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บทที่ 1
บทนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลคาอาฮวน เป็นเครื่องมือสาคัญในการนานโยบายของผู้บริหาร ซึ่ง
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ของจังหวัด และความต้องการของประชาชนไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ ซึ่ง
สามารถปรับเปลี่ยนแผนได้ตามความเหมาะสม ตลอดจนปัญหา ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
เทศบาลตาบลคาอาฮวน จึงจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 25
60 – 2563 เพื่อกาหนดทิศทางใน
อนาคตของการพัฒนา กาหนดภารกิจที่ต้องดาเนินการ และแนวทางปฏิบัติให้บรรลุเปูาหมายบนพื้นฐานของการ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบคอบ โดยมุ่งหวังพัฒนาตาบลคาอาฮวนให้ประชาชนได้อยู่ดีมีสุข
1. ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลคาอาฮวน เป็นแผนพัฒนาระยะปานกลาง 5 ปี( ปี พ.ศ.
2560-2563 ) ที่เป็นการวางแนวทาง การพัฒนาในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด
มุกดาหาร ความต้องการของประชาชนโดยให้ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการกาหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา การที่จะทาให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาบรรลุตามเปูาหมายที่กาหนดนั้น จะต้องดาเนินการแปลง
ยุทธศาสตร์โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ กาหนดรายละเอียดออกเป็นลักษณะแผนงาน พร้อมที่จะนาไปสู่ภาคปฏิบัติ
ซึ่งจะสรุปลักษณะของการพัฒนาต่างๆ ดังนี้คือ
1. เป็นแผนแม่บทที่กาหนดแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพของท้องถิ่นและสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด
2. เป็นยุทธศาสตร์ที่กาหนดวัตถุประสงค์ เปูาหมายในการพัฒนาที่มีลักษณะกว้างๆ
3. เป็นยุทธศาสตร์ที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาในอนาคตในด้านต่างๆ ที่ทุกส่วนราชการ
จะต้องดาเนินการให้บรรลุเปูาหมาย
2. วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. เพื่อเป็นการกาหนดแนวทางการพัฒนาด้านต่างๆ ให้อยู่ในลักษณะพร้อมที่จะจัดทาเป็นแผนงาน /
โครงการพัฒนา
2. เพื่อแสดงความสัมพันธ์ เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างยุทธศาสตร์การพัฒนา ( ปี พ.ศ. 2560 2563 ) และแผนพัฒนา 3 ปี ( พ.ศ. 2560 -2562 )
3. เพื่อแสดงจุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนา โดยให้มีความสอดคล้อง และสามารถตอบสนองความ
ต้องการตรงตามวัตถุประสงค์ และเปูาหมายในภาพรวมของการพัฒนาเทศบาล
4. ใช้เป็นกรอบกาหนดในการจัดทาแผนพัฒนา 3 ปี ( พ.ศ. 2560 -2562 )
3. ขั้นตอนในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ( ปี พ.ศ. 2560 - 2563 ) มีหลักเกณฑ์และวิธีการ เช่นเดียวกับการ
จัดทาแผนพัฒนาประจาปี โดยมีขั้นตอนในการจัดทา ดังนี้
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1. การเตรียมการจัดทาแผน ประกอบด้วย การเขียนโครงการขออนุมัติจัดทาแผน ประชุมชี้แจง
คณะกรรมการฝุายงานต่างๆ ให้ทราบถึงแนวทาง วิธีการและบทบาทหน้าที่ในการจัดทาแผนพัฒนา เพื่อให้การ
ดาเนินงานมีประสิทธิภาพ และประสานสัมพันธ์สอดคล้องเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงาน
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นการสารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทาแผน
3. นาข้อมูลปัญหาและความต้องการ มาวิเคราะห์เพื่อจัดลาดับความสาคัญของประเด็นหลักในการพัฒนา
โดยให้สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น
4. กาหนดวัตถุประสงค์ เปูาหมาย และแนวทางการพัฒนา
5. ประกอบแผน โดยรวบรวมยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ และจัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
6. การอนุมัติแผนโดยผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา และเสนอผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์
4. ประโยชน์ของการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่ง เพื่อช่วยให้เทศบาลสามารถดาเนินการพัฒนา
ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมาย ให้เกิดประสิทธิภาพและประหยัดทั้งด้านระยะเวลา บุคลากร และงบประมาณ
ซึ่งยังประโยชน์ และเกิดผลดีต่อท้องถิ่น และประชาชน สรุปได้ดังนี้
1. ทาให้เกิดการประสานการดาเนินการพัฒนาในเขตพื้นที่ของเทศบาลอย่างเป็นระบบ ลดปัญหาความ
ซ้าซ้อน และความขัดแย้ง ตลอดจนเป็นการประหยัดทรัพยากรทางการบริหาร
2. ทาให้เทศบาลมีทิศทางและแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทีเกิดขึ้นตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน สนองตอบนโยบายระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาศักยภาพท้องถิ่นที่มีอยู่
ทาให้เกิดกระบวนการตรวจสอบ ติดตาม และควบคุมการดาเนินงานโครงการพัฒนาต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
------------------------------------------

บทที่ 2
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตาบลคาอาฮวน
2.1. ข้อมูลทั่วไป
2.1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต
ตาบลคาอาฮวนเป็นตาบลหนึ่งในเขตอาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ห่างจากตัวอาเภอไปทางทิศ
ใต้ ประมาณ 7 กิโลเมตร ตามถนนชยางกรูหรือเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 ซึ่งเป็นเส้นทางหลักของการ
คมนาคมของตาบลคาอาฮวน มีอาณาเขตติดต่อกับตาบลใกล้เคียงดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ เขตเทศบาลเมืองมุกดาหารและเขตตาบลมุกดาหาร อาเภอเมืองมุกดาหาร
ทิศใต้
ติดต่อกับ เขตตาบลดงเย็น อาเภอเมืองมุกดาหาร และเขตตาบลหนองแวง
อาเภอนิคมคาสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เขตตาบลนาสีนวน อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตาบลนาโสก อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
สภาตาบลคาอาฮวนได้จัดตั้งเป็น องค์การบริหารส่วนตาบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่
19 มกราคม พ.ศ. 2539 และองค์การบริหารส่วนตาบลได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตาบล เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม
2550 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2550
2.1.2 เนื้อที่
พื้นที่ของตาบลคาอาฮวน ที่อยู่ในเขตการควบคุมของเทศบาลตาบลคาอาฮวน มีพื้นที่ประมาณ 140.72
ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 87,950 ไร่
2.1.3 สภาพภูมิประเทศ
พื้นที่และลักษณะภูมิประเทศของตาบลคาอาฮวนมีลักษณะเป็นที่ราบสูงและมีภูเขาล้อมรอบแนวเขตตาบลทั้ง
สามด้าน คือด้านทิศตะวันออกมีภูหิน ภูโปร่ง ภูรังและภูจอมศรี ทางด้านทิศใต้ มีภูวัด ภูรัง ภูขี้แก้ว และภู
หมากยาง ทางทิศตะวันตก มีภูเกี่ยวข้าว ภูอีเผิ่ม ภูหินขัน ส่วนในบริเวณพื้นที่ตอนกลางและตอนเหนือของตาบล
เป็นที่ราบ มีลาห้วยหลายสายไหลผ่าน ได้แก่ ห้วยงิ้ว ห้วยมหาราช ห้วยแคน และห้วยคา ซึ่งยังไม่สามารถ
นามาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการเกษตรได้อย่างสูงสุด
2.1.4 สภาพภูมิอากาศ
- ฤดูหนาว จะอยู่ในช่วงเดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ จะได้รับลมมรสุมจากประเทศเพื่อนบ้านทาให้
อากาศเย็นลง มีความแห้งแล้ง มีลมพัด
- ฤดูร้อน จะอยู่ในช่วงเดือน มีนาคม – พฤษภาคม สภาพอากาศจะร้อนคือ จะคล้ายกับพื้นที่ภาคอีสาน
ทั่วไป
- ฤดูฝน จะอยู่ในช่วงเดือน มิถุนายน – ตุลาคม ฝนจะเริ่มตกประปราย คือเริ่มการทานา

4
แผนที่แสดงอาณาเขตการปกครอง
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2.1.5 จานวนหมู่บ้านและประชากร
ตาบลคาอาฮวนมีทั้งหมด
16 หมู่บ้าน มีประชากรรวมทั้งสิ้น 12,413 คน เป็นชาย
6,262 คน เป็นหญิง 6,151 คน จานวน 4,025 ครัวเรือน
จานวนประชากร
ชื่อหมู่บ้าน
จานวนครัวเรือน
ชาย
หญิง
รวม
1. บ้านคาอาฮวน
398
379
777
289
2. บ้านเหมืองบ่า
331
310
641
203
3. บ้านคาเขือง
364
345
709
233
4. บ้านพรานอ้น
379
377
756
227
5. บ้านดงมัน
387
407
794
230
6. บ้านคาเม็ก
456
451
907
313
7. บ้านโนนสะอาด
454
462
916
290
8. บ้านโคกสูง
531
487
1,018
339
9. บ้านเหล่าคราม
493
460
953
296
10. บ้านโค้งสาราญ
418
404
822
229
11. บ้านหนองแต้
325
301
626
289
12. บ้านเหล่าคราม
350
364
714
207
13. บ้านพรานอ้น
426
416
842
254
14. บ้านแสงอรุณ
350
389
739
207
15. บ้านคาอาฮวน
341
342
683
206
16. บ้านเหมืองบ่า
259
261
520
213
6,262
6,151
12,413
4,025
ข้อมูล ณ เดือน กันยายน 2558
2.1.6 เขตการปกครอง
เทศบาลตาบลคาอาฮวน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 2 เขต ทั้งหมด 16 หมู่บ้าน ดังนี้
เขตการปกครองที่ 1 ประกอบด้วย
หมู่ที่ 1 บ้านคาอาฮวน มีพื้นที่อยู่ในเขตเทศบาลเต็มหมู่บ้าน
หมู่ที่ 3 บ้านคาเขือง
มีพื้นที่อยู่ในเขตเทศบาลเต็มหมู่บ้าน
หมู่ที่ 4 บ้านพรานอ้น
มีพื้นที่อยู่ในเขตเทศบาลเต็มหมู่บ้าน
หมู่ที่ 5 บ้านดงมัน
มีพื้นที่อยู่ในเขตเทศบาลเต็มหมู่บ้าน
หมู่ที่ 10 บ้านโค้งสาราญ
มีพื้นที่อยู่ในเขตเทศบาลเต็มหมู่บ้าน
หมู่ที่ 13 บ้านพรานอ้น
มีพื้นที่อยู่ในเขตเทศบาลเต็มหมู่บ้าน
หมู่ที่ 14 บ้านแสงอรุณ
มีพื้นที่อยู่ในเขตเทศบาลเต็มหมู่บ้าน
หมู่ที่ 15 บ้านคาอาฮวน มีพื้นที่อยู่ในเขตเทศบาลเต็มหมู่บ้าน
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เขตการปกครองที่ 2 ประกอบด้วย
หมู่ที่ 2 บ้านเหมืองบ่า
มีพื้นที่อยู่ในเขตเทศบาลเต็มหมู่บ้าน
หมู่ที่ 6 บ้านคาเม็ก
มีพื้นที่อยู่ในเขตเทศบาลเต็มหมู่บ้าน
หมู่ที่ 7 บ้านโนนสะอาด
มีพื้นที่อยู่ในเขตเทศบาลเต็มหมู่บ้าน
หมู่ที่ 8 บ้านโคกสูง
มีพื้นที่อยู่ในเขตเทศบาลเต็มหมู่บ้าน
หมู่ที่ 9 บ้านเหล่าคราม
มีพื้นที่อยู่ในเขตเทศบาลเต็มหมู่บ้าน
หมู่ที่ 11 บ้านหนองแต้
มีพื้นที่อยู่ในเขตเทศบาลเต็มหมู่บ้าน
หมู่ที่ 12 บ้านเหล่าคราม
มีพื้นที่อยู่ในเขตเทศบาลเต็มหมู่บ้าน
หมู่ที่ 16 บ้านเหมืองบ่า มีพื้นที่อยู่ในเขตเทศบาลเต็มหมู่บ้าน
2.1.7 การศึกษา
- โรงเรียนระดับประถมศึกษา จานวน 9 แห่ง
1. โรงเรียนคาอาฮวนศรีสุราษฎร์ หมู่ 1
2. โรงเรียนบ้านเหมืองบ่า
3. โรงเรียนบ้านคาเขือง
หมู่ 3
4. โรงเรียนบ้านพรานอ้น
5. โรงเรียนบ้านดงมัน
หมู่ 5
6. โรงเรียนบ้านคาเม็ก
7. โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1
หมู่ 7
8. โรงเรียนบ้านเหล่าคราม
9. โรงเรียนบ้านโค้งสาราญ หมู่ 10
- โรงเรียนระดับมัธยม จานวน 1 แห่ง
1. โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 8 แห่ง
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคาอาฮวน
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองบ่า
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวัน
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีชมชื่น
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสะอาด
6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสูงน้อย
7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศิลา
8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโค้งสาราญ

หมู่
หมู่
หมู่
หมู่
หมู่
หมู่
หมู่
หมู่

หมู่ 2
หมู่ 4
หมู่ 6
หมู่ 9,12

1 ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครู 3 คน
2
ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครู 2 คน
3
ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครู 2 คน
4
ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครู 3 คน
7
ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครู 2 คน
8
ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครู 2 คน
9,12
ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครู 3 คน
10
ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครู 2 คน

2.1.8 การสาธารณสุข
ภายในเขตเทศบาลตาบลคาอาฮวนมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จานวน 2 แห่ง คือ
1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล บ้านเหมืองบ่า มีบุคลากร จานวน 4 คน ประกอบด้วย
- นักวิชาการสาธารณสุข ชานาญการ จานวน 2 คน
- พยาบาลวิชาชีพ ชานาญการ จานวน 2 คน
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2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล บ้านโนนสะอาด มีบุคลากร จานวน 4 คน ประกอบด้วย
- ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จานวน 1 คน
- พยาบาลวิชาชีพ ชานาญการ จานวน 2 คน
- เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชานาญงาน จานวน 1 คน
- ลูกจ้างรายวัน
จานวน 4 คน
- อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จานวน 220 คน
2.2 ข้อมูลโครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล งบประมาณ และเครื่องมืออุปกรณ์
2.2.1 โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล
1) จานวนบุคลากร
ตารางแสดงจานวนบุคลากรในสังกัด เทศบาลตาบลคาอาฮวน
พนักงานจ้าง
สานัก/กอง
พนักงานเทศบาล
ภารกิจ
ทั่วไป
นักบริหารงานเทศบาล
2
สานักปลัดเทศบาลตาบลคาอาฮวน
23
12
16
กองช่าง
5
1
2
กองคลัง
5
2
รวม
35
13
20

รวม (คน)
2
51
8
7
68

2)
ระดับการศึกษาของบุคลากร
ตารางแสดงระดับการศึกษาของบุคลากรในสังกัด เทศบาลตาบลคาอาฮวน
สานัก/กอง
นักบริหารงานเทศบาล
สานักปลัดเทศบาลตาบลคาอาฮวน
กองช่าง
กองคลัง
รวม

ตากว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

15
2
2
19

28
5
5
38

สูงกว่าปริญญาตรี
2
8
1
11

2.2.2 สถานะทางการคลังของเทศบาลตาบลคาอาฮวน
เทศบาลตาบลคาอาฮวนมีแหล่งที่มาของรายรับและรายจ่าย ดังนี้
1) ด้านรายรับ เทศบาลตาบลคาอาฮวนมีรายได้ที่จัดเก็บเอง รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้
เทศบาลตาบลคาอาฮวน และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ดังนี้

รวม (คน)
51
8
7
68

8
รายรับ
รายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์
เงินอุดหนุนกาหนดวัตถุประสงค์
ข้อมูล : กองคลัง เทศบาลตาบลคาอาฮวน

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

351,202.00
55,734.80
459,989.44
512,452.00
20,952,577.78

325,00.00
50,000.00
400,000.00
345,300.00
19,028,000.00

338,900.00
54,800.00
200,000.00
300,200.00
19,513,620.00

22,208,166.00

17,851,700

22,000,000.00

13,837,432

22,564,720

-

2) ด้านรายจ่าย เทศบาลตาบลคาอาฮวน มีรายจ่ายดังนี้
รายจ่าย
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดาเนินการ
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวมจ่ายจากงบประมาณ
รวม

ปี 2557
2,533,084.90
9,951,870.00
11,954,148.15
3,707,819.25
5,900,337.54
1,570,796.00
35,618,055.84
35,618,055.84

ปี 2558
3,330,130.00
12,368,450.00
10,062,420.00
5,252,000.00
6,987,000.00
0
38,000,000.00
38,000,000.00

ปี 2559
2,550,140.00
14,200,080.00
12,402,670.00
7,378,500.00
5,876,130
0
42,407,520.00
42,407,520.00
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2.2.3 เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ
- รถยนต์บรรทุกน้าขนาด 10,000 ลิตร จานวน 1
- รถยนต์บรรทุกน้าขนาด
จานวน 1
- รถกู้ชีพกู้ภัย
จานวน 1
- รถยนต์ 4 ดับเบิลแค็บ จานวน 1
- รถยนต์โดยสาร 14 ที่นั่ง จานวน 1
- รถยนต์ตอนเดียว จานวน 1
2.3 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ( Positioning ) ของ อปท.
- ต้องมีเปูาหมาย เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนพื้นที่
- ต้องมีการบริหารยุทธศาสตร์
- ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ประเทศกับท้องถิ่น
- ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอยู่มาก
- ความสอดคล้องสิ่งที่ทากับสิ่งที่ต้องการ
- ความต้องการของประชาชนซึ่งเป็นผู้รับบริการ

คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน

บทที่ 3
แผนยุทธศาสตร์
3.1 กรอบแนวคิดในการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล
1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559
- ตามวิสัยทัศน์ 3 พันธกิจ 3 วัตถุประสงค์ 4 เปูาหมายหลัก และ 7 ยุทธศาสตร์ ตามการศึกษาจากบริบท
ตลอดจนจุดแข็ง จุดอ่อนโอกาสและภัยคุกคามของประเทศไทย
วิสัยทัศน์ " ประเทศมีความมั่นคงเป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง"
3 พันธกิจ ได้แก่ การพัฒนาฐานการผลิตและบริการ การสร้างความเป็นธรรมและ ลดความเหลื่อมล้าทาง
เศรษฐกิจ สังคม และสร้างภูมิคุ้มกันจากวิกฤตการณ์
3 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน คนไทยอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และ
พร้อมเชิญกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเป็นสุข
4 เปูาหมายหลัก ได้แก่ เศรษฐกิจมีความเข้มแข็งสมดุล ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น มีหลักประกัน
สังคมที่ทั่วถึง และสังคมไทยมีความสุขอย่างมีธรรมาภิบาล
7 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็ง สมดุล อย่างสร้างสรรค์ การสร้างสภาพแวดล้อมที่
เอื้ออานวยต่อการผลิต การค้า การลงทุน การพัฒนาคุณภาพคน ทั้งความรู้คู่คุณธรรม สังคม มั่นคงเป็นธรรม มีพลังและ
เอื้ออาทร เน้นการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงของพลังงานและอาหาร และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
จะเห็นได้ว่า แผนฉบับที่ 11 นั้น เน้นการ "ตั้งรับ" มากกว่า "รุก" โดยเน้นการปูองกันปัญหาจากวิกฤตการณ์ที่
อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพราะเราเพิ่งผ่านวิกฤตการณ์เศรษฐกิจโลก และวิกฤตการณ์ทางการเมืองภายในประเทศมา
หมาดๆ การเน้น "ภูมิคุ้มกัน" นั้นเป็นเพียงเปูาหมายขั้นต่าเหมือนคนที่ปลอดโรค เพราะมีภูมิต้านทานโรค แต่ไม่ได้บอก
ว่าสุขภาพแข็งแรงมีกาลังวังชาดีเพียงไร เชื่อว่าพวกเราไม่ได้ต้องการเพียงให้ประชาชนพอมีกินประชาชนควรจะ "กินดี
อยู่ดี" และมี "คุณภาพชีวิต" ที่ดีขึ้นกว่าเดิม อีกนัยหนึ่ง ผลโดยรวมประเทศไม่ควรมีสถานะเพียงเกณฑ์เฉลี่ยของประเทศ
อาเซียนด้วยกันหรือเพียงแต่ดีกว่า พม่า ลาว กัมพูชา บ้าง แต่เราควรจะตั้งเปูาหมายให้ประเทศไทยมีความ "มั่งคั่ง" อยู่
ในชั้นแนวหน้าของอาเซียน ที่จะแข่งขันกับประเทศ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และสิงคโปร์ได้ และตัวอย่างที่ดีๆ ของ
ประเทศนอกอาเซียนอื่นๆ เช่น เกาหลี และจีน เป็นต้น
2. ยุทธศาสตร์หลักที่ คสช. ยึดถือเป็นแนวทางในปัจจุบัน มีทั้งหมด 9 ด้าน ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหาร และพลังงาน
4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
7. ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจให้เกิดประโยชน์กับ
ประชาชน ในการใช้บริการอย่างแท้จริง
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8. ยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนใน
อนาคตให้ทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก
9. ยุทธศาสตร์ในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน
3. ค่านิยมไทย 12 ประการ ได้แก่
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝุหาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย
8. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทา
10. รู้จักดารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออานาจฝุายต่า
12. คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
4. กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ประตูการค้าเชื่อมโยงอาเซียนสู่สากล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างความมั่นคงชายแดน
5. กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร (2558-2560)
วิสัยทัศน์ (Vision) จังหวัดมุกดาหาร
“สังคมน่าอยู่ สู่เศรษฐกิจการเกษตรดี มีความมั่นคง ดารงอยู่คู่การท่องเที่ยว
หนึ่งเดียวการศึกษาดี มีมาตรฐานสากล บูรณาการสู่อาเซียน”
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย 7 ด้าน ดังนี้
1. เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่
1.1 เสริมสร้างเมืองน่าอยู่ ชุมชนปลอดภัย ห่างไกลอบายมุข และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนอยู่ดี
มีสุข ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1) ส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดมุกดาหารให้ลดลง
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2) ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีความสนใจในด้านกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการ
3) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ดีขึ้น
4) ให้การบริการด้านสุขภาพอนามัยพื้นฐานที่ดี
5) ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6) พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนและสังคมให้อยู่ดีมีสุขตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
7) ส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
1.2 พัฒนาการคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
1) พัฒนาการคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน บริการด้านไฟฟูา น้าประปา และโทรศัพท์อย่างเพียงพอและ
ทั่วถึง
2. เสริมสร้างเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
2.1 ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี รวมทั้งสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเอกลักษณ์ประจาจังหวัด
1) ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศาสตร์
และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว
2) ส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยการสนับสนุนความสามารถของผู้ประกอบการและสร้างเครือข่าย
เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริการ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
3) พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ และสร้างสิ่งอานวยความ
สะดวกต่างๆในการท่องเทีย่ ว เพือ่ กระตุ้นเศรษฐกิจ และเพิม่ รายได้จากการท่องเทีย่ ว โดย
ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดมุกดาหาร
4) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อรองรับการจัดตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
3. เสริมสร้างการเกษตรให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
3.1 ส่งเสริมด้านการเกษตรกรรมและพัฒนาการตลาดสินค้าธุรกิจชุมชน
1) พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และแหล่งน้าเพื่อการเกษตรอย่างพอเพียง
2) ส่งเสริมการเกษตรและอาชีพแก่ประชาชน
3) ปรับปรุงคุณภาพสินค้าทางการเกษตรสู่ตลาดอาเซียน
4) พัฒนาคุณภาพสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (
OTOP) ของจังหวัดมุกดาหารเพื่อนาสู่ตลาด
อาเซียน
4. เสริมสร้างประสิทธิภาพของการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
4.1 การอนุรักษ์พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1) ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ
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2) ปลูกฝังและสร้างจิตสานึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3) ส่งเสริมการพัฒนาผังเมืองรวมอย่างเป็นระบบ
5. เสริมสร้างการศึกษาดีมีมาตรฐานสากล
5.1 พัฒนาการศึกษาที่ทันสมัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
1) ให้บริการด้านการศึกษา และสนับสนุนวัสดุ สื่อ อุปกรณ์เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
พัฒนาเด็กนักเรียนให้เป็นผูม้ ีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษา และ
มาตรฐานสากลเพือ่ รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
2) ส่งเสริมการศึกษาของประชาชนในชุมชน ทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
3) สนับสนุนให้มีการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาการศึกษา
4) ส่งเสริมการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
6. เสริมสร้างการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
6.1 ส่งเสริมให้มีระบบการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล จัดให้มีช่องทางในการรับทราบ
ข้อมูลข่าวสาร และสนับสนุนให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น อย่างสร้างสรรค์
1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
2) พัฒนาขีดความสามารถในการจัดบริการสาธารณะให้ประชาชนในท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ
และเพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของบุคลากรในการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
3) สนับสนุนการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารและการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
4) สนับสนุนให้มีพื้นที่สาธารณะทางสังคมเพิ่มขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ ระดมความคิดเห็น ปรึกษาหารือและร่วมติดตามตรวจสอบอย่างสร้างสรรค์
ในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารจัดการ กาหนดนโยบายสาธารณะ และความต้องการในการ
พัฒนาท้องถิน่
5)
ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการของท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใสพร้อมรับการตรวจสอบ
6) ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายภาคประชาชนให้เข้มแข็ง มีบทบาทและมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิน่ เพิม่ ขึน้
7. เสริมสร้างการผลิต และการจัดการอาหารปลอดภัย
7.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกาผลิต และการจัดการอาหารปลอดภัย
1) สนับสนุนให้มีระบบการควบคุมการนาเข้า โดยเน้นการกาหนดปัจจัยการผลิตหรือการนา
สารเคมีเปูาหมายเข้ามาได้เฉพาะด่าน โดยการบูรณาการทางานระหว่างหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
2) จัดทามาตรฐานควบคุมคุณภาพปัจจัยการผลิตและวัตถุมีพิษทางการเกษตรตามกฎหมายที่
เกีย่ วข้อง เน้นการขึน้ ทะเบียนควบคุมแหล่งผลิตและจาหน่ายโดยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ทราบอย่างทัว่ ถึง รวมถึงการปราบปรามผูก้ ระทาผิดตามกฎหมาย
3) รณรงค์การลด ละเลิก ใช้สารเคมี รวมถึงการสร้างจิตสานึกให้ผู้บริโภคตระหนักถึงความสาคัญ
ของความปลอดภัยด้านอาหาร โดยการรณรงค์/จูงใจให้มีการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยใน
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สัดส่วนทีม่ ากขึน้ การสร้างพฤติกรรมใหม่ในการบริโภค รณรงค์ให้ปลกผักกินเอง (ผักสวนครัว
รัว้ กินได้) หรือเชิญชวนให้มีการกินผักพื้นบ้านมากขึ้น
4) รณรงค์การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
ผูบ้ ริโภค
5) ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้ความเข้าใจ เพื่อยกระดับความรู้ผู้ส่งออกเกษตรกร และ
ร้านค้า ให้มีความตระหนักถึงความสาคัญของการผลิตดและการบริหารจัดการอาหารปลอดภัย
6) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกระบวนการผลิต การขนส่ง การจัดจาหน่ายสาหรับผู้บริโภค อย่าง
ถูกต้องและเป็นธรรม
7) ส่งเสริมการผลิต การตลาด และการบริโภคพืชผักประจาท้องถิ่น
8) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีตลาดอาหารปลอดภัยในชุมชน
6. นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
นายกเทศมนตรีตาบลคาอาฮวน และคณะผู้บริหารได้กาหนดแนวทางและนโยบายในการบริหารงานของ
เทศบาลตาบลคาอาอวน โดยยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และ
ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ยึดถือตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552
ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีเปูาหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ให้เจริญก้าวหน้า ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน ด้านการศึกษา ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นและด้านการบริหารจัดการที่ดี จึงขอนาเสนอท่านประธานสภาและสมาชิกสภา
เทศบาลได้รับทราบนโยบายของกระผม ที่มุ่งมั่น จะสร้างเสถียรภาพ และความมั่นคงในการพัฒนาเทศบาลตาบลคา
อาฮวน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในเขตเทศบาลตาบล คาอาฮวนเป็นหลัก โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคม ถนนสายหลักและสายรองให้มีสภาพดี มีมาตรฐานมีความปลอดภัยแก่
ประชาชนและครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและความเจริญเติบโตของเมือง
1.2 จัดให้มีรางระบายน้าเสียภายในหมู่บ้าน
1.3 พัฒนาให้บริการด้านแสงสว่าง ไฟฟูาสาธารณะระหว่างทางในหมู่บ้านและได้มาตรฐานยิ่งขึ้น
1.4 พัฒนาระบบไฟฟูาแรงต่าให้ครอบคลุม
1.5 พัฒนา ปรับปรุงระบบเสียงตามสายให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้นและครอบคลุมทุกหมู่บ้าน เพื่อการบริการ
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ประชาชนได้รับทราบทั่วถึง
1.6 พัฒนาระบบประปาให้พอเพียงต่อความต้องการของประชาชน
1.7 จัดหาและก่อสร้างแหล่งน้า สาหรับกักเก็บน้าเพื่อใช้อุปโภคบริโภค
2. ด้านเศรษฐกิจ
2.1 สนับสนุนกองทุนต่างๆ ที่มีอยู่ให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
2.2 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ ให้มีศักยภาพ และมีทักษะในการประกอบอาชีพ สร้างชุมชนเข้มแข็ง
3. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน
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3.1 สนับสนุนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการใช้ชีวิตประจาวันในช่วงมีภัยพิบัติต่างๆ โดยการจัดหา
วัสดุเครื่องอุปโภค-บริโภค ช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาล เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น
3.2 ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ปุวยเอดส์ ได้รับเบี้ยยังชีพตามหลักเกณฑ์และนโยบายของ
รัฐบาลทุกคน
3.3 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนใน
พื้นที่
3.4 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) ให้มีความพร้อมและมี
คุณภาพ สู่มาตรฐาน โดยเทศบาลเป็นผู้สนับสนุนค่าตอบแทนตามระเบียบที่กาหนด ในการปฏิบัติหน้าที่ตามคาสั่ง
เทศบาลตาบลคาอาฮวน
3.5 รณรงค์การหยุดเผาตอซังข้าวในนา และเผาพื้นที่ปุา
3.6 สนับสนุนงบประมาณให้แก่หมู่บ้านในเขตเทศบาล เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และศักยภาพ ในรูปแบบคณะกรรมการหมู่บ้าน
4. ด้านการศึกษา
4.1 ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล ให้มีความสมบูรณ์ ทันสมัย ปลอดภัย
มีมาตรฐาน
4.2 ส่งเสริม สนับสนุน ปลูกฝังค่านิยมที่ดีต่อการกีฬา รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การ
กีฬาให้กับหมู่บ้านและกลุ่มเยาวชน เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยของร่างกายอันส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
4.3 สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เยาวชน ลานกีฬา สถานที่ออกกาลังกายและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้
เพียงพอกับความต้องการของประชาชน
4.4 สนับสนุนด้านการจัดการให้มีและส่งเสริมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ให้มากขึ้น
5. ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
5.1 พัฒนา ปรับปรุงรถกู้ชีพฉุกเฉินให้มีความทันสมัย รวมทั้งเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ในการ
ช่วยชีวิตให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานยิ่งขึ้น
5.2 จัดกิจกรรมในการรณรงค์ ควบคุมโรคต่างๆ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ
5.3 พัฒนาและดูแลรักษาความสะอาดในเขตเทศบาล โดยการรณรงค์การลดปริมาณขยะในครัวเรือน
5.4 สนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)
5.5 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลให้สะอาด สวยงาม น่ามอง
5.6 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
6. ด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีศักยภาพคงอยู่และแพร่หลายเป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป
6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีต่างๆ อนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ได้แก่
- จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันงดงามของชุมชนในท้องถิ่นให้
คงอยู่ต่อไป
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- จัดงานประเพณีรดน้าดาหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์
- จัดงานประเพณีลอยกระทง โดยร่วมกับทุกหมู่บ้าน
- จัดงานวันเด็กแห่งชาติให้กับเด็กและเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติ
6.3 ส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น และสนับสนุนกิจกรรมของวัดในเขต
เทศบาลอย่างต่อเนื่อง
7. ด้านการบริหารจัดการที่ดี
7.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องทุกขั้นตอน
7.2 ปรับปรุง พัฒนาและจัดให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ ให้เพียงพอและทันสมัย เพื่อความสะดวกรวดเร็วมี
ประสิทธิภาพและเอื้อต่อการให้บริการแก่ประชาชน
7.3 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการให้บริการประชาชนของเทศบาลตาบลคาอาฮวน โดยยึดหลัด
จรรยาบรรณของข้าราชการ
7.4 บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยคานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
ของประชาชนในท้องถิ่นภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล
3.2 ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา
3.2.1 ผลการวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
จากการวิเคราะห์สภาพทั่วไปของเทศบาลตาบลคาอาฮวน จากการที่แต่ละหมู่บ้านได้เสนอโครงการโดยผ่าน
การประชาคมของหมู่บ้านสามารถสรุปปัญหาที่ทุกหมู่บ้านมีความต้องการคล้าย ๆกันได้ดังนี้
ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลคาอาฮวน
ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา
1.ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 เส้นทางการคมนาคมไม่สะดวก
ลักษณะของปัญหา
- เนื่องจากถนนภายในหมู่บ้านบางหมู่บ้าน
เป็นถนนลูกรัง ซึ่งเมื่อฝนตกจะทาให้น้าท่วมขัง ถนน
ขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อและเมื่อฤดูแล้ง เกิดฝุุนละออง
1.2 ปัญหาไฟฟูาแรงต่าและไฟฟูาสาธารณะไม่
เพียงพอ
ลักษณะของปัญหา
- ไฟฟูาแรงต่ายังไม่ทั่วถึงและไฟฟูาสาธารณะ
ในหมู่บ้านมีปริมาณน้อยซึ่งไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

พื้นที่เปูาหมาย/กลุ่มเปูาหมาย

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต

- พื้นที่ทุกหมู่บ้านในเขต ทต.ยัง
ประสบปัญหาการคมนาคม
ภายในหมู่บ้านไม่สะดวก

- ทต.จัดงบประมาณในการก่อสร้างและ
ปรับปรุงตลอดจนซ่อมแซมถนนใน
ทต. อย่างต่อเนื่องรวมทั้งก่อสร้างถนน
คอนกรีต/ลาดยางเพิ่มขึ้น

- พื้นที่ทุกหมู่บ้านในเขต ทต.

- ทต.ขยายเขตไฟฟูาและติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะเพิ่มมากขึ้น
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ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา
พื้นที่เปูาหมาย/กลุ่มเปูาหมาย
1.3 ปัญหาน้าสาหรับการอุปโภคบริโภค - หมู่ 5 ,หมู่
ลักษณะของปัญหา
- ไม่มีน้าประปาใช้ทุกครัวเรือน
ระบบประปาที่มียังไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของราษฎร เนื่องจากขาดแคลน
แหล่งน้าเพื่อดาเนินการสาหรับจัดทาระบบ
น้าประปาหมู่บ้านได้
- ไม่มีภาชนะสาหรับเก็บกักน้าเพื่อ
การบริโภค
1.4 ขาดแคลนแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
ลักษณะของปัญหา
- พื้นที่ทุกหมู่บ้านในเขต เทศบาล
- ขาดแคลนแหล่งน้าขนาดใหญ่เพื่อ
ใช้สาหรับการเกษตร
2. ปัญหาด้านสังคม
- เยาวชน ประชาชน ในเขตเทศบาลตาบล
ลักษณะของปัญหา
คาอาฮวน
- ปัญหายาเสพติดระบาดในกลุ่ม
เยาวชน ประชาชน โดยเฉพาะยาบ้า

3. ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนา และ
- เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไปในเขต
วัฒนธรรม
เทศบาลตาบลคาอาฮวน
ลักษณะของปัญหา
- สถานที่ในการให้ข้อมูลข่าวสารไม่
ทั่วถึง ไม่มีห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้/ที่อ่าน
หนังสือพิมพ์หมู่บ้าน
- กระแสโลกาวิวัฒน์และการสื่อสารไร้
พรมแดนนาวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามามี
อิทธิพลต่อสังคมและครอบครัว ทาให้ละทิ้ง
วัฒนธรรมท้องถิ่น
- ขาดการให้ความรู้ทางศาสนาและ
พัฒนาจริยธรรมแก่ประชาชน

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
- ทต.จัดสรรงบประมาณในการขยายเขต
ประปา /ก่อสร้างประปาเพิ่มเติม
- จัดหาภาชนะเก็บน้า

- จัดหางบประมาณเพื่อขุดลอกแหล่งน้า
ธรรมชาติให้สามารถกักเก็บน้าได้จานวน
มากขึ้น
- นโยบายของรัฐบาลในการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดโดยให้ เทศบาล/
ดาเนินการเชิงรุกร่วมกับฝุายปกครองและ
ตารวจ ในการปูองปราม ตรวจค้น จับกุม
ผู้ค้า/ผู้เสพ และบาบัดกลุ่มผู้ติดยาและกลุ่ม
เสี่ยง
-เทศบาลมีการจัดสรรงบประมาณในการ
บาบัดผู้ติดยาเสพติด
- เทศบาลจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริม
ฟื้นฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดี
งามของท้องถิ่น
- จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างแหล่ง
เรียนรู้ประจาตาบล/ห้องสมุด/ที่อ่าน
หนังสือพิมพ์ประจาหมู่บ้าน
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ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา
4. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ลักษณะของปัญหา
- ปัญหาขยะในเขตหมู่บ้านตลอดจน
บริเวณทางสาธารณะ(ริมถนน)
- ดินเสื่อมสภาพจากการเผาตอซังข้าว
ซึ่งส่งผลต่อภาวะโลกร้อน และมีผลต่อการ
ทาลายหน้าดิน
- ประชาชนขาดความเอาใจใส่ต่อ
สภาพแวดล้อม ขาดจิตสานึกต่อสภาวะ
แวดล้อม
- ประชาชนยังคงให้ความสาคัญกับการ
ใช้ปุ๋ยเคมี
5. ปัญหาด้านสาธารณสุข
ลักษณะของปัญหา
- ขาดแคลนสถานที่ออกกาลังกาย/ลาน
กีฬา
- ประชาชนไม่ให้ความสาคัญกับการ
ออกกาลังกาย
6. ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร
ลักษณะของปัญหา
- งบประมาณไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการ
- ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนา
7. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ
ลักษณะของปัญหา
- กลุ่มอาชีพที่ก่อตั้งขึ้นไม่ยั่งยืน ขาด
การบริหารจัดการกลุ่ม

พื้นที่เปูาหมาย/กลุ่มเปูาหมาย
- เกษตรกรส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลตาบล
คาอาฮวน

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
- รณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจในผลกระทบ
ของการเผาตอซังข้าว
- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความรู้
เพิ่มเติม
- จัดทาแปลงสาธิตเพื่อเปรียบเทียบให้เห็น
ผลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
- รณรงค์ให้ประชาชนหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์
หรือปุ๋ยชีวภาพมากขึ้น

