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เทศบาลตําบลยางตลาด,กองวิชาการและแผนงาน

ส่วนที่ ๑ 
บทนํา 

 
 เทศบาลตําบลยางตลาด ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตําบลยางตลาด ๕ ปี  (๒๕๕๖-
๒๕๖๐) ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและผู้บริหารเรียบร้อยแล้วและเทศบาลตําบล
ยางตลาดได้ยึดถือแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ๕ ปีดังกล่าว เป็นกรอบแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 
๒๕๕๖-๒๕๕๘ ฉบับนี้ และใช้เป็นแนวทางในการจัดทําเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และแผนดําเนินงานปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับต่างๆ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
มุ่ ง พั ฒ น า สู่  “ สั ง ค ม อ ยู่ เ ย็ น เ ป็ น สุ ข ร่ ว ม กั น  ( G r e e n  a n d  H a p p i n e s s  S o c i e t y )  

คนไทยมีคุณธรรมนําความรอบรู้  รู้เท่าทันโลก  ครอบครัวอบอุ่น  ชุมชนเข้มแข็ง  สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคณุภาพ  
เสถียรภาพ  และเป็นธรรม  สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติย่ังยืน  อยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการประเทศ
ที่มีธรรมาภิบาล  ดํารงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และอยู่ในประชาคมโลกได้
อย่างมีศักด์ิศรี ” 
วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด (ร้อยเอ็ด-ขอนแก่น-มหาสารคาม-กาฬสินธุ์) “กลุ่มร้อยแก่นสารสนิธุ”์ 
 “ ศูนย์กลางการค้า การบริการ อุตสาหกรรมการเกษตร และสังคมน่าอยู่ ” 
วิสัยทัศน์จังหวัดกาฬสินธุ ์
 “ กาฬสินธ์ุเมอืงน่าอยู่ แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย ผ้าไหมแพรวาหนึ่งเดียว แหล่งท่องเที่ยวน่าชม” 
วิสัยทัศน์องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ ์
 “ เป็นเลิศเกษตรกรรม มุ่งนําด้านการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตของคน สร้างชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
คืนธรรมชาติสู่ท้องถิ่น ” 
 

วิสัยทัศน์อําเภอยางตลาด 
 “อําเภอยางตลาดจะเป็นเมืองหน้าอยู่ มุ่งสู่การเป็นแหล่งผลิตอาหารคุณภาพ ด้วยการทําการเกษตรที่ดี 
และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร” 
วิสัยทัศน์เทศบาลตําบลยางตลาด 

“ บ้านเมืองสะอาด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม มีการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม พร้อม
ให้บริการ ประสานแก้ไข ก้าวไกลการศึกษา ชาวประชาปลอดภัย ร่วมกัน ก้าวไปสู่ เมืองน่าอยู่ ” 
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พันธกิจประเทศไทย 
เพื่อให้การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕–

๒๕๕๙)  ในช่วงเวลาที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงกว่า ช่วงที่ผ่านมา ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘–๑๐ สังคมไทยได้
อัญเชิญหลัก"ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในทุกระดับ ต้ังแต่ระดับปัจเจก 
ครอบครัวชุมชน สังคม จนถึงระดับประเทศ ซึ่งได้มีส่วนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยใหส้ังคมไทยสามารถยืนหยัด
อยู่ได้ อย่างมั่นคงท่ามกลางกระแสการเปลีย่นแปลงดังกล่าว ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทุกภาคส่วนใน
สังคมไทยเห็นพ้องร่วมกันน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา เป็นปรัชญานําทางในการพัฒนาประเทศ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งให้เกิดภูมิคุ้มกันและมกีารบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เพื่อให้การพัฒนาประเทศสู่
ความสมดุลและยั่งยืน เพื่อมุ่งสู่ "สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมภูีมิคุ้มกันต่อ
การเปลี่ยนแปลง"  
 

การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ จึงเป็นการนําภูมิคุ้มกันที่มีอยู ่พร้อมทั้งเร่งสร้าง
ภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแขง็ขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถ
ปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง ได้อย่างเหมาะสม โดยใหค้วามสําคัญกบัการพัฒนาคนและสังคมไทย
ให้มีคุณภาพ มีโอกาสเขา้ถึงทรัพยากร และได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม 
รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรา้งสรรค์ บนพื้นฐานการ
ผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกัน ยังจําเป็นต้องบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ 
ให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้หลักการพัฒนาพื้นที่ภารกิจ และการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนในสังคมไทย ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ย่ังยืนของสังคมไทยตามหลกัปรัชญา ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
พันธกิจจังหวดักาฬสนิธุ ์
 ๑. พัฒนาคน สังคม เศรษฐกจิ และสิ่งแวดล้อม 
 ๒. พัฒนาการเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐานมีขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 ๓. พัฒนาผ้าไหมแพรวา 
 ๔. พัฒนาการท่องเที่ยว 
 
พันธกิจอําเภอยางตลาด 
 ๑. การพัฒนาและส่งเสริมการผลิตผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยและมคีุณภาพ 
 ๒. การเสริมสร้างวิถีชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
 ๓. การพัฒนาและส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตร และสินค้ากลุ่มอาชีพซึ่งเป็นปัจจัยรองรับละส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
 ๔. การพัฒนาชีวิต คน สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 พันธกิจเทศบาลตําบลยางตลาด 
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 ๑. พัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงเพื่อเอาชนะความยากจน  
 ๒. พัฒนาระบบภูมิคุ้มกันเพื่อการปลอดยาเสพติด  
  ๓. พัฒนาระบบตรวจสอบเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  ๔. พัฒนาการบริการให้เกิดความประทับใจ  
  ๕. พัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  
  ๖. พัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงสภาพและปลอดมลพิษ 
  ๗. พัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้             
 ๒. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศ     
 ๓. ยุทธศาสตรก์ารปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน    
 ๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม      
 ๕. ยุทธศาสตรก์ารเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการประเทศ  มุ่งเสริมสร้างความเป็นธรรม
ในสังคมอย่างยั่งยืน    
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจงัหวัด  
 ๑. ยกระดับการผลิตเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจแบบแข้งแข็งและแข่งขันได้ 
 ๒. การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ๓. การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวดักาฬสนิธุ์ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ 
  ๑. การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 
 ๒. การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร 
 ๓. การพัฒนาผ้าไหมแพรวา 
 ๔. การพัฒนาการท่องเที่ยว 
  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวัดกาฬสนิธุ ์
 ๑. การพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 
 ๒. การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร 
 ๓. การพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 ๔. การพัฒนาเศรษฐกิจการทอ่งเที่ยวและการบริการ 
 ๕. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอําเภอยางตลาด 
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 ๑. การพัฒนาการผลิตอาหารคุณภาพ ด้วยการเกษตรที่ดี 
 ๒. การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
 ๓. การพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาํบลยางตลาด 
 ๑. การพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 
 ๒. การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร 
 ๓. การพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 ๔. การพัฒนาเศรษฐกิจการทอ่งเที่ยวและการบริการ 
 ๕. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
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ส่วนที่  ๒ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล 

 
ประวัติเทศบาลตําบลยางตลาด 
 

 เทศบาลตําบลยางตลาด1 อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธ์ุ เดิมเป็นสุขาภิบาลยางตลาดโดยยกฐานะจาก
ตําบลยางตลาด อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธ์ุ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๔๙๙ โดยมี จอมพล ป.พิบูลสงคราม 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ลงนามท้ายประกาศ และได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลยาง
ตลาดเป็นเทศบาลตําบลยางตลาด2 ตามพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงยกฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 
๒๕๔๒ เมื่อวันอังคารที่  ๒๕ พฤษภาคม  ๒๕๔๒ เดิมสํานักงาน     เทศบาลตําบลยางตลาด ต้ังอยู่ที่ว่าการอําเภอ
ยางตลาด หลังใหม่ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม  ๒๕๔๒ ต่อมาได้มีการย้ายสํานักงานโดยการขออนุมัติใช้อาคารที่ว่า
การอําเภอยางตลาดหลังเก่า เป็นอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลยางตลาด จนถึงปัจจุบัน 

 
สภาพทั่วไป 

ลักษณะที่ต้ังเทศบาลตําบลยางตลาดตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกที่ต้ังศาลากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ ห่างจากตัว
จังหวัด  ๑๖  กิโลเมตร มีพ้ืนที่  ๑๐.๕  ตารางกิโลเมตร 
  

 มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
• ด้านทิศเหนือ               ติดเขต         อ.บ.ต.ยางตลาด 
• ด้านทิศตะวันออก         ติดเขต         อ.บ.ต.ยางตลาด 
• ด้านทิศใต้                   ติดเขต         อ.บ.ต.หนองอิเฒ่า 
• ด้านทิศตะวันตก           ติดเขต         อ.บ.ต.ยางตลาด 

 
การปกครอง 

ดูแลปกครองคลอบคลุม     ๙  หมู่บ้าน(๑๐  ชุมชน) ดังนี้ 
หมู่ที ่๑ ชุมชนยางตลาด  หมู่ที ่๒ ชุมชนขวัญเมือง 
หมู่ที ่๓ บ้านค้อ   หมู่ที ่๔ ชุมชนโคกใหญ ่
หมู่ที ่๔ ชุมชนโคกน้อย         หมู่ที ่๖ ชุมชนยางน้อย 
หมู่ที ่๙ ชุมชนอร่ามมงคล          หมู่ที ่๑๐ ชุมชนดงบ่อเหนือ 

           หมู่ที ่๑๙ ชุมชนดงบ่อใต้  หมู่ที ่๒๐ ชุมชนดอนปอแดง 
 
 
                                                        
1 ภาคผนวก  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งสุขาภิบาลยางตลาด 
2 ภาคผนวก  พระราชบัญญัติ เปล่ียนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ.2542 
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การคมนาคม  การจราจร 
- ไม่มสีะพานลอยคนเดินข้ามถนน 
- ไม่มสีถานีขนส่ง 
ถนนสายหลักซึ่งเป็นทางหลวงแผ่นดินไม่มปัีญหาจราจรติดขัด ได้แก่ 
- ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข ๒๑๓   ตอนมหาสารคาม-กาฬสินธ์ุ(ถนนถีนานนท์) 
- ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข ๒๐๙   ตอนขอนแก่น–ยางตลาด 
- ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข ๒๑๕๖ ตอนแยกทางหลวง ยางตลาด–บ้านเสียว ตําบลหัวงัว 

 
การประปา3

ได้รับบริการด้านประปา จากการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธ์ุ ขณะนี้การให้บริการด้านประปายัง
ไม่ทั่วถึง  ประปาที่ผลิตได้     ๒๐๐   ลูกบาศก์เมตร/วัน ประปาที่ใช้เฉลี่ย    ๒๒๐   ลูกบาศก์เมตร/วัน แหล่งน้ํา
ดิบสํารอง  คือ  แหล่งน้ําหนองหมาจอก 
 
การไฟฟา้4      

ได้รับการบริการกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธ์ุ ขณะนี้การบริการไฟฟ้าทั่วถึงทุก
ครัวเรือนในเขตเทศบาล    
การสื่อสาร 

โทรศัพท์ที่ใชใ้นสํานักงานเทศบาล ม ี ๔ หมายเลข   ชุมสายโทรศัพท์ในเขตพื้นที่ มี ๑ แห่ง เพื่อใหบ้ริการ
โทรศัพท์ส่วนบุคคล ทีท่ําการไปรษณีย์โทรเลข ๑ แห่ง หอกระจายข่าวตามชุมชนต่างๆ ๑๐ ชุมชน และระบบเสียง
ไร้สายของสํานักงานเทศบาลตําบลยางตลาด 
 
ลักษณะการใช้ที่ดิน5

- บริเวณที่พักอาศัย                             ๕๖๔      ไร่ 
           - บริเวณการพาณิชยกรรม                   ๗๔        ไร่ 
           - บริเวณอุตสาหกรรม                          ๕๒        ไร่ 
           - บริเวณสถาบันการศึกษา                  ๑๙๕      ไร่ 
          - บริเวณสถาบันศาสนา                        ๖๑๙      ไร่ 
           - บริเวณสถานที่ราชการ                        ๖๙๙      ไร่ 
 
 
 
                                                        
3 ที่มา : การประปาอําเภอยางตลาด 
4 สํานักงานไฟฟาอําเภอยางตลาด 
5 สํานักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ สาขายางตลาด 
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สถานประกอบการด้านการบริการ 
ธนาคารเอกชน    จํานวน   ๑ แห่ง 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ ์ จํานวน   ๑ แห่ง 
ธนาคารออมสิน    จํานวน   ๑ แห่ง 
สํานักงานการท่องเที่ยว   จํานวน   ๑ แห่ง 
โรงภาพยนต์     จํานวน   - แห่ง 
สถานีขนส่ง     จํานวน   - แห่ง 
ท่าเทียบเรือ     จํานวน   - แห่ง 

 
การสาธารณสขุ 
1. โรงพยาบาลชุมชนยางตลาด ขนาด  ๙๐  เตียง  ๑ แห่ง 
2. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอยางตลาด    ๑ แห่ง 
3. คลินิก       ๖ แห่ง 
 
ศาสนสถาน (วัด)    ๘   แห่ง 

สํานักสงฆ์              ๒   แห่ง 
           ศาลเจ้า                 ๒  แห่ง 
 

สิ่งแวดล้อมและธรรมชาต ิ
ภูมิอากาศ   เทศบาลตําบลยางตลาดอยู่ในเขตภูมิอากาศที่เรียกว่า  Tropical Savanna Climate คือ ใน

รอบปีมีฝนครึ่งหนึ่ง และแล้งครึ่งหนึ่ง ความแตกต่างของฤดูเห็นเด่นชัด  
อุณหภูมิ สูงสุดเฉลี่ย   ๓๑.๙๐  องศาเซลเซียส   ตํ่าสุด เฉลี่ย  ๒๒.๑๐  องศาเซลเซียส   ปริมาณน้ําฝน

เฉลี่ย  ๒๙๖ มิลลิเมตร   สภาพลมฟ้าอากาศมี  ๓  ฤดู 
                                  
ฤดูร้อนระหวา่งเดือน  เมษายน ถึง พฤษภาคม  อากาศรอ้นและแห้งแล้งมาก 

ฤดูฝนระหว่างเดือน มิถุนายน ถึง กันยายน  ฝนตกชุก 
              ฤดูหนาวระหว่างเดือน พฤศจิกายน ถึง กุมภาพันธ์  อากาศหนาวจัด  
 
 แหล่งน้ํา แหล่งน้ําที่สําคัญ ซึ่งเป็นแหล่งน้าํสํารองการประปาเทศบาลตําบลยางตลาด ได้แก่ บึงอร่าม และแหล่ง
น้ําหนองหมาจอก   
น้ําเสีย     
 -น้ําเสียพบในบางพื้นที่ของบางชุมชนเท่านั้นซึ่งมีปริมาณค่อนข้างน้อยคาดว่าจะพบมากในอนาคตหากไม่
มีการแก้ปัญหา 
 - เทศบาลยังไม่มีระบบบําบัดน้ําเสีย 
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ประชากร6     
ชุมชน ชาย หญิง รวม 

