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คำนำ 

 

  เทศบาลตำบลคำอาฮวน  ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  แก้ไข  เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  1/2564  ขึ้น  จากการระดมความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะและจากสภาพปัญหาความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่รวมทั้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง   เพ่ือเทศบาลตำบลคำอาฮวนสามารถนำไปใช้เป็น
แนวทางในการบริหาร การพัฒนาตำบล  เพ่ือแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  เกิดประโยชน์และความพึงพอใจแก่ประชาชน  ซึ่งได้ดำเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2559  และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  

 
  เทศบาลตำบลคำอาฮวน  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข  
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  1/2564  ของเทศบาลตำบลคำอาฮวน  จะเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนใน
สังคม ที่จะใช้เป็นกรอบทิศทางการดำเนินงานในบทบาทภารกิจที่รับผิดชอบเพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ของการ
ปฏิบัติงานทั้งปัจจุบันและอนาคตที่จะได้มีข้ึนต่อการพัฒนาเทศบาลตำบลคำอาฮวน  ต่อไป 
 
  

                เทศบาลตำบลคำอาฮวน  
 มีนาคม  2564 
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ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน   

1. ด้านกายภาพ     
    1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล      
   ตำบลคำอาฮวนเป็นตำบลหนึ่งในเขตอำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ห่างจากตัวอำเภอไปทาง
ทิศใต้ ประมาณ 7 กิโลเมตร ตามถนนชยางกรหูรือเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  212  ซึ่งเป็นเส้นทางหลักของ
การคมนาคมของตำบลคำอาฮวน  มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลใกล้เคียงดังนี้ 
   ทิศเหนือ    ติดต่อกับ  เขตเทศบาลเมืองมุกดาหารและเขตตำบลมุกดาหาร  อำเภอเมืองมุกดาหาร       
   ทิศใต้        ติดต่อกับ  เขตตำบลดงเย็น  อำเภอเมืองมุกดาหาร และเขตตำบลหนองแวง       
                             อำเภอนิคมคำสร้อย   จังหวัดมุกดาหาร 
   ทิศตะวนัออก   ติดต่อกับ   เขตตำบลนาสีนวน  อำเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 
   ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ  ตำบลนาโสก    อำเภอเมืองมุกดาหาร     จังหวัดมุกดาหาร 
   สภาตำบลคำอาฮวนได้จัดตั้งเป็น องค์การบริหารส่วนตำบล  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย                      
ลงวันที่  19  มกราคม  พ.ศ.  2539   และองค์การบริหารส่วนตำบลได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล  เมื่อวันที่    
30 สิงหาคม  2550   ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2550 
    1.2  เนื้อที่ 
   พ้ืนที่ของตำบลคำอาฮวน ที่อยู่ในเขตการควบคุมของเทศบาลตำบลคำอาฮวน  มีพื้นที่ประมาณ   
140.72  ตารางกิโลเมตร  หรือ ประมาณ    87,950    ไร่ 
   1.3  ลักษณะภูมิประเทศ      
   พ้ืนที่และลักษณะภูมิประเทศของตำบลคำอาฮวนมีลักษณะเป็นที่ราบสูงและมีภูเขาล้อมรอบแนวเขต
ตำบลทั้งสามด้าน  คือ  ด้านทิศตะวันออกมีภูหิน  ภูโปร่ง  ภูรังและภูจอมศรี  ทางด้านทิศใต้  มีภูวัด  ภูรัง                       
ภูขี้แก้ว  และภูหมากยาง  ทางทิศตะวันตก  มีภูเกี่ยวข้าว  ภูอีเผิ่ม  ภูหินขัน  ส่วนในบริเวณพ้ืนทีต่อนกลางและ
ตอนเหนือของตำบลเป็นที่ราบ   มีลำห้วยหลายสายไหลผ่าน   ได้แก่  ห้วยงิ้ว  ห้วยมหาราช  ห้วยแคน  และ 
ห้วยคำ  ซึ่งยังไม่สามารถนำมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการเกษตรได้อย่างสูงสุด   
   1.4 ลักษณะภูมิอากาศ     
    - ฤดูหนาว   จะอยู่ในช่วงเดือน  พฤศจิกายน  - กุมภาพันธ์  จะได้รับลมมรสุมจากประเทศเพ่ือนบ้าน
ทำให้อากาศเย็นลง  มีความแห้งแล้ง  มีลมพัด 
   - ฤดูร้อน  จะอยู่ในช่วงเดือน  มีนาคม – พฤษภาคม    สภาพอากาศจะร้อนคือ  จะคล้ายกับพ้ืนที่ภาค
อีสานทั่วไป 
   - ฤดูฝน  จะอยู่ในช่วงเดือน   มิถุนายน – ตุลาคม   ฝนจะเริ่มตกประปราย  คือเริ่มการทำนา 
   1.5. ลักษณะของดิน     

 ลักษณะของดินในพ้ืนที่เป็นดินร่วน ดินเหนียว พื้นราบเหมาะแก่การเกษตร ทำนา ทำสวน 
   1.6 ลักษณะของแหล่งน้ำ     

 มีแหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่าน ได้แก่ ลำห้วยงิ้ว  ลำห้วยส้มกบ ฯลฯ   
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   1.7 ลักษณะของไม้และปา่ไม้      
   ในพ้ืนที่อยู่ในเขตป่าไม้เสื่อมโทรมบางส่วน แต่มีต้นไม้ทีช่าวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบ   

2. ด้านการเมือง/การปกครอง     
   2.1 เขตการปกครอง เทศบาลตำบลคำอาฮวน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  2 เขต  ทั้งหมด 16 
หมู่บ้าน  ดังนี้   
   เขตการปกครองที่ 1 ประกอบด้วย 
    หมู่ที่  1 บ้านคำอาฮวน มีพ้ืนที่อยู่ในเขตเทศบาลเต็มหมู่บ้าน 
    หมู่ที่  3 บ้านคำเขือง  มีพ้ืนที่อยู่ในเขตเทศบาลเต็มหมู่บ้าน 
    หมู่ที่  4 บ้านพรานอ้น มีพ้ืนที่อยู่ในเขตเทศบาลเต็มหมู่บ้าน  
               หมู่ที่  5 บ้านดงมัน  มีพ้ืนที่อยู่ในเขตเทศบาลเต็มหมู่บ้าน 
    หมู่ที่  10 บ้านโค้งสำราญ มีพ้ืนที่อยู่ในเขตเทศบาลเต็มหมู่บ้าน 
    หมู่ที่  13 บ้านพรานอ้น มีพ้ืนที่อยู่ในเขตเทศบาลเต็มหมู่บ้าน 
    หมู่ที่  14 บ้านแสงอรุณ มีพ้ืนที่อยู่ในเขตเทศบาลเต็มหมู่บ้าน 
    หมู่ที่  15 บ้านคำอาฮวน มีพ้ืนที่อยู่ในเขตเทศบาลเต็มหมู่บ้าน    
           เขตการปกครองท่ี  2  ประกอบด้วย 
    หมู่ที่  2 บ้านเหมืองบ่า มีพ้ืนที่อยู่ในเขตเทศบาลเต็มหมู่บ้าน 
    หมู่ที่  6 บ้านคำเม็ก  มีพ้ืนที่อยู่ในเขตเทศบาลเต็มหมู่บ้าน 
    หมู่ที่  7 บ้านโนนสะอาด มีพ้ืนที่อยู่ในเขตเทศบาลเต็มหมู่บ้าน 
    หมู่ที่  8 บ้านโคกสูง  มีพ้ืนที่อยู่ในเขตเทศบาลเต็มหมู่บ้าน 
    หมู่ที่  9 บ้านเหล่าคราม มีพ้ืนที่อยู่ในเขตเทศบาลเต็มหมู่บ้าน 
    หมู่ที่  11 บ้านหนองแต้   มีพ้ืนที่อยู่ในเขตเทศบาลเต็มหมู่บ้าน 
    หมู่ที่  12 บ้านเหล่าคราม มีพ้ืนที่อยู่ในเขตเทศบาลเต็มหมู่บ้าน 
    หมู่ที่  16 บ้านเหมืองบ่า มีพ้ืนที่อยู่ในเขตเทศบาลเต็มหมู่บ้าน 
 
 2.2 การเลือกตั้ง       
   การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำอาฮวน  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 
2496 (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่  14)  พ.ศ. 2562  มีจำนวน  16  หมู่บ้าน  หากมีการเลือกตั้งในครั้งหน้า จะมี
ผู้บริหารท้องถิ่น ( นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน ) จำนวน 1 คน จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น  2  เขต  เขตละ  6  คน  รวมเป็น  12  คน 
 
 
 
 



 

    6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    7 

 

3. ประชากร    
   ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากรตำบลคำอาฮวน  มีทั้งหมด  16  หมู่บ้าน                                                      
มีประชากร  รวมทั้งสิ้น  จำนวน  12,855 คน  เป็นชาย  จำนวน  6,469  คน  เป็นหญิง  จำนวน  6,386  คน   
มีครัวเรือน  จำนวน  4,655  ครัวเรือน 
 
   3.1 จำนวนประชากร 
 

ชื่อหมู่บ้าน 
จำนวนประชากร 

จำนวนครัวเรือน 
ชาย หญิง รวม 

ทะเบียนบ้านกลาง 12 6 18 1 
1.   บ้านคำอาฮวน 439 414 853 352 
2.   บา้นเหมืองบ่า 344 321 665 265 
3.   บ้านคำเขือง 372 345 717 260 
4.   บ้านพรานอ้น 400 382 782 254 
5.   บ้านดงมัน 397 399 796 257 
6.  บ้านคำเม็ก 467 502 969 384 
7.   บ้านโนนสะอาด 480 500 980 336 
8.   บ้านโคกสูง 574 484 1,058 391 
9.  บ้านเหล่าคราม 505 475 980 339 
10.  บ้านโค้งสำราญ 429 413 842 256 
11.  บ้านหนองแต้ 345 350 695 324 
12.  บ้านเหล่าคราม 349 359 708 238 
13.  บ้านพรานอ้น 411 409 820 274 
14.  บ้านแสงอรุณ 347 394 741 239 
15.  บ้านคำอาฮวน 356 362 718 249 
16.  บ้านเหมืองบ่า 254 277 531 237 

รวม 6,469 6,386 12,855 4,655 
                                                      

                                                                   ข้อมูล  ณ  เดือน  เมษายน  2564  เทศบาลตำบลคำอาฮวน 
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   3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร      

อายุ ชาย หญิง รวม 
0-3 271 237 508 
4-6 210 222 432 
7-10 360 308 668 
11-13 255 237 492 
14-16 239 252 491 
17-20 335 296 631 
21-30 980 952 1,932 
31-40 995 984 1,979 
41-50 1154 1132 2,286 
51-60 912 882 1,794 
61-100 758 881 1,639 

มากกว่า 100  - 3 3 
รวม 6,469 6,386 12,855 

                                           
                                                    ข้อมูล  ณ  เดือน  เมษายน  2564  เทศบาลตำบลคำอาฮวน 

4. สภาพทางสังคม     
   ความเป็นอยู่ของประชาชนภายในเขตเทศบาลส่วนใหญ่ก้ำกึ่งกันระหว่างสังคมเมืองและสังคมชนบท  
จะมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่พึ่งพาอาศัยกันและกัน และมีความใกล้ชิดกันทางสายเลือดวงศ์ตระกูลมีความสามารถใน
การรวมกลุ่มเพ่ือประชุมหรือประชาคมหมู่บ้านได้ในระดับปานกลาง   
   4.1 การศึกษา       
   เทศบาลตำบลคำอาฮวน  มีสถานศึกษาในพ้ืนที่ของเทศบาลตำบลคำอาฮวน  สำนักงานเขตพ้ืนที่การ
ประถมศึกษามุกดาหาร  จำนวน   9  แห่ง คือ 
   1.  โรงเรียนบ้านคำอาฮวนศรีสุราษฎร์  หมู่ที่  1 
   2.  โรงเรียนบ้านเหมืองบ่า               หมู่ที่  2 
   3.  โรงเรียนบ้านคำเขือง      หมู่ที่  3 
   4.  โรงเรียนบ้านพรานอ้น       หมู่ที ่ 4  
   5.  โรงเรียนบ้านดงมัน       หมู่ที่  5 
   6.  โรงเรียนบ้านคำเม็ก       หมู่ที่  6 
   7.  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1     หมู่ที่  7 
   8.  โรงเรียนบ้านเหล่าคราม       หมู่ที่  12 
   9.  โรงเรียนบ้านโค้งสำราญ       หมูที่  10 
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             โรงเรียนที่อยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา นครพนม จำนวน  1  แห่ง คือ  โรงเรียนเมืองมุก
วิทยาคม 
   เทศบาลตำบลคำอาฮวน มศีูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน  8  ศูนย์  ดังนี้ 

ลำดับที่ ชื่อศูนย์ 
จำนวนเด็ก  

(คน) 
ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครู 

(คน) 
หมายเหตุ 

1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำอาฮวน 40 3  
2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองบ่า 17 2  
3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีชมชื่น 18 4  
4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสะอาด 21 2  
5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสูง 17 2  
6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโค้งสำราญ 25 3  
7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวัน 27 2  
8 ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศิลา 34 3  

รวมทั้งสิ้น 199 21  
 ข้อมูล  ณ  เดือน  ธันวาคม  2563 

 
   4.2 สาธารณสุข    ภายในเขตเทศบาลตำบลคำอาฮวนมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน  2 
แห่ง  
    1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  บ้านเหมืองบ่า  มีบุคลากร จำนวน 4  คน  ประกอบด้วย 
     - นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ จำนวน  2  คน 
     - พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ       จำนวน  2  คน 
     - จำนวนการเจ็บป่วยด้วยโรค 5 อันดับแรก   
       1.  โรคกล้ามเนื้อ      จำนวน  1,664  คน 
       2.  โรคความดันโลหิตสูง   จำนวน  1,326  คน 
       3.  โรคระบบทางเดนิหายใจ  จำนวน  1,284  คน 
       4.  โรคเบาหวาน ต่อมไร้ท่อ   จำนวน  1,231 คน   
     - คลินิก   จำนวน  2  แห่ง    -  หมอพ้ืนบ้าน จำนวน  2  แห่ง    
    2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  บ้านโนนสะอาด มีบุคลากร  จำนวน 4 คน ประกอบด้วย 
     - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน  1  คน 
     - พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ     จำนวน  2  คน 
     - เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน  จำนวน  1  คน 
     - ลูกจา้งรายวัน        จำนวน   4  คน 
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     - จำนวนการเจ็บป่วยด้วยโรค 5 อันดับแรก  
      1. อาการท่ีไม่อาจแยกโรคได้     จำนวน  1,939 คน 
      2.  โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง   จำนวน    919   คน 
      3.  โรคเก่ียวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาลิซึม จำนวน    460   คน 
      4. โรคระบบไหลเวียนเลือด      จำนวน   446   คน 
      5. โรคระบบทางเดินหายใจ      จำนวน    441   คน
  
     - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน       จำนวน     -   แห่ง 
     - สถานพยาบาลเอกชน     จำนวน     -   แหง่ 
     - ศูนย์สาธารณสุขชุมชน     จำนวน     -      แห่ง 
     - อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)  จำนวน    220 คน 
        4.3  สถานที่ราชการ  มีสถานที่ราชการ  5  แห่ง  คือ 
    1.  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร 2.  ด่านกักกันสัตว์จังหวัดมุกดาหาร 
    3. นิคมสหกรณ์หนองแต้           4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเหมืองบ่า 
    5.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  บ้านโนนสะอาด 
       4.4 อาชญากรรม      
   เทศบาลไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน    ซึ่งเทศบาลก็ได้
ดำเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกัน
อุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน วิธีการแก้ปัญหาของเทศบาลที่สามารถดำเนินการได้
ตามอำนาจหน้าทีแ่ละงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด  คือการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นทีส่าธารณะ   
ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก และลูกศรบอกทาง รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วง
เทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจำคือการทะเลาะ
วิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่าง
มาก  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  
ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้นำ การขอกำลังจาก 
ตำรวจ  ผู้นำ  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่
สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางเทศบาลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนต่อไปตามอำนาจหน้าที่ที่สามารถดำเนินการได้              
    4.5 ยาเสพตดิ  ปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลตำบลคำอาอวน  นั้นพบว่าในเขตเทศบาลมีผู้ที่ติดยา
เสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นำ  
ประชาชน  หน่วยงานของเทศบาลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาของเทศบาลสามารถทำได้
เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความถ้า
นอกเหนือจากอำนาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เทศบาลตำบลคำอาฮวนก็ได้ให้
ความร่วมมือมาโดยตลอด   
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   4.6 การสังคมสงเคราะห์    
            เทศบาลตำบลคำอาฮวน  ได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

1. ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
3. ประสานการทำบัตรผู้พิการ 
4. ต้ังโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง    

                     5. ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน      
5. ระบบบริการพื้นฐาน     
     5.1 การคมนาคมขนส่ง    
   การคมนาคมขนส่งในเขตเทศบาลตำบลคำอาฮวน  ใช้ถนนเป็นเส้นทางคมนาคมหลัก ซ่ึงถนนสายหลัก
ในพ้ืนที่  ได้แก่  ถนนของกรมทางหลวง และของกรมทางหลวงชนบท ส่วนถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านและซอย
ต่างๆ ส่วนมากเป็นถนนของเทศบาลเอง  โดยสรุปได้ดังนี้ 
   1. ถนนลาดยางของกรมทางหลวง มี 1  สาย ได้แก่ 
    - ทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข  212 (มุกดาหาร-อุบลราชธานี) 
   2.  ถนนลาดยางของกรมทางหลวงชนบท  มี  2  สายซึ่งในปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้แก่   
    - ถนนลาดยาง  คำอาฮวน - พรานอ้น 
    - ถนนลาดยาง คำอาฮวน – เหล่าคราม 
   3.  ถนนเทศบาลมีทั้งสิ้น   ดังนี้ 

ลำดบัท่ี ชือ่หมู่บ้าน ชือ่สายถนน ระยะเริ่มจากบริเวณไหนถึงบริเวณไหน 
ระยะทาง 
(เมตร) 

1-9 
 

10 
11 
12 
13 

บ้านคำอาฮวน                  
หมู่ 1,15 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
 
ถนนลูกรัง 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 
9 สาย 
-สายบ้านคำอาฮวน-คุม้บางนา 
-สายคำอาฮวน-หนองแต้ 
-สายคำอาฮวน-แสงอรุณ 
-สายคำอาฮวน-คำเม็ก 

2,610 
 

1,500 
5,000 
950 

2,500 
14-20 

 
21 
22 

บ้านเหมืองบ่า หมู่ 
2,16 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 
ถนนลูกรัง 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 
7 สาย 
-เหมืองบ่า ม.16 (ภายในหมู่บ้าน) 
-เหมืองบ่า ม.16-คำเม็ก 

2,287 
 

1,000 
1,750 

23 
24-33 

 

บ้านคำเขือง หมู่ 3 
บ้านแสงอรุณ หมู่ 14 

ถนนลูกรัง 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 

-เหมืองบ่า ม.16-ศูนย์ไหม 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 
10 สาย 

1,500 
2,890 
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ลำดบัท่ี ชือ่หมู่บ้าน ชือ่สายถนน ระยะเริ่มจากบริเวณไหนถึงบริเวณไหน 
ระยะทาง 
(เมตร) 

34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 

ถนนลูกรัง -สายบ้านคำเขือง- บ้านพรานอ้น ม.4 
-สายบ้านคำเขือง 
-สายบ้านคำเขือง-บ้านแสงอรุณ 
-สายบ้านคำเขือง-บ้านดงมัน 
-สายบ้านคำเขือง-บ้านพรานอ้น 
-สายบ้านแสงอรุณ (เข้าพ้ืนที่เกษตร) 
-สายบ้านแสงอรุณ-บ้านเหมืองบ่า 
-สายบ้านแสงอรุณ –บ้านคำเขือง 
-สายบ้านแสงอรุณ-บ้านพรานอ้น 