- ประชาชน เยาวชนในเขตเทศบาลตาบล
คาอาฮวน

- จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างลาน
กีฬา/สถานที่ออกกาลังกาย
- จัดหาอุปกรณ์กีฬา
- ให้คาแนะนาให้ประชาชนปลูกพืชผักสวน
ครัวรั้วกินได้ /ลดการใช้สารเคมี

- ประชาชน เยาวชนในเขตเทศบาลตาบล
คาอาฮวน

- เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารจัดการ
- อบรมความรู้ให้กับประชาชนด้าน
การเมืองการปกครอง

- กลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลตาบลคาอาฮวน - ประสานหน่วยงานทีเกี่ยวข้องให้ความรู้
ความเข้าใจในการบริหารจัดการกลุ่มให้มี
สามารถดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
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3.2.2 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่น
การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึง
โอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจากัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆของท้องถิ่น
รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของท้องถิ่นอันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในของท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมิน
สถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบันโดยเป็นการตอบคาถามว่า ปัจจุบันท้องถิ่นมีสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน สาหรับ
ใช้เป็นประโยชน์ในการกาหนดการดาเนินงานในอนาคตต่อไป ทั้งนี้โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis การพิจารณาถึง
ปัจจัยภายใน ได้แก่จุดแข็ง (Strength – S) จุดอ่อน (Weak – W) และปัจจัยภายนอก ได้แก่ โอกาส(Opportunity –
O) และอุปสรรค ( Threat – T) เป็นเครื่องมือ
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก เทศบาลตาบลคาอาฮวน
จุดแข็ง
(Strength – S)
1. เป็นตาบลที่มีพื้นที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
2. มีเส้นทางคมนาคมสามารถเชื่อมโยงไปยังพื้นที่อาเภอและตาบลใกล้เคียงสะดวก
3. มีอาณาเขตติดกับตัวเมือง
4. มีขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
5. มีอัตราการขยายตัวของเมืองเพิ่มมากขึ้น
6. ผู้นาชุมชนมีความเข้มแข็ง
7. เป็นสถานที่ก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดมุกดาหาร (ภูหินขัน)
8. มีสถานศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในตาบลที่มีความพร้อมในการจัดการศึกษา
9. มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่พัฒนาศักยภาพของเด็กก่อนวัยเรียนจานวน 8 แห่ง
10. ประชาชนในชุมชนมีความสัมพันธ์อันดี มีขนบธรรมเนียมประเพณีและการสื่อสาร(ภาษา)ที่คล้ายคลังกัน
จุดอ่อน (Weakness – W)
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นไปอย่างล่าช้า เพราะมีงบประมาณจากัด
2. มีปัญหาการเผาในที่โล่ง การเผาตอซังข้าว ทาให้สภาพหน้าดินถูกทาลาย
3. ประชาชนยังให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นในระดับที่น้อย
4. มีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง
5. กลุ่มอาชีพขาดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน ไม่เข้มแข็ง
6. ขาดแหล่งน้าขนาดใหญ่สาหรับการผลิตน้าประปา แหล่งน้าใต้ดิน และแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
7. การขยายตัวของครัวเรือน ทาให้ต้องใช้งบประมาณในการขยายเขตไฟฟูาเพิ่มมากขึ้น
8. แหล่งท่องเที่ยวไม่ได้รับการพัฒนา เช่น ภูหินขัน
9. คนบางกลุ่มขาดจริยธรรม คุณธรรม ขาดระเบียบวินัย
10. ค่านิยมยึดติดกับวัตถุสิ่งของและบริโภคฟุุมเฟือยแพร่กระจายมากขึ้น
11. คนบางกลุ่มกู้ยืมเงินนอกระบบ ไม่มีเงินใช้หนี้คืนถูกผู้ติดตามทวงถามทาร้ายร่างกาย
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โอกาส (Opportunity – O)
1. นโยบายของรัฐบาลที่ประกาศเปิดเสรีทางการค้ากับกลุ่มประเทศอาเซียน
2. นโยบายของรัฐบาลในการประกาศให้จังหวัดมุกดาหารเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งซึ่งมีพื้นที่ของตาบลคาอา
ฮวนรวมอยู่ในพื้นที่นั้นด้วย
3. มีเส้นทางรถไฟผ่านเขตตาบลคาอาฮวน
4. มีแนวโน้มการลงทุนในเขตตาบลคาอาฮวนเพิ่มมากขึ้น
อุปสรรค ( Threat – T)
1. ข้อจากัดทางด้านงบประมาณ
2. พื้นที่ส่วนใหญ่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ เป็นพื้นที่ของสานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร
3. ราคาที่ดินมีแนวโน้มสูงขึ้นหลังจากที่มีประกาศให้เขตตาบลคาอาฮวนอยู่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
4. ข้อจากัดทางด้านกฎหมาย ระเบียบ วิธีการปฏิบัติ
5. กระแสโลกาวิวัฒน์ที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ทาให้วัฒนธรรมของตะวันตกมีอิทธิพลต่อการ
ดารงชีวิตประจาวันมากขึ้น ส่งผลให้เยาชน
6. สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจระดับประเทศส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น
7. การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองระดับประเทศมีผลต่อการพัฒนาของท้องถิ่น
8. ภัยธรรมชาติหรือสาธารณภัยที่มีแนวโน้มความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ทา
ให้มีการใช้งบประมาณเพื่อชดเชยความเสียหายจากภัยพิบัติเพิ่มขึ้น
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.

ยุทธศาสตร์
จังหวัด
มุกดาหาร

แบบ ยท.01

1.การพัฒนา
เกษตรกรรม
และ
อุตสาหกรรม
การเกษตรเพื่อ
เพิ่มมูลค่า

2.ประตูการค้า
เชื่อมโยง
อาเซียนสู่สากล

3.การพัฒนา
ด้านการ
ท่องเที่ยวเพื่อ
สร้างรายได้
ให้กับชุมชน

4.การพัฒนา
คนและสังคม
เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต

5.การจัดการ
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม
เพื่อเป็นฐาน
การพัฒนา
อย่างยั่งยืน

6. การ
เสริมสร้าง
ความมั่นคง
ชายแดน

แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

1.การพัฒนา
เกษตรกรรม
และ
อุตสาหกรรม
การเกษตรเพื่อ
เพิ่มมูลค่า

2.ประตูการค้า
เชื่อมโยง
อาเซียนสู่สากล

3.การพัฒนา
ด้านการ
ท่องเที่ยวเพื่อ
สร้างรายได้
ให้กับชุมชน

4.การพัฒนา
คนและสังคม
เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต

5.การจัดการ
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม
เพื่อเป็นฐาน
การพัฒนา
อย่างยั่งยืน

6. การ
เสริมสร้าง
ความมั่นคง
ชายแดน
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แบบ ยท.01
สอดคล้องกับ
ย.4 จังหวัด

สอดคล้องกับ
ย.3 จังหวัด

ยุทธศาสตร์ 1.เสริมสร้าง
2.เสริมสร้าง
การพัฒนา ท้องถิน่ เมืองน่า เศรษฐกิจและ
อปท.ใน
การท่องเทีย่ ว
อยู่
เขตจังหวัด
มุกดาหาร

แนวทางการพัฒนา
1.เสริมสร้างเมือง
น่าอยู่ ชุมชน
ปลอดภัย และ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตให้ประชาชน
อยู่ดีมีสุขตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง
2.พัฒนาการ
คมนาคมและระบบ
สาธารณูปโภคให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เทศบาลตาบล
คาอาฮวน

แนวทางการพัฒนา
1.ส่งเสริมเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว
เป็นเมืองเศรษฐกิจ
พิเศษที่มี
สภาพแวดล้อมที่ดี
รวมทั้งสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และ
เอกลักษณ์ประจา
จังหวัด

สอดคล้องกับ
ย.1 จังหวัด

สอดคล้องกับ
ย.5 จังหวัด

สอดคล้องกับ
ย.4 จังหวัด

สอดคล้องกับ
ย.4 จังหวัด

สอดคล้องกับ
ย.1 จังหวัด

3.เสริมสร้าง
การเกษตรให้มี
ประสิทธิภาพ
อย่างยั่งยืน

4.เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ
ของการ
อนุรักษ์และ
ฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อม

5.เสริมสร้าง
การศึกษาดีมี
มาตรฐานสา
กล

6. เสริมสร้าง
การบริหาร
จัดการตาม
หลักธรรมาภิ
บาล

7. เสริมสร้าง
การผลิต และ
การจัดการ
อาหาร
ปลอดภัย

แนวทางการพัฒนา
1.ส่งเสริมด้านการ
เกษตรกรรมและ
พัฒนาการตลาด
สินค้าธุรกิจชุมชน

แนวทางการพัฒนา
1. การอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชา
ติ และสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา
1.พัฒนาการศึกษา
ที่ทันสมัย เพื่อ
เตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

แนวทางการพัฒนา
1.ส่งเสริมให้มี
ระบบการบริหาร
จัดการ โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล จัดให้
มีช่องทางในการ
รับทราบข้อมูล
ข่าวสาร และ
สนับสนุนให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่าง
สร้างสรรค์

แนวทางการพัฒนา
1.ส่งเสริมและ
สนับสนุน ให้มีการ
ผลิตและการ
จัดการอาหาร
ปลอดภัย

สอดคล้องกับ ย.4
จังหวัด

สอดคล้องกับ ย.3
จังหวัด

1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
และพัฒนาแหล่งน้า

2.การพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิต

สอดคล้องกับ ย.1
จังหวัด

สอดคล้องกับ ย.5
จังหวัด

3.การพัฒนา
การเมืองการ
บริหาร

4.การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ ส่งเสริม
การลงทุน การค้า
และการเกษตร

สอดคล้องกับ ย.4
จังหวัด
5.การพัฒนาด้าน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
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ยุทธศาสตร์ที่ 1
เปูาหมายยุทธศาสตร์
1.การคมนาคมมีความ
สะดวก รวดเร็ว
สาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น
ประชาชนได้รับบริการ
สาธารณะอย่างทั่วถึง

ยุทธศาสตร์ที่ 2
เปูาหมายยุทธศาสตร์
-พัฒนาการศึกษาเด็ก
ปฐมวัยให้ได้มาตรฐาน
ส่งเสริมเยาวชนและ
ประชาชนได้รับการศึกษา
อย่างทั่วถึง มีสุขภาพ
และคุณภาพชีวิตที่ดี มี
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน -ประชาชนมี

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ 5

เปูาหมายยุทธศาสตร์

เปูาหมายยุทธศาสตร์

เปูาหมายยุทธศาสตร์

เพื่อให้การบริหารงาน
เป็นไปด้วยความโปร่งใส
ประชาชนมีส่วนร่วม

เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งขึ้น
ประชาชนพึ่งตนเองได้ และ
ลดปัญหาความยากจน

ประชาชนเกิดความ
ตระหนักถึงผลกระทบของ
การเผา ลดปริมาณขยะใน
ครัวเรือน ช่วยลดภาวะโลก
ร้อนและร่วมอนุรักษ์
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

เพื่อพัฒนาบุคลากรให้
ปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ

จิตสานึก ประพฤติปฏิบัติตน
อยู่ในศีลธรรมอันดี อนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้สืบทอด
ต่อไป

แนวทางการพัฒนา
1. ก่อสร้าง ปรับปรุง
ซ่อมแซม บารุงรักษา
ถนน
2. ก่อสร้าง ปรับปรุง
ซ่อมแซม ท่อระบายน้า
รางระบายน้า
3. ขยายเขตไฟฟูา
ติดตั้งหรือปรับปรุง
ซ่อมแซมไฟฟูา
สาธารณะอย่างทั่วถึง
4. พัฒนาแหล่งน้าเพื่อ
การอุปโภค บริโภค
และแหล่งน้า
การเกษตรอย่าง
พอเพียง

แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมสนับสนุนและ
พัฒนาการศึกษาเด็ก
ปฐมวัยให้ได้มาตรฐาน และ
พัฒนาการศึกษาเพื่อ
รองรับประชาคมอาเซียน
2. พัฒนาและส่งเสริม
สุขภาพประชาชน ควบคุม
และปูองกันโรคติดต่อและ
งานสาธารณสุขอื่น
3. ส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมด้านศาสนาและ
อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณี ภูมปัญญา
ท้องถิ่น
4. ส่งเสริมความเข้มแข็ง
ของชุมชน
5. การส่งเสริมกีฬา
นันทนาการและการ
ท่องเที่ยว
6. การรักษาความสงบ
เรียบร้อย การปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
7. การปูองกันและการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
8. ส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดสวัสดิการและสังคม
สงเคราะห์

แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมประชาธิปไตย
และการมีส่วนร่วมใน
รูปแบบประชาคม
2. การพัฒนาบุคลากรทั้ง
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
ผู้นาชุมชน พนักงาน
เทศบาลและ พนักงาน
จ้าง ให้มีความรู้มี
คุณธรรมจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน
3. พัฒนาการจัดเก็บ
รายได้ การปรับปรุง
แหล่งรายได้ วิธีการหา
รายได้ รวมทั้งระบบการ
จัดเก็บภาษี
4. การจัดหาและ
ปรับปรุงเครื่องมือ
เครื่องใช้และสถานที่การ
ปฏิบัติงานให้เพียงพอมี
ประสิทธิภาพ
5. การให้บริการแก่
ประชาชน ทั้งในและ
นอกสานักงาน การ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ

แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริม สนับสนุน
การพัฒนากลุ่มอาชีพ
ให้แก่ชุมชนเพื่อให้
สามารถพึ่งตนเองได้
2. ส่งเสริมการเกษตร
แบบพอเพียงเพื่อ
พัฒนาสู่การค้าเขต
เศรษฐกิจพิเศษ

แนวทางการพัฒนา
1. การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
2. การบริหารจัดการ
ขยะ การกาจัดขยะมูล
ฝอย สิ่งปฏิกูล และ
ควบคุมมลพิษ
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แบบ ยท.02

3.4 แผนที่ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลคาอาฮวน

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ชุมชนน่าอยู่ คู่วัฒนธรรม น้อมนาเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่เศรษฐกิจพิเศษ พัฒนาความรู้สู่อาเซียน

1.จัดให้มีการ
พัฒนาระบบ
โครงสร้าง
พื้นฐาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ

เป้าประสงค์ 1.การคมนาคมมี
ความสะดวก
รวดเร็ว
สาธารณูปโภค
เพิ่มขึ้น
ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณะ
อย่างทั่วถึง

2. ส่งเสริมและ
พัฒนาด้าน
การศึกษา
สาธารณสุข จัด
สวัสดิการสังคม
สงเคราะห์ และ
สาธารณภัยต่างๆ

3. บารุงศิลปะ
จารีตประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และวัฒนธรรมอัน
ดีของท้องถิ่นและ
นันทนาการ

2. พัฒนา
การศึกษาเด็ก
ปฐมวัยให้ได้
มาตรฐาน
ส่งเสริมเยาวชน
และประชาชน
ได้รับการศึกษา
อย่างทั่วถึง มี
สุขภาพ และ
คุณภาพชีวิตที่ดี
มีความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

3. ประชาชนมี
จิตสานึก
ประพฤติปฏิบัติ
ตนอยู่ในศีลธรรม
อันดี อนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้
สืบทอดต่อไป

4. พัฒนา
การเมืองการ
บริหาร นา
หลักการบริหาร
บ้านเมืองมา
ปฏิบัติ

4. เพื่อให้การ
บริหารงานเป็นไป
ด้วยความโปร่งใส
ประชาชนมีส่วน
ร่วม
- เพื่อพัฒนา
บุคลากรให้ปฏิบัติ
หน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ

5. ส่งเสริม
การเกษตรแบบ
พอเพียง เพื่อ
ขยายการค้าสู่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ

5. เศรษฐกิจ
ชุมชนเข้มแข็งขึ้น
ประชาชน
พึ่งตนเองได้ และ
ลดปัญหาความ
ยากจน

6. รณรงค์ กาจัด
ขยะมูลฝอย ลด
การเผาในที่โล่ง
และอนุรักษ์
รักษาทรัพยากร
ธรรมชาติ

6. ประชาชนเกิด
ความตระหนักถึง
ผลกระทบของ
การเผา ลด
ปริมาณขยะใน
ครัวเรือน ช่วยลด
ภาวะโลกร้อน
และร่วมอนุรักษ์
ทรัพยากร
สิ่งแวดล้อม

25

ยุทธศาสตร์

แนวทางการ
พัฒนา

สอดคล้องกับ
เป้าประสงค์ที่ 1

สองคล้องกับ

สองคล้องกับ

สอดคล้องกับ

สอดคล้องกับ

เป้าประสงค์ที่ 2,3

เป้าประสงค์ที่ 4

เป้าประสงค์ที่ 5

เป้าประสงค์ที่ 6

1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
และพัฒนาแหล่งน้า

2. การพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิต

3.การพัฒนาการเมือง 4. การพัฒนาด้าน
การบริหาร
เศรษฐกิจ ส่งเสริม
การลงทุน การค้าและ
การเกษตร

5. การพัฒนาด้าน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

1. ก่อสร้าง ปรับปรุง
ซ่อมแซม บารุงรักษา
ถนน
2 ก่อสร้าง ปรับปรุง
ซ่อมแซม ท่อระบาย
น้า รางระบายน้า
3. ขยายเขตไฟฟูา
ติดตั้งหรือปรับปรุง
ซ่อมแซมไฟฟูา
สาธารณะอย่างทั่วถึง
4. พัฒนาแหล่งน้า
เพื่อการอุปโภค
บริโภค และแหล่งน้า
การเกษตรอย่าง
พอเพียง

1. ส่งเสริมสนับสนุนและ
พัฒนาการศึกษาเด็ก
ปฐมวัยให้ได้มาตรฐาน
และพัฒนาการศึกษาเพื่อ
รองรับประชาคมอาเซียน
2. พัฒนาและส่งเสริม
สุขภาพประชาชน
ควบคุมและปูองกัน
โรคติดต่อและงาน
สาธารณสุขอื่น
3. ส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมด้านศาสนาและ
อนุรักษ์ สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี ภูม
ปัญญาท้องถิ่น
4. ส่งเสริมความเข้มแข็ง
ของชุมชน
5. การส่งเสริมกีฬา
นันทนาการและการ
ท่องเที่ยว
6. การรักษาความสงบ
เรียบร้อย การปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
7. การปูองกันและการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
8. ส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดสวัสดิการและ
สังคมสงเคราะห์

1. ส่งเสริมประชาธิปไตย
และการมีส่วนร่วมใน
รูปแบบประชาคม
2. การพัฒนาบุคลากรทั้ง
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
ผู้นาชุมชน พนักงาน
เทศบาลและ พนักงาน
จ้าง ให้มีความรู้มี
คุณธรรมจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน
3. พัฒนาการจัดเก็บ
รายได้ การปรับปรุง
แหล่งรายได้ วิธีการหา
รายได้ รวมทั้งระบบการ
จัดเก็บภาษี
4. การจัดหาและปรับปรุง
เครื่องมือเครื่องใช้และ
สถานที่การปฏิบัติงานให้
เพียงพอมีประสิทธิภาพ
5. การให้บริการแก่
ประชาชน ทั้งในและนอก
สานักงาน การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารต่าง

1. ส่งเสริม สนับสนุน
การพัฒนากลุ่มอาชีพ
ให้แก่ชุมชนเพื่อให้
สามารถพึ่งตนเองได้
2. ส่งเสริมการเกษตร
แบบพอเพียงเพื่อ
พัฒนาสู่การค้าเขต
เศรษฐกิจพิเศษ

1. การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
2. การบริหารจัดการ
ขยะ การกาจัดขยะ
มูลฝอย สิ่งปฏิกูล
และควบคุมมลพิษ

บทที่ 4
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

แบบ ยท.03

4.1 ประเด็นยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้า
: 1. จัดให้มีการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
: 1. การคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็ว สาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น ประชาชนได้รับบริการสาธารณะ
อย่างทั่วถึง
ตัวชี้วัดในเชิงปริมาณ/คุณภาพ :
พันธกิจ
เป้าประสงค์