ยางตลาด หมู่ ๑ 413 413 826 
ขวัญเมือง หมู่ ๒ 390 402 792 
บ้านค้อ หมู่ ๓ 647 702 1,349 
โคกใหญ ่+ โคกน้อย หมู่ ๔ 881 947 1,828 
ยางน้อย หมู่ ๖ 370 387 757 
อร่ามมงคล หมู่ ๙ 463 506 969 
ดงบ่อเหนือ หมู่ ๑๐ 544 563 1,107 
ดงบ่อใต้ หมู่ ๑๙ 403 432 835 
ดอนปอแดง หมู่ ๒๐ 288 290 578 
รวม 4,399 4,642 9,041 
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6 ขอมูล ณ สิงหาคม ๒๕๕๕ สํานักทะเบียนทองถ่ิน เทศบาลตําบลยางตลาด 
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ส่วนที่ ๓ 
ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 

 
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาลตําบลยางตลาด  ( SWOT ANALYSIS ) 
 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 
 
จุดแข็ง (STRENGTH)  
๑. ศักยภาพของผู้นําชุมชน ผู้นําภายในชุมชนมีศักยภาพเพียงพอในการรับข้อมูลข่าว มีส่วนร่วมในการ

แสดงความคิดเห็นอย่างถูกต้อง สามารถนําข้อมูลที่มีอยู่และได้รับจากภายนอกมาถ่ายทอดและนําไปใช้ประโยชน์ 
จึงทําให้เกิดการตรวจสอบจากประชาชนสามารถรักษาผลประโยชน์ของตนได้  
 ๒. ความสามัคคีการให้ความร่วมมือของชุมชน ประชาชนในชุมชนมีความสามัคคี มีศูนย์รวมจิตใจ 
โดยเฉพาะเมื่อมีงานประเพณีที่เทศบาลจัดขึ้นประชาชนในเขตจะร่วมมือกันเป็นอย่างดีและให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานของทางราชการ จึงเป็นผลดีต่อการติดต่อประสานงานในการสร้างความเจริญให้แก่ท้องถิ่น 

๓. สถานที่ต้ังมีเส้นทางคมนาคมผ่านหลายสาย ไปได้หลายพื้นที่โดยเป็นเส้นทางผ่านไปจังหวัดมุกดาหาร 
จังหวัดมหาสารคาม นครพนมขอนแก่น จังหวัดสากลนคร จึงส่งผลต่อการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร ตลอดจนด้านการค้า 

๔. มีวัฒนธรรมเอกลักษณ์ที่โดนเด่น ประชาชนภายในเขตเทศบาลตําบลยางตลาดมีความโดดเด่นทาง
วัฒนธรรมและมีเอกลักษณ์ในด้านชีวิตความเป็นอยู่ของตนเอง มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่สร้างความสามัคคีและ
การผสานความร่วมมือของคนในเขตเทศบาล  

๕.  ประชาชนให้ความสนใจด้านการเมือง ความต้องการมีส่วนร่วมทางการเมือง ทั้งในระดับท้องถิ่นและ
ระดับประเทศ ส่งผลให้เป็นแนวทางในการพัฒนาสังคมด้านต่างๆ ต่อไป 

จุดอ่อน (WEAKNESS)  
๑. ขาดการวางแผนบริหารการจัดการ เทศบาลตําบลยางตลาดมีจุดแข็งอยู่หลายด้านแต่การกระจาย

โอกาสจากรัฐยังไม่เพียงพอ    อีกทั้งกระบวนการการมีส่วนร่วมในการวางแผนของประชาชนยังไม่เข้มข้นพอ 
๒. ประชาชนไม่มีที่ดินทํากิน ที่ดินทํากินของเกษตรกรส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องคุณภาพและแร่ธาตุอาหาร 

อีกทั้งเกษตรกรที่ทําการเกษตรไม่มีที่ดินทํากินเป็นของตนเองต้องเช่าที่ดินทํากินจากบุคคลอ่ืน หรือ ที่เป็นที่ดินของ
เอกชน  
 ๓. ประชาชนส่วนใหญ่ยากจน มีรายได้น้อยไม่พอเพียงแก่การดํารงชีพ เนื่องจากขาดโอกาสด้าน  ต่าง ๆ 
และไม่มีแรงกระตุ้นที่จะทําให้ประชาชนเหล่านั้นรู้จักสร้างโอกาสให้กับตัวเอง  
 ๔. ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ําเนื่องจากขาดระบบการจัดการที่ดีในเรื่องการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และขาดการแนะนําจากหน่วยงานราชการภายนอก  

๕. ขาดกระบวนการทางความคิดในเรื่องการพึ่งตนเอง  
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การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 

 
โอกาส (OPPORTUNITY) 
๑. แนวนโยบายการช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐในหลายโครงการ เช่นการจดทะเบียนคนยากจนและ

ปัญหาสังคมแบบบูรณาการที่เป็นข้อมูลที่จําเป็นสําหรับที่จะนําไปแก้ปัญหาในภาพรวม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
๒. มีการส่งเสริมการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน กระแสการเกษตรกรพอเพียง การใช้ปุ๋ยทางชีวภาพ  
๓. มีพ้ืนที่ติดกับชุมชนเมืองทําให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารที่ทันสมัย อีกยังเส้นทางคมนาคมที่สะดวกเป็น

เส้นทางผ่านเข้าออกสามารถเดินทางไปได้ในหลายจังหวัดซึ่งในอนาคตอาจเป็นเส้นทางทางด้านเศรษฐกิจที่สําคัญ  
๔. สามารถจัดหาส่งวัตถุดิบจากภายนอกเข้ามาได้มาก   
 
ข้อจํากัด (THREAT) 

 ๑. มีคู่แข่งทางด้านการตลาด / แรงงาน  
 ๒. คู่แข่งผลผลิตทางด้านการค้าและการเกษตรเพิ่มขึ้นรวมถึงคุณภาพของสินค้าก็เพิ่มขึ้น 
 ๓. การมอบอํานาจในการบริหารจัดการของส่วนราชการยังไม่ครอบคลุม 

๔. ปัญหาภัยธรรมชาติ น้ําท่วม ฝนแล้ง กระแสโลกาภิวัฒน์ที่กระทบต่อวัฒนธรรม  วิถีชีวิต และคู่แข่ง เป็น
ปัญหาของประชาชนในเขต    เทศบาลตําบลยางตลาด อากาศร้อน ประชาชนขาดน้ําในการทํากิจกรรมทางการ
เกษตร   การหลั่งไหลของวัฒนธรรมชุมชนเมือง ในปัจจุบันการหลั่งไหลเข้ามาอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีทั้งที่เป็นโทษและมี
ผลดีทําให้ชาวบ้านซึมซับแบบอย่างการดํารงชีวิตของชุมชนเมืองความเป็นอยู่อย่างแบบด้ังเดิม ทําให้เกิดการพึงพา
ขึ้นมา แทนที่จะพึงตนเอง   
 ๕. ถูกเอารัดเอาเปรียบจากกลุ่มผลประโยชน์ พ่อค้าคนกลาง ไม่มีการจัดต้ังกลุ่มอาชีพ/สหกรณ์ทําให้ขาด
อํานาจในการเจรจาต่อรอง 
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ภาพถ่ายทางอากาศเทศบาลตําบลยางตลาด 
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แผนดําเนินงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 

แผนดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
เทศบาลตําบลยางตลาด อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสนิธุ ์

จํานวนโครงการ  จํานวน  ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพฒันา 
ที่ดําเนินการ  งบประมาณ (บาท)  

ยุทธศาสตร์ที ่ 1 การเอาชนะความยากจน   
แนวทางที่  1.1 การพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง  6 660,000 
แนวทางที่ 1.2 การเพิ่มศักยภาพและโอกาสของคนจน  0 - 
แนวทางที่  1.3 การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน  1 5,000 
แนวทางที่ 1.4 การพัฒนาปัจจัยการสนับสนนุและสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการ  0 - 

  รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 7            665,000 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2 การปลอดยาเสพติด    
แนวทางที่ 2.1 การปลูกพลังแผ่นดิน 1 10,000 
แนวทางที่ 2.2 การบําบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ  0 - 

  รวมยุทธศาสตร์ที่ 2 1         10,000  
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จํานวนโครงการ  จํานวน  ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพฒันา 
ที่ดําเนินการ  งบประมาณ (บาท)  

ยุทธศาสตร์ที ่ 3 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ    
แนวทางที่ 3.1 สร้างความเข้มแข็งของระบบตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชิบ  1 10,000 
แนวทางที่ 3.2 การปราบปรามการทุจริต  0 - 

  รวมยุทธศาสตร์ที่ 3 1 10,000 
ยุทธศาสตร์ที ่ 4 การสร้างความประทับใจ    
แนวทางที่ 4.1 เพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการใหบ้ริการ  17 627,000 
แนวทางที่ 4.2 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 4 135,000 
แนวทางที่ 4.3 การประชาสัมพันธ์ การให้บริการของรัฐบาล  5 341,000 

  รวมยุทธศาสตร์ที่ 4 26 1,103,000 
ยุทธศาสตร์ที ่ 5 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน   
แนวทางที่  5.1 การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม  8 522,000 
แนวทางที่  5.2 การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน  0 - 
แนวทางที่  5.3 การคุ้มครองผูบ้ริโภค 1 20,000 
แนวทางที่  5.4 ให้มีระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีมาตรฐาน  3 2,600,000 

  รวมยุทธศาสตร์ที่ 5 12 3,142,000 
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จํานวนโครงการ  จํานวน  ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพฒันา 
ที่ดําเนินการ  งบประมาณ (บาท)  

ยุทธศาสตร์ที ่ 6 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
แนวทางที่  6.1 ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1              30,000  
แนวทางที่  6.2 เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรพัยากรธรรมชาติ 0              -  
แนวทางที่  6.3 การปรับปรุงสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 0             -  
แนวทางที่ 6.4 การอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การส่งเสริมการบรหิารการท่องเที่ยว 0                      -  

  รวมยุทธศาสตร์ที่ 6 1            30,000  
ยุทธศาสตร์ที ่ 7 การพัฒนาคุณภาพและสังคม    
แนวทางที่  7.1 การสร้างคนดีสู่สังคม  16 5,347,340  
แนวทางที่  7.2 ส่งเสริมใหม้ีระบบการคุ้มครองและสวัสดิการทางสังคม  15 1,541,000 
แนวทางที่  7.3 อนุรักษ์และฟืน้ฟูภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  11 1,533,000 
แนวทางที่  7.4 ส่งเสริมการเลน่กีฬาและนันทนาการ  5 620,000 

แนวทางที่ 7.5 พัฒนาศักยภาพความเข้มแขง็และการพึ่งพาตนเองของประชาชนพร้อม
พัฒนาระบบการสร้างเสริมสขุภาพและการป้องกันโรค 7 420,000 

     
  รวมยุทธศาสตร์ที่ 7 54 9,461,340 
  รวมทั้งสิน้  102 14,411,340 

 



 ๑๔  
 

ส่วนที่ ๔ 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลตําบลยางตลาด 

  
๔.๑ นโยบายการบริหาร7

  

๑. นโยบายจัดสรรงบประมาณซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูล (รถดูดส้วม) โครงการดูดส้วม ๓๐ บาท ต่อครั้ง เพื่อ
ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน  
 ๒. นโยบายกองทุนหมู่บ้าน จัดสรรงบประมาณสนับบสนุนให้มีกองทุนหมู่บ้าน หมู่บ้านละ       ๒๐๐,
๐๐๐ บาท  
 ๓. นโยบ้านด้านสังคมและคุณภาพชีวิต จัดสรรงบประมาณให้มี “ธนาคารอาชีพ ยาแก้จนเพื่อคนยาง
ตลาด”  ส่งเสริมให้ทุกคนมีงานทํา ช่วยฝึกอาชีพ หางานหาทุนสร้างอาชีพที่มั่นคง 
 ๔. นโยบายจัดสรรงบประมาณ จัดต้ัง กองทุนกู้ยืมผู้สูงอายุ ไม่มีดอกเบี้ย เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ 
๖๐ ปี ขึ้นไป ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
 ๕. นโยบายต่อต้านยาเสพติด จัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและลาน
กีฬาต้านยาเสพติด ๑ ชุมชน ๑ ลานกีฬา  เพื่อส่งเสริมการออกกําลังกายให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงและห่างไกล
ยาเสพติด 
 ๖. นโยบายยกระดับตลาดสด ให้เป็นตลาดสดมาตรฐาน “ผู้ขายปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย” ตลาด
สะอาด สวยงาม น้ําไม่ท่วมขัง กําจัดหนู แมลงสาบ ส่งเสริมการค้าภายในตลาด เพื่อเพิ่มจํานวนลูกค้า เพิ่มรายได้
และลดค่าใช้จ่ายชุมชน 
 ๗. นโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ อินเตอร์เน็ตชุมชน เสริมทักษะภาษาอังกฤษจากครูชาวต่างชาติ เรียน
พิเศษ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา 
 ๘. นโยบายด้านความปลอดภัย “ชุมชนสุขใจ ปลอดภัยตลอดวัน” ด้วยศูนย์เฝ้าระวังภัยชุมชน ๒๔ 
ช่ัวโมง เน้นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 ๙. นโยบายจัดสรรงบประมาณ โครงการน้ําประปาดื่มได้ ๑ ชุมชน ๑ โรงกรอง เพื่อให้ปะชาชนได้ด่ืมน้ํา
สะอาด ถูกสุขอนามัย ปราศจากเชื้อโรค 
 ๑๐.นโยบายจัดสรรงบประมาณส่งเสริมพระพุทธศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมทุกหมู่บ้านอย่าง        เท่า
เทียมกัน 
 

 
 
 

                                                        

เทศบาลตําบลยางตลาด,กองวิชาการและแผนงาน

7 นายเกรียงไกร  ภูมิเหลาแจง นายกเทศมนตรีตําบลยางตลาด (๒ สิงหาคม ๒๕๕๒) 

 



 ๑๕  
 

 
กรอบยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลตําบลยางตลาด 

 
 
 ๔.๒  ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย  ๕  ด้าน  ดังนี ้
 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการบริการ 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 
 ๔.๓  แนวทางการพัฒนา 
 

 ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
  แนวทางการพัฒนา 
   ๑.  ส่งเสรมิการศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรม 

๒.  ส่งเสรมิคณุธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
๓.  ส่งเสรมิการสาธารณสุขและการจัดระบบสวัสดิการสังคมและคุม้ครองสิทธิของ 

         ประชาชน 
๔.  การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
๕.  การส่งเสรมิการมีอาชีพ รายได้ และความเข้มแข็งของชุมชน 
๖.  ส่งเสรมิความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  

