 เดือน 

ผูสูงอายุ 15 
หมูบาน 

12,782,400     จำนวน
ผูสูงอายุ 

ประชาชนไดรับ
ประโยชน 2,000 
ครัวเรือน 
 
 

สำนักปลัด 
 
 
 

 
3 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส เพ่ือจายเปนเงิน

สวัสดิการทางสังคม
ใหแกผูปวยเอดส 
จำนวน 12 เดือน 

ผูปวยเอดส 15 
หมูบาน 

120,000     จำนวน
ผูปวย
เอดส 

ประชาชนไดรับ
ประโยชน 2,000 
ครัวเรือน 
 
 

สำนักปลัด 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 1 
ยุทธศาสตรจังหวัดหนองบัวลำภู ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถ่ิน และ 

  ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน   
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาศกัยภาพคนและความเขมแข็งของชุมชน ดานคุณภาพชีวิต ระบบการศึกษา และสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

1.2  สงเสริมสวัสดิการและนันทนาการ 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

  
 

4 สมทบกองทุน

หลักประกันสุขภาพ

แหงชาต ิ

เพ่ือจายเปนเงิน
สมทบกองทุน

หลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ 

ประชากร 15 
หมูบาน 

464,700     1 ครั้ง/ป ประชาชนไดรับ
ประโยชน 2,122 
ครัวเรือน 

สำนักปลัด 

5 สมทบกองทุน

ประกันสังคม 

เพ่ือจายเปนเงิน
สมทบกองทุน

ประกันสังคมให

พนกังานจางสังกัด

เทศบาลตำบลยาง

หลอ 

พนักงานจาง
เทศบาล 

419,000     1 ครั้ง/ป ประชาชนไดรับ
ประโยชน 2,122 
ครัวเรือน 

สำนักปลัด 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 1 
ยุทธศาสตรจังหวัดหนองบัวลำภ ูท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวติและสังคมใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถ่ิน 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองและระบบบริหารจัดการท่ีดี 
4.4 การปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานท่ีปฏิบัติงาน 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 จัดซ้ือโตะสำนักงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ี 

5 โตะ 50,000     การ
ดำเนินงาน
ตาม
โครงการ 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

กองคลัง 

2 จัดซ้ือเกาอีสำนักงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ี 

10 ตัว 60,000     การ
ดำเนินงาน
ตาม
โครงการ 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

สำนักปลดั 
 

3 จัดซ้ือเครื่อง

คอมพิวเตอรโนตบุค 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏบัิติงานของ
เจาหนาท่ี 

5 เคร่ือง 80,000     การ
ดำเนินงาน
ตาม
โครงการ 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

สำนักปลัด 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 

2.บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                   
                                                                                

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 1 

ยุทธศาสตรจังหวัดหนองบัวลำภ ูท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชวีิตและสงัคมใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถ่ิน 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองและระบบบริหารจัดการท่ีดี 
4.5 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการฝกอบรม

ทบทวนอาสาสมัคร

ปองกันภัยฝายพลเรือน 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใหกับ
อปพร. 

อปพร.ทุกนาย
ในตำบลยาง

หลอ 

200,000     การ
ดำเนินงาน
ตาม
โครงการ 

ประชาชนไดรับ
ประโยชน 2,000 
ครัวเรือน 

สำนักปลัด 

2 โครงการ ฝกอบรม

อาสาสมัครปองกันไฟ

ปา 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใหกับ 
อาสาสมัครฯ 

อาสาสมัครทุก
นายในตำบล
ยางหลอ 

20,000     การ
ดำเนินงาน
ตาม
โครงการ 

อปพร. มี
ประสิทธิภาพมาก
ข้ึน 

สำนักปลัด 
 

 

 
 
 
 
 
                                                                  
 

แบบ ผ.01 
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