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา
1. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บารุงรักษาถนน

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
จานวนถนนคอนกรีตเพิ่มมากขึ้นและถนนที่ชารุดได้รับการ
บารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดีสามารถใช้งานได้ตามปกติ
2 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ท่อระบายน้า รางระบายน้า จานวนรางระบายน้าที่มีการก่อสร้าง
3. ขยายเขตไฟฟูา ติดตั้งหรือปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟูา
จานวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟูาใช้ลดลง
สาธารณะอย่างทั่วถึง
จานวนไฟฟูาส่องสว่างมีเพิ่มมากขึ้น
4. พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และแหล่งน้า มีการก่อสร้างระบบประปาเพิ่มมากขึ้น
การเกษตรอย่างพอเพียง
จานวนแหล่งน้าที่มีการขุดลอกเพิ่มมากขึ้น
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
กองช่างเทศบาลตาบลคาอาฮวน
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
: ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่
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พันธกิจ

เป้าประสงค์

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
: ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข จัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ และสาธารณภัยต่างๆ
: บารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและนันทนาการ
: พัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัยให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมเยาวชนและประชาชนได้รับการศึกษาอย่าง
ทั่วถึง มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
: ประชาชนมีจิตสานึก ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้ สืบทอดต่อไป

ตัวชี้วัดในเชิงปริมาณ/คุณภาพ :
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัยให้ได้
มาตรฐาน และพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
2. พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพประชาชน ควบคุมและปูองกัน
โรคติดต่อและงานสาธารณสุขอื่น
3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนาและอนุรักษ์ สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี ภูมปัญญาท้องถิ่น
4. ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
5. การส่งเสริมกีฬานันทนาการและการท่องเที่ยว
6. การรักษาความสงบเรียบร้อย การปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย
7. การปูองกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
8. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
จานวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผ่านการประเมินของ สมศ.
จานวนประชาชนที่สามารถสื่อสารภาษาอาเซียนเพิ่มขึ้น
จานวนการเกิดโรคไข้เลือดออกลดลงจากปีที่ผ่านมา
จานวนประชาชนสนใจการออกกาลังกายเพิ่มขึ้น
จานวนครั้งในการจัดกิจกรรมด้านศาสนาและอนุรักษ์ สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี ภูมปัญญาท้องถิ่น
จานวนกิจกรรมที่จัดและงบประมาณที่สนับสนุนชุมชน
จานวนครั้งในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ
จานวนครั้งในการปฏิบัติหน้าที่ของ อปพร.
จานวน อปพร.ต่อจานวนประชากรทั้งหมดในเขตตาบลคาอาฮวน
จานวนงบประมาณในการสนับสนุนกิจกรรมค่ายบาบัดยาเสพติด
ร้อยละของจานวนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ปุวยเอดส์ที่ได้รับการ
สงเคราะห์ เบี้ยยังชีพ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
สานักปลัดเทศบาลตาบลคาอาฮวน
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
: ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างเศรษฐกิจและการ
ท่องเทีย่ ว
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างการเกษตรให้มี
ประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร
พันธกิจ
: พัฒนาการเมืองการบริหาร นาหลักการบริหารบ้านเมืองมาปฏิบัติ
เป้าประสงค์ : เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม
: เพื่อพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดในเชิงปริมาณ/คุณภาพ :
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1. ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมในรูปแบบประชาคม
จานวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมประชาคม
2. การพัฒนาบุคลากรทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นาชุมชน
จานวนกิจกรรมที่จัดอบรม
พนักงานเทศบาลและ พนักงานจ้าง ให้มีความรู้มีคุณธรรม
จานวนครั้งในการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
3. พัฒนาการจัดเก็บรายได้ การปรับปรุงแหล่งรายได้ วิธีการหา
รายได้ รวมทั้งระบบการจัดเก็บภาษี
4. การจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่การ
ปฏิบัติงานให้เพียงพอมีประสิทธิภาพ
5. การให้บริการแก่ประชาชน ทั้งในและนอกสานักงาน การ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ

ร้อยละของรายได้ในการจัดเก็บภาษีเพิ่มมากขึ้น
จานวนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น
ร้อยละของจานวนประชากรที่เข้ารับบริการเพิ่มมากขึ้น

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
สานักปลัดเทศบาลตาบลคาอาฮวน
กองคลังเทศบาลตาบลคาอาฮวน
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
: ยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้างการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน การค้าและการเกษตร
พันธกิจ
: ส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียง เพื่อขยายการค้าสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
เป้าประสงค์ : เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งขึ้น ประชาชนพึ่งตนเองได้ และลดปัญหาความยากจน
ตัวชี้วัดในเชิงปริมาณ/คุณภาพ :
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนากลุ่มอาชีพให้แก่ชุมชนเพื่อให้
จานวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมการ
สามารถพึ่งตนเองได้
ประกอบอาชีพ
2. ส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงเพื่อพัฒนาสู่การค้าเขต
ร้อยละของประชากรในเขตตาบลคาอาฮวนที่สนใจและ
เศรษฐกิจพิเศษ
ดาเนินชีวิตตามแนวพระราชดาริ
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
สานักปลัดเทศบาลตาบลคาอาฮวน
กองคลังเทศบาลตาบลคาอาฮวน
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่ม
มูลค่า
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
: ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างการเกษตรให้มี
ประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พันธกิจ
เป้าประสงค์

: รณรงค์ กาจัดขยะมูลฝอย ลดการเผาในที่โล่ง และอนุรักษ์ รักษาทรัพยากรธรรมชาติ
: ประชาชนเกิดความตระหนักถึงผลกระทบของการเผา ลดปริมาณขยะในครัวเรือน ช่วยลดภาวะ
โลกร้อนและร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา
1. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. การบริหารจัดการขยะ การกาจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และ
ควบคุมมลพิษ

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
จานวนต้นไม้ที่ปลูกในที่สาธารณะเพิ่มขึ้น
จานวนขยะมูลฝอยที่ลดลง

หน่วยงานรับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาลตาบลคาอาฮวน
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการ
พัฒนา อย่างยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
: ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างประสิทธิภาพของการ
อนุรักษ์และฟืน้ ฟูส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ เทศบาลตาบลคาอาฮวน
ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
4 การพัฒนา
คนและสังคม
เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด
1.เสริมสร้าง
ท้องถิ่นเมือง
น่าอยู่

ยุทธศาสตร์
อปท.

เปูาประสงค์ตาม
พันธกิจ

1. การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและ
พัฒนาแหล่ง
น้า

1.ก่อสร้างถนนที่ได้
มาตรฐาน

ตัวชี้วัดระดับ/
เปูาประสงค์/
ค่าเปูาหมาย
จุดมุ่งหมายเพื่อ
การพัฒนา(ตัวชี้วัด
60 61 62 63
รวม)
มีเส้นทางที่เป็น
3 6 9 12
มาตรฐาน

2.ก่อสร้างถนนที่ได้
มาตรฐาน
3.ปรับปรุงถนนให้ได้
มาตรฐาน

มีเส้นทางที่เป็น
มาตรฐาน
มีเส้นทางที่ได้รับ
การบารุงรักษา

2

4

6

8

5

10

15

20

4.ปรับปรุงเส้นทาง
ขนส่งสินค้าเกษตร
5.ก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมที่ได้มาตรฐาน

มีเส้นทางขนส่ง
สินค้าที่ดี
มีท่อลอดเหลี่ยมที่
เป็นมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น
มีท่อระบายน้าที่
ได้มาตาฐาน

2

4

6

8

1

2

3

4

1

2

3

7.ขยายเขตไฟฟูาที่ได้ ประชาชนที่ไม่มี
มาตรฐาน
ไฟฟูาใช้ลดลง

5

10

8.ติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะที่ได้
มาตรฐาน

5

10

6.ก่อสร้างท่อระบาย
น้าที่ได้มาตรฐาน

มีไฟฟูาสาธารณะ
ที่เป็นมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

กลยุทธ์/แนวทางการ
พัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกล
ยุทธ์

พัฒนาเส้นทางคมนาคม
ในหมู่บ้าน

แบบ ยท.04

ความก้าวหน้า
ของเปูาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

จานวนถนน
คอนกรีตเพิ่มมาก
ขึ้น
พัฒนาเส้นทางรอบๆ
จานวนถนนลูกรัง
หมู่บ้าน
เพิ่มขึ้น
ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม จานวนถนนลูกรังที่
รอบๆหมู่บ้าน
ได้รับการ
บารุงรักษา
พัฒนาเส้นทางขนส่ง
เส้นทางขนส่ง
สินค้าเกษตร
สินค้าเพิ่มขึ้น
พัฒนาท่อลอดเหลี่ยมใน ท่อลอดเหลี่ยม
หมู่บ้าน
เพิ่มขึ้น

ปีละ 3 สาย

- ก่อสร้างถนน
กองช่าง
คอนกรีต อย่างทั่วถึง

ปีละ 2 สาย

- ก่อสร้างถนน
ลูกรัง
- ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง

กองช่าง

- ก่อสร้างถนนเข้า
แปลงเกษตร
- โครงการก่อสร้าง
ท่อลอดเหลี่ยม

กองช่าง

4

ก่อสร้างท่อระบายน้าใน
หมู่บ้าน

จานวนท่อระบาย
น้าเพิ่มขึ้น

ปีละ 1 แห่ง

กองช่าง

15

20

เพิ่มเติมการขยายเขต

ปีละ 5 เส้นทาง

15

20

พัฒนาไฟฟูาสาธารณะ
ภายในเขตเทศบาล

จานวนประชากรที่
มีไม่มีไฟฟูาใช้
ลดลง
ไฟฟูาสาธารณะ
เพิ่มขึ้น

- ก่อสร้างท่อ
ระบายน้าใน
หมู่บ้าน
- ขยายเขตไฟฟูา
ภายในหมู่บ้าน
- ติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะภายใน
หมู่บ้าน

กองช่าง

ปีละ 5 สาย
ปีละ 2 สาย
ปีละ 1 จุด

ปีละ 5 เส้นทาง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

หน่วย
สนับสนุน

31
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ เทศบาลตาบลคาอาฮวน
ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.

ตัวชี้วัดระดับ/
เปูาประสงค์/
เปูาประสงค์ตามพันธ
จุดมุ่งหมายเพื่อ
กิจ
การพัฒนา(ตัวชี้วัด
60
รวม)
9.ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ มีระบบประปา
1
ขยายเขตระบบ
หมู่บ้านที่ได้
ประปาที่ได้มาตรฐาน มาตรฐาน
10.ขุดสระน้า/ขุด
มีแหล่งน้า
1
ลอกแหล่งน้าเพื่อกัก สาธารณะที่กักเก็บ
เก็บน้า
น้าได้มากขึ้น
11.ก่อสร้างฝายน้า
มีฝายน้าล้น/ฝาย 1
ล้น/ฝายทดน้าที่ได้
ทดน้าที่เป็น
มาตรฐาน
มาตรฐานเพิ่มขึ้น
12.ปรับปรุงซ่อมแซม มีฝายน้าล้นที่ได้รับ 1
ฝายน้าล้น
การปรับปรุง

ค่าเปูาหมาย

แบบ ยท.04

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกล
ยุทธ์

ความก้าวหน้า
ของเปูาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

61

62 63

2

3

4

ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน

ระบบประปา
หมู่บ้านเพิ่มขึ้น

ปีละ 1
โครงการ

- ก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน

กองช่าง

2

3

4

จานวนแหล่งน้าที่ ปีละ 1
ได้รับการขุดลอก โครงการ

- ขุดลอกแห่งน้า
เพื่อการเกษตร

กองช่าง

2

3

4

พัฒนาแหล่งน้าธรรมชาติให้
สามารถเก็บน้าไว้ใช้ได้มาก
ขึ้น
พัฒนาฝายน้าล้น/ฝายทดน้า
ในหมู่บ้าน

ปีละ 1
โครงการ

- โครงการก่อสร้าง
ฝายน้าล้น/ฝายทด
น้า

กองช่าง

2

3

4

ปีละ 1
โครงการ

- โครงการปรับปรุง กองช่าง
ซ่อมแซมฝายน้าล้น

ฝายน้าล้น/ฝาย
ทดน้าได้รับการ
พัฒนาเพิ่มมาก
ขึ้น
พัฒนาฝายน้าล้นให้ใช้งานได้ ฝายน้าล้นได้รับ
ดียิ่งขึ้น
การบารุงรักษา

หน่วย
สนับสนุน

32
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ เทศบาลตาบลคาอาฮวน
( งานการศึกษา )
ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.

การพัฒนาคน เสริมสร้าง
และสังคมเพื่อ ท้องถิน่ เมือง
ยกระดับ
น่าอยู่
คุณภาพชีวิต

การพัฒนา
สังคมและ
คุณภาพชีวิต
(แนวทางที่ 1)

เปูาประสงค์
ตาม
พันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ/
เปูาประสงค์/
จุดมุ่งหมายเพื่อ
การพัฒนา(ตัวชี้วัด
รวม)
เด็กเล็กมีสุขภาพ
แข็งแรง
เจริญเติบโตตามวัย

ค่าเปูาหมาย

กลยุทธ์/แนวทางการ
พัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ์

ความก้าวห
น้าของ
เปูาหมาย

60

61

62

63

1

2

3

4

จัดซื้ออาหารเสริม(นม)
ให้แก่เด็กเล็กทุกคน

เด็กเล็กมี
ปีละ 1
สุขภาพ
โครงการ
แข็งแรงเพิ่มขึ้น

2.อาหารกลางวันศูนย์ เด็กเล็กได้บริโภค
พัฒนาเด็กเล็กในเขต อาหารครบทั้ง 5
ตาบลคาอาฮวน
หมู่

1

2

3

4

จ้างเหมาประกอบอาหาร
กลางวันให้แก่เด็กเล็ก

เด็กเล็กได้รับ
บริโภคอาหาร
ครบ 5 หมู่

3.อาหารเสริม(นม)
โรงเรียนในเขต ทต.
คาอาฮวน

1

2

3

4

จัดซื้ออาหารเสริม(นม)
ให้แก่นักเรียนในโรงเรียน
ในเขต ทต.คาอาฮวน

นักเรียนมี
ปีละ 1
สุขภาพ
โครงการ
แข็งแรงเพิ่มขึ้น

4.อาหารกลางวัน
นักเรียนได้บริโภค
นักเรียนในโรงเรียนใน อาหารครบทั้ง 5
เขต ทต.คาอาฮวน
หมู่

1

2

3

4

5.ก่อสร้างศูนย์เด็ก
เล็กที่ได้มาตรฐาน

-

1

-

2
-

อุดหนุนงบประมาณ
นักเรียนได้
ให้แก่โรงเรียนในเขต ทต. บริโภคอาหาร
คาอาฮวน
กลางวันครบ
ทุกคน
ขอรับการสนับสนุน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
งบประมาณจาก
เล็กมีมาตรฐาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพิ่มมากขึ้น

1.อาหารเสริม(นม)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตตาบลคาอาฮวน

นักเรียนมีสุขภาพ
แข็งแรง
เจริญเติบโตตามวัย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้มาตรฐาน

ปีละ 1
โครงการ

ปีละ 1
โครงการ
สองปี 1
โครงการ

โครงการ/กิจกรรม
-โครงการอาหาร
เสริม(นม)ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ทต.
คาอาฮวน
- โครงการอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ทต.คาอา
ฮวน
-โครงการจัดซื้อ
อาหารเสริม(นม )
โรงเรียน
- โครงการอาหาร
กลางวันนักเรียนใน
โรงเรียน ในเขต
ทต.คาอาฮวน
- โครงการก่อสร้าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
งาน
การศึกษา
ศาสนา
วัฒนธรรม
งาน
การศึกษา
ศาสนา
วัฒนธรรม
งาน
การศึกษา
ศาสนา
วัฒนธรรม
งาน
การศึกษา
ศาสนา
วัฒนธรรม
กองช่าง

หน่วย
สนับสนุน
สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด

งาน
การศึกษา
สานักปลัด

33
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ เทศบาลตาบลคาอาฮวน
( งานการศึกษา )
ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.

เปูาประสงค์ตาม
พันธกิจ
6.แสดงผลงานทาง
วิชาการของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
7.ให้ทุนการศึกษา
สาหรับเด็กยากจน
ผู้ด้อยโอกาส

ตัวชี้วัดระดับ/
เปูาประสงค์/
จุดมุ่งหมายเพื่อการ
พัฒนา(ตัวชี้วัดรวม)
เด็กเล็กมีขวัญ
กาลังใจและส่งเสริม
ให้เข้ารับการศึกษา
ในระดับที่สูงขึ้น
ส่งเสริมให้เด็ก
ยากจนได้รับ
การศึกษา

ค่าเปูาหมาย

กลยุทธ์/แนวทางการ
พัฒนา

60
1

61 62 63
2 3 4 จัดนิทรรศการแสดงผลงาน เด็กเล็กมีขวัญ
ของเด็กเล็กพร้อมมอบ
กาลังใจเพิ่มมากขึ้น
วุฒิบัตร

1

2

3

4

8.สนับสนุนค่า
สาธารณูปโภคศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
งบจ่ายค่าน้าค่าไฟ

1

2

3

4

9.จัดกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ

เด็ก เยาวชนมีความ
กล้าที่จะแสดงออก
และส่งเสริมกิจกรรม
การเรียนรู้นอกชั้น
เรียน
เป็นแนวทางในการ
บริหารงานด้าน
การศึกษาและ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่น

1

2

3

4

1

2

3

4

10.จัดทา
แผนพัฒนา
การศึกษา

ตัวชี้วัดระดับกล
ยุทธ์

ความก้าวหน้า
ของเปูาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

ปีละ 1
โครงการ

- โครงการจัดแสดง
ผลงานทางวิชาการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สนับสนุนงบประมาณเป็น เด็กยากจน
ทุนการศึกษาให้เด็กยากจน ผู้ดอ้ ยโอกาสได้รับ
ด้อยโอกาส
การสนับสนุน
งบประมาณ
สนับสนุนงบประมาณให้
ศูนย์เด็กเล็กมี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งบประมาณในการ
บริหารจัดการ
เพิ่มขึ้น
เด็ก เยาวชนตาบลคาอา
เด็กมีความกล้า
ฮวนเข้าร่วมกิจกรรม
แสดงออกและเกิด
การเรียนรู้เพิ่มเติม
นอกชั้นเรียน

ปีละ 1
โครงการ

-โครงการ
ทุนการศึกษา
นักเรียนผู้ยากจน
ผู้ด้อยโอกาส
- โครงการ
สนับสนุนค่า
สาธารณูปโภคศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
-โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ

จัดทาแผนพัฒนา
การศึกษาสามปี
แผนปฏิบัติการประจาปี

ปีละ 1
โครงการ

การจัดทา
แผนพัฒนา
การศึกษามี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น

ปีละ 1
โครงการ
ปีละ 1
โครงการ

-โครงการจัดทา
แผนพัฒนา
การศึกษา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

หน่วย
สนับสนุน

งาน
การศึกษา
ศาสนา
วัฒนธรรม
งาน
การศึกษา
ศาสนา
วัฒนธรรม
งาน
การศึกษา
ศาสนา
วัฒนธรรม
งาน
การศึกษา
ศาสนา
วัฒนธรรม
งาน
การศึกษา
ศาสนา
วัฒนธรรม

งานวิชากร
และ
แผนงาน

34
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ เทศบาลตาบลคาอาฮวน
( งานการศึกษา )
ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.