               และสาธารณภัย 
๗.  การเพิ่มศกัยภาพและโอกาสของคนจน คนพิการ คนชรา ผู้ติดเชื้อเอดส์ 

ผู้ด้อยโอกาส    
๘.  การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน   
๙.  การพัฒนาปัจจัยการสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการ 

   ๑๐.  สร้างความเข้มแข็งของระบบตรวจสอบการทุจริตและประพฤติ มิชอบ 
๑๑.  การปราบปรามการทุจริต 
๑๒.  การเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการให้บริการ 
๑๓.  การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ  การประชาสัมพันธ์  และการให้บริการ 

                 ภาครัฐ 
๑๔.  ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

                 สิ่งแวดล้อม 
  

ยุทธศาสตร์ที่  ๒.  การพัฒนาและส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมทอ้งถิ่น 
  แนวทางการพัฒนา 
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 ๑๖  
 

       ๑.  พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
๒.  ส่งเสรมิสนบัสนุน และพัฒนาผู้ประกอบการ 
๓.  ส่งเสรมิมาตรฐานการผลติและระบบควบคุมคุณภาพ 
๔.  ส่งเสรมิและพัฒนาสร้างเครือข่ายด้านการตลาด 
๕.  การพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง 

 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  
  แนวทางการพัฒนา 

๑.  ส่งเสรมิและพัฒนามาตรฐานด้านการค้า การบริการ และการท่องเที่ยว 
๒.  ส่งเสรมิและพัฒนาธุรกิจการค้า การบริการ และการทอ่งเที่ยว 
๓.  ส่งเสรมิและพัฒนาผู้ประกอบการ การบริการ  และการท่องเที่ยว 
๔.  จัดต้ังและพัฒนาศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยว 
๕.  ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     ในการพัฒนาด้านการค้า การบริการ และการท่องเที่ยว 
๖.  ส่งเสรมิพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีความพร้อมในการให้บริการ 
 

  
 ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร 
  แนวทางการพัฒนา 
   ๑.  เพิ่มผลผลติทางการเกษตร 

๒.  เพิ่มสินค้าเกษตรที่ได้คุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย (GAP) 
๓.  การสร้างมลูค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตร 
๔.  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและศูนย์สารสนเทศข้อมลูทางการเกษตร 
๕.  การบริหารจัดการองค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็งและกินดีอยู่ดีตามแนวปรัชญา      
    เศรษฐกิจพอเพียง 
๖.  ส่งเสรมิใหม้ีการใช้ปัจจัยการผลิตที่มาจากอินทรีย์ชีวภาพที่มีคุณภาพ 

  
ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

  แนวทางการพัฒนา 
๑.  พัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง   
๒. พัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
๓. พัฒนาด้านผังเมือง 
๔. พัฒนาระบบการจัดการน้ํา 
๕. พัฒนาระบบพลังงาน 
๖. พัฒนาระบบกําจัดขยะ 
๗. พัฒนาระบบสื่อสาร 

 
 

เทศบาลตําบลยางตลาด,กองวิชาการและแผนงาน
 



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 132 20,533,750      132 20,533,750      132 20,533,750      396 61,601,250      
2 การพัฒนาภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่น 1 3,000               1 3,000               1 3,000               3 9,000               
3 การพัฒนาเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการบริการ 0 -                  0 -                  0 -                  0 -                  
4 การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร 9 800,000           9 800,000           9 800,000           27 2,400,000        
5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 84 35,467,878      84 35,467,878      84 35,467,878      252 106,403,634    

รวมทั้งสิ้น 226    56,804,628      226    56,804,628      226    56,804,628      678    170,413,884    

สวนที่ 5  

ยุทธศาสตร

บัญชีโครงการพัฒนา 2556-2558

ป 2556 ป 2557 ป 2558 รวม 3 ป

เทศบาลตําบลยางตลาด



1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
กลยุทธที่ 1 สงเสริมการศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรม

เปาหมาย
2556 2557 2558
(บาท) (บาท) (บาท)

1  โครงการพัฒนาคุณภาพดานการศึกษา
 เพื่ออุดหนุนโรงเรียนผดุง

ราษฎรวิทยา
 1 ครั้ง           100,000           100,000           100,000

 โรงเรียน/นักเรียน มี
งบประมาณเพื่อพัฒนาฯ

 โรงเรียน
ผดุงราษฎรฯ

2  โครงการจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
 เพื่ออุดหนุนโรงเรียนผดุง

ราษฎรวิทยา
 1 ครั้ง             20,000             20,000             20,000

 โรงเรียน/นักเรียน มี
งบประมาณเพื่อพัฒนาฯ

 โรงเรียน
ผดุงราษฎรฯ

3  โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
 เพื่ออุดหนุนโรงเรียนผดุง

ราษฎรวิทยา
 1 ครั้ง           100,000           100,000           100,000

 โรงเรียน/นักเรียน มี
งบประมาณเพื่อพัฒนาฯ

 โรงเรียน
ผดุงราษฎรฯ

4
 โครงการผลิตจัดหาและใชสื่อนวัฒกรรม

และเทคโนโลยี่
 เพื่ออุดหนุนโรงเรียนผดุง

ราษฎรวิทยา
 1 ครั้ง             90,000             90,000             90,000

 โรงเรียน/นักเรียน มี
งบประมาณเพื่อพัฒนาฯ

 โรงเรียน
ผดุงราษฎรฯ

5  โครงการเปดประตูสูอาเซียน
 เพื่ออุดหนุนโรงเรียนผดุง

ราษฎรวิทยา
 1 ครั้ง             10,000             10,000             10,000

 โรงเรียน/นักเรียน มี
งบประมาณเพื่อพัฒนาฯ

 โรงเรียน
พินิจฯ

6  โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล
 เพื่ออุดหนุนโรงเรียนผดุง

ราษฎรวิทยา
 1 ครั้ง             50,000             50,000             50,000

 โรงเรียน/นักเรียน มี
งบประมาณเพื่อพัฒนาฯ

 โรงเรียน
พินิจฯ

7  โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
 เพื่ออุดหนุนโรงเรียนผดุง

ราษฎรวิทยา
 1 ครั้ง             50,000             50,000             50,000

 โรงเรียน/นักเรียน มี
งบประมาณเพื่อพัฒนาฯ

 โรงเรียน
พินิจฯ

8
 โครงการคายอบรมคุณธรรมจริยธรรม

ตอตานยาเสพติด
 เพื่ออุดหนุนโรงเรียนผดุง

ราษฎรวิทยา
 1 ครั้ง           460,750           460,750           460,750

 โรงเรียน/นักเรียน มี
งบประมาณเพื่อพัฒนาฯ

 โรงเรียน
ยางตลาดฯ

   9  โครงการจัดงานประเพณีบุญคูณลาน
 เพื่ออุดหนุนที่ทําการ

ปกครองอําเภอยางตลาด
 1 ครั้ง             20,000             20,000             20,000

 ประเพณไดรับการ
อนุรักษและสืบสาน

 ที่ทําการ
ปกครอง
อําเภอยาง
ตลาด

(ผลผลิตของโครงการ)

 
แผนพัฒนาสามป(พ.ศ. 2556 - 2558)

เทศบาลตําบลยางตลาด อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ



เปาหมาย
2556 2557 2558
(บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

10
โครงการสงเสริมกิจกรรมและพัฒนาเด็กและ

เยาวชน
เพื่อสงเสริมกิจกรรมและ
พัฒนาเด็กและเยาวชน

ตลอดป           100,000           100,000           100,000
เด็กและเยาวชนไดรับการ

พัฒนาฯ
กอง

การศึกษา

11 โครงการสนับสนุนผูดอยโอกาสทางการศึกษา
เพื่อสนับสนุน

ผูดอยโอกาสทางการศึกษา
เขตเทศบาล               7,000               7,000               7,000

ผูดวยโอกาสไดการ
สนับสนุน

กอง
การศึกษา

12
โครงการจัดกิจกรรมในศูนยอบรมเด็กกอน

เกณฑ
เพื่อกิจกรรมในศูนยฯ เขตเทศบาล             20,000             20,000             20,000

เด็กกอนเกณฑไดรับการ
พัฒนา

กอง
การศึกษา

13
โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทาง

วิชาการของศูนยเด็กกอนเกณฑ
เพื่อจัดนิทรรศการฯ เขตเทศบาล               7,000               7,000               7,000

เด็กกอนเกณฑไดรับการ
พัฒนา

กอง
การศึกษา

14
โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา
เพื่อสนับสนุนอาหาร
กลางวันศูนยเด็กฯ

เขตเทศบาล           437,520           437,520           437,520
เด็กกอนเกณฑไดรับการ

พัฒนา
กอง

การศึกษา

15 อุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน เพื่ออุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนพินิจฯและ
โรงเรียนผดุงฯ

        2,259,400         2,259,400         2,259,400
เด็กนักเรียนไดรับอาหาร

กลางวันพอเพียง
กอง

การศึกษา

15
โครงการจัดซื้อแบบพิมพและคาอาหารเสริม

(นม)เด็กนักเรียน
เพื่อจัดซื้อแบบพิมพและ

คาอาหารเสริม

โรงเรียนพินิจฯและ
โรงเรียนผดุงฯและศูนย
เด็กฯและศึกษาพิเศษ

        3,157,580         3,157,580         3,157,580
เด็กนักเรียนไดรับอาหาร
เสริม(นม)พอเพียง

กอง
การศึกษา

16
โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารศูนยอบรม

เด็กกอนเกณฑในวัด

เพื่อปรับปรุงซอมแซม
อาคารศูนยอบรมเด็กกอน

เกณฑในวัด
2 ศูนยฯ             60,000             60,000             60,000

ศูนยเด็กกอนเกณฑไดรับ
การพัฒนา

กอง
การศึกษา

17 โครงการบวงสรวงศาลปูคัทธนามและศาล เพื่อจัดงานบวงสรวง 1 ครั้ง/ป 50,000           50,000           50,000           ประชาชนมีสถานที่ กองการศึกษา
หลักเมือง สักการบูชา

18 โครงการทําบุญตักบาตรวันขึ้นปใหม เพื่อเปนการฟนฟู และ สวนราชการ/หางราน/ 50,000           50,000           50,000           ประชาชนมีความสุขกับ กองการศึกษา

อนุรักษไวซึ่งขนบ เอกชน และประชาชน การทําบุญ
ธรรมเนียมประเพณี

19 โครงการประเพณีวันสงกรานต เพื่อบํารุงรักษาขนบ สวนราชการ/หางราน/ 70,000           70,000           70,000           ประชาชนตระหนักถึง กองการศึกษา

ธรรมเนียมประเพณี เอกชน และประชาชน ความสําคัญวัฒนธรรม
และวัฒนธรรมทองถิ่น และขนบธรรมเนียม

20 โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ เพื่อเปนการฟนฟู สวนราชการ/หางราน/ 300,000         300,000         300,000         ประชาชนตระหนักถึง กองการศึกษา



เปาหมาย
2556 2557 2558
(บาท) (บาท) (บาท)

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

และอนุรักษไวซึ่งขนบ เอกชน และประชาชน ความสําคัญวัฒนธรรม
ธรรมเนียมประเพณี และขนบธรรมเนียม

21 โครงการแหเทียนเขาพรรษา เพื่อเปนการฟนฟู และ สวนราชการ/หางราน/ 100,000         100,000         100,000         ประชาชนตระหนักถึง กองการศึกษา

และอนุรักษไวซึ่งขนบ เอกชน และประชาชน ความสําคัญวัฒนธรรม
ธรรมเนียมประเพณี และขนบธรรมเนียม

22 โครงการประเพณีลอยกระทง เพื่อเปนการฟนฟู และ สวนราชการ/หางราน/ 600,000         600,000         600,000         ประชาชนตระหนักถึง กองการศึกษา

และอนุรักษไวซึ่งขนบ เอกชน และประชาชน ความสําคัญวัฒนธรรม
ธรรมเนียมประเพณี และขนบธรรมเนียม

23 โครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสําคัญ เพื่อจัดงานวันสําคัญตางๆ คณะผูบริหาร 200,000         200,000         200,000         สงเสริมสนับสนุนงานวัน กองการศึกษา

ทางพุทธศาสนา รัฐพิธีตาง ๆ สมาชิกสภาฯ พนักงาน สําคัญตางๆ รัฐพิธีตางๆ
เอกชน และประชาชน

24 โครงการจัดเตรียมงานบุญคูณลาน อนุรักษประเพณีที่ดีงาม ประชาชนในเขตเทศบาล 20,000           20,000           20,000           ประเพณียังคงอยู กองการศึกษา

สงเสริมการประกอบอาชีพ นักเรียนและผูปกครอง กลุมอาชีพมีรายไดเพิ่ม

25 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ เพื่อจัดงานฯ 1 ครั้ง           100,000           100,000           100,000 เด็กนักเรียนมีขวัญกําลังใจ
กอง

การศึกษา



1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
กลยุทธที่ 2 สงเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภิบาล

เปาหมาย
2556 2557 2558
(บาท) (บาท) (บาท)

1
โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา

เทศบาล/นายกเทศมนตรี
เพื่อจัดการเลือกตั้งฯ 2 ครั้ง         1,000,000         1,000,000         1,000,000 มีฝายสภา/ฝายบริหาร สํานักปลัดฯ

 
แผนพัฒนาสามป(พ.ศ. 2556 - 2558)

เทศบาลตําบลยางตลาด อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)



1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
กลยุทธที่ 3 สงเสริมการสาธารณสุขและการจัดระบบสวัสดิการสังคมและคุมครองสิทธิของประชาชน

เปาหมาย
2556 2557 2558
(บาท) (บาท) (บาท)

   1
 โครงการอุดหนุนกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลตําบลยางตลาด

 เพื่ออุดหนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพ

เทศบาลตําบลยางตลาด
 1 ครั้ง / ป           180,000           180,000           180,000

 มีงบประมาณในการ
บริหารจัดการเพิ่มขึ้น

 กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ
เทศบาล
ตําบลยาง
ตลาด

   2  อุดหนุนโรงพยาบาลยางตลาด
 เพื่อโรงอุดหนุนพยาบาล

ยางตลาด
 1 ครั้ง / ป             30,000             30,000             30,000

 มีงบประมาณในการ
บริหารจัดการเพิ่มขึ้น

 
โรงพยาบาล
ยางตลาด

   3
 กองทุนเฉลิมพระเกียรติเพื่อชวยเหลือผูปวย

เอดสและผูติดเชื้อ
 เพื่ออุดหนุนกองุทนเฉลิม

พระเกียรติฯ
 1 ครั้ง / ป               5,000               5,000               5,000

 มีงบประมาณในการ
บริหารจัดการเพิ่มขึ้น

 กองุทน
เฉลิมพระ
เกียรติฯ

   4  โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบาใน อปท.
 เพื่ออุดหนุนปศุสัตว
อําเภอยางตลาด

 1 ครั้ง / ป             30,000             30,000             30,000
 มีงบประมาณในการ
บริหารจัดการเพิ่มขึ้น

 ปศุสัตว
อําเภอยาง
ตลาด

   5  โครงการคนดี สุขภาพดี รายไดดี
 เพื่อสมทบ สนง.
สาธารณสุขอําเภอ

 1 ครั้ง / ป           200,000           200,000           200,000
 มีงบประมาณในการ
บริหารจัดการเพิ่มขึ้น

 ปศุสัตว
อําเภอยาง
ตลาด

6 โครงการพัฒนาตลาดสดนาซื้อ เพื่อสนับสนุนโครงการ จํานวน   1   ครั้ง/ป 30,000           30,000           30,000           พัฒนาระบบตลาดทั้ง กองสาธาฯ
ตลาดสดนาซื้อ รูปแบบและสถานที่

7 โครงการรณรงคฉีดวัคซีนปองกันโรค เพื่อรณรงคฉีดวัคซีนปองกัน จํานวน   1   ครั้ง/ป 30,000           30,000           30,000           ลดความเสี่ยงในการ กองสาธาฯ
พิษสนุัขบา โรคพิษสุนัขบาน ติดตอโรค

 
แผนพัฒนาสามป(พ.ศ. 2556 - 2558)

เทศบาลตําบลยางตลาด อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)



เปาหมาย
2556 2557 2558
(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

8 โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรค เพื่อรณรงคปองกันและควบคุม จํานวน   1   ครั้ง/ป 30,000           30,000           30,000           อัตราการเปนโรคลดลง กองสาธาฯ
ติดตอ โรคตางๆ

   9  โครงการพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุข
 เพื่อการพัฒนาศักยภาพ

ดานสาธารณสุข
 ทั้งป             30,000             30,000             30,000  ขวัญกําลังใจ ผูใหบริการฯ

กองสาธาฯ

10
โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานใน

เขตเทศบาล

เพื่อการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานในเขต

เทศบาล
กลุม อสม. ในเขตฯ           100,000           100,000           100,000  ขวัญกําลังใจ อสม. กองสาธาฯ

11 โครงการกิจกรรมวัน อสม.แหงชาติ
เพื่อจักกิจกรรมวัน อสม.