1,570 
5,000 
3,100 
7,600 
3,000 
1,500 
2,000 
800 

3,100 
43-47 

48 
49 
50 
51 
52 

บ้านพรานอ้น หมู่ 4 
บ้านพรานอ้น หมู่ 13 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนลูกรัง 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 
5 สาย 
-สายบ้านพรานอ้น –คำหมากดอ 
-สายบ้านพรานอ้น ม.13 
-สายบ้านพรานอ้น ม.13 
-สายบ้านพรานอ้น ม.4 
-สายบ้านพรานอ้น ม.13 

 
2,000 
5,000 
4,000 
5,000 
1,000 
2,350 

53 
54 

บ้านดงมัน  หมู่ 5 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนลูกรัง 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน        
5 สาย 
-สายบ้านดงมัน –บ้านแสงอรุณ ม.14 

1,270 
 

2,075 
55-60 

61 
62 
63 
64 

บ้านคำเม็ก  หมู่ 6 ถนนคอนเกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนลาดยาง 
ถนนลูกรัง 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 
6 สาย 
-ถนนลาดยางบ้านคำเม็ก –โนนสะอาด 
-สายบ้านคำเม็ก 1 
-สายบ้านคำเม็ก 2 
-สายบ้านคำเม็ก 3 

 
1,690 
1,992 
1,300 
2,400 
1,540 

65-68 
69 

บ้านโนนสะอาด หมู่ 7 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนลูกรัง 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ่้าน 
4 สาย 

1,670 
 

70 
 

71 
73 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

-สายบ้านโนนสะอาด-บ้านเหล่าคราม ม.
12 
-สายบ้านโนนสะอาด-นาโนนก่อ 
-สายบ้านโนนสะอาด-นาหนองแวง 
-สายบ้านโนนสะอาด -นาเตย 

1,640 
 

1,450 
1,320 
2,500 
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ลำดบัท่ี ชือ่หมู่บ้าน ชือ่สายถนน ระยะเริ่มจากบริเวณไหนถึงบริเวณไหน 
ระยะทาง 
(เมตร) 

73-76 
 

77 
78 
79 

บ้านโคกสูงน้อย หมู่ 8 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 
ถนนลูกรัง 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ่้าน 
4 สาย 
-สายหนองดอนสวรรค-์หนองปลาปาก 
-สายบ้านโคกสูงน้อย-บ้านเหล่าคราม ม.
9 
-สายบ้านโคกสูงน้อย 

 
600 

2,100 

80- 
86 
87 
 

88 
 

89 

บ้านเหล่าคราม หมู่ 
9,12 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนลูกรัง 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน7 
สาย 
-บ้านเหล่าคราม ม.9 (ภายในหมู่บ้าน) 
-สายบ้านเหล่าคราม ม.9-บ้านหนองแต้ 
-สายป่าช้า ม.12 – วัดบ้านโคกสูง 
-สายบ้านเหล่าคราม ม.9 
-สายบ้านเหล่าคราม ม.12 (หนองผักแว่น) 

1,760 
 

800 
3,000 
850 
293 

1,650 
90 
91 
 

92 
 

93 
94 

  -สายบ้านเหล่าคราม ม.9 
-สายบ้านเหล่าคราม ม.12 (หนอง
ผักแว่น) 
-สายบ้านเหล่าคราม ม.9 (เขา้พ้ืนที่
เกษตร) 
-สายเหล่าคราม ม.9-เหล่าคราม ม.12 
-สายบ้านเหล่าคราม ม.9 (วัดภูศรีแก้ว) 

293 
1,650 

 
2,800 

 
1,500 
1,350 

95-99 
100 
101 
102 
103 

บ้านโค้งสำราญ หมู่ 10 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนลูกรัง 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 
5สาย 
-สายบ้านโค้งสำราญ 1 
-สายบ้านโค้งสำราญ 2 
-สายบ้านโค้งสำราญ 3 
-สายบ้านโค้งสำราญ 4 

1,050 
 

480 
2,500 
700 

1,600 
104-110 

 
111 
112 
113 

บ้านหนองแต้ หมู่ 11 ถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก 
 
ถนนลูกรัง 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน7 
สาย 
-สาย ตชด. –คำอาฮวน 
-สายบ้านหนองแต้ 1 (ภายในหมู่บ้าน) 
-สายบ้านหนองแต้  2 (ภายในหมู่บ้าน) 

150 
 

2,800 
3,600 
2,800 
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   5.2 การไฟฟ้า       
   การไฟฟ้า  ในปัจจุบันในเขตเทศบาลมีไฟฟ้าแรงต่ำครอบคลุมเกือบทุกหลังคาเรือน คิดเป็น 
ร้อยละ 97 ของครัวเรือนทั้งหมด โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และโดยการอุดหนุนงบประมาณจากเทศบาล 
ส่วนไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะครอบคลุมพ้ืนที่ร้อยละ 80 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
    5.3 การประปา      
   ปัจจุบันในเขตเทศบาลตำบลคำอาฮวนระบบประปาหมู่บ้านทั้งหมด 30 แห่ง  ดังนี้ 
   1.  ระบบประปาผวิดินขนาดใหญ่ (กรมทรัพยากรน้ำ)  มี  3  แห่ง 
        (1) บ้านคำเขือง  หมู่  3     (2) บ้านคำเม็ก  หมู่  6      (3) บ้านคำอาฮวน  หมู่  15 
   2. ระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ (กรมทรัพยากรน้ำ)  มี  2  แห่ง 
    (1) บ้านโค้งสำราญ หมู่  10     (2) บ้านหนองแต้  หมู่  11 
      3.  ระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ (กรมอนามัย)  มี  1  แห่ง 
    - บ้านโนนสะอาด  หมู่  7 
          4.  ประปาหอถึงแชมเปน (กรมโยธา)  มี  3  แห่ง 
     (1) บ้านพรานอ้น  หมู่  4   (2)  บ้านเหล่าคราม  หมู่  9    (3)  บ้านเหล่าคราม  หมู่  12 
   5.  ระบบประปามาตรฐาน ก.และ ข. (กรมโยธา)  มี  14  แห่ง 
       1. บ้านคำอาฮวน  หมู่  1   2. บ้านเหมืองบ่า   หมู่  2    3. บ้านคำเขือง   หมู่  3 
    4. บ้านดงมัน  หมู่  5       5. บ้านโนนสะอาด  หมู่ 7    6.  บ้านโคกสูง  หมู่  8 
    7. บ้านเหล่าคราม หมู่  9   8. บ้านหนองแต้  หมู่  11   มี  2  แห่ง 
    9. บ้านเหล่าคราม  หมู่  12 10. บ้านพรานอ้น  หมู่  13 มี  3 แห่ง    11. บ้านเหมืองบ่า  หมู่ 16 
   6.  ระบบประปาหอถึงแชมเปน (กรมทรัพยากรน้ำ)  มี 7  แห่ง 
     1) บ้านคำอาฮวน   หมู่  1   2) บ้านโนนสะอาด  หมู่  7  3) บ้านโคกสูง  หมู่  8 
    4) บ้านโค้งสำราญ  หมู่  10  5) บ้านเหล่าคราม  หมู่  12 6) บ้านพรานอ้น  หมู่  13  
    7) บ้านแสงอรุณ  หมู่   14 
.      5.4 โทรศัพท์   ปัจจุบันทุกหมู่บ้านทุกครัวเรือนและทุกคน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ส่วนตัวเป็นส่วนใหญ่  
        5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์      
        ทีท่ำการไปรษณีย์จงัหวัดมุกดาหาร  ตั้งอยู่ที ่อำเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร  ห่างจาก
ตำบล  คำอาฮวนประมาณ  8  กิโลเมตร  
6. ระบบเศรษฐกิจ     
   6.1  การเกษตร       
      สืบเนื่องมาจากลักษณะภูมิประเทศ  และพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของตำบลคำอาฮวนมีสภาพเหมาะแก่การ
เกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ จงึทำให้ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  เช่น ทำไร่ ทำนา ไร่อ้อย ไร่มัน
สำปะหลัง  เลี้ยงสัตว์ และเม่ือว่างจากฤดูการทำเกษตรกรรม ก็มีอาชีพรับจ้างทั่วไป ประกอบอาชีพอุตสาหกรรม
ในครัวเรือน และเป็นลูกจ้างในโรงงาน มีอัตราการว่างงานของประชากร ปานกลาง ส่งผลให้สภาพทางเศรษฐกิจ 
ของตำบลคำอาฮวน มีสภาพพอที่จะสามารถประคอง และเลี้ยงตัวเอง และครอบครัว 
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   6.2 การประมง      ไม่มีอาชีพนี้เนื่องจากตำบลคำอาฮวนไม่มีแม่น้ำไหลผ่าน 
   6.3 การปศุสัตว์       
   ตำบลคำอาฮวน มีการปศุสัตว์  คือ การเลี้ยงโค การเลี้ยงควาย และการเลี้ยงสุกร เป็ด ไก่                        
ในทุกหมู่บ้านของตำบลคำอาฮวน  อำเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 
   6.4 การบริการ       
      - ธนาคาร              1 แห่ง 
    - บริษัทเอกชน   1 แห่ง 
    - โรงแรม/ รีสอร์ท   8 แห่ง 
    - ปั๊มน้ำมันและก๊าซ   4 แห่ง 
    - โรงงานอุตสาหกรรม  - แห่ง           
              - โรงส ี                               58      แห่ง                  
       6.5 การท่องเที่ยว        
    ไร่ภาสทอง  ภูหินขัน   วัดภูศรีแก้ว   ไร่ช่อฟ้า  
           6.6 อุตสาหกรรม       
    - ไม่มี- 
   6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชพี      
    กลุม่เย็บผ้าอุตสาหกรรม หมู่ที่ 2      1    กลุ่ม 
    กลุ่มทักษะอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้า     2    กลุ่ม 
    กลุ่มผลิตไม้กวาด        3    กลุ่ม 
    กลุ่มเพาะเห็ด         2   กลุ่ม   
         6.8 แรงงาน       
    - ราษฎรรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 95 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมได้แก่ ปลูกข้าว  ปลูกมัน
สำปะหลัง  และปลูกอ้อย ส่วนที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้างทั่วไป 
7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)    
         7.1 ข้อมูลด้านการเกษตร     
  ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 95 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมได้แก่ ปลูกข้าว  ปลูกมันสำปะหลัง  
และปลูกอ้อย ส่วนที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้างทั่วไป 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ทำนา  ในเขต

ชลประทาน 
       ครวัเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 นอกเขต
ชลประทาน 

 2,000   ครัวเรือน 
  10,000         ไร ่        กก./ไร่     350     บาท/ไร่    350     บาท/ไร่ 
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ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.2) ทำสวน สวน ยางพารา                

. 
 1,200   ครัวเรอืน 
    6,000        ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

2.3) ทำไร่   ไร่อ้อย  795 .ครัวเรือน 
   6,265      ไร ่

   1,000   กก./
ไร่    5,000    บาท/ไร่    8,000   บาท/ไร่ 

  ไร่มัน
สำปะหลัง 

 820 ครัวเรือน 
6,500         ไร ่    3,000  กก./ไร่    3,500    บาท/ไร่     6,000   บาท/ไร่ 

2.4) อื่นๆ   อ่ืนๆ โปรด
ระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่ 

           กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 
 

 7.2 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร     
  ตำบลคำอาฮวนมีลำห้วยตามธรรมชาติไหลผ่าน ได้แก่ ลำห้วยงิ้ว  ลำห้วยส้มกบ 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ความเพยีงพอของปริมาณน้ำฝนท่ีใช้ในการทำการเกษตร ปริมาณน้ำฝนท่ีตกโดยเฉลี่ยในปีท่ีผา่นมา 
(มิลลิเมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบ ุเพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปริมาณน้ำฝน ✓   

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ 
ความสำคัญ 

ความเพยีงพอของน้ำเพือ่การเกษตร 
ตลอดท้ังปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ท่ัวถึง ไม่ท่ัวถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ี
เขา้ถึงฯ 

3.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ 

 1. แม่น้ำ       

 2. ห้วย/ลำธาร 1  ✓  ✓  

 3. คลอง       

 4. หนองน้ำ/บึง 2  ✓  ✓  

 5. น้ำตก       

 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 

      

3.3) แหล่งน้ำท่ีมนุษย์สร้างข้ึน 

 1. แก้มลิง       

 2. อ่างเก็บน้ำ       

 3. ฝาย       

 4. สระ 1  ✓  ✓  

 5. คลองชลประทาน       

 6. อืน่ๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                 

      

 



 

    17 

 

  7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค)      
  - มีระบบประปาพ้ืนดิน และระบบประปาใต้พ้ืนดิน   จำนวน  16  หมู่บ้าน 

แหล่งน้ำ ไม่มี 

ม ี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพยีงพอ 
ไม่

เพียงพอ 
ทัว่ถึง 

ไม่
ทั่วถึง 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่

เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ   ✓    
4.2 บ่อน้ำตื้นสาธารณะ ✓      
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น) 

 ✓  ✓   

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)   ✓  ✓  
4.5 แหล่งน้ำธรรมชาติ   ✓    
4.6 อืน่ๆ (โปรดระบุ)       

 
8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม     
   8.1 ศาสนา ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  มีวัดอยู่ในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลคำอาฮวน  จำนวน  
16 แห่ง  ที่พักสงฆ์  10  แหง่  คือ   
    1.  วัดป่าอรัญญิกาวาส  บ้านคำอาฮวน  หมู่ที่  1 
    2.  วัดป่าสามัคคี   บ้านเหมืองบ่า หมู่ที ่  2   
               3.  วัดอัมพวัน   บ้านคำเขือง แสงอรุณ หมู่ที่ 3  หมู่ที่  14 
    4.  วัดศรีชมชื่น   บ้านพรานอ้น  หมู่ที่ 4  ,13 
    5.  วัดภูวัด   บ้านดงมัน  หมู่ที่  5 
    6.  วัดบ้านคำเม็ก  บ้านคำเม็ก  หมู่ที่  6 
    7.  วัดมาลัยวัลย ์  บ้านโนนสะอาด หมู่ที่  7 
    8.  วัดศรีศรัทธาวนาราม บ้านโคกสูงน้อย  หมู่ที่  8 
    9.  วัดโพธิ์ศิลา   บ้านเหล่าคราม  หมู่ที่ 9,12 
    10. วัดเวฬุวรรณ            บ้านโค้งสำราญ  หมู่ที่ 10 
    11. วัดหนองแต้   บ้านหนองแต้  หมู่ที่ 11 
    13.  วัดป่าอรญัญวาสี  บ้านคำอาฮวน หมู่ที ่15 
    16.  วัดป่าคำเดือนห้า บ้านเหมืองบ่า  หมู่ 16 
    17.  ที่พักสงฆ์    จำนวน  10 แห่ง 
 8.2  ประเพณีและงานประจำปี       
  งานบุญประเพณีบุญบั้งไฟตำบลคำอาอวน  งานเข้าค่ายวิปัสสนากรรมฐานบ้านหนองแต้                    
งานบุญผะเหวดบ้านโนนสะอาด  งานประเพณีลอยกระทงบ้านคำเม็ก  และงานบุญประเพณีท่ีเป็นเอกลักษณ์
ประจำหมู่บ้าน 
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  8.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น       
  ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่น 
  งานจักรสาน  สานหวด  สานกระติบข้าว   ผ้าย้อมคราม  ท้อผ้าฝ้าย  ตามภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้าน 
  ภาษาถิน่   ภาษาพ้ืนบ้านส่วนมากพูด ภาษาอีสาน  และภาษาไทย 
 
  8.4  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก    ไม้กวาด  กลุ่มแม่บ้านบ้านโค้งสำราญ ผ้าย้อมคราม                           
บ้านเหล่าคราม    
9. ทรัพยากรธรรมชาติ     
  9.1  น้ำ      
  แหล่งน้ำธรรมชาติ 
  ลำห้วย     10   ลำห้วย 
  บึง  หนองน้ำ   16   แห่ง 
  อ่างเก็บน้ำ    1     แห่ง 
  แหล่งน้ำที่สร้างข้ึน 
  ฝาย น้ำล้น    5  แห่ง      
  บ่อน้ำตื้น    -   แห่ง 
  บ่อโยก                  -   แห่ง 
  ระบบประปาหมู่บ้าน  16  แห่ง 
  ถังเก็บน้ำภัยแล้ง    6  แห่ง   
  9.2  ปา่ไม้       
   ในพ้ืนที่อยู่ในเขตป่าไม้เสื่อมโทรมบางส่วน แต่มต้ีนไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น                      
ผลัดใบ    
  9.3  ภูเขา       
  ในพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มและภูเขาบางส่วน    
  9.4  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ      

ในพ้ืนที่ของเทศบาลส่วนมากเป็นพ้ืนที่สำหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถานประกอบการ  
ตามลำดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ำ  ต้นไม้  
น้ำในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ำใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ำสำหรับ
การเกษตรได้เพ่ิมขึ้น  เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นของประชาชน  เอกชน  ปัญหาด้านขยะ  เมื่อชุมชนแออัดขยะก็
มากขึ้น  การแก้ไขปัญหา เทศบาลได้จัดทำโครงการเพ่ือแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการ
ของประชาชน  เช่น โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที ่ โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆ 
ในพ้ืนที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของหมู่บ้านให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน   
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                                                        ส่วนที่ 2  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค    

 ในการกระจายอำนาจการบริหารของรัฐไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว  ตามพระราชบัญญัติ
กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. 2542 ได้กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการ

ในการถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณ และอัตรากำลังของราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคไปให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาและเงื่อนไขที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า  ในอนาคตอันใกล้นี้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้รับการจัดสรรงบประมาณในสัดส่วนที่สูงขึ้น มีอัตรากำลังมากขึ้น รวมทั้งมีภารกิจและ
หน้าทีค่วามรับผิดชอบที่เพ่ิมข้ึนตามกันไปด้วย 

 จากผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจะต้อง
มีการเตรียมการเพ่ือรองรับมาตรการในการถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณและอัตรากำลังจากหน่วยงานส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคตามที่กฎหมายกำหนด เพ่ือที่จะสามารถปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งหมายความว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งกำหนดจุดหมายหรือทิศทางในการพัฒนา
ของตนให้ชัดเจน มีการกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายในการพัฒนาอย่าง
เป็นระบบ โดยมีความครอบคลุมภารกิจการพัฒนาในทุกๆ ด้าน อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและ
ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะสามารถบริหารงานในความรับผิดชอบตามที่ราชการส่วนกลางและ
ราชการส่วนภูมิภาคจะถ่ายโอนมาให้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงถือเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยสนับสนุนในการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหา/ความต้องการขององค์การบริหารส่วนตำบล เพ่ือนำไปสู่การกำหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนา การกำหนด
ภารกิจ และแนวทางการดำเนินงานเพ่ือนำไปสู่จุดมุ่งหมายดังกล่าวอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยให้การกำหนด
แผนงาน/โครงการ มีทิศทางที่สอดคล้องและประสาน สนับสนุนในจุดมุ่งหมายร่วมกัน ซึ่งนอกจากจะทำให้
ปัญหา/ความต้องการได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสมแล้ว ยังเป็นการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้
เกดิประโยชน์สูงสุดในขณะเดียวกันด้วย 