เปูาประสงค์
ตาม
พันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ/
เปูาประสงค์/
จุดมุ่งหมายเพื่อ
การพัฒนา(ตัวชี้วัด
รวม)
การประเมินเป็นไป
ด้วยความ
เรียบร้อย

ค่าเปูาหมาย

กลยุทธ์/แนวทางการ
พัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกล
ยุทธ์

ความก้าวหน้า
ของเปูาหมาย

60

61

62

63

1

2

3

4

นักเรียน
ระดับประถมมี
กิจกรรมเรียนรู้ที่
หลากหลายมากขึ้น

4

8

12

16 สนับสนุนงบประมาณใน
การจัดกิจกรรมเพื่อเสริม
การเรียนการสอน

นักเรียนเกิดการ ปีละ 4
เรียนรู้ มีทักษะ
โครงการ
วิชาการเพิ่มมาก
ขึ้น มีกิจกรรมเพื่อ
การเรียนรู้เพิ่มขึ้น

1

2

3

4

จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม

จานวนเครื่องเล่น
สนามเพิ่มขึ้น

14.ก่อสร้างรั้วศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

เด็กได้ออกกาลัง
กายและมี
พัฒนาการ
เหมาะสมตามวัย
ปูองกันอันตราย
ให้กับเด็ก

-

1

2

3
-

ก่อสร้าง/ปรับปรุง
ซ่อมแซมรั้ว

15.ปรับปรุงอาคาร
เรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กให้ได้มาตรฐาน

มีอาคารเรียนที่เป็น
มาตรฐานและ
ปลอดภัย

1

2

3

4

มีการก่อสร้างรั้ว
เพิ่มขึ้นและรั้งเดิม
ได้รับการปรับปรุง
การพัฒนาอาคารเรียนของ อาคารเรียนที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต ได้รับการ
ทต.คาอาฮวน
บารุงรักษา

11.สนับสนุนค่า
รับรองต้อนรับ
คณะกรรมการ
ประเมินต่างๆ
12.สนับสนุน
งบประมาณเพื่อ
พัฒนากิจกรรมการ
เรียนการสอนนักเรียน
ในโรงเรียนในเขต
ทต.คาอาฮวน
13.จัดซื้อเครื่องเล่น
สนาม

สนับสนุนงบประมาณใน
การต้อนรับการประเมิน
จากคณะกรรมการ

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กผ่านการ
ประเมิน

ปีละ 1
โครงการ

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

หน่วย
สนับสนุน

-โครงการสนับสนุน
งบประมาณเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
รับรองคณะบุคคล
-โครงการอุดหนุน
งบประมาณกลุ่ม
โรงเรียนเครือข่าย
คาอาฮวน

งาน
การศึกษา
สานักปลัด

ปีละ 1
โครงการ

-โครงการจัดซื้อ
เครื่องเล่นสนาม

งาน
การศึกษา
สานักปลัด

ปีละ 1
โครงการ

-โครงการก่อสร้าง
รั้วศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก
-โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ใน
เขต ทต.คาอาฮวน

กองช่าง

งาน
การศึกษาฯ

กองช่าง

งาน
การศึกษา
สานักปลัด

ปีละ 1
โครงการ

งาน
การศึกษา
สานักปลัด

35
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ความ
ยุทธศาสตร์
เชื่อมโยงกับ
อปท.ในเขต
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
จังหวัด
การพัฒนาคน เสริมสร้าง
และสังคมเพื่อ ท้องถิน่ เมือง
ยกระดับ
น่าอยู่
คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์
อปท.
การพัฒนา
สังคมและ
คุณภาพ
ชีวิต
(แนวทาง
ที่2)

เปูาประสงค์
ตามพันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ/
เปูาประสงค์/
จุดมุ่งหมายเพื่อการ
พัฒนา(ตัวชี้วัดรวม)
มีบริการการแพทย์
ฉุกเฉินที่ดีขึ้น

ค่าเปูาหมาย

กลยุทธ์/แนวทางการ
พัฒนา

งานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

อสม.มีศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น

ปีละ 1
โครงการ

-โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
อาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐาน
-โครงการเงินสมทบ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพตาบลคาอา
ฮวน

งานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

-โครงการตาบลคา
อาฮวนปลอดลูกน้า
ยุงลาย
-โครงการตาบลคา
อาฮวนปลอดโรค
พิษสุนัขบ้า
-โครงการสนับสนุน
กิจกรรมวัน อสม.

งานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

60
1

61
2

62
3

มี อสม.ที่มีศักยภาพ
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

1

2

3

มีการสนับสนุน
งบประมาณเพื่อ
ดาเนินงานและ
บริหารจัดการ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพตาบลคาอา
ฮวน
19.คาอาฮวนปลอด มีการปูองกันโรค
ยุงลาย
ไข้เลือดออกในชุมชน

1

2

3

4

สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพตาบลคาอาฮวน

ประชาชนสามารถ
เข้าถึงบริการด้าน
สาธารณสุขมากขึ้น

ปีละ 1
โครงการ

1

2

3

4

ลดการแพร่ระบาด
ของโรค

ปีละ 1
โครงการ

20.ตาบลคาอาฮวน
ปลอดโรคพิษสุนัข
บ้า
21.ส่งเสริมกิจกรรม
วัน อสม.

1

2

3

4

รณรงค์กาจัดแหล่ง
เพาะพันธุ์ลูกน้ายุงลาย
พร้อมพ่นหมอกควัน
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า

ลดจานวนผู้ปุวยจาก
โรคได้มากขึ้น

ปีละ 1
โครงการ

1

2

3

4

สนับสนุนการจัดกิจกรรม
อสม.

อสม.มีกาลังใจในการ ปีละ 1
ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มขึ้น โครงการ

16.บริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน
17.เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
อาสาสมัคร
สาธารณสุข
18.เงินสมทบ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพตาบลคาอา
ฮวน

มีการปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ้าและลด
จานวนสุนัขและแมว
สร้างขวัญ กาลังใจ
ให้กับ อสม.

63
4 จัดอานวยความสะดวก
และให้บริการด้าน
การแพทย์ฉุกเฉิน
4 อุดหนุนอาสาสมัคร
สาธารณสุข หมู่ 1-16

ความ
ก้าว หน้า
โครงการ/กิจกรรม
ของ
เปูาหมาย
ปีละ 1
- โครงการบริการ
โครงการ การแพทย์ฉุกเฉิน

ประชาชนสามารถ
เข้าถึงบริการเพิ่มขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

งานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

หน่วย
สนับสนุน
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.

เปูาประสงค์
ตามพันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ/
เปูาประสงค์/
จุดมุ่งหมายเพื่อการ
พัฒนา(ตัวชี้วัดรวม)
บรรเทาอาการ
เจ็บปุวยเบื้องต้น

ค่าเปูาหมาย

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

60
1

61
2

62
3

-

1

-

1

2

3

4

เยาวชนใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ไม่
ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด

1

2

3

4

26.ส่งเสริมการรับ
บริจาคโลหิต

ประชาชนเข้าร่วม
บริจาคโลหิตเพิ่มขึ้น

1

2

3

4

27.ฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพชุด
ปฏิบัติการกู้ชีพ
กู้ภัยทต.คาอาฮวน

มีการฝึกอบรม
ทบทวนเพื่อให้มี
ความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน

1

2

3

4

22.จัดหาเวชภัณฑ์
เพื่อใช้ในศูนย์กู้ชีพ
รวมทั้งทรายอะเบท
23. พัฒนา
ศักยภาพ
อาสาสมัครมูลฐาน
24.ส่งเสริม
สนับสนุนกองทุน
สายใยรักแห่ง
ครอบครัว
25. กิจกรรมชมรม
to be number
one คาอาฮวน

อาสาสมัครมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น
ความสัมพันธ์ภายใน
ครอบครัวอบอุ่นมาก
ขึ้น

63
4 จัดหาเวชภัณฑ์ประจาศูนย์กู้
ชีพตาบลคาอาฮวนรวมทั้ง
ทรายอะเบท
2 จัดอบรมและศึกษาดูงานนอก
สถานที่

ตัวชี้วัดระดับกล
ยุทธ์

ความก้าว
หน้าของ
เปูาหมาย

ลดอาการเจ็บปุวย
ในเบื้องต้นได้

ปีละ 1
โครงการ

อาสาสมัครมูลฐาน
เข้าใจบทบาท
หน้าที่มากขึ้น
อุดหนุนงบประมาณกองทุน
ความสัมพันธ์
สายใยรักแห่งครอบครัว รพสต. ระหว่างแม่ลูก
บ้านเหมืองบ่า
ผูกพันกันมาก
ยิ่งขึ้น
สนับสนุนกิจกรรมของชมรม
การแพร่ระบาด
to be number one
ของยาเสพติด
ลดลงเยาวชนใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์
อุดหนุนที่ทาการปกครอง
การรับบริจาค
อาเภอเมืองในการรับบริจาค
โลหิตมี
โลหิต
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น
จัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการกู้ชีพ ชุดปฏิบัติการกู้ชีพ
และเจ้าหน้าที่ ทต.คาอาฮวน
กู้ภัยมีความพร้อม
เพิ่มมากขึ้น

สองปี 1
โครงการ

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-โครงการจัดซื้อ
เวชภัณฑ์ประจาศูนย์กู้
ชีพ
-โครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน
อาสาสมัครมูลฐาน
-โครงการสนับสนุน
กิจกรรมกองทุนสายใย
รักแห่งครอบครัว

งานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

ปีละ 1
โครงการ

-โครงการส่งเสริม
กิจกรรมของชมรม to
be number one

งานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

ปีละ 1
โครงการ

-โครงการสนับสนุน
การรับบริจาคโลหิตที่
ทาการปกครองอาเภอ
เมือง
-โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพชุด
ปฏิบัติการกู้ชีพกู้
ภ้ยทต.คาอาฮวน

งานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

ปีละ 1
โครงการ

ปีละ 1
โครงการ

งานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

งานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

หน่วย
สนับ
สนุน
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( งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น )
ความ
ยุทธศาสตร์
เชื่อมโยงกับ
อปท.ในเขต
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
จังหวัด
การพัฒนาคน เสริมสร้าง
และสังคมเพื่อ ท้องถิน่ เมือง
ยกระดับ
น่าอยู่
คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์
อปท.

เปูาประสงค์
ตามพันธกิจ

การพัฒนา
สังคมและ
คุณภาพชีวิต
(แนวทางที่3)

28.จัดงานเฉลิมพระ
เกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิตต์
29.ร่วมจัดงาน
กาชาดและงาน
ประจาปีจังหวัด
มุกดาหาร

ตัวชี้วัดระดับ/
เปูาประสงค์/
จุดมุ่งหมายเพื่อการ
พัฒนา(ตัวชี้วัดรวม)
มีการจัดงานเฉลิม
พระเกียรติเนื่องใน
วันพ่อแห่งชาติและ
วันแม่แห่งชาติ

ค่าเปูาหมาย

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกล
ยุทธ์

จัดงานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระบรมราชินีนา
รถ

ประชาชนได้ร่วม
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดี ราลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณ

ความก้าว
หน้าของ
เปูาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ปีละ 2
โครงการ

-โครงการจัดงาน
เฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในวันพ่อ
แห่งชาติ

งาน
การศึกษา
ศาสนา
วัฒนธรรม

-โครงการอุดหนุน
งบประมาณในการ
จัดงานกาชาดและ
งานประจาปี
จังหวัดมุกดาหาร
-โครงการอนุรักษ์
ประเพณีบุญบั้งไฟ
ตาบลคาอาฮวน

งาน
การศึกษา
ศาสนา
วัฒนธรรม

-โครงการอุดหนุน
ค่ายวิปัสสนา
กรรมการตาบลคา
อาฮวน
- โครงการจัด
กิจกรรมวันสาคัญ
ทางศาสนา

งาน
การศึกษา
ศาสนา
วัฒนธรรม
งาน
การศึกษา
ศาสนา
วัฒนธรรม

60
2

61
4

62
6

63
8

มีการจัดงานกาชาด
และงานประจาปี
จังหวัดมุกดาหาร

1

2

3

4

อุดหนุนงบประมาณในการจัด
งานกาชาดและงานประจาปี
จังหวัดมุกดาหาร

ประชาชนได้ร่วม
ทาบุญและอนุรักษ์
สืบสานประเพณีอัน
ดีงาม

ปีละ 1
โครงการ

30.จัดงานประเพณี
บุญบั้งไฟประจาปี

มีการจัดงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ
ประจาปี

1

2

3

4

ปีละ 1
โครงการ

31.จัดกิจกรรม
ส่งเสริมพระพุทธ
ศาสนาค่ายวิปัสสนา
กรรมการ
32.ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมวันสาคัญ
ทางพระพุทธศาสนา

มีการสืบสานและเผย
แผ่พระพุทธศาสนา
ให้กับเยาวชนรุ่นหลัง
ได้เรียนรู้และปฏิบัติ
ปลูกฝังจิตสานึกและ
เพื่อการสืบสาน
ประเพณีในวันสาคัญ
ต่างๆทางศาสนาไว้

1

2

3

4

2

4

6

8

จัดงานประเพณีของชาวตาบล ส่งเสริมการ
คาอาฮวนเพื่อเป็นขวัญกาลังใจ ท่องเที่ยวเชิง
ให้กับเกษตรกร
วัฒนธรรมและสร้าง
ขวัญกาลังใจให้
เกษตรกร
สนับสนุนการจัดกิจกรรมค่าย ประชาชนเข้าร่วม
วิปัสสนากรรมการของชุมชน กิจกรรมค่าย
วิปัสสนากรรมฐาน
เพิ่มมากขึ้น
จัดกิจกรรมวันสาคัญทาง
ประชาชนผู้เช้าร่วม
ศาสนา ได้แก่ วันมาฆบูชา วัน กิจกรรมวันสาคัญ
เข้าพรรษา
ทางศาสนา

ปีละ 1
โครงการ
ปีละ 2
โครงการ

งาน
การศึกษา
ศาสนา
วัฒนธรรม

หน่วย
สนับสนุน

38
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ เทศบาลตาบลคาอาฮวน
( งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น )
ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.

ตัวชี้วัดระดับ/
เปูาประสงค์
เปูาประสงค์/
ตามพันธกิจ
จุดมุ่งหมายเพื่อการ
พัฒนา(ตัวชี้วัดรวม)
33.ประกวดสวดมนต์ ปลูกฝังและสืบสาน
ทานองสรภัญญะ
อนุรักษ์ประเพณีอันดี
เยาวชนตาบลคาอา งามของท้องถิ่นให้คง
ฮวน
อยู่สืบไป

ค่าเปูาหมาย

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

60
1

61
2

62
3

63
4

34.ร่วมอนุรักษ์
ประเพณีของท้องถิ่น

สืบสานประเพณีของ
อันดีงามท้องถิ่นให้คง
อยู่สืบไป

1

2

3

4

35.ร่วมอนุรักษ์
ประเพณีบุญผะเหวด

อนุรักษ์และสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถิ่น

1

2

3

4

36. จัดงานวันลอย
กระทง

อนุรักษ์และมี
ประเพณีอันดีงาม
ของท้องถิ่น

1

2

3

4

37.อนุรักษ์การแสดง
ศิลปพื้นบ้าน

มีการส่งเสริมและ
อนุรักษ์ฟื้นฟู
ศิลปวัฒนธรรม

1

2

3

4

จัดการแข่งขันสวดมนต์ทานอง
สรภัญญะเยาวชนตาบลคาอา
ฮวน

ตัวชี้วัดระดับกล
ยุทธ์
เยาวชนได้ร่วมสืบ
สาน อนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่น
เพิ่มมากขึ้น

ความก้าว
หน้าของ
เปูาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ปีละ 1
โครงการ

-โครงการประกวด
สวดมนต์ทานอง
สรภัญญะเยาวชน
ตาบลคาอาฮวน

งาน
การศึกษา
ศาสนา
วัฒนธรรม

ปีละ 1
โครงการ

-โครงการสนับสนุน
กิจกรรมบุญ
ประเพณีอันดีงาม
ประจาหมู่บ้าน
-โครงการสนับสนุน
ประเพณีบุญผะ
เหวด

งาน
การศึกษา
ศาสนา
วัฒนธรรม
งาน
การศึกษา
ศาสนา
วัฒนธรรม
งาน
การศึกษา
ศาสนา
วัฒนธรรม
งาน
การศึกษา
ศาสนา
วัฒนธรรม

สนับสนุนงบประมานในการจัด มีการอนุรักษ์
กิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีอันดี ประเพณีอันดีงาม
งามของท้องถิ่นทั้ง 16 หมู่บ้าน ของท้องถิ่นให้คงอยู่
สืบไป
สนับสนุนการจัดกิจกรรมบุญ ประชาชนได้
ผะเหวดของบ้านโนนสะอาด
แสดงออกถึงความ
สามัคคีและมีโอกาส
ได้สืบสานาประเพณี
อันดีงามของท้องถิ่น
ให้คงสืบไป
จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี
ประชาชนเข้าร่วม
อันดีงามของท้องถิ่น
กิจกรรมเพิ่มมากขึ้น

ปีละ 1
โครงการ

- โครงการจัดงาน
วันลอยกระทง

จัดกิจกรรมส่งเสริมและ
อนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม

ปีละ 1
โครงการ

-โครงการอนุรักษ์
การแสดงศิลป
พื้นบ้าน

มีศิลปวัฒนธรรมที่
ได้รับการฟื้นฟูและ
อนุรักษ์เพิ่มขึ้น

ปีละ 1
โครงการ

หน่วย
สนับสนุน

39
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ เทศบาลตาบลคาอาฮวน
( ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน )
ความ
ยุทธศาสตร์
เชื่อมโยงกับ
อปท.ในเขต
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
จังหวัด
การพัฒนาคน เสริมสร้าง
และสังคมเพื่อ ท้องถิน่ เมือง
ยกระดับ
น่าอยู่
คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์
อปท.
การพัฒนา
สังคมและ
คุณภาพชีวิต
(แนวทางที่
4)

เปูาประสงค์
ตามพันธกิจ
38.ฝึกอบรมอาชีพ
ต่างๆ
39.ปลูกพืชผักสวน
ครัวรั้งกินได้
40. เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว

41.พาลูกจูงหลาน
เข้าวัด

ตัวชี้วัดระดับ/
เปูาประสงค์/
จุดมุ่งหมายเพื่อการ
พัฒนา(ตัวชี้วัดรวม)
ประชาชนมีงานทามี
รายได้เพิ่มขึ้น
ประชาชนมีแหล่ง
อาหารเพิ่มมากขึ้น
สามารถลดรายจ่าย
ในครอบครัวได้
เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
อบรมได้มองเห็น
รากเหง้าของปัญหา
รากเหว้าของ
ความคิด ได้ตระหนัก
ถึงความคิด ทบทวน
ความทุกข์สุขของ
ครอบครัว
เพื่อแสดงออกถึง
ความสามัคคีของ
ประชาชนในการมี
ส่วนร่วมกับชุมชน

ค่าเปูาหมาย

ความก้าว
หน้าของ
เปูาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีงาน มี
รายได้เพิ่มขึ้น
จัดฝึกอบรม จัดหาพันธุ์พืช
สามารถเพิ่มแหล่ง
ให้กับครอบครัวที่ไม่ผ่านเกณฑ์ อาหารให้กับ
จปฐ. และครอบครัวที่สนใจ
ครอบครัว และเพิ่ม
เข้าร่วมโครงการ
รายได้เสริม
จัดฝึกอบรม บรรยายให้ความรู้ ความสัมพันธ์ของ
กับครอบครัวกลุ่มเปูาหมายถึง คนในครอบครัว
ความสาคัญของสถาบัน
กลุ่มเปูาหมายดีขึ้น
ครอบครัว การปฏิบัติต่อกัน
รู้จักทบทวนและ
ของสมาชิกในครอบครัว
แก้ไขปัญหาต่างๆที่
เกิดขึ้น

ปีละ 1
โครงการ

-โครงการฝึกอบรม
อาชีพต่างๆ

ปีละ 1
โครงการ

-โครงการปลูก
พืชผักสวนครัวรั้ว
กินได้

ปีละ 1
โครงการ

-โครงการเสริมสร้าง งาน
ความสัมพันธ์ใน
สวัสดิการ
ครอบครัว
และสังคม

จัดให้มีกิจกรรมการมีส่วนร่วม
ของคนในชุมชน เช่นบุญ
ประเพณีของหมู่บ้าน

ปีละ 1
โครงการ

-โครงการพาลูกจูง
หลานเข้าวัด

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

60
1

61
2

62
3

63
4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

ตัวชี้วัดระดับกล
ยุทธ์

จัดฝึกอบรมให้แก่ประชาชน

-จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
งาน
สวัสดิการ
และสังคม
งาน
สวัสดิการ
และสังคม

งาน
สวัสดิการ
และสังคม

หน่วย
สนับสนุน
สานักปลัด
สานักปลัด

40
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ เทศบาลตาบลคาอาฮวน
( ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน )
ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.