แหงชาติ
กลุม อสม. ในเขตฯ             40,000             40,000             40,000  ขวัญกําลังใจ อสม. กองสาธาฯ

12 โครงการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชน
เพื่อการพัฒนากองทุน

สวัสดิการชุมชน
10 ชุมชน             10,000             10,000             10,000

สมาชิกกองทุนเกิดสภาพ
คลอง

กอง
สวัสดิการฯ



1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
กลยุทธที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

เปาหมาย
2556 2557 2558
(บาท) (บาท) (บาท)

1
โครงการปรับปรุงภูมิทัศนเนินดินสี่แยกยาง

ตลาด
เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน ปรับปรุง๓มิทัศนพื้นที่         1,982,000         1,982,000         1,982,000 ภูมิทัศนสวยงาม กองสาธาฯ

ชุมชนอรามมงคล  หมูที่ 9 1,600 ตร.ม.

 
แผนพัฒนาสามป(พ.ศ. 2556 - 2558)

เทศบาลตําบลยางตลาด อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)



1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
กลยุทธที่ 5 การสงเสริมการมีอาชีพ รายได และความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย
2556 2557 2558
(บาท) (บาท) (บาท)

1

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและพระราช

เสาวนียของสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถและโครงการตามพระ

ดําริของพระบรมวงศานุวศ

เพื่อจัดทําโครงการฯ 10 ชุมชน             50,000             50,000             50,000 โครงการประสบผลสัมฤทธิ์
กอง

สวัสดิการฯ

2 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพผลิต เพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพฯ ประชาชน 10 ชุมชน 200,000              200,000              200,000              ลดปัญหาการว่างงานของ กองสวัสดิการฯ
ประชาชนในเขตเทศบาล

3 โครงการส่งเสริมการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ เพื่อวางแผยชีวิตธุรกิจชุมชน ประชาชน 10 ชุมชน 50,000                50,000                50,000                กลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็ง กองสวัสดิการฯ

4 โครงการฝึกอบรมอาชีพ เพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพฯ ประชาชน 10 ชุมชน 200,000              200,000              200,000              ลดปัญหาการว่างงานของ กองสวัสดิการฯ
ประชาชนในเขตเทศบาล

5 โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง เพื่อส่งเสริมการมีส่วนรับ ประชาชน 10 ชุมชน 50,000                50,000                50,000                ครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการ หนังสือสั่งการ
ผิดชอบต่อสังคม สามารถเป็นต้นแบบทางสังคม กส 0037.16

และนําไปขยายผลต่อไป /2175 ลว.14
มีการตื่นตัวต่อปัญหาและเป็น มิย. 54

6 โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้ง เพื่อสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง ประชาชน 10 ชุมชน 30,000                30,000                30,000                เครือข่ายเฝ้าระวังพฤติกรรมที่ หนังสือสั่งการ
ครรภ์ก่อนวัยควร ปัญหา ไม่เหมาะสมของเด็กวัยรุ่น กส 0037.16

/2175 ลว.14
มิย. 54

 
แผนพัฒนาสามป(พ.ศ. 2556 - 2558)

เทศบาลตําบลยางตลาด อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)



เปาหมาย
2556 2557 2558
(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

7 โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาความ เพื่อสร้างเครือข่ายฝ้าระวัง ประชาชน 10 ชุมชน 30,000                30,000                30,000                เกิดครอบครัวต้นแบบไม่ใช้ หนังสือสั่งการ
รุนแรงต่อเด็ก  สตรี  และบุคคลในครอบครัว ปัญหาในพื้นที่ ความรุนแรงเป็นแบบอย่างที่ กส 0037.16

ดีให้กับชุมชนและสังคม /2175 ลว.14
มิย. 54

8 โครงการส่งเสริมอาชีพทางการเกษตร ปศุสัตว์
 ประมง และอื่นๆ

เพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพฯ ประชาชน 10 ชุมชน 200,000              200,000              200,000              ลดปัญหาการว่างงานของ
ประชาชนในเขตเทศบาล

กองสวัสดิการฯ

9
โครงการฝกอบรมอาชีพและการทัศนศึกษา

ดูงาน
เพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพฯ ประชาชน 10 ชุมชน 40,000                40,000                40,000                ลดปัญหาการว่างงานของ

ประชาชนในเขตเทศบาล
กองสวัสดิการฯ

10 โครงการจัดการแขงขันกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
เพื่อจัดการแขงขันกีฬา
เฉลิมพระเกียรติ

เขตเทศบาล             30,000             30,000             30,000
ประชาชนเกิดความ

จงรักภักดีฯ
กอง

การศึกษา

11
โครงการจัดการแขงขันกีฬาพนักงานทอง

สัมพันธ
เพื่อจัดการแขงขันกีฬา
พนักงานทองสัมพันธ

1 ครั้ง / ป           100,000           100,000           100,000
พนักงานฯเกิดความ

สามัคคี
กอง

การศึกษา

12 โครงการจัดการแขงขันกีฬาของ อปท.
เพื่อจัดการแขงขันกีฬาของ

 อปท.
1 ครั้ง / ป             50,000             50,000             50,000

พนักงานฯเกิดความ
สามัคคี

กอง
การศึกษา

13 โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี เพื่อการจัดงานรัฐพิธี 1 ป             10,000             10,000             10,000 มีงบประมาณในการจัดงาน
ปกครองยาง

ตลาด



1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
กลยุทธที่ 6 สงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและสาธารณภัย

เปาหมาย
2556 2557 2558
(บาท) (บาท) (บาท)

   1
 โครงการคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูเสพยา

เสพติดของอําเภอยางตลาด ตาม
ยุทธศาสตรพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด

 เพื่ออุดหนุน ปกครอง
อําเภอยางตลาด

 1 ครั้ง / ป             50,000             50,000             50,000
 มีงบประมาณในการ
บริหารจัดการเพิ่มขึ้น

 ปกครอง
อําเภอยาง
ตลาด

   2
 โครงการกองทุนแมของแผนดิน ลด

สถานการณปญหายาเสพติดสรางความ
ยั่งยืนใหกับชุมชน/สังคม

 เพื่ออุดหนุน ปกครอง
อําเภอยางตลาด

 1 ครั้ง / ป             50,000             50,000             50,000
 มีงบประมาณในการ
บริหารจัดการเพิ่มขึ้น

 ปกครอง
อําเภอยาง
ตลาด

   3
 โครงการอบรมเยาวชนละผูนําเยาชนเพื่อ
สรางความรูความขาใจเกี่ยวกับการปองกัน

และแกไขปญหายาเสพติด

 เพื่ออุดหนุน พัฒนา
สังคมฯ จังหวัดกาฬสินธุ

 1 ครั้ง / ป               5,000               5,000               5,000
 มีงบประมาณในการ
บริหารจัดการเพิ่มขึ้น

 พม.จ.กส.

4 โครงการมวยดี วิถึไทย ตานภัยยาเสพติด
เพื่อจัดโครงการมวยดี วิถึ
ไทย ตานภัยยาเสพติด

 1 ครั้ง / ป           550,000           550,000           550,000
เพื่อปองกันและแกไขยา

เสพติด
กอง

การศึกษา

5 โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด
เพื่อแขงขันกีฬาตานยา

เสพติด
1 ป           300,000           300,000           300,000

เพื่อปองกันและแกไขยา
เสพติด

กอง
การศึกษา

6
โครงการเทศบาลตําบลยางตลาด รวมใจ 
เทิดไทองคราชันยตอตานยาเสพติด

เพื่อดําเนินตามโครงการฯ 1 ป           830,500           830,500           830,500
เพื่อปองกันและแกไขยา

เสพติด
กอง

การศึกษา
7 โครงการสายตรวจชุมชน เพื่อดําเนินการโครงการ ชุดสายตรวจชุมชน 230,000         230,000         230,000         ประชาชนไดรับการดูแล สํานักปลัด

สายตรวจชุมชน ตลอดป และรูสึกปลอดภัย
8 โครงการวัน อปพร. แหงชาติ เพื่อดําเนินการโครงการ จํานวน  1  ครั้ง 40,000           40,000           40,000           อปพร.ตระหนักและระลึก สํานักปลัด

วัน อปพร.แหงชาติ การมีวัน อปพร.แหงชาติ
9 โครงการบริการจุดตรวจในวันเทศกาล/ เพื่อบริการจุดตรวจในวัน ทุกวันเทศกาล/ 50,000           50,000           50,000           ประชาชาและผูใชเสนทาง สํานักปลัด

ประเพณีสําคัญ เทศกาล/ประเพณีสําคัญ ประเพณีสําคัญ สัญจรไดรับการดูแลและ
รูสึกปลอดภัย

 
แผนพัฒนาสามป(พ.ศ. 2556 - 2558)

เทศบาลตําบลยางตลาด อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)



เปาหมาย
2556 2557 2558
(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

10 โครงการบริการทางการแพทยฉุกเฉิน เพื่อบริการ ในเขตเทศบาลและ 110,000         110,000         110,000         หนวยกูชีพกูภัยหรือหนวย สํานักปลัด
หนวย EMS การแพทยฉุกเฉิน พื้นที่ใกลเคียง EMS ไดรับการเรียนรูเพิ่ม

ทักษะ/ความชํานาญ
11 โครงการรักษาความสงบการจัดงานของรัฐ เพื่อสนับสนุนโครงการรักษา ตลอดป 100,000         100,000         100,000         ประชาชนไดรับการดูแล สํานักปลัด

หรือเอกชน รักษาความสงบการจัดงานของ และรูสึกปลอดภัย
รัฐหรือเอกชนในเขตเทศบาล

12 โครงการฝกทบทวนความพรอมอาสาสมัคร เพื่อฝกทบทวน อปพร. 1 ครั้ง 50,000           50,000           50,000           อปพร. มีความพรอม สํานักปลัด
ปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) ในภาระกิจและเขมแข็ง

13 อุดหนุนโครงการอาสาสมัครปกปอง เพื่ออบรมอาสาสมัคร 1 ครั้ง 15,000           15,000           15,000           อสป. มีความพรอม อําเภอ
สถาบัน(อสป.) ยางตลาด

14 โครงการฝกซักซอมแผนปองกันและระงับ เพื่อดําเนินการซอมแผน 1 ครั้ง 10,000           10,000           10,000           งานปองกันภัยมีความ งานปองกัน
อัคคีภัย ปองกันและระงับอัคคีภัย พรอมและประสิทธิภาพ

15
โครงการปรับปรุง/ซอมแซมอาคาร
เอนกประสงคเปนศูนย อปพร.

เพื่อปรับปรุง/ซอมแซม
อาคารเอนกประสงคเปน

ศูนย อปพร.
1 ครั้ง             35,000             35,000             35,000

กันภัยมีความพรอมและประสงิานปองกัน



1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
กลยุทธที่ 7  การเพิ่มศักยภาพและโอกาสของคนจน คนพิการ คนชรา ผูติดเชื้อเอดส ผูดอยโอกาส

เปาหมาย
2556 2557 2558
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสงเคราะห์เครื่องนุ่งห่มกันหนาวแก่ เพื่อจัดซื้อเครื่องห่มกันหนาว คนชรา/ผู้ยากจน 30,000                30,000                30,000                คนชราและผู้ยากจน กองสวัสดิการ
คนชรา และผู้ยากจน แก่คนชรา และผู้ยากจน ในเขตเทศบาล ได้รับการช่วยเหลือ

2 โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ เพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ จํานวน  50 คน/ 30,000                3,000                 3,000                 ผู้ป่วยเอดส์ไดร้ับ กองสวัสดิการ
12 เดือน การช่วยเหลือ

3 โครงการอุดหนุนชมรม/ณาปนกิจผู้สูงอายุ เพื่ออุดหนุนชมรม อุดหนุนชมรมณาปนกิจ 40,000                40,000                40,000                ชมรมเกิดความเข้มแข็ง กองสวัสดิการ
ในเขตเทศบาลตําบลยางตลาด ณาปนกิจผู้สูงอายุในเขต ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล และสามารถช่วยเหลือตนเองได้

4 โครงการส่งเสริม สนับสนุน การแก้ไขปัญหา 1. สํารวจ จปฐ. ประชาชนที่ประสบปัญหา 50,000                50,000                50,000                ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหากองสวัสดิการ
ความยากจนจากข้อมูล จปฐ. 2. อบรมอาชีพตามยุทธศาสตร์ อย่างเป็นระบบ
และตามนโยบายรัฐบาล เศรษฐกิจพอเพียง

5 โครงการจ้างงานนักเรียน/นักศึกษา เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล นักเรียน นักศึกษา 30,000                30,000                30,000                เกิดการกระจายรายได้ กองสวัสดิการ
ช่วงปิดเทอม ในเขตเทศบาล ลดปัญหาเด็ก เยาวชน