   หลักการสำคัญที่ถือเป็นหัวใจของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ก็คือ การกำหนดจุดมุ่งหมาย
การพัฒนาและการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่จะนำไปสู่การบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้  ทั้งนี้เพราะ
หากไม่มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาที่ชัดเจนแล้ว การบริหารงานก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆ เมื่อ
มีปัญหาอย่างซ้ำซ้อนและไม่มีที่สิ้นสุดแล้ว ยังอาจทำให้ปัญหามีความรุนแรงมากขึ้นจนเกินศักยภาพและแก้ไขได้ 
ดังนั้น การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะได้กำหนดจุดมุ่งหมายและแนว
ทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ และศักยภาพอย่างเป็นระบบ ซึ่งนอกจากจะเป็นการ
พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดแล้ว ยังเป็นการเตรียมความพร้อม
เพ่ือรองรับการถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอีกทางหนึ่งด้วย 
 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี       

   ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 6 ยุทธศาสตร์  

   1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  

   2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
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   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  

   4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทยีมกันทางสังคม  

   5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

   6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

วิสัยทัศน์ประเทศไทย 

  “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก   ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง”  

   1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง    

1.1 ประชาชนอยู่ดีกินดีและมีความสุข 

1.2  บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
             1.3 กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีความพร้อมใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคง 
               1.4 ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคม 
ระหว่างประเทศ 

 1.5 การบริหารจัดการความมั่นคง มีผลสําเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ                     
   2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
            2.1 ประเทศไทยเป็นประเทศทีพั่ฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
            2.2 ประเทศไทยมีความสมารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
    3.1 คนไทยเป็นคนดีคนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสําหรบัวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
        3.2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

   4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

        4.1 สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิต ิ
     4.2 กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามา เป็น

กําลังสำคญัของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 
      4.3 เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัด        

 การตนเอง เพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 
   5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    5.1 อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้  อย่าง
ยั่งยืน มีสมดุล 
    5.2 ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบทางลบ จากการ
พัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 
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    5.3 ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล ภายใน
ขีดความสามารถของระบบนิเวศ 
    5.4 ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกําหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และ
วัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 
   6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

  6.1 ภาครฐัมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง  ความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

  6.2 ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
                6.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                6.4 กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 
 

 1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  (พ.ศ. 2560 – 2564) 

   วิสัยทัศน์  

   จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศกำลังประสบอยู่ ทำให้การกำหนด

วิสัยทศันแ์ผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ กรอบหลักการ

ของการวางแผนที่น้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา

อย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพฒันาใน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้

ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย จากประเทศที่มีรายได้ปานกลาง

ไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง มีความม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์

ระยะยาว “ม่ันคง มัง่คัง่ ยั่งยืน” ของประเทศ 

   เป้าหมายการพัฒนาประเทศ  

   1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  

    1.1 เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5.0  

                1.2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP 

Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพ่ิมข้ึนเป็น 317,051 บาท (9,325 ดอลลาร์สรอ.) และ 

301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี  

    1.3 ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมขึ้นไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี  

    1.4 การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการ ลงทุนภาครัฐไม่ต่ำกว่า

ร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะ ที่ปริมาณการส่งออก

ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี)  

   2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง สังคมสูงวัยอย่างมี

คุณภาพ 
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    2.1 ประชาชนทุกช่วงวัยมีความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic Security) 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
    2.2 การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ  
    2.3 สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน  
   3. การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  
    3.1 การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากข้ึน  
    3.2 บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง  
   4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
    4.1 รักษาความมั่นคงของฐานทรพัยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ การใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนและเป็นธรรม  
    4.2 ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
    4.3 เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ  
    4.4 เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
    4.5 มีการบริหารจัดการน้ำให้สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานของน้ำ  

   5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ  

    5.1 การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม  

    5.2 ขจัดการทจุริตคอรร์ัปชั่น  
        5.3 มีการกระจายอำนาจที่เหมาะสม   

       กรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์

หลัก ดังนี้ 

           1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

   2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

   3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

   4. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

   5. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 

   6.ยุทธศาสตร์ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 

   7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 

   8.ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 

   9.ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

   10.ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 
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 1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด      

   1.  แผนพัฒนาภาค 

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

   (1) เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต       

การเกษตร  การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว                   

การตั้ง  องค์กรร่วมภาครัฐและเอกชนระดับพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และ

ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

   (2) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  เท่าทัน

การเปลี่ยนแปลง  สามารถดำรงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 

   (3) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างความม่ันคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหาความ

ยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัว  ได้

อย่างอบอุน่ 
       (4) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ 
15.9  ล้านไร่ หรือร้อยละ 25 ของพ้ืนที่ภาค  ป้องกันการรุกพ้ืนที่ชุ่มน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทาน 
ฟ้ืนฟูดิน ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมทำเกษตรอินทรีย์ 

   2.  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

   กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย สกลนคร  นครพนม  และมุกดาหาร เน้นให้

ความสำคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร 

ส่งเสริมพ้ืนทีช่ลประทาน  การทำปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ 

   3.  แผนพัฒนาจังหวัด 

   วิสัยทัศน์: เมืองการค้า การเกษตร การท่องเที่ยวชายโขง เชื่อมโยงอาเซียน 

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร 

   ยุทธศาสตร์ที ่1 ยกระดับมาตรฐานการเกษตรและต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่า 

   กลยุทธ์ที่ 1. การปรับโครงสร้างทางการเกษตร โดยมุ่งเน้นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร 

   กลยุทธ์ที่ 2. การส่งเสริมการท าการเกษตรเพ่ือการบริโภค และอุตสาหกรรม 

   กลยุทธ์ที่ 3. ยกระดับมาตรฐานการเกษตร 

   กลยุทธ์ที ่4. ส่งเสริมการแปรรูป และเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 

   ยุทธศาสตร์ที ่2  ประตูการค้า การลงทุนเชื่อมโยงอาเซียนสู่สากล 

   กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนและพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

   กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคน และเครือข่ายความร่วมมือแบบบูรณาการกับประเทศเพ่ือนบ้าน (อาเซียน) 

   กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาแรงงานให้มีความสอดคล้องกับตลาดแรงงานเพื่อรอง รบัการเข้าสู่ประชาคม

       อาเซียน 
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   กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบโลจิสติกส์และความมั่นคงด้านพลังงานเชื่อมโยงกับ

       ประเทศเพ่ือนบ้าน 

      ยุทธศาสตร์ที ่3 พัฒนาการท่องเที่ยวตามวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง 

   กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาเส้นทาง แหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 

       ธรรมะ และวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบ 

       กลยุทธ์ที่ 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสารการตลาดตามแนวคิดการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 

   กลยุทธ์ที่  3 การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรและผู้ประกอบการด้านการท่องเทีย่ว 

   กลยุทธ์ที่ 4  ขยายความรว่มมือในการดำเนินกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวระหว่างเครือข่ายและพันธมิตร 

   ยุทธศาสตร์ที ่4  พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อยา่งยั่งยืน 

   กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสถานศึกษาการให้บริการทางการศึกษา ทังในระบบ นอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย สนับสนุนให้มีสถาบันการศึกษา ระดับอดุมศึกษาเพ่ือรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน 

   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐและระบบการให้บริการที่มีคุณภาพ และท่ัวถึง 

   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบสวัสดิการโครงสร้างพ้ืนฐานความมั่นคงทางสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 

   กลยุทธ์ที ่4 พัฒนาเด็กและเยาวชนโดยใช้ เอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ในการปลูกจิตสานึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

   กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

         ยุทธศาสตร์ที ่5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

   กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 

   กลยุทธ์ที่ 2 การป้องกัน และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

   กลยุทธ์ที ่4 การจัดการขยะและของเสีย เพ่ือรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

   กลยุทธ์ที่ 5 การป้องกัน และฟ้ืนฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติ 

           ยุทธศาสตร์ที ่6  การเสริมสร้างความม่ันคงชายแดน 

   กลยุทธ์ที่ 1 กำหนดพ้ืนที่ดำเนินการที่มีผลกระทบต่อภัยคุกคามชายแดน 

   กลยุทธ์ที่ 2  เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรและเครื่องมือในการสร้างความมั่นคงชายแดน 

   กลยุทธ์ที่ 3  สร้างความม่ันคงในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน 

  กลยุทธ์ที่ 4 ป้องกันและปราบปรามปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ และด้านยาเสพติด 

    1.4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัด      

           วิสัยทัศน์ อปท.ในเขตจังหวัดมุกดาหาร 

  “สังคมน่าอยู่ สู่เศรษฐกิจการเกษตรดี มีความม่ันคง ดำรงอยู่คู่การท่องเที่ยว หนึ่งเดียวการศึกษาดี                 

มีมาตรฐานสากล บูรณาการสู่อาเซียน ” 
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  กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดมุกดาหาร 

  ยุทธศาสตร์ที่  1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 

  ยุทธศาสตร์ที่  2   เสริมสร้างเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

  ยุทธศาสตร์ที่  3   เสริมสร้างการเกษตรให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 

  ยุทธศาสตร์ที่  4   เสริมสร้างประสิทธิภาพของการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 

  ยุทธศาสตร์ที่  5   เสริมสร้างการศึกษาดีมีมาตรฐานสากล 

  ยุทธศาสตร์ที่  6   เสริมสร้างการบริหารจัดตามหลักธรรมาภิบาล 

  ยุทธศาสตร์ที่  7   เสริมสร้างการผลิต และการจดัการอาหารปลอดภัย 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 

แนวทางการพัฒนา    

 1. เสริมสร้างเมืองน่าอยู่ ชุมชนปลอดภัย ห่างไกลอบายมุข และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนอยูดี่มีสุข 

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

  1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดมุกดาหารให้ลดลง 

  1.2 ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีความสนใจในด้านกีฬาเพ่ือสุขภาพและนันทนาการ 

  1.3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้ดีขึ้น 

  1.4 ให้การบริการด้านสุขภาพอนามัยพ้ืนฐานที่ดี 

  1.5 ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

  1.6 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนและสังคมให้อยู่ดีมีสุขตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  1.7 ส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  

 2. พัฒนาการคมนาคมและระบบสาธารณปูโภคให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 

  2.1 พัฒนาการคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 

  2.2 พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน บริการด้านไฟฟ้า น้ำประปา และโทรศัพท์อย่างพอเพียงและท่ัวถึง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

แนวทางการพัฒนา  

 1. ส่งเสริมเศรษฐกจิและการท่องเที่ยว เป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษที่มีสภาพแวดล้อมทีด่ี รวมทั้งสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเอกลักษณป์ระจำจังหวัด 

  1.1 ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณ ีประวัติศาสตร์ และ 

ภูมปิัญญาท้องถิน่ เพ่ือการอนุรักษ์สืบสานต่อ และเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 
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  1.2 ส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยการสนับสนุนความสามารถของผู้ประกอบการและสร้างเครือข่ายเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพการบริการ ทั้งภายในและภายนอก ประเทศ 

  1.3 พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเทีย่วเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ และสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก 

ต่าง ๆ ในการท่องเที่ยว เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ และเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยว โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ

และเอกชนที่เก่ียวข้องในจังหวัดมุกดาหาร 

  1.4  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือรองรับการจัดตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างการเกษตรให้มีประสิทธิภาพอย่างย่ังยืน  

แนวทางการพัฒนา   

 1. ส่งเสริมด้านการเกษตรกรรมและพัฒนาการตลาดสินค้าธุรกิจชุมชน 

     1.1 พัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค และแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตรพอเพียง 

        1.2 ส่งเสริมการเกษตรและอาชีพแก่ประชาชน 

        1.3 ปรับปรุงคุณภาพสินค้าทางการเกษตรสู่ตลาดอาเซียน 

        1.4 พัฒนาคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของจังหวัดมุกดาหาร เพ่ือนำเข้าสู่ตลาด

อาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างประสิทธิภาพของการอนุรกัษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนา  

 1. การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

  1.1  ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 

  1.2  ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

  1.3  ส่งเสริมการพัฒนาผังเมืองรวมอย่างเป็นระบบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างการศึกษาดีมีมาตรฐานสากล 

แนวทางการพัฒนา  

 1. พัฒนาการศึกษาที่ทันสมัย เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน 

  1.1 ให้บริการด้านการศึกษา และสนับสนุนวัสดุ สื่อ-อุปกรณ์ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา พัฒนา 

เด็กนักเรียนให้เป็นผู้มีคุณภาพ มีทักษะ และศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล เพื่อรองรับ

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

  1.2   ส่งเสริมการศึกษาของประชาชนในชุมชน ทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

  1.3  สนับสนุนให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาการศึกษา 

  1.4  ส่งเสริมการใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้างการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

แนวทางการพัฒนา  

 1. ส่งเสริมให้มีระบบการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล จัดให้มีช่องทางในการรับทราบข้อมูล

ข่าวสาร และสนับสนุนให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น อย่างสร้างสรรค์  

  1.1  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองและการบรหิาร 

  1.2  พัฒนาขีดความสามารถในการจัดบริการสาธารณะให้ประชาชนในท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ และ

เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ในการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

  1.3  สนับสนุนการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารและการพัฒนาท้องถิน่ เพ่ือ

ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

  1.4 สนับสนุนให้มีพ้ืนที่สาธารณะทางสังคมเพ่ิมขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มสี่วนร่วมในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความคิดเห็น ปรึกษา หารือและร่วมติดตามตรวจสอบอย่างสร้างสรรค์ ในเรื่องที่

เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ กำหนดนโยบายสาธารณะ และความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่น 

  1.5  ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการของท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ   

  1.6 ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายภาคประชาชนให้เข้มแข็ง มีบทบาท และมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที ่7 เสริมสร้างการผลิต และการจัดการอาหารปลอดภัย 

แนวทางการพัฒนา  

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิต และการจัดการอาหารปลอดภัย  

  1.1 สนับสนุนให้มีระบบการควบคุมการนำเขา้ โดยเน้นการกำหนดปัจจัยการผลิตหรือการนำสารเคมี

เป้าหมายเข้ามาได้เฉพาะด่าน โดยการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  1.2 จัดทำมาตรฐานควบคุมคุณภาพปัจจัยการผลิตและวัตถุมีพิษทางการเกษตรตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

เน้นการขึน้ทะเบียนควบคุมแหล่งผลิตและจำหน่าย โดยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง รวมถึง               

การปราบปรามผู้กระทำผิดตามกฎหมาย 

  1.3 รณรงค์การลด ละ เลิก ใช้สารเคมี รวมถึงการสร้างจิตสำนึกให้ผู้บริโภคตระหนักถึงความสำคัญของ

ความปลอดภัยด้านอาหาร โดยการรณรงค์/จูงใจให้มีการบริโภคอาหารทีป่ลอดภัยในสัดส่วนที่มากขึ้น การสร้าง

พฤติกรรมใหม่ในการบริโภค รณรงค์ให้ปลูกผักกินเอง (ผักสวนครัว รั้วกินได้) หรือเชิญชวนให้มีการกินผักพ้ืนบ้าน

มากขึน้ 

  1.4 รณรงค์การใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง และปลอดภัย โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และผู้บรโิภค 

  1.5  ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้ความเข้าใจ เพื่อยกระดับความรู้ ผู้ส่งออก เกษตรกร และร้านค้า 

ให้มีความตระหนักถึงความสำคัญของการผลิต และการบริหารจัดการอาหารปลอดภัย 
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  1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกระบวนการผลิต การขนส่ง การจัดจำหน่าย สำหรบัผู้บริโภค อย่างถูกต้อง

และเป็นธรรม 

  1.7  ส่งเสริมการผลิต การตลาด และการบริโภคพืชผักประจำท้องถิ่น 

  1.8  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีตลาดอาหารปลอดภัยในชุมชน 

 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

 2.1 วิสัยทัศน์        

  “ชุมชนน่าอยู่ คูว่ัฒนธรรม  น้อมนำเศรษฐกจิพอเพียง เคียงคู่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พัฒนาความรู้                         

สู่อาเซียน” 

        2.2 ยุทธศาสตร์       

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการเมืองการบริหาร 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน การค้าและการเกษตร 

  ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  2.3 เป้าประสงค์      

  1. เพ่ือพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  2. เพ่ือพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต    

  3. เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

  4. เพื่อพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

  5. เพ่ือพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน การค้าและการเกษตร 

  6. เพ่ือพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

  2.4 ตัวชี้วัด        

  1.กรณีโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างตรวจรับงาน

โดยจะต้องได้คุณภาพงานที่ดี ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง 

  2.กรณีโครงการด้านอื่นๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในโครงการทุกประการ 
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  2.5 ค่าเป้าหมาย     

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 

- การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ ในพ้ืนที่ 
เช่น ถนน สะพาน รางระบายน้ำท่อลอดเหลี่ยม ท่อ คสล.  ระบบน้ำ
อุปโภคบริโภค  อาคารต่างๆ ก่อสร้างในฌาปนสถาน  ฯลฯ 
- ขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึง และบำรุงรักษา  ซ่อมแซมไฟฟ้า              
ส่องสว่างที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

-การป้องกันและระงับโรคติดต่อต่างๆ ควบคุมป้องกันโรคระบาดใน
พ้ืนทีก่ารรกัษาความสะอาด การลดปริมาณขยะจากครัวเรือน รณรงค์
คัดแยกขยะ การดำเนินงานกองทุนขยะ 
-พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน กองทนุ
หลักประกันสุขภาพ ทต.คำอาฮวน                                          -
การดำเนินงานศูนยบ์ริการการแพทย์ฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพ 
-โครงการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตต่างๆ เช่น การช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส โครงการพัฒนา
หมู่บ้านในด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ส่งเสริมเยาวชน สตรี 
อุดหนุนอปท.อื่น ส่วนราชการหรือหน่วยอ่ืนของรัฐ องค์กรประชาชน 
องค์กรการกุศล องค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย เพ่ือดำเนินโครงการที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตฯลฯ       
-การรักษาความสงบภายใน การออกให้การช่วยเหลือได้ทันท่วงที ไม่ว่า
จะเป็นการเกิดอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย  
-ให้การฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะ การอบรมกลุ่มอาชีพต่างๆในเขตตำบล
คำอาฮวน 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรม 

-พัฒนา ส่งเสริม สนับสนนุ การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 
-อนุรกัษ์และจรรโลงไว้ซึ่งการศาสนาและวัฒนธรรม เช่น -โครงการ
ประเพณีบุญบั้งไฟ 
-โครงการค่ายวิปัสสนากรรมฐาน 
-โครงการวันลอยกระทง 
-โครงการบุญผะเหวด 
-โครงการบุญประเพณีเอกลักษณ์ของหมู่บ้าน 
-สร้างเสริมสุขภาวะในชุมชน เช่นการจัดการแข่งขันกีฬา การส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขัน ฯลฯ 
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ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและ

การบริหาร 

 

-เพ่ือพัฒนาระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
-เพ่ือให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

ส่งเสริมการลงทุน การค้าและการเกษตร 

-พัฒนา วางแผน ส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชยกรรม 
-พัฒนา วางแผนส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

-การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เช่น ปลูกต้นไม้ในป่าชุมชนป่าต้นน้ำ ป่าสาธารณะ ปลูกหญ้าแฝก 
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำ สร้างและซ่อมแซมฝายน้ำล้นฯเป็นต้น 

 
 2.6 กลยุทธ์       

  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

   1. กลยุทธ์การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน 

   2กลยุทธ์การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ 

   3. กลยุทธ์การขยายเขตไฟฟ้า ติดตั้งหรือปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 

   4. กลยุทธ์การพัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค และแหล่งน้ำการเกษตร 