เปูาประสงค์
ตามพันธกิจ
42.ศูนย์เรียนรู้ตาบล
คาอาฮวน

43..ส่งเสริมการปลูก
พืชสมุนไพร
44.พัฒนากลุ่มสตรี
ตาบลคาอาฮวน

45.สนับสนุนการ
ดาเนินการของกลุ่ม
เด็ก เยาวชน

ตัวชี้วัดระดับ/
เปูาประสงค์/
จุดมุ่งหมายเพื่อการ
พัฒนา(ตัวชี้วัดรวม)
มีการก่อสร้างศูนย์
เรียนรู้ตาบลคาอา
ฮวนเพื่อเป็นสถานที่
ในการศึกษา เป็น
สถานที่ในการ
ฝึกอบรมอาชีพต่างๆ
อบรมการปลูกพืช
สมุนไพรให้กับ
กลุ่มเปูาหมายที่
สมัครใจ
เพิ่มบทบาทของกลุ่ม
สตรีในเขตตาบลคา
อาฮวน ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วม สร้างความ
สามัคคีในกลุ่มสตรี
ร่วมอนุรักษ์
วัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น
ส่งเสริมเยาวชนให้มี
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ มี
กิจกรรมร่วมทากับ
ส่วนรวม

ค่าเปูาหมาย

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

60
1

61
2

62
3

63
4

1

2

3

1

2

1

2

ตัวชี้วัดระดับกล
ยุทธ์

ความก้าว
หน้าของ
เปูาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อก่อสร้างศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชนตาบลคาอาฮวน

มีศูนย์การเรียนรู้
เพิ่มขึ้น

ปีละ 1
โครงการ

-โครงการก่อสร้าง
ศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนตาบลคาอา
ฮวน

งาน
สวัสดิการ
และสังคม
สงเคราะห์

4

จัดฝึกอบรมการปลูกพืช
สมุนไพรให้กับประชาชน
กลุ่มเปูาหมาย

มีการใช้สมุนไพรใน
ชีวิตประจาวันเพิ่ม
มากขึ้น

ปีละ 1
โครงการ

-โครงการส่งเสริม
การปลูกพืช
สมุนไพร

3

4

-จัดอบรมให้สมาชิกกลุ่มสตรี
ได้รับทราบถึงบทบาทของสตรี
ไทยในฐานะที่เป็นแม่บ้าน แม่
ของลูก
-ร่วมทาบุญตักบาตรใน
กิจกรรมค่ายวิปัสสนา
กรรมฐาน

จานวนสตรีในแต่ละ
หมู่บ้านเข้าร่วม
กิจกรรม

ปีละ 1
โครงการ

-โครงการพัฒนา
กลุ่มสตรีตาบลคา
อาฮวน

งาน
สวัสดิการ
และสังคม
สงเคราะห์
งาน
สวัสดิการ
และสังคม
สงเคราะห์

3

4

สนับสนุนการดาเนินงานของ
สภาเด็กเยาวชนตาบลคาอา
ฮวนให้เข้มแข็ง

จานวนเยาวชนที่
เข้าร่วมกิจกรรมแต่
ละกิจกรรมกับ
ส่วนรวม

ปีละ 1
โครงการ

-โครงการสนับสนุน
กิจกรรมสภาเด็ก
และเยาวชนตาบล
คาอาฮวน

งาน
สวัสดิการ
และสังคม
สงเคราะห์

หน่วย
สนับสนุน
กองช่าง

41
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ เทศบาลตาบลคาอาฮวน
( ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน )
ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.

ตัวชี้วัดระดับ/
เปูาประสงค์/
จุดมุ่งหมายเพื่อการ
พัฒนา(ตัวชี้วัดรวม)
46.ส่งเสริมการ
เพื่อรักษาสภาพของ
ปรับปรุงบารุงดินโดย ดินให้สามารถ
ใช้ปุ๋ยพืชสด
เพาะปลูกได้นานมาก
ยิ่งขึ้น
47.ส่งเสริมและ
เพิ่มประสิทธิภาพ
พัฒนาศักยภาพการ ศักยภาพ
ปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ในการ
หมู่บ้าน
ขับเคลื่อนการ
ดาเนินงาน
48.เพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่ม
การทางานของ
ประสิทธิภาพการ
หมู่บ้าน
ดาเนินงานของ
หมู่บ้านในเขต ทต.
คาอาฮวน

ค่าเปูาหมาย

เปูาประสงค์
ตามพันธกิจ

ความก้าว
หน้าของ
เปูาหมาย

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ์

จัดซื้อพันธุ์พืชสาหรับเป็นปุ๋ย
พืชสดบารุงดินให้กับ
เกษตรกรกลุ่มเปูาหมาย

จานวนเกษตรกรที่
เข้าร่วมโครงการเพิ่ม
มากขึ้น

ปีละ 1
โครงการ

การปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการ
หมู่บ้านมี
ประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้น

ปีละ 1
โครงการ

60
1

61
2

62
3

63
4

1

2

3

4

-สนับสนุนที่ทาการปกครอง
อาเภอเมืองในการจัดกิจกรรม
-จัดฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ
การปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการหมู่บ้าน

1

2

3

4

-สนับสนุนงบประมาณในการ ประชาชนในหมู่บ้าน
ขยายเขตเสียงตามสายภายใน ได้รับฟังข้อมูล
หมู่บ้านตาบลคาอาฮวน 16
ข่าวสารเพิ่มมากขึน้
หมู่บ้าน

ปีละ 1
โครงการ

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-โครงการส่งเสริม
การปรับปรุงบารุง
ดินโดยการใช้ปุ๋ยพืช
สด
-โครงการฝึกอบรม
การปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการ
หมู่บ้านตาบลคาอา
ฮวน

งาน
สวัสดิการ
และสังคม
สงเคราะห์
งาน
สวัสดิการ
และสังคม
สงเคราะห์

-โครงการขยายเขต
เสียงตามสาย
ภายในหมู่บ้าน

งาน
สวัสดิการ
และสังคม
สงเคราะห์

หน่วย
สนับสนุน

42
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ เทศบาลตาบลคาอาฮวน
ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.
การพัฒนา
สังคมและ
คุณภาพ
ชีวิต
(แนวทาง
ที่ 5)

เปูาประสงค์
ตามพันธกิจ
49.อบรมแกนนา
เพื่อสุขภาพประจา
หมู่บ้าน

ตัวชี้วัดระดับ/
เปูาประสงค์/จุดมุ่งหมาย
เพื่อการพัฒนา(ตัวชี้วัด
รวม)
เพื่ออบรมประชาชนเป็น
แกนนาในการออกกาลัง
กาย

ค่าเปูาหมาย

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

60
1

61
2

62
3

63
4

ตัวชี้วัดระดับกล
ยุทธ์

ความก้าว
หน้าของ
เปูาหมาย

จัดฝึกอบรมประชาชนใน
หมู่บ้านเป็นแกนนาสุขภาพ
ประจาหมู่บ้าน

จานวนประชาชนที่
เข้าร่วมออกกาลัง
กายมีเพิ่มมากขึ้น

ปีละ 1
โครงการ

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-โครงการฝึกอบรม
แกนนาออกกาลัง
กายประจาหมู่บ้าน

งาน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม
-โครงการจัดซื้อวัสดุ งาน
อุปกรณ์การออก
การศึกษา
กาลังกายกลางแจ้ง ศาสนา
วัฒนธรรม

50. สนับสนุน
อุปกรณ์ออกกาลัง
กายกลางแจ้ง/
อุปกรณ์กีฬาให้กับ
หมู่บ้าน
51. ปรับปรุงสวน
สุขภาพเฉลิมพระ
เกียรติตาบลคาอา
ฮวน

เพื่อส่งเสริมการออก
กาลังกายของคนใน
หมู่บ้าน

1

2

3

4

จัดซื้ออุปกรณ์การออกกาลัง
กายกลางแจ้ง/อุปกรณ์กีฬา
ให้กับหมู่บ้าน

จานวนผู้ที่ออกกาลัง
กายมีเพิ่มมากขึ้น

ปีละ 1
โครงการ

มีการปรับปรุงสวน
สุขภาพ พร้อมก่อสร้าง
อาคารเอนกประสงค์

1

2

3

4

ปรับปรุงสวนสุขภาพเฉลิมพระ
เกียรติตาบลคาอาฮวน พร้อม
ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

ปีละ 1
โครงการ

-โครงการปรับปรุง
สวนสุขภาพเฉลิลม
พระเกียรติตาบลคา
อาฮวน

งาน
การศึกษา
ศาสนา
วัฒนธรรม

52. แข่งขันกีฬา
เซปัค ตระกร้อ
ตาบลคาอาฮวน

ส่งเสริมสนับสนุนการ
ออกกาลังกายให้กับ
เยาวชน ประชาชนทั่วไป

1

2

3

4

จัดการแข่งขันกีฬาเซปัคตระ
กร้อตาบลคาอาฮวน

สวนสุขภาพได้
มาตรฐานมากยิ่งขึ้น
จานวนผู้มาใช้
ประโยชน์เพิ่มมาก
ขึ้น
จานวนประชาชนที่
เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาเซปัคตระกร้อ

ปีละ 1
โครงการ

53.แข่งขันชกมวย
ไทย-ลาวเพื่อ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

เพื่อสนับสนุนอนุรักษ์
ศิลปมวยไทยให้คงอยู่
สืบไป เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นใน
ตาบล และเผยแพร่ศิลป
มวยไทยให้สืบทอดต่อไป

1

2

3

4

จัดการแข่งขันชกมวยไทย-ลาว จานวนผู้ที่เข้าร่วม
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ชมกิจกรรมการ
แข่งขันชกมวยไทยลาว

ปีละ 1
โครงการ

-โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาเซปัค
ตระกร้อตาบลคาอา
ฮวน
-โครงการแข่งขันชก
มวยไทย-ลาวเพื่อ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

งาน
การศึกษา
ศาสนา
วัฒนธรรม
งาน
การศึกษา
ศาสนา
วัฒนธรรม

หน่วย
สนับสนุ
น
สานัก
ปลัด
สานัก
ปลัด

43
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ เทศบาลตาบลคาอาฮวน
( การส่งเสริมกีฬานันทนาการและการท่องเที่ยว )
ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.

เปูาประสงค์
ตามพันธกิจ
54. ก่อสร้างลาน
กีฬา/สนามกีฬา
55. การแข่งขัน
กีฬามุกดาหาร-สห
วันนะเขต
มาราธอนนานาชาติ

ตัวชี้วัดระดับ/
เปูาประสงค์/
จุดมุ่งหมายเพื่อการ
พัฒนา(ตัวชี้วัดรวม)
มีการก่อสร้างลาน
กีฬา/สนามกีฬาในเขต
ตาบลคาอาฮวน
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
และเพื่อให้เยาวชน
และประชาชนทั่วไปได้
เห็นความสาคัญของ
การออกกาลังกายอัน
เป็นการเสริมสร้าง
สุขภาพไม่พึงพายาเสพ
ติด

ค่าเปูาหมาย

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

60
1

61
2

62
3

63
4

1

2

3

4

ตัวชี้วัดระดับกล
ยุทธ์

ความก้าว
หน้าของ
เปูาหมาย

ก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา
ในเขตตาบลคาอาฮวน

จานวนลานกีฬา/
สนามกีฬาเพิ่มมาก
ขึ้น

ปีละ 1
โครงการ

สนับสนุนการจัดการแข่งขัน
กีฬามุกดาหาร-สหวันนะเขต
มาราธอนนานาชาติ โดยการ
อุดหนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประชาชนที่เข้าร่วม
กิจกรรม

ปีละ 1
โครงการ

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-โครงการก่อสร้าง
ลานกีฬา /สนาม
กีฬาในเขตตาบลคา
อาฮวน
-โครงการแข่งขัน
มุกดาหาร-สหวันนะ
เขตมาราธอน
นานาชาติ

งาน
การศึกษา
ศาสนา
วัฒนธรรม
งาน
การศึกษา
ศาสนา
วัฒนธรรม

หน่วย
สนับสนุน
สานักปลัด

สานักปลัด

44
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ เทศบาลตาบลคาอาฮวน
( การรักษาความสงบเรียบร้อย การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย )
ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.
การพัฒนา
สังคมและ
คุณภาพชีวิต
(แนวทางที่
6)

ตัวชี้วัดระดับ/
เปูาประสงค์
เปูาประสงค์/
ตามพันธกิจ
จุดมุ่งหมายเพื่อการ
พัฒนา(ตัวชี้วัดรวม)
56. ช่วยเหลือ
มีการเตรียมความพร้อม
ผู้ประสบภัยทาง
ในการให้ความ
ธรรมชาติ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ทางธรรมชาติ
57. ฝึกอบรมและ มีการฝึกอบรมและฝึก
ทบทวน อปพร.
ทบทวน เพื่อให้มีความ
พร้อมในการปฏิบัติงาน
ตลอดเวลา
58. รณรงค์ลด
มีการเฝูาระวังปูองปราม
อุบัติเหตุช่วย
การกระทาผิดกฎหมาย
เทศกาล
จราจรและการ
ให้บริการประชาชน
เพิ่มขึ้น
59. จัดงานวัน
มีการสร้างขวัญกาลังใจ
อปพร.
ในการปฏิบัติงานและ
เผยแพร่ผลงานของศูนย์
อปพร. ทต. คาอาฮวน
เพิ่มขึ้น
60. ให้ความรู้ใน
เพื่อสร้างความเข้าใจ
เรื่องของวินัยจราจร ให้กับประชาชนในการ
ใช้รถใช้ถนนเพื่อให้
ถูกต้องตามกฎหมาย

ค่าเปูาหมาย

กลยุทธ์/แนวทางการ
พัฒนา

60
1

61
2

62
3

63
4

1

2

3

1

2

1

1

ตัวชี้วัดระดับกล
ยุทธ์

ความก้าว
หน้าของ
เปูาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

หน่วย
สนับสนุน

เตรียมความพร้อมในการให้ ผู้ประสบภัย
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ธรรมชาติได้รับการ
ทางธรรมชาติ
ช่วยเหลือเพิ่มขึ้น

ปีละ 1
โครงการ

-โครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย
ธรรมชาติ

งานปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

สานักปลัด

4

จัดฝึกอบรมทบทวน อป
พร. เพื่อให้มีความพร้อมใน
การปฏิบัติงาน

ปีละ 1
โครงการ

สานักปลัด

4

จัดตั้งศูนย์อานวยความ
สะดวกบริการประชาชนใน
เทศกาลปีใหม่และเทศกาล
สงกรานต์

-โครงการฝึกอบรม
และฝึกทบทวน
อปพร. ตาบลคาอา
ฮวน
-โครงการรณรงค์ลด
อุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาล

งานปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

3

จานวน อปพร.มี
ความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานมีเพิ่ม
มากขึ้น
จานวนครั้งในการ
เกิดอุบัติเหตุลดลง

2

3

4

จัดกิจกรรมในวัน
พร. ประจาปี

สมาชิก อปพร.มี
ขวัญและกาลังใจใน
การปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น

ปีละ 1
โครงการ

โครงการจัดงานวัน
อปพร. ประจาปี

งานปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

2

3

4

จัดฝึกอบรมความรู้
เกี่ยวกับวันัยจราจรให้กับ
ประชาชนในพื้นที่

จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ปีละ 1
โครงการ

-โครงการฝึกอบรม
ความรู้เรื่องวินัย
จราจร

งานปูองกน
และบรรเทา
สาธารณภัย

อป

ปีละ 1
โครงการ

งานปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

45
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ เทศบาลตาบลคาอาฮวน
( การรักษาความสงบเรียบร้อย การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย )
ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.

ตัวชี้วัดระดับ/
เปูาประสงค์
เปูาประสงค์/
ตามพันธกิจ
จุดมุ่งหมายเพื่อการ
พัฒนา(ตัวชี้วัดรวม)
61. ซ้อมแผนการ
เพื่อเพิ่ม
ปูองกันและระงับ
ประสิทธิภาพในการ
อัคคีภัย
ปฏิบัติงานของ อป
พร. ให้สามารถมี
ความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน
62. ลดการเผาตอซัง เพื่อลดปริมาณการ
ข้าวและลดการเผา
เผาตอซังข้าวของ
ในที่โล่ง
เกษตรกรหลังฤดูเก็บ
เกี่ยว
63. ส่งเสริมและ
สร้างความปรองดอง
สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนใน
สมานฉันท์ของคนใน ชุมชนให้เกิดความรัก
ตาบล
สามัคคี
64. ออกหน่วยบาบัด จัดกิจกรรมออก
ทุกข์บารุงสุขสร้าง
หน่วยบาบัดทุกข์
รอยยิ้มให้กับ
บารุงสุขให้กับ
ประชาชน
ประชาชน

ค่าเปูาหมาย

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

60
1

61
2

62
3

63
4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

ตัวชี้วัดระดับกล
ยุทธ์

ความก้าว
หน้าของ
เปูาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

หน่วย
สนับสนุน

จัดฝึกซ้อมแผนการปูองกัน
และระงับอัคคีภัยร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆภายในเขต
ตาบลคาอาฮวน

สมาชิก อปพร.มี
ความพร้อมในการ
ปฏิบัติหน้าที่เพิ่ม
มากขึ้น

ปีละ 1
โครงการ

-โครงการฝึกซ้อม
แผนการปูองกัน
และระงับอัคคีภัย
ทต.คาอาฮวน

งานปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

สานักปลัด

จัดฝึกอบรม รณรงค์
ประชาสัมพันธ์ลดการเผาตอ
ซังข้าว และการเผาในที่โล่ง
ตามเทือกสวนไร่นา
จัดกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสานึก
เทิดทูนและพิทักษ์ไว้ซึ่งชาติ
ศาสนาพระมหากษัตริย์

ลดปริมาณการเผา
ตอซังข้าวและการ
เผาในที่โล่งได้เพิ่ม
มากขึ้น
จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ปีละ 1
โครงการ

งานปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

สานักปลัด

อุดหนุนที่ทาการปกครอง
อาเภอเมืองในการจัดกิจกรรม
ออกหน่วยบาบัดทุกข์บารุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน

จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ปีละ 1
โครงการ

-โครงการรณรงค์ลด
การเผาตอซังข้าว
และลดการเผาในที่
โล่ง
-โครงการส่งเสริม
และสร้างความ
ปรองดอง
สมานฉันท์
-โครงการจัด
กิจกรรมออกหน่วย
บาบัดทุกข์บารุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้กับ
ประชาชน

ปีละ 1
โครงการ

งานปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย
งานปูองกน
และบรรเทา
สาธารณภัย

46
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ เทศบาลตาบลคาอาฮวน
( การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด )
ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.