6 โครงการช่วยเหลือตาม พรบ. ผู้สูงอายุ ช่วยเหลือการฌาปนกิจ ประชาชน 100,000              100,000              100,000              ครอบครัวที่ยากไร้ได้รับ กองสวัสดิการฯ
พ.ศ. 2546 ผู้ยากไร้ ในเขตเทศบาล การช่วยเหลือ

7 โครงการจัดตั้งศูนย์เอื้ออาทรผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชน 50,000                50,000                50,000                ช่วยแบ่งเบาการดูแลผู้สูง กองสวัสดิการฯ
Day Care Center (โครงการ อผส.) ผู้สูงอายุให้ยืนยาว ในเขตเทศบาล อายุ

8 โครงการตรวจเยี่ยมและส่งเสริมคุณภาพ เพื่อสนองนโยบายภาครัฐ ประชาชน 20,000                20,000                20,000                เด็กได้รับภูมิคุ้มกันและ กองสวัสดิการฯ
ชีวิตแม่และเด็ก ด้านการเลี้ยงลูกด้วยนม ในเขตเทศบาล มีความอบอุ่น

9 โครงการตรวจเยี่ยมและสงเคราะห์ผู้สูงอายุ เพื่อสนองนโยบายภาครัฐ ประชาชน 20,000                20,000                20,000                ประชาชนได้รับสวัสดิการ กองสวัสดิการฯ
ผู้ด้อยโอกาส ด้านการรัฐสวัสดิการ ในเขตเทศบาล เพิ่มขึ้น

 
แผนพัฒนาสามป(พ.ศ. 2556 - 2558)

เทศบาลตําบลยางตลาด อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)



เปาหมาย
2556 2557 2558
(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

10 โครงการบ้านเอื้ออาทร (บ้านเทิดไท้ฯ) เพื่อช่วยเหลือครอบครัวที่ ประชาชน 100,000              100,000              100,000              ผู้ยากไร้มีที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้น กองสวัสดิการฯ
ยากจน ไม่มีหรือที่อาศัยชํารุด ในเขตเทศบาล

11 โครงการยางตลาดไม่ทอดทิ้งกัน เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ด้อยโอกาส 100,000              100,000              100,000              ผู้ด้อยโอกาส กองสวัสดิการฯ
ให้เป็นผู้ได้โอกาส ในเขตเทศบาล ได้รับการช่วยเหลือ

12 โครงการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมอาชีพ ผู้มีอายุมีแหล่งเงินทุน ผู้สูงอายุ 10 ชุมชน 100,000              100,000              100,000              ลดภาระหนี้นอกระบบ กองสวัสดกิารฯ
ผู้สูงอายุ

13 โครงการจ้างงานผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย ประชาชนมีงานทํา ประชาชน 10 ชุมชน 200,000              200,000              200,000              ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น กองสวัสดิการฯ
โรคเอดส์

14 โครงการกองทุนสวัสกิการชุมชน เพื่อส่งเสริมการจัดสวัสดิการ ประชาชน 10 ชุมชน 100,000              100,000              100,000              ประชาชนในเขตเทศบาลมี กองสวัสดิการฯ
ชุมชน คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

15 โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ เพื่อให้คนพิการได้พัฒนา คนพิการในเขตเทศบาลฯ 100,000              100,000              100,000              คนพิการในเขตเทศบาลได้ กองสวัสดิการฯ
ศักยภาพ รับการพัฒนาศักยภาพ

16 โครงการส่งเสริมพัฒนาและสงเคราะห์คนไร้ เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมกัน ประชาชน 10 ชุมชน 30,000                30,000                30,000                คนไร้พึ่งได้รับการสงเคราะห์ดูแล กองสวัสดิการฯ
ที่พึ่ง ในสังคม

17
อุดหนุนกองทุนศูนยเฉลิมพระเกียรติเพื่อ

ชวยเหลือผูปวยเอดสและผูติดเชื้อ
เพื่ออุดหนุนกองทุนศูนย

เฉลิมพระเกียรติฯ
1 ครั้ง               5,000               5,000               5,000

มีงบประมาณบริหาร
จัดการฯ

กองสวัสดิการฯ

18
โครงการปรับปรุง/ซอมแซมที่อยูอาศัย

ใหกับยากไรและดอยโอกาส
เพื่อการปรับปรุง/

ซอมแซมที่อยูอาศัยฯ
10 ชุมชน             50,000             50,000             50,000

มีงบประมาณบริหาร
จัดการฯ

กองสวัสดิการฯ

19 โครงการจัดเก็บขอมูล จปฐ.เขตเมือง เพื่อจัดเกย็ขอมูล ครัวเรือนในเขตเทศบาล 60,000           60,000           60,000           ไดรับขอมูลที่แทจริงเพื่อ กองสวัสดิการ

จปฐ.เขตเมือง ใชในการพัฒนาเทศบาล
20 โครงการจัดงานวันผูสูงอายุ เพื่อจัดงานฯ 1 ครั้ง / ป 200,000         200,000         200,000         ผูสูงอายุมีขวัญกําลังใจ กองสวัสดิการ

21 โครงการจัดงานวันผูพิการ เพื่อจัดงานฯ 1 ครั้ง / ป 60,000           60,000           60,000           ผูสูงอายุมีขวัญกําลังใจ กองสวัสดิการ



1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
กลยุทธที่ 8  การพัฒนาและสรางความเขมแข็งของวิสาหกิจชุมชน

เปาหมาย
2556 2557 2558
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอุดหนุนกลุมอาชีพ
เพื่อสรางงาน สรางอาชีพ 
สงเสริมรายได ลดรายจาย

ใหชุมชน
10 ชุมชน           150,000           150,000           150,000 ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น

กอง
สวัสดิการฯ

2 โครงการพัฒนามาตรฐานไกยางยางตลาด
เพื่อการพัฒนามาตรฐาน

ไกยางยางตลาด
ทั้งป             50,000             50,000             50,000

ไกยางยางตลาดมี
มาตรฐาน

กองสาธาฯ

 
แผนพัฒนาสามป(พ.ศ. 2556 - 2558)

เทศบาลตําบลยางตลาด อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)



1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
กลยุทธที่ 9  การพัฒนาปจจัยการสนับสนุนและสรางความเขมแข็งของผูประกอบการ

เปาหมาย
2556 2557 2558
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบรมระเบียบการชําระภาษีและ เพื่ออบรมระเบียบตางๆ 1 ครั้ง 10,000           10,000           10,000           ผูประกอบการเขาใจใน กองคลัง
พัฒนาธุรกิจแกผูประกอบการที่มีหนาที่ และการพัฒนาธุรกิจของ ระเบียบตางๆและธุรกิจ
ชําระภาษี ผูประกอบการ ของตนเองมีการพัฒนา

 
แผนพัฒนาสามป(พ.ศ. 2556 - 2558)

เทศบาลตําบลยางตลาด อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)



1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
กลยุทธที่ 10 สรางความเขมแข็งของระบบตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เปาหมาย
2556 2557 2558
(บาท) (บาท) (บาท)

1
โครงการจัดตั้งศูนยใหความชวยเหลือทาง

กฎหมายแกประชาชน
เพื่อจัดตั้งศูนยใหความ

ชวยเหลือฯ
1 ศูนย             15,000             15,000             15,000

ประชาชนไดรับความ
ชวยเหลือ

กองวิชาการฯ

 
แผนพัฒนาสามป(พ.ศ. 2556 - 2558)

เทศบาลตําบลยางตลาด อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)



1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
กลยุทธที่ 11  การปราบปรามการทุจริต

เปาหมาย
2556 2557 2558
(บาท) (บาท) (บาท)

1
โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนยรวมขอมูล

ขาวสารจัดซื้อจัดจางของ
เพื่ออุดหนุนที่ทําการ

ปกครองอําเภอยางตลาด
1 ครั้ง             10,000             10,000             10,000

ใหบริการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

ที่ทําการ
ปกครอง
อําเภอยาง
ตลาด

 
แผนพัฒนาสามป(พ.ศ. 2556 - 2558)

เทศบาลตําบลยางตลาด อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)



1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
กลยุทธที่ 12  การเพิ่มประสิทธิภาพเจาหนาที่ของรัฐในการใหบริการ

เปาหมาย
2556 2557 2558
(บาท) (บาท) (บาท)

   1
 โครงการปรับปรุงการใหบริการประชาชน
ของสํานักทะเบียนอําเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ

 เพื่ออุดหนุนสํานัก
ทะเบียนอําเภออําเภอยาง
ตลาด

 1 ครั้ง / ป             20,000             20,000             20,000
 มีงบประมาณในการ
บริหารจัดการเพิ่มขึ้น

 สํานัก
ทะเบียน
อําเภอยาง
ตลาด

   2
 อุดหนุนตามนโยบายเรงดวนของรัฐที่ไมได
ระบุไวในโครงการ//แผนงานอื่นๆ

 เพื่ออุดหนุนหนวยงาน
ของรัฐ

 1 ครั้ง / ป             20,000             20,000             20,000
 มีงบประมาณในการ
บริหารจัดการเพิ่มขึ้น

 หนวยงาน
ของรัฐ

   3  โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี
 เพื่ออุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอยางตลาด

 1 ครั้ง / ป             10,000             10,000             10,000
 มีงบประมาณในการ
บริหารจัดการเพิ่มขึ้น

 ที่ทําการ
ปกครอง
อําเภอยาง
ตลาด

4
 โครงการขอรับเงินอุดหนุนจาก อปท. ป 
2556 ของเหลากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ

 เพื่ออุดหนุนเหลากาชาด
จังหวัดกาฬสินธุ

 1 ครั้ง / ป             30,000             30,000             30,000
 มีงบประมาณในการ
บริหารจัดการเพิ่มขึ้น

 เหลา
กาชาด
จังหวัด
กาฬสินธุ

5  อุดหนุนสมาคมจังหวัดกาฬสินธุ
 เพื่ออุดหนุนสมาคม
จังหวัดกาฬสินธุ

 1 ครั้ง / ป             40,000             40,000             40,000
 มีงบประมาณในการ
บริหารจัดการเพิ่มขึ้น

 สมาคม
จังหวัด
กาฬสินธุ

6
โครงการมหกรรมวิจิตรแพรวาฯและงาน
กาชาดของจังหวัดกาฬสินธุ

 เพื่ออุดหนุนเหลากาชาด
จังหวัดกาฬสินธุ

 1 ครั้ง / ป             30,000             30,000             30,000
 มีงบประมาณในการ
บริหารจัดการเพิ่มขึ้น

 เหลา
กาชาด
จังหวัด
กาฬสินธุ

 
แผนพัฒนาสามป(พ.ศ. 2556 - 2558)

เทศบาลตําบลยางตลาด อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)



เปาหมาย
2556 2557 2558
(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

7
โครงการปรับปรุงขอมูลในระบบแผนที่ภาษี

และระบบทรัพยสิน

เพื่อการปรับปรุงขอมูลใน
ระบบแผนที่ภาษีและ
ระบบทรัพยสิน

 1 ครั้ง / ป           100,000           100,000           100,000
ระบบแผนที่ภาษีและ
ระบบทรัพยสินมี
ประสิทธิภาพ

กองคลัง

8 โครงการคืนกําไรใหผูคาในตลาดสด เพื่อสรางแรงจูงใจให ผูคาในตลาดสดเทศบาล 10,000           10,000           10,000           ผูคาเกิดความ กองคลัง
ผูคาในตลาดสด ประทับใจ /ใหความรวมมือ

9 โครงการสนับสนุนคาตอบแทนครูพี่เลี้ยง เพื่อสนับสนุนคาตอบแทน ครูผูดูแลเด็กเล็กทั้งหมด 160,000         160,000         160,000         เพิ่มขวัญและกําลังใจ กองการศึกษา

ครูพี่เลี้ยงใน ศดว. ใหครูพี่เลี้ยง นํามาซึ่งการ
บริการที่ดี

10 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ เพื่อการออกบริการเชิงรุก จํานวน   10  ชุมชน 120,000         120,000         120,000         ประชาชนไดรับการ สํานักปลัด
ของเทศบาล บริการที่ดี

11 โครงการวันเทศบาล เพื่อดําเนินการตาม 1  ครั้ง 50,000           50,000           50,000           ประชาชน/พนักงาน สํานักปลัด
โครงการวันเทศบาล ตระหนักถึงความสําคัญ

12 โครงการมอบถุงของขวัญเด็กแรกเกิด เพื่อจัดหาถุงของขวัญ ตลอดป 20,000           20,000           20,000           เกิดขวัญและกําลังใจ สํานักปลัด
(งานทะเบียน) เด็กแรกเกิด ความอบอุนของชุมชน

13 โครงการอบรมงานธุรการและงาน เพื่ออบรมงานธุรการ จํานวน  1  ครั้ง/ป 15,000           15,000           15,000           บุคลากรเกิดการเรียนรู สํานักปลัด
งานสารบรรณ และงานสารบรรณ ทักษะ / ชํานาญ

สําหรับพนักงานเทศบาล
14 โครงการศึกษาดูงานพนักงานลูกจาง เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู จํานวน  1  ครั้ง 50,000           50,000           50,000           พนักงานมีความรูความเขาใจ สํานักปลัด

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ความสามารถในการ ในงานปองกันและบรรเทาฯ

การปฏิบัติงาน
15 โครงการจัดทําประชาคมเมือง เพื่อจัดทําเวทีประชาคม จํานวน  10  ชุมชน 25,000           25,000           25,000           ประชาชนไดแสดงขอคิด กองวิชาการฯ

หมูบานในเขตเทศบาล ปญหาเสนอความตองการ

16 โครงการจัดทําแผนพัฒนา 3 ป เพื่อดําเนินการตาม จํานวน  1  ครั้ง/ป 20,000           20,000           20,000           ประสิทธิภาพในการ กองวิชาการฯ
โครงการแผนพัฒนา 3  ป จัดทําแผนพัฒนา



เปาหมาย
2556 2557 2558
(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

17 โครงการจัดทํางบประมาณ เพื่อดําเนินการตาม จํานวน  1  ครั้ง/ป 17,000           17,000           17,000           ประสิทธิภาพในการ กองวิชาการฯ
โครงการจัดทํางบประมาณ จัดทํางบประมาณ

บริการของพนักงาน
18 โครงการปรับปรุงหองกองสาธารณสุข เพื่อปรับปรุงหองกอง จํานวน   1   แหง 300,000         300,000         300,000         เพิ่มประสิทธิภาพในการ กองสาธาฯ

สาธารณสุข บริการของพนักงาน

19 โครงการจายคาตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ เพื่อจายเปนโบนัส 1 ครั้ง 200,000         200,000         200,000         เพื่อเปนขวัญกําลังใจ สํานักปลัด
แกขาราชการสวนทองถิ่น และแรงจูงใจ

/พนักงานจาง/ลูกจาง
20 โครงการพัฒนาบุคลากร/องคกร อบรมหรือทัศนศึกษาดูงาน 1 ปงบประมาณ 300,000         300,000         300,000         เพิ่มพูนความรู/สามารถ สํานักปลัด