  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต        

   2.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

   2.2  กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคมสงเคราะห์ 

   2.3  กลยุทธ์การพฒันาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย 

  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรม 

   3.1  กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศึกษาและนันทนาการ 

   3.2  กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศาสนาและวัฒนธรรม 

   3.3  กลยุทธ์การพัฒนาด้านนันทนาการ 

          4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

   4.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

   4.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบริหารงาน 

  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน การค้าและการเกษตร 

   5.1  กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการกลุ่มอาชีพ  

   5.2  ส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงเพ่ือพัฒนาสู่การค้าเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

  6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   6.1  กลยุทธ์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



 

    31 

 

 2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์     

  จุดยืนทางยุทธศาสตร ์(Positioning) ของเทศบาลตำบลคำอาฮวน 

   การกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลตำบลคำอาฮวน กำหนดการพัฒนา                  

ที่ครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลคำอาฮวน ทีเ่กีย่วข้องกบัยุทธศาสตร์การพัฒนา จำนวน  6 

ยุทธศาสตร์ และ 11 กลยุทธ์ ดังนี้ 

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

    1.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต        

    2.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

    2.2  กลยุทธ์การพัฒนาด้านสังคมสงเคราะห์ 

    2.3  กลยุทธ์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย 

   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

    3.1  กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศึกษา 

    3.2  กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศาสนาและวัฒนธรรม 

    3.3  กลยุทธ์การพัฒนาด้านนันทนาการ 

   4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

    4.1 กลยุทธ์การพฒันาด้านการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

    4.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบริหารงาน 

   5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน การค้าและการเกษตร 

    5.1  กลยุทธ์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน การค้าและการเกษตร 

   6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    6.1  กลยุทธ์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        6.2  กลยุทธ์การบริหารจัดการขยะ การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และควบคุมมลพิษ 

 2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       

  ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลคำอาฮวน มุ่งพัฒนา 6 ด้าน ได้แก่  

      1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 2. ด้านสังคมส่งเสริมคุณภาพชีวิต  

      3. ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

      4. ด้านการเมืองและการบริหาร 

      5. ด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน การค้าและการเกษตร  

      6. ด้านการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 



 

    32 

 

  

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น     

  3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

   1.  การวิเคราะห์  SWOT ในมิติด้านเศรษฐกิจ 

 

จดุแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. เป็นแหล่งผลิตสินค้าทางการเกษตร เช่น อ้อย ข้าว 
ยางพารา  มันสำปะหลัง 
2. การเดินทางขนส่งสินค้าสะดวก รวดเร็ว  
3. เป็นตำบลที่มีพ้ืนที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
4. รัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 

1. ราคาสินค้าทางการเกษตรตกตำ่ 
2. มีปัญหาการใช้ที่ดินต่อเนื่อง ดินขาดการบำรุง ส่วน
ใหญใ่ช้ปุ๋ยเคม ีทำให้ดินเสื่อมคุณภาพ 
3. มีปัญหาการเผาในที่โล่ง การเผาตอซังข้าว ทำให้
สภาพหน้าดินถูกทำลาย 
4. กลุ่มอาชีพขาดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน ไม่เข้มแข็ง 
5. ขาดแหล่งน้ำขนาดใหญ่สำหรับเป็นแหล่งน้ำเพ่ือ
การเกษตร 
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. การมีนิคมอุตสาหกรรม อาจส่งผลให้การค้าขายใน
พ้ืนที่เพ่ิมข้ึน สร้างรายได้ให้แก่ราษฎรในพื้นที่เพ่ิมข้ึน 
2.  มีแนวโน้มการลงทุนในเขตตำบลคำอาฮวนเพ่ิมมาก
ขึ้น 

1. ที่ดินทำกินขาดเอกสารสิทธิ์ 
2. ทีด่ินราคาสูงขึ้น เป็นเหตุจูงใจให้เกษตรกรขายทีดิ่น
ทำกิน แล้วกลับมาเช่าพ้ืนทีท่ำการเกษตรเหมือนเดิม 
3. ที่ดินสำหรับทำการเกษตรเริ่มลดน้อยลง เนื่องจาก
การขยายตัวของเมือง 
 

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร ์
1. การขนส่งสินค้าทางการเกษตรสะดวก รวดเร็ว 

เนื่องจากอยู่ใกล้แหล่งรับซื้อ 

1. ทำอย่างไรเกษตรกรจะลดการใช้ปุ๋ยเคมีลง แล้ว

กลับมาใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ิมข้ึน เพ่ือเป็นการลดต้นทุนการ

ผลิต และเป็นการบำรุงดิน 
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  2. การวิเคราะห์  SWOT  ในมิติด้านสังคม 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออ่น (Weaknesses) 

1. มีขนบธรรมเนียมประเพณ ีศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม

ของท้องถิน่ 

2. ผู้นำชุมชนส่วนใหญ่มีความเข้มแข็ง 

3. มีสถานศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ในตำบลที่มีความพร้อมในการจัดการศึกษา 

4. มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่พัฒนาศักยภาพของเด็กก่อนวัย

เรียนจำนวน 8 แห่ง 

5. ประชาชนในชุมชนมีความสัมพันธ์อันดี 

ขนบธรรมเนียมประเพณีและการสื่อสาร(ภาษา)ท่ี

คล้ายคลึงกัน 

 

1. ประชาชนยังให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นใน

ระดับท่ีน้อย 

2. ผู้นำชุมชนบางคนขาดความกระตือรือร้น  

3. มีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง  

4. คนบางกลุ่มขาดจริยธรรม คุณธรรม ขาดระเบียบวินัย 

5. ค่านิยมยึดติดกับวัตถุสิ่งของและบริโภคฟุ่มเฟือย

แพร่กระจายมากข้ึน  

6. คนบางกลุ่มกู้ยืมเงินนอกระบบ ไม่มีเงินใช้หนี้คืนถูก

ผู้ติดตามทวงถามทำร้ายร่างกาย 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. กระบวนการสื่อสารที่มีความทันสมัยโดยผ่าน

เทคโนโลยีสมัยใหม่ทำให้สามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

และสื่อสารเรื่องต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัวมาก

ขึ้น 

1. กระแสโลกาวิวัฒน์ที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความ

เป็นอยู่ ทำให้วัฒนธรรมของตะวันตกมีอิทธิพลต่อการ

ดำรงชีวิตประจำวันมากขึ้น ส่งผลให้เยาชน 

2. สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจระดับประเทศส่งผลต่อการ

พัฒนาท้องถิน่ 

3. การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครอง

ระดับประเทศมีผลต่อการพัฒนาของท้องถิ่น  

  

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 

1. การสื่อสารรวดเร็วมากยิ่งข้ึน ทำให้การประสานงาน

ได้ทันเวลา 

1. ทำอย่างไรพนักงานทุกคนจึงจะเห็นความสำคัญของ

การสื่อสาร และให้ความสำคัญการสื่อสารปฏิบัติงาน 
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  3.  การวิเคราะห์  SWOT  ในมิติด้านพื้นที่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. มีเส้นทางคมนาคมสามารถเชื่อมโยงไปยังพ้ืนที่อำเภอ

และตำบลใกล้เคียงสะดวก 

2. มีอาณาเขตติดกับตัวเมือง อัตราการขยายตัวของเมือง

เข้าในพืน้ทีเ่พ่ิมขึ้น 

 

1. มีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ คือ 140.72 ตารางกิโลเมตร     

2. บางหมู่บ้านมีปัญหาขาดแคลนน้ำเอย่างต่อเนื่อง

สืบเนื่องจากเป็นพ้ืนที่ภูเขา ไม่มีแหล่งน้ำใต้ดิน 

3. มีสถานที่เหมาะสำหรับการท่องเทีย่ว แต่ขาดการ

ปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

4. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นไปอย่างล่าช้า 

เพราะมีงบประมาณจำกัด 

5. มีปัญหาการเผาในที่โล่ง การเผาตอซังข้าว ทำให้

สภาพหน้าดินถูกทำลาย 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. การมีพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ ทำให้ราคาท่ีดิน

ของราษฎรในพื้นที่เพ่ิมสูงขึน้  

2. นโยบายของรัฐบาลในการประกาศให้จังหวัด

มุกดาหารเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งซึ่งมีพ้ืนที่ของตำบล

คำอาฮวนรวมอยู่ในพ้ืนที่นั้นด้วย 

3.  มีเส้นทางรถไฟผ่านเขตตำบลคำอาฮวน 

 

1. มีถนนบางสายอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน

อ่ืน เช่น กรมทางหลวงชนบท  องค์การบริหารส่วน

จังหวัด ซึ่งเมื่อเกิดปัญหาขึ้นกับถนนจะได้รับการแก้ไข

ทีล่่าช้า 

2. ราชการส่วนกลางถ่ายโอนภารกิจมากมายให้

ท้องถิ่นแต่ไม่ถ่ายโอนงบประมาณให้ท้องถิ่นเพ่ือเป็น 

ค่าบริหารจัดการ เช่น การถ่ายโอนถนนมาให้ท้องถิ่น

แต่ไม่ถา่ยโอนงบประมาณเพ่ือบำรุงรักษาซ่อมแซม 

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงยทุธศาสตร ์

1. ทำเลที่ต้ังของตำบลได้เปรียบเพราะมีโอกาสขยายตัว

ของเมอืงสูง  จูงใจให้เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้น 

1. ทำอย่างไรกับปัญหาทีด่ินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ 
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง        

  3.2.1  การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อเทศบาล 

   - รัฐธรรมนูญฉบบัใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 

   - แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะส่งผลต่อเทศบาลอย่างไร 

   - การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้  อปท. 

         3.2.2  การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ อปท. 

    AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี 

ไทย พมา่ ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรไูน เพ่ือที่จะให้มีผลประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจร่วมกัน จะทำให้มีผลประโยชน์ อำนาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการนำเข้า ส่งออกของชาติ

ในอาเซียนกจ็ะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีนำเข้าซึ่งผลจะทำให้ภูมิภาคนี้

เปลี่ยนไปอย่างมาก โดย AEC Blueprint หรือแนวทางที่จะให้ AEC เป็นไปคือ 

   1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 

   2. การเป็นภูมิภาคท่ีมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 

   3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 

   4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 

   นิคมอุตสาหกรรม  ก็เปน็อีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคที่ส่งผลกระทบต่อ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ของนิคมอุตสาหกรรมตั้งอยู่  เนื่องจากเป็นการจูงใจให้นักลงทุนเข้ามาลงทุน จึงเป็นการลงทุนใน

พ้ืนที่ที่ปลอดภาษี ทำให้เทศบาลไม่สามารถจัดเก็บภาษีได้ในระยะยาว ซ่ึงผลกระทบหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่อง

ของ ประชากรแฝง  มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม  ปัญหาขยะ น้ำเสีย  ปัญหาอาชญากรรมซึ่งเป็นปัญหาที่คาด

ว่าจะเกิดตามมา  ส่วนผลกระทบในด้านบวก ประชากรเพิ่มขึ้น จะทำให้การค้าขายในพ้ืนที่ภาพรวมดีข้ึนหรือไม่ 
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ส่วนที่ 3 

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผดิชอบหลัก 
หน่วยงาน 
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ 

- บริการชุมชนและสังคม 
- การเศรษฐกิจ 

- แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

กองช่าง กองคลัง 
กองวิชาการฯ 

2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

- บริการชุมชนและสังคม 
- บริการชุมชนและสังคม 
- บริหารทั่วไป 
- บริการชุมชนและสังคม 
- การดำเนินงานอื่น 

- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
- แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
- แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานงบกลาง 

-สำนักปลัดฯ 
-กองสวัสดิการสังคม 
-หน่วยงานที่รับเงินอุดหนุน 

กองคลัง 
กองสวัสดิการสังคม 
กองช่าง 

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม 

- บริการชุมชนและสังคม 
- บริการชุมชนและสังคม 

- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

-สำนักปลัดฯ 
-หนว่ยงานที่รับเงินอุดหนุน 

กองคลัง     
กองวิชาการฯ 
กองสวัสดิการสังคม 
กองช่าง 
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน 
สนับสนุน 

4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการเมืองการ
บริหาร 

- บริหารทั่วไป 
- การดำเนินงานอ่ืน 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป 
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
- แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานงบกลาง 

-สำนักปลัดฯ 
- กองคลัง 
- กองวิชาการฯ 
- กองช่าง 
- กองสวัสดิการสังคม 
 

สำนักปลัดฯ 
 กองคลัง 
 กองวิชาการฯ 
 กองช่าง 
 กองสวัสดิการสังคม 
 

5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

ส่งเสริมการลงทุน การค้าและการเกษตร 

- บริการชุมชนและสังคม 

- การเศรษฐกิจ 

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

- แผนงานการเกษตร 

- สำนักปลัดฯ 

- กองช่าง 

กองคลัง/กองวิชาการฯ 

กองสวัสดิการสังคม 

6 ยุทธศาสตรท์ี ่6 การพัฒนาด้านการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

- บริการชุมชนและสังคม 

- การเศรษฐกิจ 

- แผนงานเคหะและชุมชน 

- แผนงานการเกษตร 

- สำนักปลัดฯ 

- กองช่าง 

กองสวัสดิการสังคม 

กองคลัง  

กองวิชาการฯ 

รวม 6 ยุทธศาสตร์ 15 ด้าน 21 แผนงาน 5 กอง 5 กอง 
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. 2561-2565 ) 

ยุทธศาสตร ์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

 

จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน
และพัฒนาแหล่งน้ำ 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน  (1.2.1 ไฟฟ้า) 
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน  (1.2.2 ประปา) 

 
 

18 
17 
3 

 
 

14,939,000 
2,506,400 
1,000,000 

 
 

20 
14 
6 

 
 

18,559,400 
2,350,000 
4,150,000 

 
 

27 
17 
2 

 
 

27,600,760 
2,570,000 
340,000 

 
 

44 
2 
9 

 
 

27,313,000 
2,050,000 
2,450,000 

 
 

40 
2 
6 

 
 

28,124,000 
2,050,000 
900,000 

 
 

149 
52 
26 

 
 

116,536,160
11,526,400 
8,840,000 

รวม 38 18,445,400 40 25,059,400 46 30,510,760 55 31,813,000 48 31,074,000 227 136,902,560 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

 2.1 แผนงานสาธารณสุข 

2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

2.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน  

2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

2.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

2.6 แผนงานงบกลาง 

 

12 

1 

9 

4 

- 

4 

 

1,535,000 

200,000 

395,200 

300,000 

- 

13,498,120 

 

11 

2 

10 

7 

1 

4 

 

945,500 

135,000 

584,000 

204,300 

350,000 

13,498,120 

 

11 

- 

10 

- 

- 

4 

 

1,413,500 

- 

664,000 

- 

- 

13,498,120 

 

10 

1 

5 

12 

1 

4 

 

1,323,500 

120,000 

312,000 

360,200 

350,000 

13,498,120 

 

11 

- 

5 

6 

- 

4 

 

1,328,500 

- 

312,000 

88,500 

350,000 

13,498,120 

 

55 

4 

39 

29 

2 

20 

 

6,546,000 

455,000 

2,267,200 

935,000 

1,050,000 

67,490,600 

รวม 30 15,928,320 35 15,716,920 25 15,575,620 33 15,963,820 26 15,577,120 149 78,761,800 

แบบ ผ .01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาท้องถิ่น  ( พ.ศ. 2561-2565 ) 

ยุทธศาสตร์ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จำนวน

โครงการ 

งบประมา

ณ (บาท ) 

จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ    
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ

พัฒนาด้านการศึกษา  

ศาสนาและวัฒนธรรม 

3.1 แผนงานการศึกษา 

3.2 แผนงานการศาสนา 

วัฒนธรรมและนันทนาการ 

3.3  แผนงานเคหะและ

ชุมชน 

 

 

9 

10 

- 

 

 

4,186,120 

715,000 

- 

 

 

10 

8 

- 

 

 

 

4,403,274 

848,425 

- 

 

 

8 

7 

- 

 

 

 

3,703,274 

598,650 

- 

 

 

 

12 

6 

2 

 

 

 

8,259,274 

306,150 

565,000 

 

 

 

10 

5 

3 

 

 

6,865,274 

312,500 

550,000 

 

 

49 

36 

5 

 

 

 

27,417,216 

2,780,725 

1,115,000 

รวม 19 19 4,901,120 18 5,251,699 15 4,301,924 20 9,130,424 18 7,727,774 90 31,312,941 

 
 
 
 
 

แบบ ผ .01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. 2561-2565 ) 

ยุทธศาสตร์ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563  ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท ) 

จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา

การเมือง การบริหาร 

4.1แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

4.2 แผนงานการรักษาความสงบ 

4.3 แผนงานการศึกษาฯ 

4.4 แผนงานสาธารณสุข 

4.5 แผนงานเคหะและชมุชน 

4.6 แผนงานงบกลาง 

 

 

13 

1 

1 

1 

2 

5 

 

 

 

816,000 

20,000 

35,400 

20,000 

80,000 

1,053,800 

 

 

10 

3 

1 

1 

2 

4 

 

 

 

1,308,000 

400,000 

35,400 

20,000 

80,000 

1,023,800 

 

 

 

10 

- 

1 

1 

2 

4 

 

 

518,000 

- 

35,400 

20,000 

80,000 

1,023,800 

 

 

 

15 

2 

1 

- 

- 

5 

 

 

1,381,400 

150,000 

35,400 

- 

- 

1,127,440 

 

 

9 

- 

1 

- 

- 

5 

 

 

1,198,000 

- 

35,400 

- 

- 

1,038,800 

 

 

57 

6 

5 

3 

6 

23 

 

 

5,221,400 

570,000 

177,000 

60,000 

240,000 

5,267,640 

รวม 23 2,025,200 21 2,867,200 18 1,677,200 23 2,694,240 15 2,272,200 100 11,476,040 

 

 

 

 

 

แบบ ผ .01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. 2561-2565 ) 

ยุทธศาสตร์ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563  ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท ) 

จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

จำนวน

โครงการ 

งบประมา

ณ(บาท) 

จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน 

การค้าและการเกษตร  

5.1 แผนงานสร้างความเขม้แข็ง

ของชุมชน 

5.2 แผนงานการเกษตร 

5.3  แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 
 
 
 
3 
 
3 
 
- 

 
 
 
 

69,000 
 

2,100,000 
 
- 

 
 
 
 
3 
 
4 
 
- 

 
 
 
 

84,000 
 

1,900,000 
 
- 

 
 
 
 
- 
 

     3 
 

- 

 
 
 
 
- 
 

3,100,000 
 
- 

 
 
 
 
- 
 
7 
 
1 

 
 
 
 
- 
 

3,850,000 
 

2,000,000 

 
 
 
 
- 
 
6 
 
- 

 
 
 
 
- 
 

3,800,000 
 
- 

 

 
 
 
 
6 
 

23 
 
1 

 
 
 
 

153,000 
 

14,750,000 
 

2,000,000 

รวม 6 2,169,000 7 1,984,000 3 3,100,000 8 5,850,000 6 3,800,000 30 16,903,000 

 

 
 
 

แบบ ผ .01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. 2561-2565 ) 

ยุทธศาสตร์ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท ) 

จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

จำนวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้าน

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

6.1 แผนงานสาธารณสุข 

6.2 แผนงานการเกษตร 

6.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

6.4 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

 
 
 
 
2 
1 
 
1 
- 

 
 
 
 

15,000 
5,000 

 
100,000 

- 

 
 
 
 
2 
3 
 
- 
2 

 
 
 
 

18,000 
65,000 

 
- 

2,000,000 
 

 
 
 
 
2 
1 
 
- 
2 

 
 
 
 

15,000 
5,000 

 
- 

2,000,000 

 
 
 
 
2 
3 
 
- 
1 

 
 
 
 

15,000 
54,000 

 
- 

970,000 

 
 
 
 
- 
1 
 
- 
- 

 
 
 
 
- 

5,000 
 
- 
- 

 
 
 
 
8 
9 
 
1 
5 

 
 
 
 

63,000 
134,000 

 
100,000 

4,970,000 

รวม 4 120,000 7 2,083,000 5 2,020,000 6 1,039,000 1 5,000 23 5,267,000 

รวมท้ังสิ้น 120 43,849,040 128 52,962,219 112 57,185,504 139 63,690,484 113 60,906,094 596 278,593,341 

 

 

 

แบบ ผ .01 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เทศบาลตำบลคำอาฮวน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที ่1 เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564    2565 

 1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1 หมู่ 1 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก  

เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการ
เดินทางสัญจร 
 

เส้นทางคุ้มบางนา ระยะทาง
ประมาณ 1,500 เมตร 

  780,000 
 

780,000 
 

  860,000 
 

676,000 
 

- ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากโครงการ
นี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างถนน
ลูกรัง 

เพือ่อำนวยความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส่ง
สินค้า 

เส้นทางบ้านตำรวจมนตรี ถึง  
นานายดาวลอย พรมกมนต์ 
ระยะทางประมาณ 400 เมตร 

- - 232,000 
 

- - ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านประโยชน์
จากโครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างถนน
ลูกรัง 

เพือ่อำนวยความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส่ง
สินค้า 

เส้นทางบ้านนายสมนึก            
อัคฮาต ถึงบ้านนายอุเทน สิทธิ
ศักดิ์ ระยะทางประมาณ 150 
เมตร 

- - - 87,000 
 

- ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากโครงการ
นี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ 

กองช่าง 

แบบ ผ .02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564    2565 

4 ก่อสร้างถนน
ลกูรัง 

เพื่อก่อสร้างถนน
ลูกรัง บ้านคำอาฮวน  
หมู่ 1 

เส้นทางบ้านนางหนูยิ้ม พรม
รัตนร์ะยะทางประมาณ 100 
เมตร 

- - - 58,000 
 

- ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน ์

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะ 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านคำอาฮวน หมู่ 1 

เส้นทางบ้านคำอาฮวน-บ้านคำ
เม็ก ระยะทางประมาณ 2,400 
เมตร 

- - - 1,000,000 
 

500,000 
 

ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน ์

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะ 

กองช่าง 

6 ก่อสร้างถนน
ลูกรัง 

เพื่อก่อสร้างถนน
ลูกรัง บ้านคำอาฮวน 
หมู่ 1 

-เส้นทางบ้านนายโกมิน ถึง
โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม 
ระยะทางประมาณ 800 ม. 
-เส้นทางไปฝายน้ำล้นห้วยง้ิว
และคุ้มบางนา ระยะทาง
ประมาณ 2,000 ม. 

