
บัญชีสรุปแผนการด าเนินงาน 
ประจ าปี ๒๕๖๒

เทศบาลต าบลยางหล่อ 

อ าเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวล าภู 



 1 

บทน ำ 
1.1  บทน ำ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 
26 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี และแผนการ
ด าเนินงาน  ส าหรับแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ของเทศบาลต าบลยางหล่อนั้นมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด  ท าให้แนวทางใน
การด าเนินงานในปีงบประมาณของเทศบาลต าบลยางหล่อมีความชัดเจน  ในการปฏิบัติมากขึ้นมีการประสานและ
บูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน
จะท าให้การติดตามและประเมินผล  เมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย 

1.2 วัตถุประสงค ์
1.2.1   เพ่ือแสดงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่            

เทศบาลต าบลยางหล่อประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
1.2.2   เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ของเทศบาลต าบลยางหล่อ มี

ความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ  ท าให้เห็นภาพรวมในการพัฒนาท้องถิ่น และ
เป็นข้อมูลในการพิจารณาก าหนดขอบข่ายการท างานของเทศบาล  มีการประสานและบูรณาการการท างานกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภายในองค์กรและภายนอกองค์กร 

1.2.3  เพ่ือใช้เป็นคู่มือและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  รวมทั้งเพ่ือให้เป็นเครื่องมือส าหรับผู้บริหารในการก าหนดทิศทางการบริหารงาน  ควบคุม และติดตาม
ผลการด าเนินงาน 
1.3  ขั้นตอนกำรจดัท ำแผนกำรด ำเนินงำน 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 
26 และข้อ 27 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน   โดยมีขั้นตอนดังนี้  
ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมโครงกำรและกิจกรรม 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต 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 บัญชีโครงการ... 
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ส่วนที่  2  บัญชีโครงกำร/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ทราบโครงการ/กิจกรรม  ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ของเทศบาลต 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. 2562 ท าให้สามารถตรวจสอบการด าเนินงานของ
เทศบาลต าบลยางหล่อได้

3. ท าให้เทศบาลต าบลยางหล่อมีแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 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
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ส่วนที่ 2 
2.1บัญชีสรุปโครงกำร/กิจกรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
2.2รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
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2.1 บัญชีสรุปโครงกำร/กิจกรรม 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
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2.2 รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 



ยุทธศาสตร์ / แนวทาง จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงาน

ท่ีด าเนินการ โครงการท้ังหมด งบประมาณ งบประมาณท้ังหมด ด าเนินการ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน
1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา สาธารณูปโภค สาธารณูปการและไฟฟ้า 8 11.42 1,227,600       14.84 กองช่าง

2. พัฒนาระบบจราจร - -

รวม 8 5.60 1,227,600      14.84

2.ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน
ด้านคุณภาพชีวิต  ระบบการศึกษา  และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

1. ป้องกัน รักษา และส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 5 7.14 180,000         2.17 ส านักปลัด

2. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีภายในชุมชน 10 14.28 4,753,520       57.47 ส านักปลัด

3. ส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ 7 10.00 370,000         4.47 ส านักปลัด

รวม 22 24.28 5,303,520      64.11

3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน
1. ส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้แก่ประชาชน 2 2.85 40,000            0.48 ส านักปลัด

2. ส่งเสริมชุมชนในการด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 1 1.42 20,000            0.24 ส านักปลัด

รวม 3 4.27 60,000           0.72

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 เทศบาลต าบลยางหล่อ



ยุทธศาสตร์ / แนวทาง จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงาน

ท่ีด าเนินการ โครงการท้ังหมด งบประมาณ งบประมาณท้ังหมด ด าเนินการ

4. ด้านการพัฒนาการเมืองและระบบการบริหารจัดการท่ีดี
1.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการบริหารพัฒนาชุมชนของตนเองตาม 3 4.28 240,000         2.90 ส านักปลัด

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. การปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร 3 4.28 270,000         3.26 ส านักปลัด

3. การปรับปรุงและพัฒนารายได้ของเทศบาล 2 2.85 260,000         3.14 กองคลัง

4. การปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และ สถานท่ีปฏิบัติงาน 19 27.14 609,900 7.37 ทุกงาน

5. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 7 10.00 240,000         2.90 ส านักปลัด

รวม 34 48.55 1,619,900      19.57

5. ด้านส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
1. แนวทางการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 1 1.42 20,000            0.24 ส านักปลัด

และส่ิงแวดล้อม
2. แนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 1 1.42 20,000            0.24 ส านักปลัด

3. แนวทางการบ าบัดและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 1 1.42 20,000            0.24 ส านักปลัด

รวม 3 4.26 60,000           0.72

รวมท้ังส้ิน( 1+2+3+4+5) 70 100.00 8,271,020      100.00

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 เทศบาลต าบลยางหล่อ



ยุทธศาสตร์ท่ี 5  :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

แนวทางท่ี  5.1   :  การสร้างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

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

1 โครงการสนับสนุนอนุรักษ์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครง 20,000 ทต.ยางหล่อ ส านักปลัด

พันธ์ุพืช อันเน่ืองมาจากพระ การ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ

ราชด าริสมเด็จพระเทพรัตน ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจ าเป็นส าหรับ

ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โครงการ ฯลฯ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

    เทศบาลต าบลยางหล่อ   อ าเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวล าภู

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562



ยุทธศาสตร์ท่ี 5  :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

แนวทางท่ี  5.2   :  แนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

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

1 โครงการรักษ์น  า รักษ์ป่า เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครง 20,000 ทต.ยางหล่อ ส านักปลัด

รักษาแผ่นดิน การ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจ าเป็นส าหรับ

โครงการ ฯลฯ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

    เทศบาลต าบลยางหล่อ   อ าเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวล าภู

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562



ยุทธศาสตร์ท่ี 5  :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

แนวทางท่ี  5.3   :  การบ าบัดและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

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

1 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครง 20,000 ทต.ยางหล่อ ส านักปลัด

เกียรติ การ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจ าเป็นส าหรับ
โครงการ ฯลฯ

    เทศบาลต าบลยางหล่อ   อ าเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวล าภู

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

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