ผูบริหาร สท. ขก.อปท. ของบุคลากร
พนง./ลูกจาง

21 โครงการใหบริการผูชําระภาษี เพื่อเปนแรงจูงใจใหผู 1 ครั้ง 20,000           20,000           20,000           ยอดชําระภาษีเพิ่มขึ้น กองคลัง
ชําระภาษีมาเสียภาษี และทันเวลา

22 โครงการจัดทําแผนดําเนินงาน เพื่อดําเนินการตาม จํานวน  1  ครั้ง/ป 20,000           20,000           20,000           ประสิทธิภาพในการ กองวิชาการฯ
โครงการแผนดาํเนินงาน จัดทําแผนฯ

23 โครงการจัดทําแผนติดตามและประเมินผล เพื่อดําเนินการตาม จํานวน  1  ครั้ง/ป 20,000           20,000           20,000           ประสิทธิภาพในการ กองวิชาการฯ
โครงการแผนฯ จัดทําแผนฯ

24 โครงการจัดทําแผนชุมชน เพื่อดําเนินการตาม จํานวน  1  ครั้ง/ป 20,000           20,000           20,000           ประสิทธิภาพในการ กองวิชาการฯ
โครงการแผนฯ จัดทําแผนพัฒนา

25
โครงการปรับปรุง/ซอมแซม หองทะเบียน

นาอยู
เพื่อปรับปรุง/ซอมแซม 
หองทะเบียนนาอยู

1 ครั้ง             50,000             50,000             50,000
ประสิทธิภาพในการ

ใหบริการ
สํานักปลัด

26
โครงการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรงาน

ทะเบียนราษฎร

เพื่อปรับปรุงระบบ
คอมพิวเตอรงานทะเบียน

ราษฎร
1 ชุด           300,000           300,000           300,000

ประสิทธิภาพในการ
ใหบริการ

สํานักปลัด



เปาหมาย
2556 2557 2558
(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

27 ทุนการศึกษาของ อปท.
เพื่อจัดหาทุนการศึกษา

ของ อปท.
1 ป             60,000             60,000             60,000

ประสิทธิภาพในการ
ใหบริการ

สํานักปลัด

28 โครงการถายโอน กสจ.
เพื่อจายโครงการถายโอน 

กสจ.
1 ป             50,000             50,000             50,000

ประสิทธิภาพในการ
ใหบริการ

สํานักปลัด

29 โครงการพัฒนาดานคุณธรรมและจริยธรรม
เพื่อพัฒนาคุณธรรม/
จริยธรรมแกผูบริหาร/

พนักงาน
1 ครั้ง/ป             30,000             30,000             30,000

มีคุณธรรม/จริยธรรม
เพิ่มขึ้น

กอง
การศึกษา



1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
กลยุทธที่ 13  การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศ การประชาสัมพันธ และการใหบริการภาครัฐ

เปาหมาย
2556 2557 2558
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสาร เพื่อพัฒนาการใหบริการ จํานวน   1   หอง 100,000         100,000         100,000         ประสิทธิภาพในการ กองวิชาการ
ขอมูลขาวสาร ขอมูลขาวสารเพิ่มขึ้น

2 โครงการจัดทําแผนพับประชาสัมพันธ เพื่อจัดทําแผนพับ จํานวน   2,000  ฉบับ 15,000           15,000           15,000           เพื่อประชาสัมพันธกิจกรรม กองวิชาการฯ
ประชาสัมพันธเทศบาล เทศบาลใหประชาชนรับทราบ

3 โครงการจัดทําวารสาร เพื่อจัดทําวารสารเทศบาล จํานวน   2,000  ฉบับ 70,000           70,000           70,000           ประชาชน/อปท.อื่น ไดรับทราบ กองวิชาการฯ
ขอมูลกิจกรรมของเทศบาล

4 โครงการจัดทํารายงานกิจการเทศบาล เพื่อจัดทํารายงานผลการ จํานวน   2,000  ฉบับ 100,000         100,000         100,000         ประชาชน/อปท.อื่น ไดรับทราบ กองวิชาการฯ
ดําเนินการเทศบาล ขอมูลกิจกรรมของเทศบาล

5 โครงการปรับปรุงระบบเครือขาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความเร็ว/ทั่วถึง 30,000           30,000           30,000           ระบบมีความเร็ว กองวิชาการฯ
สารสนเทศ ระบบเครือขาย และทั่วถึงใหบริการ

ภายในสํานักงาน ประชาชนไดรับทราบ
6 โครงการอบรมบุคลากรเพื่อแกไขปญหา เพื่ออบรมบุคลากรแกไข พนักงานเทศบาล 40,000           40,000           40,000           บุคลากรเกิดทักษะ กองวิชาการฯ

คอมพิวเตอรเบื้องตนและอินเตอรเน็ต ปญหาคอมพิวเตอร ความชํานาญเพิ่มขึ้น
7 โครงการ  Internet  ชุมชน เพื่อสนับสนุนโครงการ 10 ชุมชน/10 จุด 30,000           30,000           30,000           ชุมชนเกิดการเรียนรู กองวิชาการฯ

Internet  ชุมชน ตลอดชีวิต
8 โครงการอบรมอาสาประชาสัมพันธ เพื่ออบรมอาสาสมัคร 1 ครั้ง 10,000           10,000           10,000           ประชาชน/อปท.อื่น ไดรับทราบ กองวิชาการฯ

การประชาสัมพันธ ขอมูลกิจกรรมของเทศบาล

9 คาใชจายในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธตางๆ
เพื่อจัดทําสื่อ

ประชาสัมพันธตางๆ
ตลอดป           150,000           150,000           150,000

ประชาชน/อปท.อื่น ไดรับ
ทราบขอมูลกิจกรรมของ

เทศบาล

กองวิชาการฯ

 
แผนพัฒนาสามป(พ.ศ. 2556 - 2558)

เทศบาลตําบลยางตลาด อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)



เปาหมาย
2556 2557 2558
(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

10 โครงการขยายจุดเสียงไรสาย
เพื่อการขยายจุดเสียงไร

สาย
3 จุด           100,000           100,000           100,000

ประชาชน/อปท.อื่น ไดรับ
ทราบขอมูลกิจกรรมของ

เทศบาล
กองวิชาการฯ

11 โครงการกอสรางสถานีวิทยุประจําเทศบาล
เพื่อกอสรางสถานีวิทยุ

ประจําเทศบาล
1 สถานี           500,000           500,000           500,000

ประชาชน/อปท.อื่น ไดรับ
ทราบขอมูลกิจกรรมของ

เทศบาล
กองวิชาการฯ



2 การพัฒนาภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่น
กลยุทธที่ 1  พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

เปาหมาย
2556 2557 2558
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการรวบรวมบันทึกภูมิปญญาทองถิ่น
เพื่อรวบรวมบันทึกภูมิ

ปญญาทองถิ่น
10 ชุมชน               3,000               3,000               3,000

ภูมิปญญาทองถิ่นไดรับ
การบันทึกไมสูญหาย

กอง
การศึกษา

 
แผนพัฒนาสามป(พ.ศ. 2556 - 2558)

เทศบาลตําบลยางตลาด อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)



4 การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร
กลยุทธที่ 1  เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

เปาหมาย
2556 2557 2558
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปองกันและกําจัดศัตรูพืช
เพื่อปองกันและกําจัด

ศัตรูพืช
10 ชุมชน           100,000           100,000           100,000 ผลผลิตเพิ่มขึ้น

กอง
สวัสดิการฯ

 
แผนพัฒนาสามป(พ.ศ. 2556 - 2558)

เทศบาลตําบลยางตลาด อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)



4 การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร
กลยุทธที่ 5  การบริหารจัดการองคกรเกษตรกรใหเขมแข็งและกินดีอยูดีตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เปาหมาย
2556 2557 2558
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสนับสนุนการขยายผลศูนย์การเรียน เพื่อเป็นศูนย์กลางในการ ประชาชน 10 ชุมชน 10,000                10,000                10,000                ทําให้เกิดศูนย์กลางการเรียนรู้ อุดหนุนอําเภอ
รู้โครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริระดับ บูรณาการส่วนราชการใน และเชื่อมโยงองค์ความรู้เกี่ยว

ตําบล ปี 2555 ระดับพื้นที่ กับแนวพระราชดําริและปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

2 โครงการปลูกผักสวนครัว เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนได้ ประชาชน 10 ชุมชน 100,000              100,000              100,000              ลดภาระค่าใช้จ่ายในการ กองสวัสดิการฯ
ปลูกพืชสวนครัว ดํารงชีพ

3 โครงการสนับสนุนพันธุ์พืช เพื่อส่งเสริมการปลูกพืช ประชาชน 10 ชุมชน 200,000              200,000              200,000              เทศบาลตําบลยางตลาด กองสวัสดิการฯ
มีพื้นที่สีเขียวมากขึ้น

4 โครงการสร้างศูนย์เพาะชํากล้าไม้ในชุมชน เพิ่อส่งเสริมการปลูกป่า ประชาชน 10 ชุมชน 30,000                30,000                30,000                มีพื้นที่สีเขียวมากชึ้น กองสวัสดิการฯ

5 โครงการลงแขกดํานาเกี่ยวขาว
เพื่อรักษาประเพณีดั้งเดิม
การดํานา ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

ประชาชน 10 ชุมชน           100,000           100,000           100,000
ลดตาใชจาย เกิดความ

สามัคคี
กอง

สวัสดิการฯ

6
โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง(เมื่องนาอยู)
เพื่อขับเคลื่อนโครงการฯ ประชาชน 10 ชุมชน             10,000             10,000             10,000

ทําให้เกิดศูนย์กลางการเรียนรู้และ
เชื่อมโยงองค์ความรู้เกี่ยวกับแนว

พระราชดําริและปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

กอง
สวัสดิการฯ

 
แผนพัฒนาสามป(พ.ศ. 2556 - 2558)

เทศบาลตําบลยางตลาด อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)



4 การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร
กลยุทธที่ 6  สงเสริมใหมีการใชปจจัยการผลิตที่มาจากอินทรียชีวภาพที่มีคุณภาพ

เปาหมาย
2556 2557 2558
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยชีวภาพ เพื่อสดต้นทุนในการผลิต ประชาชน 10 ชุมชน 50,000                50,000                50,000                ได้ปุ๋ยที่มีคุณภาพ กองสวัสดิการฯ
2 โครงการกองทุนปุ๋ย เพื่อเป็นศูนย์กลางในการ ประชาชน 10 ชุมชน 200,000              200,000              200,000              ลดต้นทุนในการทําการเกษตร กองสวัสดิการฯ

ช่วยเหลือเกษตรกร ในเขตเทศบาลตําบลยางตลาด

 
แผนพัฒนาสามป(พ.ศ. 2556 - 2558)

เทศบาลตําบลยางตลาด อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)



5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
กลยุทธที่ 1  พัฒนาการคมนาคมและการขนสง

เปาหมาย
2556 2557 2558
(บาท) (บาท) (บาท)

1
โครงการซอมแซมถนนลูกรังถนนเลียบ

คลองชลประทาน เพื่อปรับปรุงถนนลูกรัง ลงลูกรังระยะทาง 1,003,200      1,003,200      1,003,200      ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

( แยกถนนไปบานเสียวถึงคลองสายใหญ )
4,400 ม. ในการใชเสนทาง

หมูที่ 2 , 9 , 4

2
โครงการซอมแซมถนนลูกรังแยกถนนไชย

เจริญไปบึงอราม เพื่อปรับปรุงถนนลูกรัง ลงลูกรังระยะทาง 547,200         547,200         547,200         ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
( สาย209 เดิม )  บานคอ  หมูที่ 3 1,600 ม. ในการใชเสนทาง

3
โครงการซอมแซมถนนลูกรังถนนสุขาภิบาล

 6 เพื่อปรับปรุงถนนลูกรัง ลงลูกรังระยะทาง 342,000         342,000         342,000         ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
หมูที่ 6  , 10 1,200 ม. ในการใชเสนทาง

4
โครงการซอมแซมถนนลูกรังถนนชัยเจริญ

ถึงคลองสายใหญ เพื่อปรับปรุงถนนลูกรัง ลงลูกรังระยะทาง 313,500         313,500         313,500         ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
บานโคกใหญ  หมูที่ 4 1,100 ม. ในการใชเสนทาง

5
โครงการซอมแซมถนนลูกรังถนนเพื่อ

การเกษตร เพื่อปรับปรุงถนนลูกรัง ลงลูกรังระยะทาง 250,800         250,800         250,800         ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
( ขางสนามกอลฟ ) บานอรามมงคล  หมูที่

 9 1,100 ม. ในการใชเสนทาง

 
แผนพัฒนาสามป(พ.ศ. 2556 - 2558)

เทศบาลตําบลยางตลาด อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)



เปาหมาย
2556 2557 2558
(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

6
โครงการซอมแซมถนนลูกรังถนนรอบหนอง

หมาจอก เพื่อปรับปรุงถนนลูกรัง ลงลูกรังระยะทาง 241,680         241,680         241,680         ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
หมูที่  1 , 6 1,060 ม. ในการใชเสนทาง

7
โครงการซอมแซมถนนลูกรังถนนประชาชน

 2 เพื่อปรับปรุงถนนลูกรัง ลงลูกรังระยะทาง 67,260           67,260           67,260           ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง
บานอรามมงคล  หมูที่ 9 295  ม. ในการใชเสนทาง

8
โครงการกอสรางถนน คสล. ถนนประชาชน

 2
เพื่อแกไขปญหาการ
คมนาคมขนสง

กอสรางถนน คสล.           351,000           351,000           351,000
ประชาชนไดรับความ

สะดวก
กองชาง

ชุมชนอรามมงคล  หมูที่ 9 ระยะทาง 141 ม. ในการใชเสนทาง

9
โครงการกอสรางผิวจราจรแอสฟลติกคอนก

รีต ถนนพรอมจิตร
เพื่อแกไขปญหาการ
คมนาคมขนสง

กอสรางผิวจราจรฯ           720,000           720,000           720,000
ประชาชนไดรับความ

สะดวก
กองชาง

ชุมชนขวัญเมือง   หมูที่ 2 ระยะทาง 586 ม. ในการใชเสนทาง

10 โครงการกอสรางถนน คสล. ถนนเลื่อนเจริญ
เพื่อแกไขปญหาการ
คมนาคมขนสง

กอสรางถนน คสล.           490,000           490,000           490,000
ประชาชนไดรับความ

สะดวก
กองชาง

ชุมชนโคกนอย   หมูที่ 4 ระยะทาง 200 ม. ในการใชเสนทาง

11
โครงการกอสรางถนน คสล. ถนนพรพระ

ศิวะพรอมวางทอ
เพื่อแกไขปญหาการ
คมนาคมขนสง

กอสรางถนน คสล.         2,700,000         2,700,000         2,700,000
ประชาชนไดรับความ