- - - - 464,000 
 

ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน ์

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะ 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างคลอง
ระบายน้ำ 

เพื่อระบายน้ำเสีย
จากบ้านเรือน และ
น้ำหลากในฤดฝูน 

บ้านคำอาฮวนเส้นแบ่งระหว่าง
หมู่บ้าน 

- - - - 500,000 ร้อยละของครัวเรือนที่
เดือดร้อนลดลง 

น้ำไม่ท่วมขัง  กองช่าง 

8 หมู ่2  
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านเหมืองบ่า หมู่ 2 

เส้นทางบ้านนายไพรวรรณ  
ไชยพนัธ์ ถึงบ้านนายหัน  
ขันแข็ง ระยะทางประมาณ 
200 เมตร 

 300,000 
 

- - - - ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

9 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านเหมืองบ่า หมู ่2 

เส้นทางวัดปา่คำเดือนห้า ถึง
บริเวณในหมู่บ้านเหมืองบ่า 
ระยะทางประมาณ 700 เมตร 

- 1,400,000 
 

- - - ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน ์

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564    2565 

10 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก  

เพื่อก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านเหมืองบ่า หมู ่2 

เส้นทางหลัง รพสต.บ้าน
เหมืองบ่า ระยะทางประมาณ  
130 เมตร 

- 283,400 
 

- - - ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะ 

กองช่าง 

11 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก  

เพื่อก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านเหมืองบ่า หมู่ 2 

เส้นทางบ้านนายสมชาย  ปี
เลขา ถึงเส้นทางวัดป่าคำเดือน
ห้า ระยะทางประมาณ 400 
เมตร 

- - 872,000 
 

500,000 500,000 ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน ์

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะ 

กองช่าง 

12 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก  

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านเหมืองบา่ หมู่ 2 

เส้นทางข้างโรงเรยีนบ้าน
เหมืองบ่า ม.2 ระยะทาง
ประมาณ 900 เมตร 

- 485,000 
 

500,000 
 

- - ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะ 

กองช่าง 

13 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก  

เพือ่ก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านเหมืองบ่า หมู่ 2 

เส้นทางบ้านนางสา  ไตรยนาม 
ถึงบ้านนายหรรษา         ต่อ
ซอน ระยะทางประมาณ  200 
เมตร 

- - 500,000 
 
 

- - ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากโครงการ
นี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะทีม่ี
คุณภาพ 

กองช่าง 

14 ก่อสร้างถนน
ลูกรัง  

เพื่อก่อสร้างถนน 
ลูกรัง  บ้านเหมืองบ่า 
หมู่ 2 
 

เส้นทางเหมืองบ่า-ตำบลมุก 
ระยะทางประมาณ 2,000 
เมตร 

- - - 1,160,000 
 

- ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากโครงการ
นี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

15 ก่อสร้างถนน
ลูกรัง 

เพือ่อำนวยความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

เส้นนานางฉลอง ธรรมวงษ์ ถึง
นานางลำมอน สุขเกษม 
ระยะทาง 1,500 ม. 

- - - 500,000 870,000 ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน ์

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากยิ่งขึน้ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564    2565 

16 ก่อสร้างถนน
ลกูรัง บ้าน
เหมืองบ่า ม.2 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

เส้นทางนายายถงึ-นานาย
ทองหยิบ ไตรยสิงห์ (นาทุ่ง)
ระยะทางประมาณ 2,500 ม. 

- - - 500,000 1,000,000 ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากโครงการ
นี้ 

ประชาชนเดินทาง
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

17 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้าน
เหมืองบ่า ม.2  

เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

เส้นทางบ้านนายหรรษา  ต่อ
ซอนถึงทางไปบ้านคำเขือง 
ระยะทางประมาณ  500 เมตร
(หลังสวนน้ำ) 

- - 500,000 
 

- - 
 

ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากโครงการ
นี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

18 ก่อสร้างถนน
ลูกรัง บ้าน
เหมืองบ่า ม.2 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

-เส้นทางบ้านนายสำรวม พาน
โมก เชื่อมถนนคอนกรีตหลงั
สวนน้ำ ระยะทาง ประมาณ 
300 เมตร 

- เส้นทางไร่บญุประสาน ถึง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น 
ตำรวจบ้านคำเขือง ประมาณ 
2,000 เมตร 

- เส้นทางนานายทองมาน ทอง
พา ถึงเส้นบ้านคำเขือง 
ประมาณ 500 เมตร 

 

- - - - - ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากโครงการ
นี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 



 

    47 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564    2565 

19 หมู่ 3 
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านคำ
เขือง หมู่ 3 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านคำเขือง 
หมู่ 3  
 

จุดที่ 1 เส้นทางสามแยกวัดอัมพวัน 
ถึงบ้านนายสภุี สารบรรณ 
ระยะทางประมาณ 500 เมตร 
จุดที่ 2 เส้นทางบ้านนายวินิต  คน
เพียร ถึงบ้านนายสุภ ี สารบรรณ 
ระยะทางประมาณ   400 เมตร 

      22,000 
 

 500,000 
 

      - 
 
 

    - - ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากโครงการ
นี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

20 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านคำ
เขือง หมู่ 3 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านคำเขือง 
หมู่ 3 

เส้นทางซอย 5 ตรงข้าม
โรงเรียนบ้านคำเขือง 
ระยะทาง ประมาณ 200 เมตร 

- - 300,000 
 

- - ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากโครงการ
นี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

21 ก่อสร้างถนน
ลูกรังบ้านคำ
เขือง หมู่ 3 

เพื่อก่อสร้างถนน   
คันดิน 

เส้นทางบ้านคำเขือง-พรานอ้น
แยกเข้านานายซอน สุขเกษม 
ระยะทางประมาณ 1,000 
เมตร 

- - - 
 

500,000 500,000 ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากโครงการ
นี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

22 ก่อสร้างถนน
ลูกรัง บ้านคำ
เขือง หมู่ 3 

เพื่อก่อสร้างถนน
ลูกรังหมู่ 3 บ้าน  คำ
เขือง 

ต่อจากเส้นถนนประชารัฐ 
เส้นทางต่อจากถนนท่ีใช้งบ
ประชารัฐก่อสร้างระยะทาง
ประมาณ  1,000   เมตร 

- - 1,160,000 
 

500,000 - ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากโครงการ
นี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

23 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านคำ
เขือง หมู่ 3 
 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 3 บ้านคำเขือง 

เส้นทางขา้งวัดไปหนองแฝก   
ถึงคุ้มบ้านน้อย ระยะทาง
ประมาณ 2,000 เมตร 

- - 500,000 
 

1,000,000 
 

500,000 ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากโครงการ
นี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

 
กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564    2565 

24 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านคำ
เขือง หมู่ 3 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการ
เดินทางสัญจรไปมา
ของประชาชน 

เสน้ทาง ซอย 6 จากบ้านนาย
แต้ม ถึงบ้านนางวิลาวัลย์  
กลิ่นแก้ว ระยะทางประมาณ 
500 เมตร 

- - - - 1,090,000 
 

ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน ์

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

25 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านคำ
เขือง ม.3 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการ
เดินทางสัญจรไปมา
ของประชาชน 

เส้นทางบ้านนางสนิท สุวรรณ
ศรี ถึงบา้นนางดวงกมล 
สุวรรณสรี ระยะทางประมาณ 
250 เมตร 

- - - - - ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน ์

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

26 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านคำ
เขือง หมู่ 3 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการ
เดินทางสัญจรไปมา
ของประชาชน 

เส้นทางบ้านนายแตม้ สุวรรณ
ศรี - บ้านนางนวงจันทร์ ภักดี
ยุทธ  ระยะทางประมาณ 
5,000 เมตร  

- - - - - ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน ์

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

27 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านคำ
เขือง หมู่ 3 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการ
เดินทางสัญจรไปมา
ของประชาชน 

เสน้ทางบ้านกานดา สิงห์ศร – 
บ้านนางธิติกานต์ ศรโียหะ  
ระยะทางประมาณ 800 เมตร  

- - - - - ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

28 ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านคำเขือง หมู ่3 

เพื่ออำนวยความสะดวก
ในการเดินทางสัญจรไป
มาของประชาชน 

เส้นทางบา้นนายสมภาร สุวรรณศรี-
บ้านนางสายบัว สวุรรณศรี   
ระยะทางประมาณ 700 เมตร  

- - - - - ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน ์

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

29 ก่อสร้างคลอง
ระบายน้ำ บ้าน
คำเขือง หมู่ 3 

เพือ่แก้ปัญหานำ้ท่วม
ขัง และน้ำเสยีจาก
บ้านเรือนประชาชน 

เส้นทางบ้านนายไพศาล  ศรี
วิชา ถึงลานกีฬา ระยะทาง 
ประมาณ 300 เมตร รวมทั้ง
เส้นทางภายในหมู่บ้าน 

- - - - 1,200,000 
 

จำนวนของครัวเรือนท่ี
เดือดร้อนลดลง 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564    2565 

30 หมู่ 4 
ก่อสร้างถนน
ลูกรัง  บ้าน
พรานอ้น หมู่  4 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการ
เดินทางสัญจรไปมา
ของประชาชน 

เส้นทางนาเซียงมอง ผ่านนา
นายเฉลา เช่ือมตำบลหนอง
แวง ระยะทางประมาณ 3,000 
เมตร 

500,000 

 
- - - - ประชาชน ร้อยละ 50 

ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน ์

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

31 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้าน
พรานอ้น หมู่ 4 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการ
เดินทางสัญจรไปมา
ของประชาชน 

เส้นทางบ้านนายหมัย –บ้าน
นางล้น ระยะทางประมาณ 
500 เมตร  

- 1,000,000 - - - ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน ์

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

32 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้าน
พรานอ้น หมู่ 4 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการ
เดินทางสัญจรไปมา
ของประชาชน 

เส้นทางบ้าน นายเหลี่ยม ถึง
บ้านนายมะ ระยะทาง
ประมาณ  100 เมตร 

- - - - - ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน ์

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

33 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้าน
พรานอ้น หมู่ 4 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการ
เดนิทางสัญจรไปมา
ของประชาชน 

เส้นทางวัดป่าช้า ถึง หนองบัว 
ระยะทางประมาณ 2,000 
เมตร 

- - - 1,000,000 - ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน ์

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

34 ก่อสร้างถนน
ลูกรัง บ้าน
พรานอ้น หมู่ 4 

เพื่อก่อสร้างถนน
ลูกรัง หมู่ 4 บ้าน
พรานอ้น 
 

เส้นทางข้างโรงเรยีนบ้านพราน
อ้น ถึงบ้านนายครรชิต  รูป
เหมาระยะทางประมาณ 500 
เมตร 

- - 290,000 
 

- 500,000 ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน ์

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

35 ก่อสร้างถนน
ลูกรัง บ้าน
พรานอ้น หมู่ 4 

เพือ่ก่อสร้างถนน
ลูกรัง หมู่ 4 บ้าน
พรานอ้น 

เส้นทางบริเวณรอบป่าช้าลงนา
ใต้ ระยะทางประมาณ    300 
เมตร 

- - - 174,000 
 

- ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้าน 

การเดินทางและ
การขนส่งสินค้า
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564    2565 

36 ก่อสร้างถนน
ลกูรัง หมู่ 4 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการ
เดินทาง 

เส้นทางนาหนองเชียงมอง 
ระยะทางประมาณ 3,000 
เมตร 

- - - 500,000 1,000,000 ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้าน 

การเดินทางและ
การขนส่งสินค้า
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

37 ก่อสร้างถนน
ลูกรัง บ้าน
พรานอ้น หมู่ 4 

เพื่อก่อสร้างถนน
ลูกรัง หมู่ 4 บ้าน
พรานอ้น 

เสน้ทางจากนานายแว  ชาธิพา 
เชือ่มต่อตำบลหนองแวง 
ระยะทางประมาณ 2,000 ม. 

- - - - 1,000,000 ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้าน 

การเดินทางและ
การขนส่งสินค้า
สะดวกมากยิ่งขึน้ 

กองช่าง 

38 หมู่ 5 
ซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านดงมัน  

เพื่อซ่อมแซมถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 5 บ้านดงมัน 
 

เส้นทางบ้านนางแตว๋  วงค์ศรี
ทา -บ้านนางสังวาล ระยะทาง
ประมาณ    300 เมตร 

400,000 
 

- 624,000 
 

- - ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากโครงการ
นี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

39 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก  

เพือ่ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 5 บา้นดงมัน 

เส้นทางบ้านนายสงคราม  สม
ด ี ถึงบ้านนายสมร  บญุทวี 
ระยะทางประมาณ 350 เมตร 

- 700,000 
 

500,000 
 

- - ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากโครงการ
นี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

40 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านดง
มัน ม.5 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 5 บา้นดงมัน 

เส้นทางบ้านนางเนิน ศรีวิชา 
ถึงสามแยกไปบา้นคำเขือง 
ระยะทางประมาณ 3,000 
เมตร 

- - - 1,000,000 
 

- ประชาชนของหมู่บ้าน
ได้ใช้ประโยชน์จาก
โครงการนีร้้อยละ 50 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

41 ก่อสร้างถนน
ลูกรัง 

เพือ่ก่อสร้างถนน
ลูกรังหมู่ 5 บ้านดง
มัน 

- สามแยกภูวดั ถึงสามแยก
โสกเสือ ระยะทาง 500 เมตร 
-เส้นทางนานายสมร บุญทว ี
- เส้นทางสวนป่านายพล ไป
บ้านนายทองคำมนัส  

- - - - 1,000,000 
 

ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากโครงการ
นี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 



 

    51 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564    2565 

42 ก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม บ้านดง
มัน ม.5 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการเดิน 
ทางสัญจรไปมา 

เส้นทางนานายสมร บญุทวี     
1 แหง่ 

- - - - 800,000 ประชาชนร้อยละ 50 
ได้ใช้ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการทีด่ีขึ้น 

กองช่าง 

43 หมู่ 6  ก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บ้าน
คำเม็ก หมู่ 6 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านคำเม็ก หมู่ 6 

เสน้ทางบ้านนายสมนึก ทอง
ชุมถึงบ้านนางเกสร  แสงประ
จักร ระยะทางประมาณ 500 
เมตร 

500,000 
 

500,000 
 

- - - ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน ์

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

44 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านคำ
เมก็ หมู่ 6 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านคำเม็ก หมู่ 6 

เส้นทางบ้าน สท.สิงห์  โพธิ
บุตร ถึงป่าช้า ระยะทาง
ประมาณ 500 เมตร 

- 1,000,000 
 

500,000 - - ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้าน 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

45 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านคำ
เม็ก หมู่ 6 

เพือ่ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
หมู่ 6 บ้านคำเม็ก 

เส้นทางคำเม็กซอย 10  หมู่ 6 
บ้านคำเม็กระยะทางประมาณ 
500 เมตร 

- - 1,000,000 
 

- - ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน ์

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะทีม่ี
คุณภาพ 

กองช่าง 

46 ก่อสร้างถนน
ลกูรังบ้านคำ
เม็ก หมู่ 6 

เพื่อก่อสร้างถนน
ลูกรัง บา้นคำเม็ก 
หมู่ 6 

-เส้นทางบ้านนายหนูนา ถึงบ้าน
อาจารย์สายใจ ระยะทาง ประมาณ 
300 เมตร 
-เส้นทางไปนาลุงไหวระยะทาง
ประมาณ 700 เมตร  
- เส้นทางซอยข้างวัดคำเมก็ 
ระยะทาง 100 เมตร 
-เส้นทางบ้านนางสถาพร  โพธิบุตร 
ระยะทาง 500 เมตร 

- - - 500,000 
 

- ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน ์

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 



 

    52 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564    2565 

47 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านคำ
เม็ก หมู่ 6 

เพื่ออำนวยความ
สะดวก ในการ
เดินทาง สัญจรไปมา 
ของประชาชน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ซอย 11 ระยะทาง
ประมาณ   470 เมตร   

- 500,000 
 

500,000 
 

- - ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากโครงการ
นี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะทีม่ี
คุณภาพ 

กองช่าง 

48 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านคำ
เม็ก หมู่ 6 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยฒนาการ      
บ้านคำเม็ก หมู่ 6  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยพัฒนาการ 
ระยะทางประมาณ  345 เมตร  

- - 752,100 
 

- - ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากโครงการ
นี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

49 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านคำ
เม็ก หมู่ 6 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านคำเม็ก หมู่ 6  

เส้นทางซอย 1 ระยะทาง
ประมาณ  500 เมตร  

- - - 
 

500,000 
 

500,000 
 

ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากโครงการ
นี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

50 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านคำ
เม็ก หมู่ 6 

เพื่ออำนวยความ
สะดวก ในการ
เดินทาง สัญจรไปมา 
ของประชาชน 

เส้นทาง วัดป่า บุญญาเขต 
เชียงคำ ถึง คำสายทอง
(ร้านอาหารสองเรา) ระยะทาง
ประมาณ 1,800 เมตร 

   1,000,000 
 

- ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากโครงการ
นี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะทีม่ี
คุณภาพ 

กองช่าง 

51 หมู่ 7 
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโนน
สะอาด หมู่ 7 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
หมู่ 7 บา้นโนน
สะอาด(คุม้นากดุ
กอย) 

เส้นทางบ้านนายบญุทอม เทพ
สุริย์ - รพสต.บ้านโนนสะอาด 
ระยะทางประมาณ 1,000 
เมตร 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

- - ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากโครงการ
นี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

52 ก่อสร้างถนนคัน
ดิน บ้านโนน

เพื่อก่อสร้างถนนคัน
ดิน พร้อมท่อลอด

เส้นทางบา้นโนนสะอาด  ม.7 
ถึงคุ้มนาเตย ต.นาสีนวน 

- 1,500,000 
 

- - - ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้าน 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ

กองช่าง 



 

    53 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564    2565 

สะอาด หมู่ 7 เหลี่ยม   หมู่ 7 บ้าน
โนนสะอาด 

ระยะทางประมาณ 1,500 
เมตร 

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

53 ก่อสร้างถนน
ลูกรัง บ้านโนน
สะอาด หมู่ 7 

เพือ่อำนวยความ
สะดวกในการ
เดินทางสัญจรของ
ชาวบ้าน 

เส้นทางบ้านโนนสะอาด  ม.7 
ถึงคุ้มนาเตย ต.นาสีนวน 
ระยะทางประมาณ 1,500 ม. 