เปูาประสงค์
ตามพันธกิจ

การพัฒนา
สังคมและ
คุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 7

65. แข่งขันกีฬาคา
อาฮวนสัมพันธ์ต้าน
ยาเสพติดประจาปี
66. ปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

ตัวชี้วัดระดับ/
เปูาประสงค์/
จุดมุ่งหมายเพื่อการ
พัฒนา(ตัวชี้วัดรวม)
เยาวชนและ
ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยที่ดีขึ้น

ค่าเปูาหมาย
60

61

62

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกล
ยุทธ์

63
จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติดประจาปี
-ฟุตบอล 7 คน
- วอลเล่ย์บอล
-อุดหนุนงบประมาณให้ที่ทา
การปกครองอาเภอเมืองจัด
กิจกรรมค่ายบาบัดยาเสพติด
-อบรมให้ความรู้กับประชาชน
ทั่วไป
-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตรวจ
ปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด

ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรงเพิ่มขึ้น รู้จัก
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์
ปัญหายาเสพติดใน
พื้นที่ลดลง

ความก้าว
หน้าของ
เปูาหมาย
ปีละ 1
โครงการ

มีการปูองกันกลุ่ม
เสี่ยง กลุ่มเด็กและ
เยาวชนไม่ให้เข้าไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพ
ติด

3

6

9

12

ปีละ 3
โครงการ

67.วันต่อต้านยาเสพ เยาวชน ประชาชน
ติดโลก (26 มิถุนายน ทั่วไปเข้าใจถึงโทษ
)
ภัยของยาเสพติดทุก
ชนิด
68. ปูายเตือนสร้าง มีการสร้างจิตสานึก
จิตสานึกปูองกันยา ของบุคคลให้
เสพติดในหมู่บ้าน
ตระหนักถึงพิษภัย
ของยาเสพติด

1

2

3

4

จัดทาปูาย แผ่นพับ เดิน
ปัญหายาเสพติดใน
รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ถึงโทษ พืน้ ที่ลดลง
ภัยของสารเสพติดทุกชนิด

ปีละ 1
โครงการ

1

2

3

4

จัดทาปูายเตือนโทษของยาเสพ ประชาชนมี
ติด จานวน 16 หมู่บ้าน
จิตสานึกที่ดเี พิ่มขึ้น

ปีละ 1
โครงการ

โครงการ/กิจกรรม
-โครงการแข่งขัน
กีฬาคาอาฮวน
สัมพันธ์ต้านยาเสพ
ติด
-โครงการค่ายบาบัด
เพื่อปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด
-โครงการฝึกอบรม
ให้ความรู้
-โครงการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์
-โครงการวัน
ต่อต้านยาเสพติด
โลก

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

หน่วย
สนับสนุน

งาน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม
งาน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

สานักปลัด

งาน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม
-โครงการปูายเตือน งาน
สร้างจิตสานึก
สาธารณสุข
ปูองกันยาเสพติดใน และ
หมู่บ้าน
สิ่งแวดล้อม

สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด

47
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ เทศบาลตาบลคาอาฮวน
( การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด )
ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.

ตัวชี้วัดระดับ/
เปูาประสงค์/
จุดมุ่งหมายเพื่อการ
พัฒนา(ตัวชี้วัดรวม)
69. ขับเคลื่อน
มีเครือข่ายในการ
สมัชชาหมู่บ้าน /พลัง ดาเนินงานด้านยา
แผ่นดินเอาชนะยา
เสพติด
เสพติดอาเภอเมือง
มุกดาหาร
70.โรงเรียนสีขาว
เยาวชนภายใน
ปลอดยาเสพติด
สถานศึกษาไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับสารเสพติด
ทุดชนิด
71. ต่อต้านยาเสพ
การแพร่ระบาดของ
ติดปูองกันการแพร่ ยาเสพติดในพื้นที่
ระบาดในพื้นที่
ลดลง

ค่าเปูาหมาย

เปูาประสงค์
ตามพันธกิจ

ความก้าว
หน้าของ
เปูาหมาย

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกล
ยุทธ์

สนับสนุนงบประมาณแก่พลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
อาเภอเมืองมุกดาหาร

มีเครือข่ายในการ
ปูองกันยาเสพติด
เพิ่มมากขึ้น

ปีละ 1
โครงการ

60
1

61
2

62
3

63
4

1

2

3

4

จัดกิจกรรมรณรงค์ อบรมให้
ความรู้ สร้างความเข้าใจถึง
โทษภัยของสารเสพติด

จานวนกลุ่มเสี่ยง
จากสถานศึกษา
ลดลง

ปีละ 1
โครงการ

1

2

3

4

จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
ในพื้นที่
สร้างหน่วยปฏิบัติการเฝูาระวัง
ในพื้นที่

จานวนการแพร่
ระบาดของยาเสพ
ติดในพื้นที่ลดลง

ปีละ 1
โครงการ

โครงการ/กิจกรรม
-โครงการสนับสนุน
พลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด
อาเภอเมือง
มุกดาหาร
-โครงการโรงเรียนสี
ขาวปลอดยาเสพติด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
งาน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

งาน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม
-โครงการต่อต้านยา งาน
เสพติดปูองกันการ สาธารณสุข
แพร่ระบาด
และ
สิ่งแวดล้อม

หน่วย
สนับสนุน
สานักปลัด

48
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ เทศบาลตาบลคาอาฮวน
ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.
พัฒนาสังคม
และคุณภาพ
ชีวิต
แนวทางที่ 8

ตัวชี้วัดระดับ/
เปูาประสงค์/
จุดมุ่งหมายเพื่อการ
พัฒนา(ตัวชี้วัดรวม)
72. เงินสงเคราะห์ มีการจ่ายเบี้ยยังชีพ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้แก่ผู้สูงอายุ

ค่าเปูาหมาย

เปูาประสงค์
ตามพันธกิจ

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

60
1

61
2

62
3

63
4

73. เงินสงเคราะห์ มีการจ่ายเบี้ยยังชีพ
เบี้ยยังชีพคน
ให้แก่คนพิการ
พิการ

1

2

3

4

จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการ
ในเขตตาบลคาอาฮวน

74. เงินสงเคราะห์ มีการจ่ายเบี้ยยังชีพ
เบี้ยยังชีพผู้ปุวย
ให้แก่ผู้ปุวยเอดส์
เอดส์

1

2

3

4

75. สืบสาน
ประเพณีวัน
สงกรานต์ และวัน
ผู้สูงอายุ

1

2

3

1

2

3

76. จัดกิจกรรม
วันคนพิการ

สร้างจิตสานึกให้
ลูกหลานได้ดูแลเอาใจ
ใส่ผู้สูงอายุ และดารง
ไว้ซึ่งประเพณีวัน
สงกรานต์
ให้คนพิการได้มีโอกาส
เข้าร่วมกิจกรรมของ
กลุ่มได้แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น คนพิการ
ได้เรียนรู้ในกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อปรับใช้ใน
ชีวิตประจาวัน

จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ
ในเขตตาบลคาอาฮวน

ตัวชี้วัดระดับกล
ยุทธ์

ความก้าว
หน้าของ
เปูาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยัง
ชีพครบทุกคนที่มี
คุณสมบัติครบ
ตามที่กาหนด
คนพิการที่ขึ้น
ทะเบียนได้รับเงิน
เบี้ยยังชีพทุกคน

ปีละ 1
โครงการ

-โครงการเงิน
สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ

งาน
สวัสดิการ
และสังคม
สงเคราะห์
งาน
สวัสดิการ
และสังคม
สงเคราะห์
งาน
สวัสดิการ
และสังคม
สงเคราะห์
งาน
สวัสดิการ
และสังคม
สงเคราะห์

ปีละ 1
โครงการ

-โครงการเงิน
สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพคนพิการ

จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ปุวย
เอดส์ในเขตตาบลคาอาฮวน

ผู้ปุวยเอดส์ได้รับ
เบี้ยยังชีพ

ปีละ 1
โครงการ

-โครงการเงิน
สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้ปุวยเอดส์

4

จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ และ
วันสงกรานต์

ปีละ 1
โครงการ

-โครงการสืบสาน
ประเพณีวัน
ผู้สูงอายุและวัน
สงกรานต์

4

จัดกิจกรรมวันคนพิการ

ผู้สูงอายุได้รับการ
ดูแลเอาใจใส่จาก
ลูกหลาน ผู้สูงอายุ
ได้รับการตรวจ
สุขภาพ
จานวนคนพิการที่
เข้าร่วมกิจกรรม
และสามารถนา
ความรู้ไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้

ปีละ 1
โครงการ

-โครงการัดกิจกรรม งาน
วันคนพิการ
สวัสดิการ
และสังคม
สงเคราะห์

หน่วย
สนับสนุน
สานักปลัด

สานักปลัด

49
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ เทศบาลตาบลคาอาฮวน
(ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์)
ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.

เปูาประสงค์
ตามพันธกิจ
77. ปรับปรุง
ซ่อมแซมบ้านผู้
ยากไร้ ผู้ยากจน

78. ส่งเสริม
กิจกรรมของ
ผู้สูงอายุในการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

ตัวชี้วัดระดับ/
เปูาประสงค์/
จุดมุ่งหมายเพื่อการ
พัฒนา(ตัวชี้วัดรวม)
เพื่อให้ผู้ยากไร้
ผู้ด้อยโอกาสมีบ้านพัก
อาศัยที่มั่นคงถาวร
มากขึ้น และมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น
เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มี
กิจกรรมร่วมกับชุมชน
ในการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

ค่าเปูาหมาย

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

60
2

61
4

62
6

63
8

1

2

3

4

ตัวชี้วัดระดับกล
ยุทธ์

จัดสรรงบประมาณจัดซื้อวัสดุ จานวนบ้านที่ได้รับ
ก่อสร้าง เพื่อสร้างบ้านให้กับ การปรับปรุง
ผู้ยากจน ผู้ยากไร้ คนพิการ ซ่อมแซมหรือ
ก่อสร้างใหม่
จัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

ความก้าว
หน้าของ
เปูาหมาย
ปีละ 2
โครงการ

จานวนผู้สูงอายุและ ปีละ 1
ประชาชนทั่วไปที่
โครงการ
เข้าร่วมกิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม
-โครงการก่อสร้าง/
ปรับปรุงซ่อมแซม
บ้านพักอาศัยให้กับ
ผู้ยากไร้ ผู้ยากจน
ผู้ด้อยโอกาส และ
คนพิการ
-โครงการส่งเสริม
กิจกรรมผู้สูงอายุใน
การอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

หน่วย
สนับสนุน

งาน
สวัสดิการ
และสังคม
สงเคราะห์

สานักปลัด

งาน
สวัสดิการ
และสังคม
สงเคราะห์

สานักปลัด

50
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ เทศบาลตาบลคาอาฮวน
ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ตัวชี้วัดระดับ/
ยุทธศาสตร์
เปูาประสงค์
เปูาประสงค์/
อปท.
ตามพันธกิจ
จุดมุ่งหมายเพื่อการ
พัฒนา(ตัวชี้วัดรวม)
การพัฒนา
1. จัดทา
มีการรับฟังปัญหาและ
การเมืองการ แผนพัฒนาท้องถิ่น/ ความต้องการของ
บริหาร
แผนชุมชน
ประชาชนนามา
ประกอบการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพิ่มขึ้น
2. เลือกตั้งผู้บริหาร มีการเลือกตั้งผู้บริหาร
และสภาท้องถิ่น
ท้องถิ่นและสภาท้องถิ่น
ที่เป็นไปด้วยความ
บริสุทธิ์ยุติธรรมเพิ่มขึ้น
3. ประชุม
ให้ประชาชนในหมู่บ้าน
ประชาคมหมู่บ้าน มีส่วนร่วมในการจัดทา
และระดับตาบล
แผนพัฒนาสามปี
4. เพิ่มระสิทธิภาพ
การปฏิบัติ งาน
ให้กับ
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน
5.เพื่อประสิทธิภาพ
ผู้บริหาร พนักงาน
สมาชิกสภา

ค่าเปูาหมาย

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

60
1

61
2

62
3

63
4

1

2

3

1

2

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การทางานของ
คณะกรรมการหมู่บ้าน
ในการจัดทาแผนชุมชน

1

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
เพิ่มความรู้ ปลูก
จิตสานึก ทัศนคติที่ดีต่อ
องค์กร

1

ตัวชี้วัดระดับกล
ยุทธ์

ความก้าว
หน้าของ
เปูาหมาย
ปีละ 1
โครงการ

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น/
แผนชุมชน

ความพึงพอใจของ
ประชาชนในพื้นที่
เพิ่มมากขึ้น

-โครงการจัดทา
งานวิชาการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น/ และ
แผนชุมชน
แผนงาน

4

จัดการเลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสภาท้องถิ่น

ความพึงพอใจของ
ประชาชนที่เพิ่มขึ้น

ปีละ 1
โครงการ

-โครงการเลือกตั้ง
ผู้บริหารและสภา
ท้องถิ่น

งานวิชาการ
และ
แผนงาน

3

4

-จัดเวทีประชาคมแต่ละ
หมู่บ้าน และเวทีประชาคม
ระดับตาบล

จานวนประชาชนที่
เข้าร่วมประชุม
ประชาคมแต่ละเวที

ปีละ 1
โครงการ

งานวิชาการ
และ
แผนงาน

2

3

4

-อบรมชี้แจงการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น/แผน
ชุมชน

แผนชุมชนมีความ
ถูกต้องเพิ่มมากขึ้น

ปีละ 1
โครงการ

-โครงการประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน
และประชาคม
ระดับตาบล
- โครงการฝึกอบรม
เพื่อเพิ่มศักยภาพให้
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน

2

3

4

ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
ของผู้บริหาร สมาชิกสภา
พนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้าง

ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในบทบาทหน้าที่
ตนเองเพิ่มขึ้น

ปีละ 1
โครงการ

-โครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน
ผู้บริหาร สมาชิก
พนักงาน

สานักปลัด

งานวิชาการ
และ
แผนงาน

หน่วย
สนับ
สนุน
สานัก
ปลัด

51
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ เทศบาลตาบลคาอาฮวน
ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
การพัฒนาคน
และสังคมเพื่อ
ยกระดับ
คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด
เสรมสร้างการ
บริหารจัดการ
ตามหลักธรร
มาภิบาล

ยุทธศาสตร์
อปท.

เปูาประสงค์
ตามพันธกิจ

การพัฒนา
6.วันสถาปนา
การเมืองการ เทศบาล/ วัน
บริหาร
ท้องถิน่ ไทย

ตัวชี้วัดระดับ/
เปูาประสงค์/
จุดมุ่งหมายเพื่อการ
พัฒนา(ตัวชี้วัดรวม)
ประชาชนได้รับทราบ
บทบาทอานาจหน้าที่
และการดาเนินงานของ
เทศบาล

ค่าเปูาหมาย

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

60
2

61
4

62
6

63
8

จัดทาปูายประชาสัมพันธ์
แผ่นพับ ร่วมกิจกรรมวัน
ท้องถิ่นไทย

7.อบรมงานสาร
บรรณให้กับ
พนักงานเทศบาล
พนักงานจ้าง
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน
8.พัฒนา
บุคคลากรให้มี
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
มากยิ่งขึ้น

สร้างความเข้าใจในการ
จัดทาหนังสือราชการที่
ถูกต้องตามระเบียบงาน
สารบรรณ

-

1

-

2

จัดฝึกอบรมงานสารบรรณ
ให้กับพนักงานเทศบาล
พนักงานจ้าง คณะกรรมการ
หมู่บ้าน

-เพื่อประสิทธิภาพ
พนักงานเทศบาลให้มี
ความรู้ตามมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่ง

2

4

6

8
10

จัดส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมตามหลักสูตรของ
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

9.สนับสนุน
กองทุนบาเหน็จ
บานาญ

-เพื่อสมทบกองทน
บาเหน็จบานาญของ
ข้าราชการท้องถิ่น

1

2

3

4

จ่ายเงินสมทบกองทุน
บาเหน็จบานาญข้าราชการ
ท้องถิ่น

10.ตรวจสุขภาพ
ประจาปี

บุคลากรมีสุขภาพ
แข็งแรงและศักยภาพใน
การปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

1

2

3

4

ตรวจสุขภาพบุคลากรใน
สังกัด ปีละ 1 ครั้ง

ตัวชี้วัดระดับกล
ยุทธ์

ความก้าว
หน้าของ
เปูาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ประชาชนได้
รับทราบถึงอานาจ
หน้าที่และบทบาท
การดาเนินงานของ
เทศบาล
พนักงานเทศบาล
พนักงานจ้าง
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ปฏิบัติงาน
สารบรรณได้ถูกต้อง
มากยิ่งขึ้น
บุคลากรมีความรู้
เพิ่มมากยิ่งขึ้นตาม
ตามมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่ง

ปีละ 2
โครงการ

-โครงการวัน
เทศบาล
-โครงการวัน
ท้องถิ่นไทย

สานักปลัด

สองปี 1
โครงการ

-โครงการฝึกอบรม
งานสารบรรณ

สานักปลัด

ปีละ 2
ราย

สานักปลัด

บุคลากรได้รับ
เงินเดือนจากเงิน
สมทบเมื่อ
เกษียณอายุราชการ
บุคลากรมีสุขภาพ
แข็งแรงเพิ่มขึ้น

ปีละ 1
โครงการ

-โครงการจัดส่ง
บุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมตาม
หลักสูตรกรม
ส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
-โครงการสมทบ
กองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น
-โครงการตรวจ
สุขภาพประจาปี

ปีละ 1
โครงการ

กองคลัง

สานักปลัด

หน่วย
สนับสนุน

52
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ เทศบาลตาบลคาอาฮวน
ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.

เปูาประสงค์
ตามพันธกิจ
11.พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมบุคลากร

ตัวชี้วัดระดับ/
เปูาประสงค์/
จุดมุ่งหมายเพื่อการ
พัฒนา(ตัวชี้วัดรวม)
บุคลากรมีจิตสานึก
คุณธรรมของการเป็น
ข้าราชการและ
นักการเมืองที่ดีเพิ่มขึ้น

ค่าเปูาหมาย

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

60
1

61
2

62
3

63
4

จัดทาประกาศคุณธรรม
จริยธรรมของบุคลากรใน
สานักงาน ทต.คาอาฮวน

12.ภาษีน่ารู้ของ
ผู้ประกอบการ

มีการจัดเก็บภาษีที่มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

1

2

3

4

13.จัดทาแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน
14.การจัดเก็บภาษี
นอกเวลาราชการ

เพื่อสารวจข้อมูลเบื้อ
ต้นของผู้อยู่ในข่าย
ชาระภาษี
เพื่ออานวยความ
สะดวกให้ประชาชน
ที่มาใช้บริการชาระ
ภาษี
มีประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้ที่เพิ่มขึ้น

1

2

3

4

1

2

3

4

จัดทาคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ออกจัดเก็บภาษีนอกเวลา
ราชการ

1

2

3

4

จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การ
ชาระภาษี

มีสานักงานที่สะอาด
เรียบร้อยสวยงาม

1

2

3

4

ปรับปรุงภูมิทัศน์และตกแต่ง
สานักงานเทศบาล

15.เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้
16.ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์สถานที่
สานักงานเทศบาล

ผู้ประกอบการในพื้นที่ที่มี
หน้าที่ชาระภาษีให้แก่ ทต.คา
อาฮวน
จัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินของเทศบาล

ตัวชี้วัดระดับกล
ยุทธ์

ความก้าว
หน้าของ
เปูาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

บุคลากรมีจิตสานึก
คุณธรรมของการ
เป็นข้าราชการและ
นักการเมืองที่ดี
เพิ่มขึ้น
มีการเสียภาษี
เพิ่มขึ้น

ปีละ 1
โครงการ

-โครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม
บุคลากร

สานักปลัด

ปีละ 1
โครงการ

กองคลัง

การจัดเก็บภาษีที่มี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ชาระภาษีเพิ่มมาก
ยิ่งขึ้น
ร้อยละของการ
ชาระภาษี

ปีละ 1
โครงการ

-โครงการภาษีน่ารู้
ของ
ผู้ประกอบการ
-โครงการจัดทา
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
-โครงการจัดเก็บ
ภาษีนอกเวลา
ราชการ

กองคลัง

สานักงานมีความ
เป็นสัดส่วน มี
ระเบียบเรียบร้อย
สะอาดดูงามตา

ปีละ 1
โครงการ

-โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้
-โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์และ
สานักงาน ทต.คา
อาฮวน

ปีละ 1
โครงการ
ปีละ 1
โครงการ

กองคลัง
กองช่าง
สานักปลัด
กองคลัง

สานักปลัด
กองช่าง

หน่วย
สนับสนุน

สานักปลัด

53
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ เทศบาลตาบลคาอาฮวน
ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.