สะดวก
กองชาง

ชุมชนยางตลาด    หมูที่ 1 ระยะทาง 383 ม. ในการใชเสนทาง

12
โครงการกอสรางถนน คสล. ถนนเวียงเพิ่ม 

2 พรอมวางทอ
เพื่อแกไขปญหาการ
คมนาคมขนสง

กอสรางถนน คสล.           953,000           953,000           953,000
ประชาชนไดรับความ

สะดวก
กองชาง

ชุมชนโคกนอย     หมูที่ 4 ระยะทาง 655 ม. ในการใชเสนทาง



5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
กลยุทธที่ 2  พัฒนาดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

เปาหมาย
2556 2557 2558
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการขยายเขตประปา ถนนยางตลาดไป
บานเสียว ชุมชนยางตลาด หมูที่ 1

เพื่ออุดหนุนการประปา
สวนภูมิภาค

1 ครั้ง / ป 563,200         563,200         563,200         

 ประชาชนไดใชน้ําเพื่อการ
อุปโภค/บริโภคที่สะอาด

 อุดหนุน
การประปาฯ

2 โครงการขยายเขตประปา ถนนดาบเลิศ 
ชุมชนยางตลาด หมูที่ 1

เพื่ออุดหนุนการประปา
สวนภูมิภาค 1 ครั้ง / ป 371,200         371,200         371,200         

 ประชาชนไดใชน้ําเพื่อการ
อุปโภค/บริโภคที่สะอาด

 อุดหนุน
การประปาฯ

3 โครงการขยายเขตประปา ถนนเทศบาล 1 
ชุมชนยางตลาด หมูที่ 1

เพื่ออุดหนุนการประปา
สวนภูมิภาค 1 ครั้ง / ป 172,800         172,800         172,800         

 ประชาชนไดใชน้ําเพื่อการ
อุปโภค/บริโภคที่สะอาด

 อุดหนุน
การประปาฯ

4 โครงการขยายเขตประปา ถนนพรพระศิวะ 
ชุมชนยางตลาด หมูที่ 1

เพื่ออุดหนุนการประปา
สวนภูมิภาค 1 ครั้ง / ป 128,000         128,000         128,000         

 ประชาชนไดใชน้ําเพื่อการ
อุปโภค/บริโภคที่สะอาด

 อุดหนุน
การประปาฯ

5 โครงการขยายเขตประปา ถนนบัวหลวง 
ชุมชนขวัญเมือง หมูที่ 2

เพื่ออุดหนุนการประปา
สวนภูมิภาค 1 ครั้ง / ป 64,000           64,000           64,000           

 ประชาชนไดใชน้ําเพื่อการ
อุปโภค/บริโภคที่สะอาด

 อุดหนุน
การประปาฯ

6 โครงการขยายเขตประปา ถนนตะวันยอแสง
 ชุมชนขวัญเมือง หมูที่ 2

เพื่ออุดหนุนการประปา
สวนภูมิภาค 1 ครั้ง / ป 83,200           83,200           83,200           

 ประชาชนไดใชน้ําเพื่อการ
อุปโภค/บริโภคที่สะอาด

 อุดหนุน
การประปาฯ

7 โครงการขยายเขตประปา ถนนเจริญผล 
ชุมชนบานคอ หมูที่ 3

เพื่ออุดหนุนการประปา
สวนภูมิภาค 1 ครั้ง / ป 76,800           76,800           76,800           

 ประชาชนไดใชน้ําเพื่อการ
อุปโภค/บริโภคที่สะอาด

 อุดหนุน
การประปาฯ

8 โครงการขยายเขตประปา ถนนเพื่อ
การเกษตร ชุมชนบานคอ หมูที่ 3

เพื่ออุดหนุนการประปา
สวนภูมิภาค 1 ครั้ง / ป 112,000         112,000         112,000         

 ประชาชนไดใชน้ําเพื่อการ
อุปโภค/บริโภคที่สะอาด

 อุดหนุน
การประปาฯ

9 โครงการขยายเขตประปา ถนนแสงจันทร 
ชุมชนบานคอ หมูที่ 3

เพื่ออุดหนุนการประปา
สวนภูมิภาค 1 ครั้ง / ป 115,200         115,200         115,200         

 ประชาชนไดใชน้ําเพื่อการ
อุปโภค/บริโภคที่สะอาด

 อุดหนุน
การประปาฯ

10 โครงการขยายเขตประปา ถนนเลื่อนเจริญ 
ชุมชนโคกนอย หมูที่ 4

เพื่ออุดหนุนการประปา
สวนภูมิภาค 1 ครั้ง / ป 160,000         160,000         160,000         

 ประชาชนไดใชน้ําเพื่อการ
อุปโภค/บริโภคที่สะอาด

 อุดหนุน
การประปาฯ

 
แผนพัฒนาสามป(พ.ศ. 2556 - 2558)

เทศบาลตําบลยางตลาด อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)



เปาหมาย
2556 2557 2558
(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

11 โครงการขยายเขตประปา ถนนเวียงเพิ่ม 2 
ชุมชนโคกนอย หมูที่ 4

เพื่ออุดหนุนการประปา
สวนภูมิภาค 1 ครั้ง / ป 102,400         102,400         102,400         

 ประชาชนไดใชน้ําเพื่อการ
อุปโภค/บริโภคที่สะอาด

 อุดหนุน
การประปาฯ

12 โครงการขยายเขตประปา ถนนชัยเจริญ 
ชุมชนโคกนอย หมูที่ 4

เพื่ออุดหนุนการประปา
สวนภูมิภาค 1 ครั้ง / ป 576,000         576,000         576,000         

 ประชาชนไดใชน้ําเพื่อการ
อุปโภค/บริโภคที่สะอาด

 อุดหนุน
การประปาฯ

13 โครงการขยายเขตประปา ถนนแยกถนนชัย
เจริญ ชุมชนโคกนอย หมูที่ 4

เพื่ออุดหนุนการประปา
สวนภูมิภาค 1 ครั้ง / ป 64,000           64,000           64,000           

 ประชาชนไดใชน้ําเพื่อการ
อุปโภค/บริโภคที่สะอาด

 อุดหนุน
การประปาฯ

14 โครงการขยายเขตประปา ถนนแยกถนน
ผดุงรักษ 2 ชุมชนโคกนอยหมูที่ 4

เพื่ออุดหนุนการประปา
สวนภูมิภาค 1 ครั้ง / ป 128,000         128,000         128,000         

 ประชาชนไดใชน้ําเพื่อการ
อุปโภค/บริโภคที่สะอาด

 อุดหนุน
การประปาฯ

15 โครงการขยายเขตประปา ถนนประชาอุทิศ 
ชุมชนโคกใหญ หมูที่ 4

เพื่ออุดหนุนการประปา
สวนภูมิภาค 1 ครั้ง / ป 102,400         102,400         102,400         

 ประชาชนไดใชน้ําเพื่อการ
อุปโภค/บริโภคที่สะอาด

 อุดหนุน
การประปาฯ

16 โครงการขยายเขตประปา ถนนไปบานขาม 
ชุมชนยางนอย หมูที่ 6

เพื่ออุดหนุนการประปา
สวนภูมิภาค 1 ครั้ง / ป 121,600         121,600         121,600         

 ประชาชนไดใชน้ําเพื่อการ
อุปโภค/บริโภคที่สะอาด

 อุดหนุน
การประปาฯ

17 โครงการขยายเขตประปา ถนนขางโรงเลื่อย 
ชุมชนยางนอย หมูที่ 6

เพื่ออุดหนุนการประปา
สวนภูมิภาค 1 ครั้ง / ป 32,000           32,000           32,000           

 ประชาชนไดใชน้ําเพื่อการ
อุปโภค/บริโภคที่สะอาด

 อุดหนุน
การประปาฯ

18 โครงการขยายเขตประปา ถนนสะเดาหวาน 
ชุมชนยางนอย หมูที่ 6

เพื่ออุดหนุนการประปา
สวนภูมิภาค 1 ครั้ง / ป 32,000           32,000           32,000           

 ประชาชนไดใชน้ําเพื่อการ
อุปโภค/บริโภคที่สะอาด

 อุดหนุน
การประปาฯ

19 โครงการขยายเขตประปา ถนนศรีทอง 
ชุมชนอรามมงคล หมูที่ 9

เพื่ออุดหนุนการประปา
สวนภูมิภาค 1 ครั้ง / ป 102,400         102,400         102,400         

 ประชาชนไดใชน้ําเพื่อการ
อุปโภค/บริโภคที่สะอาด

 อุดหนุน
การประปาฯ

20
โครงการขยายเขตประปา ถนนทางหลวง
แผนดิน หมายเลข 211ชุมชนอรามมงคล 
หมูที่ 9

เพื่ออุดหนุนการประปา
สวนภูมิภาค

1 ครั้ง / ป 256,000         256,000         256,000         

 ประชาชนไดใชน้ําเพื่อการ
อุปโภค/บริโภคที่สะอาด

 อุดหนุน
การประปาฯ

21 โครงการขยายเขตประปา ถนนสมจิตร 
ชุมชนอรามมงคล หมูที่ 9

เพื่ออุดหนุนการประปา
สวนภูมิภาค 1 ครั้ง / ป 32,000           32,000           32,000           

 ประชาชนไดใชน้ําเพื่อการ
อุปโภค/บริโภคที่สะอาด

 อุดหนุน
การประปาฯ

22 โครงการขยายเขตประปา ถนนพุทธมงคล 
ชุมชนอรามมงคล หมูที่ 9

เพื่ออุดหนุนการประปา
สวนภูมิภาค 1 ครั้ง / ป 108,800         108,800         108,800         

 ประชาชนไดใชน้ําเพื่อการ
อุปโภค/บริโภคที่สะอาด

 อุดหนุน
การประปาฯ

23 โครงการขยายเขตประปา ถนนสันติสุข 
ชุมชนอรามมงคล หมูที่ 9

เพื่ออุดหนุนการประปา
สวนภูมิภาค 1 ครั้ง / ป 64,000           64,000           64,000           

 ประชาชนไดใชน้ําเพื่อการ
อุปโภค/บริโภคที่สะอาด

 อุดหนุน
การประปาฯ



เปาหมาย
2556 2557 2558
(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

24
โครงการขยายเขตประปา ถนนเพื่อ
การเกษตรขางสนามกอลฟชุมชนอราม
มงคล หมูที่ 9

เพื่ออุดหนุนการประปา
สวนภูมิภาค

1 ครั้ง / ป 576,000         576,000         576,000         

 ประชาชนไดใชน้ําเพื่อการ
อุปโภค/บริโภคที่สะอาด

 อุดหนุน
การประปาฯ

25 โครงการขยายเขตประปา ถนนสามัคคี 3 
ชุมชนดงบอเหนือ หมูที่ 10

เพื่ออุดหนุนการประปา
สวนภูมิภาค 1 ครั้ง / ป 179,200         179,200         179,200         

 ประชาชนไดใชน้ําเพื่อการ
อุปโภค/บริโภคที่สะอาด

 อุดหนุน
การประปาฯ

26 โครงการขยายเขตประปา ถนนสามัคคี 2 
ชุมชนดงบอเหนือ หมูที่ 10

เพื่ออุดหนุนการประปา
สวนภูมิภาค 1 ครั้ง / ป 128,000         128,000         128,000         

 ประชาชนไดใชน้ําเพื่อการ
อุปโภค/บริโภคที่สะอาด

 อุดหนุน
การประปาฯ

27 โครงการขยายเขตประปา ถนนพวงประสิทธิ์
 ชุมชนดงบอเหนือหมูที่ 10

เพื่ออุดหนุนการประปา
สวนภูมิภาค 1 ครั้ง / ป 54,400           54,400           54,400           

 ประชาชนไดใชน้ําเพื่อการ
อุปโภค/บริโภคที่สะอาด

 อุดหนุน
การประปาฯ

28 โครงการขยายเขตประปา ถนนพันธมิตร 
ชุมชนดงบอเหนือ หมูที่ 10

เพื่ออุดหนุนการประปา
สวนภูมิภาค 1 ครั้ง / ป 57,600           57,600           57,600           

 ประชาชนไดใชน้ําเพื่อการ
อุปโภค/บริโภคที่สะอาด

 อุดหนุน
การประปาฯ

29
โครงการขยายเขตประปา ถนนขางทาง
หลวงแผนดินหมายเลข 12 ชุมชนดงบอ
เหนือ หมูที่ 10

เพื่ออุดหนุนการประปา
สวนภูมิภาค

1 ครั้ง / ป 742,500         742,500         742,500         

 ประชาชนไดใชน้ําเพื่อการ
อุปโภค/บริโภคที่สะอาด

 อุดหนุน
การประปาฯ

30 โครงการขยายเขตประปา ถนนประชาอุทิศ 
ชุมชนดงบอใต หมูที่ 19

เพื่ออุดหนุนการประปา
สวนภูมิภาค 1 ครั้ง / ป 192,000         192,000         192,000         

 ประชาชนไดใชน้ําเพื่อการ
อุปโภค/บริโภคที่สะอาด

 อุดหนุน
การประปาฯ

31 โครงการขยายเขตประปา ถนนศรีประเสริฐ 
ชุมชนดงบอใต หมูที่ 19

เพื่ออุดหนุนการประปา
สวนภูมิภาค 1 ครั้ง / ป 44,800           44,800           44,800           

 ประชาชนไดใชน้ําเพื่อการ
อุปโภค/บริโภคที่สะอาด

 อุดหนุน
การประปาฯ

32 โครงการขยายเขตประปา ถนนชํานิ ชุมชน
ดงบอใต หมูที่ 19

เพื่ออุดหนุนการประปา
สวนภูมิภาค 1 ครั้ง / ป 25,600           25,600           25,600           

 ประชาชนไดใชน้ําเพื่อการ
อุปโภค/บริโภคที่สะอาด

 อุดหนุน
การประปาฯ

33 โครงการขยายเขตประปา ถนนชวนวิไล 
ชุมชนดงบอใต หมูที่ 19

เพื่ออุดหนุนการประปา
สวนภูมิภาค 1 ครั้ง / ป 57,600           57,600           57,600           

 ประชาชนไดใชน้ําเพื่อการ
อุปโภค/บริโภคที่สะอาด

 อุดหนุน
การประปาฯ

34 โครงการขยายเขตประปา ถนนสวัสดิไพศาล
 ชุมชนดอนปอแดง หมูที่ 20

เพื่ออุดหนุนการประปา
สวนภูมิภาค 1 ครั้ง / ป 76,800           76,800           76,800           

 ประชาชนไดใชน้ําเพื่อการ
อุปโภค/บริโภคที่สะอาด

 อุดหนุน
การประปาฯ

35 โครงการขยายเขตประปา ถนนสุขาภิบาล 7
 ขางโรงน้ําแข็งชุมชนดอนปอแดง หมูที่ 20

เพื่ออุดหนุนการประปา
สวนภูมิภาค

1 ครั้ง / ป 128,000         128,000         128,000         

 ประชาชนไดใชน้ําเพื่อการ
อุปโภค/บริโภคที่สะอาด

 อุดหนุน
การประปาฯ

36 โครงการขยายเขตประปา ซอย 1 ถนน
สุขาภิบาล 7 ชุมชนดอนปอแดงหมูที่ 20

เพื่ออุดหนุนการประปา
สวนภูมิภาค 1 ครั้ง / ป 89,600           89,600           89,600           