- - - - 600,000 ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้าน 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

54 ก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโนน
สะอาด หมู่ 7 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ 7 บ้านโนน
สะอาด 

เส้นทางคุ้มนากุดกอย ถึงหลัง
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 
ระยะทางประมาณ 1,000 
เมตร 

- - - 1,000,000 
 

500,000 ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน ์

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

55 ก่อสร้างถนน
ลูกรังบ้านโนน
สะอาด หมู่ 7 

เพื่อก่อสร้างถนน
ลูกรัง  หมู่ 7 บ้าน
โนนสะอาด 
 

-เสน้ทางหมู่บ้านไปนา         
นางประจักร  แพงหอม 
ระยะทางประมาณ 500 เมตร 
-เส้นทางบ้านนายแป ผยุคำ
สงิห์ ถึงบ้านนางอรอุมา             
กุลวงค์ ประมาณ 600 ม. 

- - - 700,000 
 

- ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน ์

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

56 
 

ก่อสร้างถนน
ลกูรังบ้านโนน
สะอาด หมู่ 7 

เพื่อก่อสร้างถนน
ลูกรัง   หมู ่7 บ้าน
โนนสะอาด 
 

เส้นทางนานายชรินทร์       
ผุยคำสิงห์ ถึงนานายชาลี     
วงค์ศรีทา ระยะทางประมาณ 
1,000 เมตร 

- - - 500,000 580,000 
 

ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน ์

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

57 ก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโนน

เพื่อ อำนวยความ
สะดวก ในการ
เดินทาง สญัจรไปมา 

-เส้นทางจากบ้านนางปอน สี
นอ ถึงบ้านนายนพดล กันเที่ยง 
ประมาณ 500 ม. 

- - - - - ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน ์

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี

กองช่าง 



 

    54 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564    2565 

สะอาด หมู่ 7 ของประชาชน  คุณภาพ 
58 ก่อสร้างถนน 

คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโนน
สะอาด หมู่ 7 

เพื่อ อำนวยความ
สะดวก ในการ
เดินทาง สัญจรไปมา 
ของประชาชน 

-เส้นทางบ้านนางอินทวา พันธ์
คูณ ถึงบ้านนางวาสนา เทพสุ
ริย์ ประมาณ 500 เมตร 

- - - - - ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน ์

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

59 หมู่ 8 ก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บ้าน
โคกสงู หมู่ 8 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ 8 บ้านโคกสูง
น้อย 

เส้นทางสามแยกบ้านนายบญุ 
เทพสุริย์ ไปทุ่งสีทอง ระยะทาง
ประมาณ 1,500 เมตร 

500,000 
 

- 500,000 
 

500,000 - ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากโครงการ
นี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

 
กองช่าง 

60 ก่อสร้างถนน
ลูกรัง บ้านโคก
สูง หมู่ 8 

เพื่อก่อสร้างถนน
ลกูรังหมู่ 8 บ้านโคก
สูงน้อย 

เส้นทางบ้านนางชนภิา ถึงบ้าน
นายนอม  ระยะทาง ประมาณ 
1,000 เมตร 

- 1,020,000 
 

- - - ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากโครงการ
นี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

61 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโคก
สูง หมู ่8 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
หมู่ 8 บ้านโคกสูง
น้อย 

เส้นทางบ้านนายบญุ ถึงบ้าน
นายถาวร ระยะทาง ประมาณ 
1,000 เมตร 

- - 2,180,000 
 

- - ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากโครงการ
นี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

62 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโคก
สูง หมู ่8 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
หมู่ 8 บา้นโคกสูง
น้อย 

เส้นทางวดับ้านโคกสูงน้อย ถึง
ถนนเหล่าคราม-คำอาฮวน 
ระยะทางประมาณ 300 เมตร
และจากบา้นยายเขียวถึงบ้าน
นางระม่อม ระยะทาง 
ประมาณ 300 เมตร 

- - - 1,308,000 
 

500,000 ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้าน 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 



 

    55 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564    2565 

63 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านโคก
สูง หมู่ 8 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ 8 บา้นโคกสูง
น้อย 

เสน้ทางบา้นนายเริญ ไช
ยายงค ์ถึงบ้านนางคำไผ่ ไช
ยายงค์ระยะทาง ประมาณ 50 
เมตร 

- - - 109,000 
 

- ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากโครงการ
นี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

  กองช่าง 

64 ก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านโคก
สงู หมู่ 8 

เพือ่ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ 8 บ้านโคกสูง
น้อย 

เส้นทางถนนอนุรักษ์บำรุง ถึงที่
พักสงฆ์นาเตย ระยะทาง 
ประมาณ 200 เมตร 

- - - 436,000 
 

- ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากโครงการ
นี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะทีม่ี
คุณภาพ 

กองช่าง 

65 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านโคก
สูง หมู่ 8 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
หมู่ 8 บ้านโคกสูง
น้อย 

เส้นทางถนนอนุรักษ์บำรุงไป
นานางปานทอง  คนยืน 
ระยะทางประมาณ 300 เมตร 

- - 
 
 

- 
 

- - ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากโครงการ
นี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะ 

กองช่าง 

66 ก่อสร้างถนน
ลูกรังบ้านโคก
สูง หมู่ 8 

เพือ่ก่อสร้างถนน
ลูกรัง หมู่ 8 บ้านโคก
สงูน้อย 

เส้นทางถนนอนุรักษ์บำรุง ไป
บ้านนายเพียร วาปี ระยะทาง 
ประมาณ 500 เมตร 

- - - - - ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้าน 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะ 

กองช่าง 

67 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านโคก
สงู หมู่ 8 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
หมู่ 8 บ้านโคกสูง
น้อย 

เส้นทางบ้านนายไสว มณีออง
ถึงบ้านนายประสิทธ์ิ สร้อย
แก้ว ระยะทางประมาณ 300 
เมตร 

- - - 
 

- - ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชนจ์ากโครงการ
นี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะ 

กองช่าง 

68 ก่อสร้างถนน
ลูกรังบ้านโคก
สูง หมู่ 8 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการเดิน 
ทางสัญจรไปมา 

เส้นทางจากบ้านนางเพ้า         
เทพสุริย์ ถึงบ้าน สท.แผ่น        
ไชยายงค์ ประมาณ 500 ม. 

- - - 500,000 - ประชาชนร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน ์

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกเพิ่ม
มากยิ่งข้ึน 

กองช่าง 



 

    56 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564    2565 

69 ก่อสร้างถนน
ลูกรังบ้านโคก
สูง หมู่ 8 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการเดิน 
ทางสัญจรไปมา 

เส้นทางจากนานายดี สร้อย
แก้ว -นานายคำพา เพ็งมา 
ระยะทางประมาณ 500 ม. 

- - - - 500,000 ประชาชนร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน ์

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกเพิ่ม
มากยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

70 หมู่ 9 
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านเหล่า
คราม หมู่ 9 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการเดิน 
ทางสัญจรไปมา 

เส้นทางแยกหนองปลาปากถึง
ตลาดนดั ไปบ้านนายวน  ไชย
อาษา ระยะทางประมาณ 

621,000 
 

300,000 
 

- - - ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน ์

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

71 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านเหล่า
คราม หมู่ 9 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการเดิน 
ทางสัญจรไปมา 

เส้นทางบ้านนางมุก  ไชยายงค์ 
ถึงศนูย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธ์ิ
ศิลา  ระยะทาง 100 เมตร 

- 200,000 
 

- - - ประชาชน ร้อยละ 50 ของ
หมู่บ้านได้ใช้ประโยชน ์

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

72 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านเหล่า
คราม หมู่ 9 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ 9 บ้านเหล่าคราม 

เส้นทางบ้านนานแทน          
ไชยายงค์ถึงบ้านนายวน  คน
เพียร  ระยะทางประมาณ 
1,000 เมตร 

- 500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

- ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

73 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กหมู่ 9 บ้าน
เหล่าคราม 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ 9 บา้นเหล่าคราม 

เส้นทางหอถังประปา ม.9 ถึง   
สี่แยกทางขึน้วัดภฮูัง ระยะทาง
ประมาณ 1,000 เมตร 

- - - 500,000 
 

500,000 
(เทศบาล)    

 งบ
โดยประมาณ 

ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากโครงการ
นี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะทีม่ี
คุณภาพ 

กองช่าง 

74 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

เพือ่ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 9 บ้านเหล่าคราม 

เส้นทางหอปู่ตาถึงนา สท.กรุง  
ไชยายงค์ ระยะทางประมาณ 
500 เมตร 

- - - - 1,090,000 
(เทศบาล)   งบ
โดยประมาณ 

ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะเพิม่ขึ้น 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564    2565 

75 ก่อสร้างถนน
ลกูรังบ้านเหล่า
คราม ม.9 

เพือ่อำนวยความ
สะดวกในการ
เดินทางสัญจรไปมา
ของประชาชน 

เส้นทางากบา้นนางเตม็ ไข
ยายงค์ ถึงวัดโพธิ์ศิลา 
ระยะทางประมาณ 500 เมตร 
-เส้นทางจากบ้านนายสวย 
นางจิตกร พิกุลศรีถึงบ้านนาย
ดวน ไชยายงค์ ระยะทาง
ประมาณ 500 เมตร 

- - - - - ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะเพิม่ขึ้น 

กองช่าง 

76 หมู่ 10 
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโค้ง
สำราญ หมู่ 10 

เพือ่ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ 10 บ้านโค้ง
สำราญ 

เส้นทางหมู่บ้านออกไปทาง   
ป่าช้า  ระยะทางประมาณ 
600 เมตร 

500,000 
 

- - 500,000 
 

- ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากโครงการ
นี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

77 ก่อสร้างถนน
ลูกรัง บ้าน โค้ง
สำราญ หมู่ 10 
 

เพื่อก่อสร้างถนน
ลูกรัง หมู่ 10 บ้าน 
โค้งสำราญ 

เสน้ทางทีด่ินนายเพิม่ สุวรรณ
ศรี ถึงที่นานายวิลัย บุตดีวงค์ 
ระยะทางประมาณ 1,000 
เมตร 
  

- 500,000 
 

500,000 
 

- - ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากโครงการ
นี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

78 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 10 บ้านโค้ง
สำราญ 

เส้นทางบ้านนายเริ่ม  
ศรีบุรมย์ ถึงบ้านนายสมเกียรติ   
อินานันท์ ระยะทางประมาณ 
 500 เมตร(สวนปาลม์) 

- - 500,000  - - ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากโครงการ
นี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564    2565 

79 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านโค้ง
สำราญ ม.10 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการ
เดินทางของ
ประชาชนในหมู่บ้าน 

เส้นทางขึน้วัดภูหินขัน 
ระยะทางประมาณ 1,000 
เมตร 

- - - 500,000 600,000 ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากโครงการ
นี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

80 ก่อสร้างถนน
ลูกรังบ้านโค้ง
สำราญ หมู่ 10 

เพือ่อำนวยความ
สะดวกในการขนส่ง
สินค้าเกษตร และ
การเดินทาง 

เส้นทางบ้านนายสิทธิชัย น้อย
ชิน-หลุมหิน ระยะทาง
ประมาณ 1,000 เมตร 

- - - - 700,000 ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากโครงการ
นี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

81 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.10 

เพือ่อำนวยความ
สะดวกในการขนส่ง
สินค้าเกษตร และ
การเดินทาง 

เส้นทางจากถนน อบจ.ถึงนา
นายวฒุิ เสียงลำ้ ระยะทาง
ประมาณ 500 เมตร 

- - - - - ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากโครงการ
นี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

82 หมู่ 11 
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

เพือ่อำนวยความ
สะดวกในการขนส่ง
สินค้าเกษตร และ
การเดินทาง 

เส้นทางบา้นนายสง่า ไชยายงค์
(ศาลาประชาคม) -บ้านนางติ๋ม  
บุญมา ระยะทางประมาณ 
700 เมตร (เส้นทางบ้าน

ผู้ใหญ่บ้าน) 

1,400,000 
 

       -       -       - 500,000 ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากโครงการ
นี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

83 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้าน
หนองแต้ ม.11 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการขนส่ง
สนิค้าเกษตร และ
การเดินทาง 

เส้นทางสามแยกวัดหนองแต้
ถึงสี่แยกศาลาประชาคม
ระยะทางประมาณ 700 เมตร 

- 526,000 
 

500,000 
 

400,000 
 

- ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากโครงการ
นี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 



 

    59 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564    2565 

84 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้าน
หนองแต้ ม.11 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการขนส่ง
สินค้าเกษตร และ
การเดินทาง 

เส้นทางศาลาประชาคม  
 ถึงสามแยกหนองกุง 
ระยะทางประมาณ 800 เมตร 

- 500,000 
 

500,000 
 

- 500,000 
 

ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากโครงการ
นี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะทีม่ี
คุณภาพ 

กองช่าง 

85 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนอง
แต้ ม.11 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการขนส่ง
สินค้าเกษตร และการ
เดินทาง 

เส้นทางบ้านนางเพ็ง    กำแหล่ 
ถึงหน้าบ้านสารวัตรโยไปอู่รถช่าง
เปี๊ยกระยะทางประมาณ   600 
เมตร 

- - - - - ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้าน 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะท่ี
มีคุณภาพ 

กองช่าง 

86 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนอง
แต้ ม.11 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการขนส่ง
สินค้าเกษตร และการ
เดินทาง 

เส้นทางศูนย์เรียนรู้เกษตร
พอเพียงระยะทาง ประมาณ 400 
เมตร 

- - - - - ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านไดใ้ช้
ประโยชน์จากโครงการน้ี 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะท่ี
มีคุณภาพ 

กองช่าง 

87 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านหนอง
แต้ ม.11 

เพ่ืออำนวยความสะดวก
ในการขนส่งสินค้า
เกษตร และการเดินทาง 

เส้นทางศาลาประชาคมถึงวดั
หนองแต้ ระยะทาง ประมาณ 300 
เมตร  (ขา้งวัด) 

- - - 654,000 
 

- ประชาชน ร้อยละ 50 ของ
หมู่บ้าน 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

88 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหลก็บ้านหนอง
แต้ ม.11 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการเดินทาง 

เส้นทางแยกบ้านนายทองพูน  
ศรีโยหะ ถึงหนองสาธารณะ
หนองแต้ ระยะทางประมาณ     
300 เมตร 

- - - - - ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์ 

ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณ
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

89 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้าน
หนองแต้ ม.11 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการขนส่ง
สินค้าเกษตร และ
การเดินทาง 

สามแยกสวนยางนายร้อย   
บุญโมะ๊ ถึงถนนชยางกูร 212 
ระยะทางประมาณ 500 เมตร 

- - - - - ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากโครงการ
นี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 



 

    60 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564    2565 

90 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้าน
หนองแต้ ม.11 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการขนส่ง
สินค้าเกษตร และ
การเดินทาง 

เส้นทางบ้านนายยอดชายถึง
บ้านนายวินัย  แสนสุข 
ระยะทางประมาณ  150 เมตร 

- - - - - ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากโครงการ
นี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะเพิม่ขึ้น 

กองชา่ง 

91 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้าน
หนองแต้ ม.11 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการขนส่ง
สินค้าเกษตร และ
การเดนิทาง 

เส้นทางซอยบ้านนายยอด 
ระยะทางประมาณ  250 เมตร 

- - - - - ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้าน 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชา่ง 

92 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้าน
หนองแต้ ม.11 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการขนส่ง
สินค้าเกษตร และ
การเดินทาง 

เส้นทางข้างร้านไพศาลยาน
ยนต์ถึงบ้านนายอุดร บญุทวี 
ระยะทางประมาณ  200 เมตร 

- - - - - ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากโครงการ
นี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชา่ง 

93 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้าน
หนองแต้ ม.11 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการขนส่ง
สนิค้าเกษตร และ
การเดินทาง 

เส้นทาง บ้านรตท.วารี  ดวง
ขาว ถึงบา้นนายบัวศรี ถ่อเงิน 
ระยะทางประมาณ  150 เมตร 

- - - - - ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากโครงการ
นี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชา่ง 

94 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม 
เหล็ก บ้าน
หนองแต้ ม.11 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการขนส่ง
สินค้าเกษตร และ
การเดินทาง 

เส้นทางสามแยกบ้านนาง
วาสนา  ศรีสภุา ถึงบ้านนาย
บุญ  พันธ์คณู ระยะทาง
ประมาณ  300 เมตร 

- - - - - ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากโครงการ
นี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 



 

    61 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564    2565 

95 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้าน
หนองแต้ ม.11 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการขนส่ง
สินค้าเกษตร และ
การเดินทาง 

เส้นทางบ้านนายตุ่น  ต้นโพธิ์ 
ถึงบ้านนายบุญล้ำ  ต้นโพธิ์ 
ระยะทางประมาณ 150 เมตร 

- - - - - ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้าน 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

96 ก่อสร้างถนนคัน
ดิน บ้านหนอง
แต้ ม.11 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการขนส่ง
สินค้าเกษตร และ
การเดินทาง 

เส้นทางบ้านนายทองเพชร  
พันทะ ถึงบ้านนางจันที  วิเศษ
วงษา ระยะทางประมาณ 300 
เมตร 

- - - - - ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากโครงการ
นี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

97 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้าน
หนองแต้ ม.11 

เพือ่อำนวยความ
สะดวกในการขนส่ง
สินค้าเกษตร และ
การเดินทาง 

เส้นทางหัวมุมสะพานข้างร้าน
ยายติ๋ง ระยะทางประมาณ 
365 เมตร 

- 500,000 
 

400,000 
 

- - ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากโครงการ
นี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

98 หมู่ 12 
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านเหล่า
คราม ม.12 

เพือ่อำนวยความ
สะดวกในการขนส่ง
สินค้าเกษตร และ
การเดินทาง 

เส้นทางบ้านนายลอน  ไชยา
ยงค ์ถึงสี่แยกนากกตูม 
ระยะทางประมาณ 250 เมตร 
(เส้นหลังโรงเรยีนบ้านเหล่า
คราม) 

500,000 
 

       - 500,000 
 

      - - ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน ์

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

99 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านเหล่า
คราม ม.12 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการขนส่ง
สนิค้าเกษตร และ
การเดินทาง 

จุดที่ 1 ซอยบ้านนายปัน             
ไชยายงค ์
จุดที่ 2 ซอยบ้านนายเสถยีม 
เทพสุริย์ ระยะทางประมาณ 
150 เมตร 