ตัวชี้วัดระดับ/
เปูาประสงค์
เปูาประสงค์/
ตามพันธกิจ
จุดมุ่งหมายเพื่อการ
พัฒนา(ตัวชี้วัดรวม)
17.จัดหาวัสดุ
มีการบริการประชาชน
ครุภัณฑ์ เพื่อเพิ่ม ที่เป็นไปด้วยความ
ประสิทธิภาพการ รวดเร็วและมี
ปฏิบัติงาน
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
18. ปรับปรุง
มีครุภัณฑ์ เครื่องมือ
ซ่อมแซม ครุภัณฑ์ เครื่องใช้ต่างๆ ให้
เครื่องมือ
สามารถใช้งานได้ดี
เครื่องใช้ในการ
เพิ่มขึ้น
ปฏิบัติราชการ
19.ศูนย์ข้อมูล
มีข้อมูลข่าวสารต่างๆ
ข่าวสาร
ของเทศบาลและ
ประชาสัมพันธ์การ
ดาเนินงานของ
เทศบาลที่เพิ่มขึ้น
20. พัฒนาและ
มีข้อมูลข่าวสารและ
ปรับปรุงเว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์การ
ทต.คาอาฮวน
ดาเนินงานของ ทต.
เพิ่มขึ้น
21.ประชาสัมพันธ์ มีการประชาสัมพันธ์
ข่าวสารงาน ทต. ข้อมูลข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้างของ ทต.
เพิ่มขึ้น

ค่าเปูาหมาย

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกล
ยุทธ์

ความก้าว
หน้าของ
เปูาหมาย

60
1

61
2

62
3

63
4

1

2

3

4

ปรับปรุง ซ่อมแซม ครุภัณฑ์
เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆให้
สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ

จานวนครุภัณฑ์
เครื่องมือ เครื่องใช้
ในการปฏิบัติงาน

1

2

3

4

ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ทต.คาอาฮวนให้มีเอกสาร
ครบถ้วนตามที่กฎหมาย
กาหนด

มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปีละ 1
ที่ให้บริการ
โครงการ
ประชาชนที่ดีขึ้น

1

2

3

4

พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซด์
ของ ทต.คาอาฮวน

1

2

3

4
5

จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ใน จานวนวัสดุ
สานักงาน
ครุภัณฑ์ที่เพิ่มมาก
ขึ้น

ประชาชนได้
รับทราบข้อมูล
ข่าวสารต่างๆเพิ่ม
มากขึ้น
จัดทาจดหมายข่าว/แผ่นพับ/ ประชาชนมีช่องทาง
เว็บไซด์ ฯลฯ
ในการรับทราบ
ข้อมูลข่าวสารของ
ทต. เพิ่มขึ้น

ปีละ 1
โครงการ

ปีละ 1
โครงการ

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

หน่วย
สนับสนุน

-โครงการจัดหาวัสดุ สานักปลัด
ครุภัณฑ์ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน
-โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมครุภัณฑ์
เครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติ
ราชการ
-โครงการปรับปรุง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ทต.คาอาฮวน

สานักปลัด

งานวิชาการ
และ
แผนงาน

สานักปลัด

ปีละ 1
โครงการ

-โครงการพัฒนา
และปรับปรุงเว็บ
ไซด์ ทต.คาอาฮวน

งานวิชาการ
และ
แผนงาน

สานักปลัด

ปีละ 1
โครงการ

-โครงการ
ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารงาน ทต.

งานวิชาการ
และ
แผนงาน

54
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ เทศบาลตาบลคาอาฮวน
ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.

ตัวชี้วัดระดับ/
เปูาประสงค์/
จุดมุ่งหมายเพื่อการ
พัฒนา(ตัวชี้วัดรวม)
22. สารวจความ มีการสารวจความพึง
พึงพอใจในการ
พอใจในการให้บริการ
ให้บริการของ ทต. ประชาชนของ ทต.
คาอาฮวน
คาอาฮวน ที่มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
23.ให้ความรู้เรื่อง ส่งเสริมความรู้
พรบ.ข้อมูล
เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูล
ข่าวสาร
ข่าวสารให้ประชาชน
และพนักงานเทศบาล
ตาบลคาอาฮวน
24. สนับสนุน
เพื่อให้การบริการ
กิจกรรมตาม
ประชาชนด้านสถานที่
โครงการจัดหวัด รองรับการจัดกิจกรรม
เคลื่อนที่
จังหวัดเคลื่อนที่
25. จัดซื้อ
เพื่อส่งเสริมให้
หนังสือพิมพ์ สื่อ ประชาชนรักการอ่าน
สิ่งพิมพ์สาหรับที่ เกิดการเรียนรู้ตาม
อ่านหนังสือพิมพ์ อัธยาศัย
ประจาหมู่บ้าน

ค่าเปูาหมาย

เปูาประสงค์
ตามพันธกิจ

ความก้าว
หน้าของ
เปูาหมาย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกล
ยุทธ์

สารวจความพึงพอใจในการ
ให้บริการประชาชน ปีละ 1
ครั้ง

ความพึงพอใจใน
หารให้บริการ
ประชาชนที่เพิ่มขึ้น

ปีละ 1
โครงการ

-โครงการสารวจ
ความพึงพอใจใน
การให้บริการของ
ทต.คาอาฮวน

สานักปลัด
เทศบาล

จานวนประชาชน
พนักงานเทศบาลมี
ความรู้เกี่ยวกับ
พรบ.ข่าวสารเพิ่ม
มากขึ้น
จานวนประชาชนที่
เข้าร่วมกิจกรรม

ปีละ 1
โครงการ

-โครงการฝึกอบรม
ความรู้ พรบ.ข้อมูล
ข่าวสาร

สานักปลัด

ปีละ 1
โครงการ

สานักปลัด

ประชาชนมีช่องทาง
การเรียนรู้เพิ่มมาก
ขึ้น

ปีละ 1
โครงการ

-โครงการจัด
กิจกรรมตาม
โครงการจัดหวัด
เคลื่อนที่
-โครงการจัดซื้อ
หนังสือพิมพ์ สื่อ
สิ่งพิมพ์

60
1

61
2

62
3

63
4

1

2

3

4

จัดฝึกอบรมให้กับประชาชน
ทั่วไป และพนักงานเทศบาล

1

2

3

4

อุดหนุนที่ทาการปกครอง
อาเภอเมืองมุกดาหารในการ
จัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่

1

2

3

4

จัดซื้อหนังสือพิมพ์ สื่อ
สิ่งพิมพ์

โครงการ/กิจกรรม

สานักปลัด

หน่วย
สนับสนุน

55
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ เทศบาลตาบลคาอาฮวน
ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
การพัฒนา
เกษตรกรรม
และ
อุตสาหกรรม
การเกษตร
อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด
เสริมสร้าง
การเกษตรให้
มี
ประสิทธิภาพ
อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์
อปท.

เปูาประสงค์
ตามพันธกิจ

การพัฒนา
ด้าน
เศรษฐกิจ
ส่งเสริมการ
ลงทุน
การค้าและ
การเกษตร

1. ส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพตาบลคาอา
ฮวน

2. อบรมการใช้
อินเตอร์เน็ตเพื่อ
เพิ่มช่องทางใน
การจาหน่าย
สินค้ากลุ่มอาชีพ
3.ขับเคลื่อนและ
ขยายผลการ
พัฒนาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อ
แก้ปัญหาความ
ยากจน
4. การผลิตเชื่อรา
ไตรโคเดอร์ม่า
ปูองกันโรคไหม้

ตัวชี้วัดระดับ/
เปูาประสงค์/
จุดมุ่งหมายเพื่อการ
พัฒนา(ตัวชี้วัดรวม)
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้มี
ความเข้มแข็งสามารถ
ดาเนินงานแบบยั่งยืน
สร้างรายได้ให้กับ
ครอบครัว

ค่าเปูาหมาย

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

60
1

61
2

62
3

63
4

ส่งเสริมให้สมาชิกใน
กลุ่มอาชีพสามารถใช้
อินเตอร์เน็ตเพื่อเพิ่ม
ช่องทางในการ
จาหน่ายสินค้า
ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนให้
สามารถพึ่งพาตนเอง
ได้

1

2

3

1

2

เพื่อปูองกันการเกิด
เชื้อราในนาข้าว และ
เพื่อปูองกันโรคระบาด
ในนาข้าว

1

2

ตัวชี้วัดระดับกล
ยุทธ์

ความก้าว
หน้าของ
เปูาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

หน่วย
สนับสนุน

สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆใน
เขตตาบลคาอาฮวน เช่น การ
อุดหนุนกลุ่มอาชีพ การให้
กู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยต่า
เป็นต้น

กลุ่มอาชีพที่มีความ
เข้มแข็งสามารถ
ดาเนินงานได้อย่าง
ยั่งยืน

ปีละ 1
โครงการ

-โครงการส่งเสริม
สนับสนุน กลุ่ม
อาชีพในเขตตาบล
คาอาฮวน

งาน
สวัสดิการ
และสังคม

4

จัดฝึกอบรมการใช้
อินเตอร์เน็ตให้กับกลุ่มอาชีพ
เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด

กลุ่มอาชีพมีช่องทาง
จาหน่ายสินค้า
เพิ่มขึ้น

ปีละ 1
โครงการ

งาน
สวัสดิการ
และสังคม

3

4

จัดฝึกอบรม เรียนรู้ ดูงาน
ประชาชนสามารถ
การเกษตรแบบพอเพียง
พึ่งพาตนเองได้
อุดหนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-โครงการฝึกอบรม
การใช้อินเตอร์เน็ต
เพื่อเพิ่มช่อง
ทางการจาหน่าย
สินค้า
-โครงการขับเคลื่อน
และขยายผลการ
พัฒนาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
แบบพอเพียง

งาน
สวัสดิการ
และสังคม

สานักปลัด

3

4

ผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า

-โครงการผลิตเชื้อ
ราไตรโคเดอร์ม่า

งาน
สวัสดิการ
และสังคม

สานักปลัด

ปีละ 1
โครงการ

โรคระบาดในนาข้าว ปีละ 1
ลดลง
โครงการ

56
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ เทศบาลตาบลคาอาฮวน
ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
การจัดการ
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม
เพื่อเป็นการ
พัฒนาอย่าง
ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.

เปูาประสงค์
ตามพันธกิจ

เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ
ของการ
อนุรักษ์และ
พื้นฟู
สิ่งแวดล้อม

การพัฒนา
ด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

1. ส่งเสริมการ
ปลูกปุาชุมชน

2.ควบคุมไฟปุา
3.วันสิ่งแวดล้อม
โลก

4. ส่งเสริมการ
เรียนรู้เทคโนโลยี
พลังงานทดแทน

ตัวชี้วัดระดับ/
เปูาประสงค์/
จุดมุ่งหมายเพื่อการ
พัฒนา(ตัวชี้วัดรวม)
เพื่อเพิ่มปริมาณต้นไม้
ให้กับผืนปุา ให้
ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน และ
สร้างจิตสานึกรักษาปุา
ไม้ และเพื่อเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวและ
สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนารถ
มีเครือข่ายในการ
ปูองกันและเฝูาระวัง
ไฟปุาเพิ่มมากขึ้น
สร้างจิตสานึกให้
ประชาชนรักหวงแหน
สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
มีศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน ทต.คาอาฮวน

ค่าเปูาหมาย

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

60
1

61
2

62
3

63
4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

ตัวชี้วัดระดับกล
ยุทธ์

ความก้าว
หน้าของ
เปูาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

หน่วย
สนับสนุน

จัดกิจกรรมการปลูกป่าให้กับ
ชุมชน ป่าสาธารณะ
ประโยชน์

จานวนพื้นที่ป่าสี
เขียวเพิ่มมากขึ้น

ปีละ 1
โครงการ

-โครงการรวมใจ
ภักดิ์รักพื้นที่สีเขียว

งาน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

สานักปลัด

จัดกิจกรรมรณรงค์และอบรม
ให้ความรู้เครือข่ายเฝูาระวัง
และปูองกันไฟปุา
จัดกิจกรรมรณรงค์ เช่น ปูาย
ประชาสัมพันธ์ ฯ

มีเครือข่ายในการ
ปูองกันไฟปุาเพิ่ม
มากขึ้น
ประชาชนมี
จิตสานึกและใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างประหยัดคุ้มค่า
เพิ่มขึ้น
มีศูนย์การเรียนรู้ที่
เพิ่มขึ้น

ปีละ 1
โครงการ

-โครงการจัดตั้ง
เครือข่ายปูองกันไฟ
ปุา
-โครงการวัน
สิ่งแวดล้อมโลก

งานปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย
งาน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

สานักปลัด

-โครงการส่งเสริม
การเรียนรู้
เทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน

งานสวัดิการ สานักปลัด
และสังคม

จัดตั้งศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
ทต.คาอาฮวน

ปีละ 1
โครงการ

ปีละ 1
โครงการ

สานักปลัด

57
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ เทศบาลตาบลคาอาฮวน
ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.

เปูาประสงค์
ตามพันธกิจ
5. พัฒนาหมู่บ้าน
เฉลิมพระเกียรติ
6. ส่งเสริมความ
ร่วมมือในการ
กาจัดขยะ

ตัวชี้วัดระดับ/
เปูาประสงค์/
จุดมุ่งหมายเพื่อการ
พัฒนา(ตัวชี้วัดรวม)
มีความสามัคคี
สมานฉันท์ปรองดอง
ภายในหมู่บ้านเพิ่มขึ้น

ค่าเปูาหมาย
60

61

62

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
63

มีขยะในชุมชนและ
บ้านเรือนประชาชน
ลดลง

7. จัดหาบ่อขยะ มีการกาจัดขยะอย่าง
และการกาจัดขยะ ถูกวิธี ลดปริมาณขยะ
ในพื้นที่ สามารถใช้
ประโยชน์จากขยะได้
8. ก่อสร้างเมรุเผา เพื่อจัดสถานที่ในการ
ศพ
ประกอบพิธีให้เป็น
ระเบียบ

-

1

-

2

1

3

ตัวชี้วัดระดับกล
ยุทธ์

-

4

ความก้าว
หน้าของ
เปูาหมาย

ร่วมกิจกรรมการพัฒนา
หมู่บ้านเนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนม์พรรษา 5 โนวาคม และ
12 สิงหาคม
-จัดตั้งกองทุนขยะ
ประชาสัมพันธ์การคัดแยก
ขยะในครัวเรือน
-จ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะ

ประชาชนมีความรัก ปีละ 2
ความสามัคคีเพิ่มขึ้น โครงการ

จัดหาแหล่งกาจัดขยะ และ
วิธีการกาจัดขยะอย่างถูกวิธี
และใช้ประโยชน์จากขยะ

สามารถแปรสภาพ
ขยะให้เกิด
ประโยชน์

จัดการก่อสร้างเมรุเผาศพ

ได้อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมในการ
ประกอบพิธีเมื่อ
เสียชีวิต

ขยะในครัวเรือน
ลดลง

ปีละ 2
โครงการ

โครงการ/กิจกรรม
-โครงการพัฒนา
หมู่บ้านเฉลิมพระ
เกียรติ

-โครงการส่งเสริม
ความร่วมมือในการ
กาจัดขยะ
-โครงการจ้างเหมา
บริการกาจัดขยะ
1 โครงการ -โครงการจัดหาบ่อ
กาจัดขยะและวิธี
กาจัดขยะอย่างถูก
วิธี
ปีละ 1
-โครงการก่อสร้าง
โครงการ
เมรุเผาศพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
งาน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม
งาน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม
งาน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม
งาน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

หน่วย
สนับสนุน
สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด
กองช่าง
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บทที่ 5 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง
และ ความสาเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและ
ประเมินผล โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดาเนินการตามแผนดาเนินงานว่าเป็นไปตาม
เปูาหมายการพัฒนาที่ สอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กาหนดหรือไม่ และ โครงการพัฒนานั้นประสบความสาเร็จตามกรอบการประเมินในระดับใด โดยมีขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กาหนดกรอบ แนวทาง และ
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ประเมินผลโครงการพัฒนาตามที่ได้ดาเนินการ ดังนี้
1.1 การกาหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผน กาหนด
แนวทางการ ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
1) ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่กาหนด
2) ความเพียงพอของทรัพยากรเพื่อการดาเนินกิจกรรมของหน่วยงาน
3) ความก้าวหน้าของกิจกรรมที่กาหนดไว้ตามแผนโดยมีการติดตามผล
4) ประสิทธิภาพ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้
ในการประเมิน ประสิทธิภาพ
5) ประสิทธิผล เป็นการศึกษาผลที่ได้รับ
6) ผลลัพธ์และผลผลิต เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการทากิจกรรมที่
มีต่อกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม
7) การประเมินผลกระทบ เป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจนาแนวทางทั้งหมดที่
กาหนดมาใช้ หรือ อาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถประเมินความสอดคล้องและความสามารถวัด
ความสาเร็จหรือความก้าวหน้า ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่
กับคณะกรรมการฯ จะพิจารณา
1.2 การกาหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการ
พัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจกาหนดแนวทาง ดังนี้
1) การประเมินผลกระบวนการหรือการประเมินประสิทธิภาพ
2) การประเมินผลโครงการหรือการประเมินประสิทธิผล
3) การประเมินผลกระทบ
ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดาเนินการการติดตามและ
ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กาหนด โดย
สามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
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ขั้นตอนที่3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดาเนินการการติดตามและ
ประเมินผลโครงการพัฒนา ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กาหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้
ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
ขั้นตอนที่ 4 รายงานและเสนอความเห็นชอบซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นนาเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็นชอบหรือ
ข้อเสนอแนะใน รายงานการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
โครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น
และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดได้
5.2 ระเบียบ วิธีการติดตามและประเมินผล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28, ข้อ 29, ข้อ 30 และข้อ 31
ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย
(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวนสองคน
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการ อีก
หนึ่งคนทาหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสองปี
และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้
ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปีทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
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ข้อ 30 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดาเนินการ หรือร่วม
ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้โดยมีขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้
(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทาร่างข้อกาหนด ขอบข่าย
และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดาเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหาร ท้องถิ่น
(2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกาหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงาน
(3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดาเนินการหรือร่วมดาเนินการติดตามและประเมินผล
(4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดาเนินการหรือร่วมดาเนินการติดตามและ ประเมินผล
รายงานผลการดาเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อ
ประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ พัฒนา
ท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปีทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
ข้อ 31 เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กร ปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตาม และประเมินผล
การดาเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม
วิธีในการติดตามและประเมินผล มีขั้นตอนการติดตามและประเมินผลดังนี้
1. กาหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. สร้างและพัฒนาเครื่องมือสาหรับการติดตามและประเมินผล
3. เสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบแนวทาง วิธีการ และเครื่องมือสาหรับการติดตามและประเมินผล
4. ประชุมชี้แจงแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผล ร่วมกับคณะผู้บริหารและผู้ที่
เกี่ยวข้องเพื่อจัดเตรียมข้อมูลสาหรับรองรับการประเมินก่อนลงพื้นที่จริง
5. ลงพื้นที่สาหรับติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กาหนด
6. ประชุมสาหรับการติดตามและประเมินผลกับคณะผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามกรอบ
แนวทางและวิธีการที่กาหนด
5.3 กาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กาหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามประเมินผล ดังนี้
1. การใช้แบบสอบถาม
2. การสัมภาษณ์มีแบบสอบถาม
3. การสังเกตหรือการสนทนากลุ่ม