 ประชาชนไดใชน้ําเพื่อการ
อุปโภค/บริโภคที่สะอาด

 อุดหนุน
การประปาฯ



เปาหมาย
2556 2557 2558
(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

37 โครงการขยายเขตประปา ซอย 2 ถนน
สุขาภิบาล 7 ชุมชนดอนปอแดงหมูที่ 20

เพื่ออุดหนุนการประปา
สวนภูมิภาค 1 ครั้ง / ป 83,200           83,200           83,200           

 ประชาชนไดใชน้ําเพื่อการ
อุปโภค/บริโภคที่สะอาด

 อุดหนุน
การประปาฯ

38 โครงการขยายเขตประปา ถนนรัตนาราม 
ชุมชนดอนปอแดง หมูที่ 20

เพื่ออุดหนุนการประปา
สวนภูมิภาค 1 ครั้ง / ป 121,600         121,600         121,600         

 ประชาชนไดใชน้ําเพื่อการ
อุปโภค/บริโภคที่สะอาด

 อุดหนุน
การประปาฯ

39 โครงการขยายเขตประปา ถนนรัตนาราม 2
 ชุมชนดอนปอแดง หมูที่ 20

เพื่ออุดหนุนการประปา
สวนภูมิภาค 1 ครั้ง / ป 64,000           64,000           64,000           

 ประชาชนไดใชน้ําเพื่อการ
อุปโภค/บริโภคที่สะอาด

 อุดหนุน
การประปาฯ

40
โครงการขยายเขตประปา ถนนขางทาง
หลวงแผนดิน หมายเลข 211 ชุมชนดอน
ปอแดง หมูที่ 20

เพื่ออุดหนุนการประปา
สวนภูมิภาค

1 ครั้ง / ป 990,000         990,000         990,000         

 ประชาชนไดใชน้ําเพื่อการ
อุปโภค/บริโภคที่สะอาด

 อุดหนุน
การประปาฯ

41 โครงการขยายเขตประปา ถนนสุขาภิบาล 7
 ขางโรงน้ําแข็งชุมชนดอนปอแดง หมูที่ 20

เพื่ออุดหนุนการประปา
สวนภูมิภาค

1 ครั้ง / ป 97,730           97,730           97,730           

 ประชาชนไดใชน้ําเพื่อการ
อุปโภค/บริโภคที่สะอาด

 อุดหนุน
การประปาฯ

42 โครงการขยายเขตประปา ซอย 1 ถนน
สุขาภิบาล 7 ชุมชนดอนปอแดงหมูที่ 20

เพื่ออุดหนุนการประปา
สวนภูมิภาค 1 ครั้ง / ป 117,295         117,295         117,295         

 ประชาชนไดใชน้ําเพื่อการ
อุปโภค/บริโภคที่สะอาด

 อุดหนุน
การประปาฯ

43 โครงการขยายเขตประปา ซอย 2 ถนน
สุขาภิบาล 7 ชุมชนดอนปอแดงหมูที่ 20

เพื่ออุดหนุนการประปา
สวนภูมิภาค 1 ครั้ง / ป 33,217           33,217           33,217           

 ประชาชนไดใชน้ําเพื่อการ
อุปโภค/บริโภคที่สะอาด

 อุดหนุน
การประปาฯ

44 โครงการขยายเขตประปา ถนนรัตนาราม 
ชุมชนดอนปอแดง หมูที่ 20

เพื่ออุดหนุนการประปา
สวนภูมิภาค 1 ครั้ง / ป 60,927           60,927           60,927           

 ประชาชนไดใชน้ําเพื่อการ
อุปโภค/บริโภคที่สะอาด

 อุดหนุน
การประปาฯ

45 โครงการขยายเขตประปา ถนนรัตนาราม 2
 ชุมชนดอนปอแดง หมูที่ 20

เพื่ออุดหนุนการประปา
สวนภูมิภาค 1 ครั้ง / ป 64,000           64,000           64,000           

 ประชาชนไดใชน้ําเพื่อการ
อุปโภค/บริโภคที่สะอาด

 อุดหนุน
การประปาฯ

46
โครงการขยายเขตประปา ถนนขางทาง
หลวงแผนดิน หมายเลข 211 ชุมชนดอน
ปอแดง หมูที่ 20

เพื่ออุดหนุนการประปา
สวนภูมิภาค

1 ครั้ง / ป 990,000         990,000         990,000         

 ประชาชนไดใชน้ําเพื่อการ
อุปโภค/บริโภคที่สะอาด

 อุดหนุน
การประปาฯ

47 โครงการขยายเขตไฟฟา ถนนชัยเจริญ 
ชุมชนโคกนอย หมูที่ 4

เพื่ออุดหนุนการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ครั้ง / ป 97,730           97,730           97,730           

ประชาชนมีไฟฟาใชอยาง
ทั่วถึง

 อุดหนุนการ
ไฟฟาฯ

48 โครงการขยายเขตไฟฟา ถนนเลื่อนเจริญ 
ชุมชนโคกนอย หมูที่ 4

เพื่ออุดหนุนการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ครั้ง / ป 117,295         117,295         117,295         

ประชาชนมีไฟฟาใชอยาง
ทั่วถึง

 อุดหนุนการ
ไฟฟาฯ

49 โครงการขยายเขตไฟฟา ซอยรานเซียงกง 
ชุมชนอรามมงคล หมูที่ 9

เพื่ออุดหนุนการไฟฟา
สวนภูมิภาค 1 ครั้ง / ป 33,217           33,217           33,217           

ประชาชนมีไฟฟาใชอยาง
ทั่วถึง

 อุดหนุนการ
ไฟฟาฯ



เปาหมาย
2556 2557 2558
(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

50
โครงการขยายเขตไฟฟา ถนนขางหองสมุด
ประชาชนเฉลิมพระเกียรติชุมชนดอนปอ
แดง หมูที่ 20

เพื่ออุดหนุนการไฟฟา
สวนภูมิภาค

1 ครั้ง / ป 60,927           60,927           60,927           

ประชาชนมีไฟฟาใชอยาง
ทั่วถึง

 อุดหนุนการ
ไฟฟาฯ

51 โครงการกอสรางโรงน้ําดื่มชุมชน เพื่อกอสรางโรงน้ําดื่มชุมชน 4 ชุมชน         1,000,000         1,000,000         1,000,000  ประชาชนไดใชน้ําเพื่อการ
อุปโภค/บริโภคที่สะอาด

กองสาธาฯ

52 โครงการกอสรางโรงกรองน้ําเทศบาล
เพื่อกอสรางโรงกรองน้ํา

เทศบาล
1 โรง         1,000,000         1,000,000         1,000,000  ประชาชนไดใชน้ําเพื่อการ

อุปโภค/บริโภคที่สะอาด
กองสาธาฯ



5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
กลยุทธที่ 3  พัฒนาดานผังเมือง

เปาหมาย
2556 2557 2558
(บาท) (บาท) (บาท)

   1  โครงการจัดทําผังเมืองรวมชุมชน
 เพื่ออุดหนุนสํานักงาน
โยธาธิการจังหวัด

 1 ครั้ง             30,000             30,000             30,000
 เทศบาลมีผังเมืองที่

ถูกตั้องนาอยู
 สํานักงาน
โยธาธิการ

 
แผนพัฒนาสามป(พ.ศ. 2556 - 2558)

เทศบาลตําบลยางตลาด อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)



5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
กลยุทธที่ 4  พัฒนาระบบการจัดการน้ํา

เปาหมาย
2556 2557 2558
(บาท) (บาท) (บาท)

   1  โครงการกอสรางทางระบายน้ํา ถนนสามัคคี 2  เพื่อลดปญหาน้ําทวมขัง  ทางระบายน้ําระยะทาง         1,390,000         1,390,000         1,390,000  ลดปญหาน้ําทวมขัง  กองสาธาฯ
 ชุมชนดงบอเหนือ หมูที่ 10  496 ม.  ภายในชุมชน

   2  โครงการกอสรางทางระบายน้ํา ถนนรัตนศรี 1  เพื่อลดปญหาน้ําทวมขัง  ทางระบายน้ําระยะทาง         1,700,000         1,700,000         1,700,000  ลดปญหาน้ําทวมขัง  กองสาธาฯ
 ชุมชนโคกใหญ  หมูที่ 4  383 ม.  ภายในชุมชน

   3  โครงการกอสรางทางระบายน้ํา ถนนเวียงเพิ่ม 2  เพื่อลดปญหาน้ําทวมขัง  ทางระบายน้ําระยะทาง           500,000           500,000           500,000  ลดปญหาน้ําทวมขัง  กองสาธาฯ
 ชุมชนขวัญเมือง  หมูที่ 2  245 ม.  ภายในชุมชน

   4  โครงการกอสรางทางระบายน้ํา ถนนรัตนศรี 1  เพื่อลดปญหาน้ําทวมขัง  ทางระบายน้ําระยะทาง         2,180,000         2,180,000         2,180,000  ลดปญหาน้ําทวมขัง  กองสาธาฯ
 ชุมชนโคกนอย  หมูที่ 4  550  ม.  ภายในชุมชน

   5  โครงการกอสรางทางระบายน้ํา ถนนมาลี , ขุนเมือง  เพื่อลดปญหาน้ําทวมขัง  ทางระบายน้ําระยะทาง         1,700,000         1,700,000         1,700,000  ลดปญหาน้ําทวมขัง  กองสาธาฯ

 ชุมชนโคกนอย  หมูที่ 4  722  ม.  ภายในชุมชน

   6  โครงการขุดลอกอางเก็บน้ําหนองหมาจอก  เพื่อลดปญหาน้ําทวมขัง
 ดําเนินการขุดลอก
หนองหมาจอก

      14,800,000       14,800,000       14,800,000  ลดปญหาน้ําทวมขัง  กองชาง

 ชุมชนดงบอเหนือ หมูที่ 10  ภายในชุมชน

   7
 โครงการกอสรางระบบระบายน้ําภายในเขต

เทศบาล
 เพื่อลดปญหาน้ําทวมขัง  กอสรางทางระบายน้ํา         6,656,000         6,656,000         6,656,000  ลดปญหาน้ําทวมขัง  กองสาธาฯ

 ตําบลยางตลาด  ระยะทาง 2,000 ม.  ภายในชุมชน

8
โครงการกอสรางทางระบายน้ํา ถนน

ประชาราษฎร
เพื่อลดปญหาน้ําทวมขัง ทางระบายน้ําระยะทาง         1,099,000         1,099,000         1,099,000 ลดปญหาน้ําทวมขัง กองสาธาฯ

ชุมชนดงบอเหนือ หมูที่ 10 390 ม. ภายในชุมชน

 
แผนพัฒนาสามป(พ.ศ. 2556 - 2558)

เทศบาลตําบลยางตลาด อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)



เปาหมาย
2556 2557 2558
(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

9 โครงการกอสรางทางระบายน้ํา ถนนพวงประสิทธิ์ เพื่อลดปญหาน้ําทวมขัง ทางระบายน้ําระยะทาง           626,000           626,000           626,000 ลดปญหาน้ําทวมขัง กองสาธาฯ
ชุมชนดงบอเหนือ หมูที่ 10 179 ม. ภายในชุมชน

10 โครงการกอสรางทางระบายน้ํา ถนนผดุงรักษ เพื่อลดปญหาน้ําทวมขัง ทางระบายน้ําระยะทาง         1,730,000         1,730,000         1,730,000 ลดปญหาน้ําทวมขัง กองสาธาฯ
ชุมชนโคกใหญ  หมูที่ 4 857 ม. ภายในชุมชน

11
โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ถนนสามัคคี

 1 ถนน
เพื่อลดปญหาน้ําทวมขัง ทางระบายน้ําระยะทาง         1,527,000         1,527,000         1,527,000 ลดปญหาน้ําทวมขัง กองสาธาฯ

เลียบหนอง ชุมชนดงบอเหนือ  หมูที่ 10 690 ม. ภายในชุมชน

12
โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ถนนประชา

อุทิศ
เพื่อลดปญหาน้ําทวมขัง ทางระบายน้ําระยะทาง         1,951,000         1,951,000         1,951,000 ลดปญหาน้ําทวมขัง กองสาธาฯ

 ชุมชนโคกใหญ  หมูที่ 4 719 ม. ภายในชุมชน

13 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ถนนรอบบาน เพื่อลดปญหาน้ําทวมขัง ทางระบายน้ําระยะทาง         1,910,000         1,910,000         1,910,000 ลดปญหาน้ําทวมขัง กองสาธาฯ
 บานคอ  หมูที่ 3 837 ม. ภายในชุมชน

14 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ถนนรัตนศรี 2 เพื่อลดปญหาน้ําทวมขัง ทางระบายน้ําระยะทาง         2,900,000         2,900,000         2,900,000 ลดปญหาน้ําทวมขัง กองสาธาฯ
 ชุมชนยางตลาด , ยางนอย  หมุที่ 1 , 6 453 ม. ภายในชุมชน

15 โครงการฟนฟูอางเก็บน้ําหนองหมาจอก เพื่อลดปญหาน้ําทวมขัง
ดําเนินการขุดลอกหนอง

หมาจอก
        6,354,000         6,354,000         6,354,000 ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ชุมชนยางตลาด  , ยางนอย หมูที่ 1 ,6 ภายในชุมชน

16 โครงการฟนฟูอางเก็บน้ําหนองหมาจอก เพื่อลดปญหาน้ําทวมขัง
ดําเนินการขุดลอกหนอง

หมาจอก
        9,988,000         9,988,000         9,988,000 ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ชุมชนยางตลาด หมูที่ 1 ภายในชุมชน



เปาหมาย
2556 2557 2558
(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)

17 โครงการฟนฟูอางเก็บน้ําหนองหมาจอก เพื่อลดปญหาน้ําทวมขัง
ดําเนินการขุดลอกหนอง

หมาจอก
        7,499,000         7,499,000         7,499,000 ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ชุมชนยางนอย หมูที่ 6 ภายในชุมชน

18 โครงการฟนฟูอางเก็บน้ําหนองหมาจอก เพื่อลดปญหาน้ําทวมขัง
ดําเนินการขุดลอกหนอง

หมาจอก
        9,068,000         9,068,000         9,068,000 ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ชุมชนดงบอเหนือ หมูที่ 10 ภายในชุมชน



5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
กลยุทธที่ 6  พัฒนาระบบกําจัดขยะ

เปาหมาย
2556 2557 2558
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการรณรงคการลดปริมาณขยะ
เพื่อการรณรงคการลด

ปริมาณขยะ
1 ป             30,000             30,000             30,000 จํานวนขยะลดลง กองสาธาฯ

 
แผนพัฒนาสามป(พ.ศ. 2556 - 2558)

เทศบาลตําบลยางตลาด อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ(ผลผลิตของโครงการ)
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