- 200,000 
 

- - - ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านใช้
ประโยชน ์

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 



 

    62 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564    2565 

100 ก่อสร้างถนน
ลูกรัง บ้านเหล่า
คราม ม.12 

เพื่อก่อสร้างถนน
ลูกรัง หมู่ 12 บ้าน
เหล่าคราม 

เส้นทางนานายอาวุธ  ผยุคำ
สงิห์ถงึอุทยานธรรมภูฮังรังสี 
เชื่อมนานางสุภี  ไชยายงค์ 
ระยะทางประมาณ  1,000 
เมตร 

- - 580,000 
 

- - ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านใช้
ประโยชน ์

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

101 ก่อสร้างถนน
ลูกรัง บ้านเหล่า
คราม ม.12 

เพือ่ก่อสร้างถนน
ลูกรัง หมู่ 12 บ้าน
เหล่าคราม 

เส้นทางหลังโรงเรียน ถึงบ้าน
นางทอง โคตรสขึง ระยะทาง
ประมาณ  390เมตร 

- -  
 

58,000 
 

- ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้าน 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

102 ก่อสร้างถนน
ลูกรัง บ้านเหล่า
คราม ม.12 

เพื่อก่อสร้างถนน
ลูกรัง หมู่ 12 บ้าน
เหล่าคราม 
 

เส้นทางบ้านนายล้อม             
ไชยายงค์ ถึงสี่แยกทางขึ้นภูฮัง 
ระยะทางประมาณ 

- - - - 290,000 
 

ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้าน 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

103 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านเหล่า
คราม หมู่ 12  

เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการ
เดินทางและลด
ปริมาณฝุ่นละออง 

เส้นทางบ้านนางปอน  พันคูณ 
ระยะทางประมาณ 500 เมตร 

- - - 500,000 500,000 ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้าน 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

104 ก่อสร้างถนน
ลูกรัง บ้านเหล่า
คราม หมู่ 12  

เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการ
เดินทางและลด
ปริมาณฝุ่นละออง 

-เส้นทางถนน อบจ.-บ้าน
หนองแต้ ระยะทางประมาณ 
1,500 เมตร 

- - - 500,000 - ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้าน 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 



 

    63 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564    2565 

105 ก่อสร้างถนน
ลูกรัง บ้านเหล่า
คราม หมู่ 12  

เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการ
เดินทางและลด
ปริมาณฝุ่นละออง 

-เส้นทางนานางสุขี ไชยายงค์
ไปนานางซ้อน สายสักดา 
ระยะทางประมาณ 700 เมตร 

- - - - - ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้าน 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

106 หมู ่13 
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้าน
พรานอ้น ม.13 

เพือ่อำนวยความ
สะดวกในการ
เดินทางและลด
ปริมาณฝุ่นละออง 

เส้นทางบ้านพรานอ้น-ชุมชนภู
น้อย ระยะทาง ประมาณ 
2,000 เมตร 

500,000 
 

500,000 
 

1,000,000 
 

- 500,000 ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน ์

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

 
กองช่าง 

107 ก่อสร้างถนนคัน
ดิน บ้านพราน
อ้น ม.13 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการ
เดินทางและขนส่ง
ผลผลติการเกษตร 

เส้นทางบ้านนายสงวน       
อรพันธ์ ถึงบ้านนายบัญญัติ 
ระยะทางประมาณ 1,200 
เมตร 

- 1,224,000 
 

  - ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านใช้
ประโยชน ์

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

108 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้าน
พรานอ้น ม.13 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการ
เดินทางและลด
ปริมาณฝุ่นละออง 

เส้นทางบ้านนายประดิษฐ์        
สิมสิงห์ ไปบ้านนางอนันต ์ 
ชาธิพา ระยะทางประมาณ 
1,000 เมตร 

- - 500,000 
 

- - ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านใช้
ประโยชน ์

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะทีม่ี
คุณภาพ 

กองช่าง 

109 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้าน
พรานอ้น ม.13 

เพือ่อำนวยความ
สะดวกในการ
เดินทางและลด
ปริมาณฝุ่นละออง 

เส้นทางบ้านนายไพรวรรณ ทุม
มา-บ้านนางคำนึง นาทองถม 
ประมาณ 540 เมตร 

- - - - 1,350,000 
 

ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านใช้
ประโยชน ์

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 



 

    64 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564    2565 

110 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้าน
พรานอ้น ม.13 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการ
เดินทางและลด
ปริมาณฝุ่นละออง 

 เส้นทางบ้านพรานอ้น  ถึง   
คำหมากดอ ระยะทาง 
ประมาณ 750 เมตร 

- 
 

512,300 
 

- 
 

500,000 - ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน ์

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

 
กองช่าง 

111 ก่อสร้างถนนคัน
ดิน บ้านพราน
อ้น ม.13 

เพื่อก่อสร้างถนนคัน
ดิน หมู่ 13 บา้น
พรานอ้น 
 

เส้นทางฮ่องผไีห ่
ระยะทางประมาณ  1,000  
เมตร 

- 500,000 
 

- - - ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านใช้
ประโยชน ์

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

112 ก่อสร้างถนนคัน
ดินบ้านพราน
อ้น หมู่ 13 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการสัญจร 

เส้นทางจากจากนานายคำปาย 
ถึง นานายสมัย อุตลิา  
ระยะทางประมาณ 3,000 
เมตร 

- - - - 1,000,000 ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านใช้
ประโยชน์ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

113 หมู่ 14 ก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ 14 บา้นแสงอรณุ 

เส้นข้างบ้านนางวิไลลักษณ์ 
ระยะทาง ประมาณ 80 เมตร 

  180,000 
 

- - - - ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากโครงการ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะ 

กองช่าง 

114 ก่อสร้างถนน
ลูกรังบ้านแสง
อรุณ   ม.14 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ 14 บ้านแสงอรุณ 
 

เส้นทางบ้านนางบัวลา คำโยธา 
ถึงถนนตัดผา่นบ้านนายอุย้       
คำโยธา ระยะทางประมาณ 
1,000 เมตร  
(ช่วงที่ 2) 

- 1,000,000 
 

- - - ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้าน 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะ 

กองช่าง 



 

    65 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564    2565 

115 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ 14 บ้านแสงอรุณ 

เสน้ทางคุ้มบ้านนาพาโชค 
ระยะทาง ประมาณ 1,000 
เมตร 

- 500,000 
 

500,000 
 

1,000,000 
 

- ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากโครงการ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะ 

กองช่าง 

116 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ 14 บ้านแสงอรุณ 

เส้นทางนานายฉลองชัยวัวเผา 
ถึงนานายเล็ก  คำโยธา 
ระยะทางประมาณ  1,000 
เมตร 

- - - - 2,180,000 
 

ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้าน 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะ 

กองช่าง 

117 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็
หมู่ 14 บ้านแสงอรุณ 

-เส้นทางนานายตราด ไชยสุรยิ์
ถึงวดัป่าช้าบา้นคำเขือง 
ระยะทาง ประมาณ 1,000 ม. 

- - - - - ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้าน 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะ 

กองช่าง 

118 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ 14 บา้นแสงอรณุ 

เส้นทางบา้นนางวัดดี สุวรรณ
พันธ์ ถึงบ้านนางปิยภัทร คำ
กอง ระยะทางประมาณ 1,000 
เมตร 

- - - - - ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้าน 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะ 

กองช่าง 

119 คลองระบายนำ้ เพื่อก่อสร้างคลอง 
ระบายน้ำ 

เส้นทางจากบ้านนางเข็มพร 
ปากหวาน - ศาลาประชาคม 
และเส้นทางภายในหมูบ่้าน 
ระยะทางประมาณ 500 เมตร  

- - - 2,100,000 

 
700,000 จำนวนครัวเรือนท่ีได้

ประโยชน ์
ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะทีม่ี
คุณภาพ 

กองช่าง 

120 ก่อสร้างถนน
ลูกรังบา้นแสง
อรุณ ม.14 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ 14 บ้านแสงอรุณ 

เส้นทางบ้านแสงอรณุ ถึงบ้าน
เหมืองบ่า ระยะทางประมาณ 
1,000 เมตร 

- - - - - ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้าน 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะ 

กองช่าง 



 

    66 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564    2565 

121 ก่อสร้างถนน
ลูกรังบา้นแสง
อรุณ ม.14 

เพื่อก่อสร้างถนน
ลูกรัง  หมู่ 14 บ้าน
แสงอรุณ 

เส้นทางนานายอารี คำโยธาถึง
นานายพูนทวี ศรีวิชา 
ระยะทางประมาณ 1,500 ม. 

- - - 500,000 - ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้าน 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะ 

กองช่าง 

122 หมู่ 15 
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ 15 บ้านคำอา
ฮวน 

เส้นทางวัดป่าอรญัญวาสี-ศูนย์
เลี้ยงโค ระยะทางประมาณ 
1,600 เมตร 

800,000 
 

- 500,000 
 

500,000 
 

- ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากโครงการ
นี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

123 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านคำอาฮวน ม.15 

เส้นทางถนน 212 ถึงหนองคำ
ยาว ระยะทางประมาณ 850 
เมตร 

- 500,000 
 

500,000 - - ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้าน 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

124 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านคำอาฮวน ม.15 

เส้นทางคุ้มโนนข้ีเหล็ก 
ระยะทางประมาณ 200 เมตร 

- 500,000 
 

- - - ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

125 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ 15 บ้านคำอา
ฮวน 
 

เส้นทางหน้าบ้านนายกหุลาบ 
ผากา ถึงบ้านนายละมัย พูล
สวัสดิ์ ระยะทางประมาณ 
1,000 เมตร(ตรงข้ามสถานี
อาหารสตัว์) 

- - 1,000,000 
 

- 1,000,000 
 

ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จากโครงการ
นี้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 



 

    67 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564    2565 

126 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ 15 บ้านคำอา
ฮวน 

เส้นทางข้างปศุสัตว์ ถึงบ้าน
นายศักดิ์  ไชยพันธ์ ระยะทาง 
ประมาณ 250 เมตร 

- - - 545,000 
 

- ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้าน 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะทีม่ี
คุณภาพ 

กองช่าง 

127 ก่อสร้างถนน
ลูกรัง 

เพื่อก่อสร้างถนน
ลูกรัง หมู่ 15 บ้านคำ
อาฮวน 
 

เส้นทางบา้นนายหนตู่าย    
วงค์ศรีทา ไปถึงบ้านนายช่ืน  
วงค์ศรีทา ระยะทางประมาณ   
600 เมตร 

- - - 348,000 
 

- ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้าน 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

128 ก่อสร้างถนน
ลูกรัง 

เพื่อก่อสร้างถนน
ลูกรัง หมู่ 15 บ้านคำ
อาฮวน 
 

เส้นทางบา้นนายมั่น  คนเพยีร 
ถึงบา้นนายเสง่ียม  ขันแข็ง 
ระยะทางประมาณ 500 เมตร 

- - - - 
 

290,000 
 

ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

129 ก่อสร้างถนน
ลูกรัง 

เพื่อก่อสร้างถนน
ลูกรัง หมู่ 15 บ้านคำ
อาฮวน 
 

เส้นทางบา้นนายลำ  วงค์ศรีทา 
ถึงบ้านดาบตำรวจ  มานะ 
ระยะทางประมาณ 400 เมตร 

- - - - 232,000 
 

ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน ์

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

130 หมู่ 16 
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ 16 บ้านเหมือง
บ่า 
 

เส้นทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไป
ถึงบ้านนายประสิทธ์ิ  ขันแข็ง 
ระยะทางประมาณ 200 เมตร 

- 436,000 
 

- - 
 

- ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้าน 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 



 

    68 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564    2565 

131 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ 16 บ้านเหมือง
บ่า 

- เส้นทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ไปถึงบ้านนายเตือน  ไชยพันธ์  
ระยะทางประมาณ 200 เมตร 

- - 
 

436,000 
 

- - ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้าน 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

132 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ 16 บ้านเหมือง
บ่า 

-เส้นทางบ้านนายกันหา        
ศรีทอง ถึงบ้านนายสันติ  
ระยะทางประมาณ 500 เมตร 

- - 500,000 500,000 
 

500,000 ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้าน 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

133 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

เพือ่ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ 16 บ้านเหมือง
บ่า 
 

-จากบ้านนายรักชยั ขันแข็ง ถึงบ้าน
นายพจน ์ขันแข็ง ระยะทาง 
ประมาณ 50 เมตร 
-จากบ้านนายคาน ศรีวิชา-บา้นนาย
สมบัติ อุ่มเหม้า ระยะทาง 
ประมาณ 50 เมตร 

- - - - 218,000 
 

ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้าน 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

134 ก่อสร้างถนน
ลูกรัง 

เพื่อก่อสร้างถนน
ลูกรัง หมู่ 16 บ้าน
เหมืองบ่า 

 - จากไร่บุญประสาน-วัดปา่คำ
เดือนห้า ระยะทางประมาณ 
1500 เมตร 

- - - - 870,000 
 

ประชาชน ร้อยละ 50 
ของหมู่บ้าน 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

135 โครงการ
ก่อสร้างบล๊อค
คอนเวิร์ส ข้าม
ห้วยง้ิว บ้าน
เหมืองบ่า หมู่ 2 

เพื่อสร้างบล็อกคอน
เวิร์ส ข้ามห้วยง้ิว ให้
ประชาชนสามารถ
สัญจรข้ามห้วยได้ง่าย
ขึ้น 

-บล็อกคอนเวิร์ส ข้ามห้วยงิ้ว 
จำนวน 1 แห่ง 

1,000,000 
 

- - - - ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนท่ีใช้สัญจรไป
มาข้ามห้วยงิว้ 

ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวกใน
การสญัจรข้าม
ห้วยง้ิวขนส่งสินค้า
เกษตรง่ายขึ้น 

กองช่าง 



 

    69 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564    2565 

136 ซ่อมแซมถนน
ลูกรังภายในเขต
เทศบาลตำบล 
คำอาฮวน 

เพื่อซ่อมแซมให้ถนน
สามารถใช้งานได ้

-ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขต
เทศบาลตำบลคำอาฮวน ทั้ง   
16 หมู่บ้าน 

3,000,000 
 

3,000,000 3,000,000 
 

- - ร้อยละ 50 ของถนนท่ี
ได้รับการซ่อมแซมให้
สามารถใช้งานได ้

ประชาชนไดร้ับ 
ความ
สะดวกสบายใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

137 ซ่อมแซม/
ปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กภายในเขต
ตำบลคำอาฮวน 

เพื่อซ่อมแซมให้ถนน
คอนกรีตสามารถใช้
งานได้ดีเหมือนเดมิ 

-ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในเขตเทศบาลตำบล
คำอาฮวนท้ัง 16 หมู่บ้าน 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
  

1,000,000 - ร้อยละ 50 ของถนน
คอนกรีตทีไ่ด้รับการ
ซ่อมแซมให้สามารถใช้
งานได้ตามเดมิ 

ประชาชนไดร้ับค
วามะดวกสบาย
ในการสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

138 โครงการคา่ชดเชย
ค่างานสิง่ก่อสร้าง
แบบปรับราคาได้ 
(ค่า K) 

เพือ่จ่ายเป็น
ค่าชดเชยค่างาน
ก่อสร้างให้ผูร้ับจ้าง
โครงการก่อสร้าง 

-ค่าชดเชยค่างานก่อสร้างให้
ผู้รับจ้างโครงการก่อสร้าง 

- 2,500,00 
 

- - - ประชาชน ร้อยละ 50 
ของตำบลคำอาฮวนได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

  1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

1 โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าและ
ติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ 

เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัด
มุกดาหารในกาขยาย
เขตและติดต้ังไฟฟ้า
สาธารณะ 

ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะภายในเขตตำบลคำ
อาฮวนท้ัง 16 หมู่บ้าน 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนในเขตตำบล
คำอาฮวนได้รับความ
สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มมีาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

2 โครงการ
ซ่อมแซมไฟฟ้า
ส่องสว่าง 

เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้า
ส่องสว่างภายในเขต
เทศบาลตำบลคำอา
ฮวน ม.1-16 

ทุกหมู่บ้านทั้ง 16 หมู่บ้าน ใน
เขตเทศบาลตำบลคำอาฮวน   
ม.1-ม.16  

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละของไฟฟ้าส่อง
สว่างชำรุดลดลง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกขึน้ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564    2565 

3 ซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน 

เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบ
น้ำประปา หมู่ท่ี 1 
บ้านคำอาฮวน 

ปรับปรุงซ่อมแซม ระบบ
น้ำประปาในหมูบ่้าน บ่อสวน
สุขภาพ 

100,000 - - - - จำนวนคนทีไ่ดร้ับการ
บริการดา้นน้ำบรโิภค
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
ธารณะทีม่ี
คุณภาพ 

กองช่าง 

4 ขยายเขต
ประปาภมูิภาค
บ้านคำอาฮวน 
หมู่ 1 

เพื่อขยายเขตประปา
ภูมิภาค 

-เส้นไปบ้านคำเม็กระยะทาง 
ประมาณ 700 เมตร 

- - 300,000 
 

- - จำนวนคนทีไ่ดร้ับการ
บริการดา้นน้ำบรโิภค
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

5 ขยายเขต
ประปาภมูิภาค
บ้านเหมืองบ่า 
หมู่ 2 

เพือ่ขยายเขตประปา
ภูมิภาค 

เส้นทางบ้านนายบญุทอม  
คล่องแคล่วไปบ้านนายไพโรจน์  
ไชยพันธ์ ระยะทางประมาณ  
1,500 เมตร 

100,000 
 

- - - - จำนวนคนท่ีไดร้ับการ
บริการดา้นน้ำบรโิภค
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

6 ขยายเขต
ประปาภมูิภาค
บ้านเหมืองบ่า-
บ้านคำเขือง 

เพื่อขยายเขตประปา
ภูมิภาค 

จากบ้านเหมืองบ่าไปบ้านคำ
เขือง หมู่ 3 

- - - 1,000,000 
 

- จำนวนคนท่ีไดร้ับการ
บริการดา้นน้ำบรโิภค
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างระบบ
น้ำประปา 
หมู่บ้าน 
(บ่อคำเบ็ญ) 

เพื่อก่อสร้างระบบ
น้ำประปาทีส่ามารถ
ดื่มได้ หมู่ที่ 3 บ้าน
คำเขือง 

ก่อสร้างระบบน้ำประปาดื่มได้
บ่อคำเบ็ญ  

- - - 100,000 
 

- ระบบน้ำประปาหมู่บ้าน
เป็นระบบน้ำดื่มใน
หมู่บ้าน 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

8 ขยายท่อส่ง
น้ำประปา บ้าน
พรานอ้น ม.4 

-เพือ่ขยายท่อส่ง
น้ำประปา 

-ขยายท่อส่งน้ำประปา 
ระยะทางประมาณ 1,500 
เมตร 

- - - 150,000 
 

- จำนวนคนท่ีไดร้ับการ
บริการดา้นน้ำมากขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการมี
คุณภาพ 

กองช่าง 



 

    71 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564    2565 

9 ขยายเขต
ประปา บ้าน
เหล่าคราม ม.9 

-เพื่อขยายเขตท่อส่ง
น้ำประปา 

ขยายเขตประปา บ้านเหล่า
คราม หมู่ 9 

- 100,000 
 

- - - จำนวนคนท่ีไดร้ับการ
บริการดา้นน้ำมากข้ึน 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

10 ก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน   
ม. 11 

เพือ่ก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่ 11 นิคม
สหกรณ์หนองแต ้

คุ้มนิคมสหกรณ์และคุ้ม ดง
หมากหลอด ม.11 

- - - - 800,000 
 

จำนวนคนที่ไดร้ับการ
บริการดา้นน้ำขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
ธารณะทีม่ี
คุณภาพ 

กองช่าง 

11 ขยายเขต
ประปาหมู่บ้าน 
ม. 11  

เพื่อขยายเขตประปา
หมู่บ้าน ม.11 

ขยายเขตประปาหมู่บ้าน 
ระยะทาง 500 เมตรบริเวณ
หมู่บ้าน ม.11 

100,000 
 

- - 50,000 100,000 จำนวนคนท่ีไดร้ับการ
บริการดา้นน้ำเพิ่มขึน้ 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

12 ก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน
แบบบาดาล  ม.
11 

เพื่อก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่ 11 นิคม
สหกรณ์หนองแต ้

ก่อสร้างระบบประปาแบบ
บาดาล คุม้แสนสบายและคุ้ม
นาโสก ม.11 

- - - - 
 

800,000 จำนวนคนท่ีไดร้ับการ
บริการดา้นน้ำเพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

13 ก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน
แบบผิวดิน  ม.
12 

เพื่อก่อสร้างระบบ
ประปาผิวผิวดิน หมู่ 
12  
บ้านเหล่าคราม 

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
แบบผิวดินบ้านเหล่าคราม ม.
12 จำนวน 1 แห่ง 

800,000 
 

- - - - จำนวนคนท่ีไดร้ับการ
บริการดา้นน้ำบรโิภค
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

14 เปลี่ยนท่อ
ประปาหมู่บ้าน 
ม.12 

เพื่อเปลี่ยนท่อประปา
หมู่บ้าน 

เปลี่ยนท่อประปาหมู่บา้น
ขนาด 3 น้ิว ระยะทาง 
ประมาณ 2,000 เมตร ม. 12 

- - - 50,000 
 

- จำนวนคนท่ีไดร้ับการ
บริการดา้นน้ำบรโิภค
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการเพิ่มขึน้ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา (บาท)  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564    2565 

15 ก่อสร้างหอถัง
ประปาหมู่บ้าน
แบบผิวดิน ม.
13 

เพื่อก่อสร้างหอถัง
ประปา 
หมู่ 13 บ้านพรานอ้น
(ชุมชนภูน้อย) 

ก่อสร้างหอถังประปา  บา้น
พรานอ้น ม.13   
(ชุมชนภูน้อย) 

 300,000 
 

- - - จำนวนคนท่ีไดร้ับการ
บริการดา้นน้ำบรโิภค
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

16 ขยายเขต
ประปาส่วน
ภูมิภาค ม. 15  

เพื่อขยายเขตประปา 
ส่วนภูมภิาค 

- เสน้ทางบ้านนายรินสาย    
วงค์ศรีทา ไปถึงบ้านนางแก้ว  
บุญโมะ๊ ระยะทางประมาณ  
150 เมตร 
- แยกบ้านนางหนูเวียน  บุญ
โม๊ะ ถึงบ้านนางขนิษฐา   จารุ
การ ระยะทาง ประมาณ 150 
เมตร 

- - 240,000 
 

- - จำนวนคนที่ไดร้ับการ
บริการดา้นน้ำบรโิภค
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

17 ขยายเขต
ประปาส่วน
ภูมิภาค ม. 15  

เพื่อขยายเขตประปา 
ส่วนภูมภิาค 

จากบ้านนางไฉน  แก้วเพชร 
ถึงถนนสายคำอาฮวน-เหล่า
คราม ระยะทางประมาณ  
500 เมตร 

- - - 200,000 
 

- จำนวนคนท่ีไดร้ับการ
บริการดา้นน้ำบรโิภค
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

18 หมู่ 16 
ซ่อมแซมระบบ
น้ำประปา
หมู่บ้าน  

เพื่อซ่อมแซมระบบ
น้ำประปาหมู่บ้าน 

ซ่อมแซมระบบน้ำประปา
หมู่บ้าน บา้นเหมืองบ่า 
 ม.16 

- - - 100,000 
 

- จำนวนคนท่ีไดร้ับการ
บริการดา้น
สาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4  พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที ่1 เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา(บาท)  ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
 2.1  แผนงานสาธารณสุข 

1 การจ้างเหมาจัดเก็บขยะ
ในเขตเทศบาลตำบลคำอา
ฮวน 

เพื่อจ้างเหมาจดัเก็บ
ขยะในเขตตำบลคำอา
ฮวน 

จัดเก็บขยะทั้ง 16 
หมู่บ้าน 

336,000 336,000 336,000 336,000 336,000 จัดเก็บขยะทัง้ 16 
หมู่บ้าน ไดร้้อย
ละ 70 ของตำบล   
คำอาฮวน 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะ 

งาน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

2 ช่วยเหลือเบ้ืองต้นแก่
ผู้ป่วยฉุกเฉิน 

เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้น
แก่ผู้ป่วยฉุกเฉิน 

ผู้ป่วยได้รับการ
ช่วยเหลือเบื้องต้น 

600,000 547,500 547,500 547,500 547,500 ผู้ป่วยได้รับการ
ช่วยเหลือ ไดร้้อย
ละ50 ประชาชน
ในตำบล             
คำอาฮวน 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะ 

งาน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

3 ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยา
เสพติดโลก 

เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
วันยาเสพตดิโลก 

เข้าร่วมเดินรณรงค์วัน
ตอ่ตา้นยาเสพตดิโลก 

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 จำนวนร้อยละ50 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาสมัพันธ์ถึงภัย
อันตรายยาเสพติด 

งาน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

4 สนบัสนุนการจัดกิจกรรม
วัน อสม. 

เพื่อพัฒนาองค์ความรู้
และทักษะการ
ปฏิบัติงานของอสม. 

อสม.ทัง้ 16 หมูบ้่าน  10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวนร้อยละ50 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

อสม.มีการพัฒนา
ความรู ้

งาน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา(บาท)  ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
5 สนับสนุนกองทุนตำบลแม่

เพื่อพัฒนาการเด็กตำบล
คำอาฮวน 

เพือ่ดำเนินงาน
กองทุนตำบลแม่เพื่อ
พัฒนา การเด็กตำบล
คำอาฮวน 

สนับสนุนงบประมาณ
กองทุนตำบลแม่เพื่อ
พัฒนาการเด็กตำบล
คำอาฮวน 

10,000 - - - - จำนวนร้อยละ50 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

สตรมีีครรภไ์ด้รบั
ความรู้เรื่องนมแม่มาก
ขึ้น 

งาน
สาธารณสขุ
และ
สิ่งแวดลอ้ม 

6 สนับสนุนชมรม To Be 
Number One ตำบล     
คำอาฮวน 

เพื่อดำเนินงานชมรม 
To Be Number 
One ตำบลคำอาฮวน 
อย่างต่อเนือ่ง 

สนับสนุนงบประมาณ
ชมรม To Be 
Number One ตำบล
คำอาฮวน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวนร้อยละ50 
ของผูเ้ข้าร่วม
โครงการ 

เด็กและเยาวชนได้รับ
ความรู้เรื่องยาเสพติด 

งาน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

7 รณรงค์และให้ความรู้เรื่อง
โรคเอดส์และเพศศึกษา 

เพื่อเข้าร่วมรณรงค์วัน
เอดส์โลกและให้
ความรู้เรื่องเพศศึกษา 

จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู ้

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จำนวนร้อยละ50 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนได้ความรู้
เรื่องโรคเอส์และเรื่อง
เพศศึกษา 

งาน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

8 อบรมฟื้นฟูพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำ
หมู่บ้าน 

เพื่ออบรมฟื้นฟูพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำ
หมู่บ้าน 

อสม.ทั้ง 16 หมู่บ้าน - - 400,000 - - จำนวนร้อยละ50 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

อสม.มีการพัฒนา
ความรู้และพัฒนา
ศกัยภาพ 

งาน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

9 ตรวจสอบคุณภาพ
น้ำประปาหมู่บ้าน 

เพือ่ตรวจสอบ
คุณภาพน้ำประปา
หมู่บ้าน 

ทั้ง 16 หมู่บ้านในเขต
ตำบลคำอาฮวน 

35,000 - - - - จำนวนร้อยละ50 
ของหมู่บ้านท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

น้ำประปาหมู่บ้านใน
หมู่บ้านมีคณุภาพมาก
ขึ้น 

งาน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

10 แข่งขันกีฬาฟุตบอล ต้าน
ภัยยาเสพตดิและเอดส ์

เพือ่ส่งเสริมการ
แข่งขนักีฬาและออก
กำลังกาย 

จัดการแข่งขันกฬีา
ประชาชนและ
เยาวชนในเขตตำบล
คำอาฮวน 

50,000 - - - - จำนวนร้อยละ50 
ของผูเ้ข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนและเยาวชน
ได้แข่งกีฬาและออก
กำลังกาย 

งาน
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา(บาท)  ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
11 อบรมและศึกษาดูงานเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุข 

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานดา้น
สาธารณสุขให้แก่        
อสม.ผู้นำหมู่บ้านและ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น 

ผู้ปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุข, อสม.
ผู้นำหมู่บ้านและ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิน่ 

400,000 
 

- 398,300 
 

- - จำนวนร้อยละ50 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้ปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุขมี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานมากข้ึน 

งาน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

12 โครงการส่งเสริมการ
บำบัดฟื้นฟูผู้เสพหรือ
อบรมความรู้เรื่องยาเสพ
ตดิแก่ประชาชนท่ัวไป 

เพื่อบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ
หรืออบรมความรู้เรื่อง
ยาเสพตดิแก่
ประชาชนท่ัวไป 

ประชาชนท่ัวไปในเขต
ตำบลคำอาฮวน 

- - 15,000 15,000 15,000 จำนวนร้อยละ50 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนท่ัวไปได้รับ
ความรู้เรื่องยาเสพติด 

งาน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

13 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภยัจากโรค
พิษสุนัขบ้า สำรวจและขึ้น
ทะเบียนสุนัขและแมว) 

-สำรวจและขึ้น
ทะเบียนสนัุขและแมว 

สุนัขและแมวในเขต
ตำบลคำอาฮวน 

6,000 
 

15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละของสุนัข
และแมวไดร้ับการ
สำรวจ ขึ้น
ทะเบียน 

- ขึ้นทะเบียนสุนัขและ
แมว 

งาน
สาธารณสุข
และสิ่งแวด 
ล้อม 

14 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า รณรงคฉ์ีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า) 

- เพื่อรณรงค์และฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 
 

สนัุขและแมวในเขต
ตำบลคำอาฮวน 

56,000 48,000 48,000 48,000 48,000 ร้อยละของสุนัข
และแมวไดร้ับการ
ฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

- มีการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพษิสุนัขบา้ 

งาน
สาธารณสุข
และสิ่งแวด 
ล้อม 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา(บาท)  ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
15 เยาวชนไทยผนึกหัวใจ 

ต้านภัยยาเสพติด 
เพื่อให้เยาวชนไดร้ับรู้
และทราบถังปัญหา
และพิษภัยยาเสพติด  
สร้างภมูิคุ้มกัน
ทางด้านร่างกายและ
จิตใจใหก้ับเยาวชน 

เยาวชนตำบลคำอา
ฮวน 

- 15,000   15,000 -   5,000 ร้อยละของ
เยาวชนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม 

-เยาวชนได้รับรู้และ
ทราบถึงปญัหาและพิษ
ภัยยาเสพตดิ  สร้าง
ภูมิคุ้มกันทางด้าน
ร่างกายและจิตใจให้กับ
เยาวชน 

งาน
สาธารณสุข
และสิ่งแวด 
ล้อม 

16 
 

รับบริจาคโลหิต เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การอุดหนุนท่ีทำการ
ปกครองอำเภอเมือง
มุกดาหาร 

อุดหนุนท่ีทำการ
ปกครองอำเภอเมือง
มกุดาหาร 

5,000 - - - - ร้อยละ50 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนไดเ้ข้าร่วม
บริจาคโลหิต 

งาน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

17 เงินอุดหนุนสำหรับการ
ดำเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

เพื่อให้คณะกรรมการ
หมู่บ้านได้ดำเนิน
โครงการด้าน 
สาธารณสุข อย่าง
น้อย 3 โครงการ  
 

คณะกรรมการ
ดำเนินงานด้าน
สาธารณสุข หมู่บ้าน
ละอย่างน้อย 3 
โครงการ ท้ัง 16 
หมู่บ้าน) 

320,000 320,000 320,000 320,000 320,000 ร้อยละของการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ 

ประชาชนในหมู่บ้าน
ได้รับการส่งเสรมิด้าน
สุขภาพมากยิ่งข้ึน 

งาน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

 2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห ์
1 ก่อสร้าง ปรับปรุง 

ซ่อมแซมบ้าน ห้องน้ำ         
ผู้พิการ ผูย้ากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อจัดซื้อวัสดุ
ปรับปรุงและซ่อมแซม
บ้าน ห้องน้ำ ผู้พิการ  
ผู้ยากไร้ ผูด้้อยโอกาส 

ปรับปรุง ซ่อมแซม
บ้าน ห้องน้ำ คนพิการ 
ผู้ยากไร้ ผูด้้อยโอกาส 

200,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

- ร้อยละ 3 
ของผู้พิการ  
ผู้ยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาส  

ผู้พิการ ผูย้ากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาสมีบ้านที่
พักอาศัยมั่นคง ถาวร 
มากขึ้น มีชีวิตความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึน้ 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา(บาท)  ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
 2.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

1 ป้องกันและลดอุบตัิเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปี
ใหม่  

เพือ่ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม ่

จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม ่

47,600 56,000 56,000 56,000 56,000 จำนวนร้อยละ50   
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ลดจำนวนอุบัตเิหตุ
และลดจำนวน
ผู้เสยีชีวิตในช่วง
เทศกาลปีใหม ่

งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภยั 

2 รณรงค์เผาในที่โล่ง เพื่อให้ประชาชน
เข้าใจและร่วมรักษา
สิ่งแวดล้อม 

จัดอบรมให้ความรู้
เรื่องการเผาพืชผล
ทางการเกษตรต่างๆ
เช่นตอซังข้าว, อ้อย 

15,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนร้อยละ50   
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนไดร้ับความรู้
มากขึ้นและรักษา
สิ่งแวดล้อม 

งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภยั 

3 อบรมและสร้างเครือข่าย
การควบคุมไฟป่า 

เพื่ออบรมและสร้าง
เครือข่ายการเผาป่า 

จดัฝึกอบรมและจัดตั้ง
แกนนำหมู่บ้านในการ
ดับไฟป่า 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนร้อยละ50   
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

มีแกนนำและ
เครือข่ายในการรักษา
ป่าไม ้

งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภยั 

4 ฝึกซ้อมแผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั
เทศบาลตำบลคำอาฮวน 

เพื่อฝึกซ้อมแผนการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยให้
เจ้าหน้าท่ี 

เจ้าหน้าทีแ่ละ
พนักงานป้องกันฯใน
เขตตำบล 
คำอาฮวน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนร้อยละ50   
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เจ้าหน้าท่ีและ
พนักงานป้องกันฯ
สามารถปฏิบัตหิน้าท่ี
ประสิทธิภาพ 

งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภยั 

5 ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(อปพร.) 

เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
ในเขตตำบลคำอาฮวน 

15,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนร้อยละ50 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน  
(อปพร.)มีความรู้และมี
ศักยภาพมากข้ึน 

งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภยั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา(บาท)  ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
6 ป้องกันและลดอุบตัิเหตุ

ทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต ์

เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต ์

จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต ์

47,600 56,000 56,000 56,000 56,000 จำนวนร้อยละ50 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ลดจำนวนอุบัตเิหตุ
และลดจำนวน
ผู้เสยีชีวิตในช่วง
เทศกาลสงกรานต ์

งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภยั 

7 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
สร้างความปรองดองและ
สมานฉันท์ของคนในชาต ิ

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนนุ การสรา้ง
ความปรองดองและ
สมานฉันท์ของคน ใน
ชาติ 

สนับสนุนการ
ดำเนินงานกิจกรรม
การสร้างความ
ปรองดองและ
สมานฉันท์ของคนใน
ชาติ 

20,000 20,000 - - - จำนวนร้อยละ50 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนเกิดความรู้
รักสามคัคีกันมากข้ึน 

งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภยั 

8 ฝึกอบรมทบทวนหรือ
จัดตั้งอาสมคัรป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

เพื่อให้สมาชิก     อป
พร.ไดฝ้ึกอบรม
ทบทวนความรู ้

จัดฝึกอบรมทบทวน 
อปพร. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนร้อยละ50 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

สมาชิก อปพร.ได้
ฝึกอบรมทบทวน
ความรู้ใหม่ๆ เพื่อนำมา
ปรับใช้ 

งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภยั 

9 รณรงค์ขับขี่ปลอดภยั  
ใส่ใจกฎจราจร 

เพื่อให้ประชาชนเกิด
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมาย
จราจร 

ประชาชน,เยาวชนใน
เขตตำบลคำอาฮวน 

30,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนร้อยละ50 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนเกดิความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายจราจร 

งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภยั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา(บาท)  ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
10 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง เพื่อจัดซื้อภาชนะ

รองรับน้ำช่วยเหลือ
ประชาชนประสบภัย
แลง้ ในพ้ืนท่ีที่ขาด
แคลนน้ำเพื่อการ
อุปโภค-บริโภค 
 

ผู้ประสบภยัแล้ง ใน
พื้นที่ท่ีขาดแคลนน้ำ
เพื่อการอุปโภค-
บริโภค 

100,000 - 100,000 - - จำนวนร้อยละ50 
ของผูป้ระสบภัย
แล้ง 

ผู้ประสบภยัแล้งได้รับ
ความช่วยเหลือได้
ทันท่วงที 

งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภยั 

11 ป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน   
ในเขตเทศบาลตำบล              
คำอาฮวน 

เพื่อลดปัญหา
อาชญากรรมและ
ปัญหาต่างๆ ในเขต
เทศบาลตำบล       
คำอาฮวน  

จ้างเหมาบริการเพื่อ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
ทีไ่ด้รับมอบหมายใน
เขตเทศบาล จำนวน 
16 หมู่บ้าน 
 

- 252,000 252,000 - - ร้อยละของ  50
ผู้ปฏิบัติงาน 

ประชาชนเกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภยั 

 2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

1 โครงการฝึกอบรมอาชีพ เพือ่จัดกิจกรรมการ
ฝกึอบรมอาชีพให้
กลุ่มเป้าหมายในเขต
ตำบลคำอาฮวน 

ประชาชนในเขต
ตำบลคำอาฮวน 

30,000 - 19,800 19,800 - จำนวนร้อยละ50 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชน เยาวชน
ทั่วไป กลุ่มเสี่ยงท่ีผ่าน
การบำบัดยาเสพติดมี
อาชีพ,เสริมรายได ้

กอง
สวสัดิการ

สงัคม 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา(บาท)  ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
2 เสรมิสร้างเครือข่ายและ

พัฒนาศักยภาพสภาเด็ก
และเยาวชนตำบล 
คำอาฮวน 

เพื่อพัฒนาสภาเด็ก
และเยาวชนตำบล       
คำอาฮวนให้มีความรู้
ความสามารถ และให้
เกิดความต่อเนื่อง 
และยั่งยืน ให้เยาวชน
ได้มสี่วนร่วมในการคิด 
ร่วมแก้ไขปญัหา ร่วม
พัฒนาท้องถิ่น 

สภาเด็กและเยาวชน
ตำบลคำอาฮวน 

- 9,700 9,700 9,700 - จำนวนกิจกรรมที่
สภาเด็กมสี่วน
ร่วม 

เด็กและเยาวชนได้มี
ส่วนร่วมในการร่วมคดิ 
ร่วมแก้ไขปญัหา ร่วม
พัฒนาท้องถิ่น 

กอง
สวสัดิการ

สังคม 

3 พัฒนาแกนนำเด็กและ
เยาวชนตำบลคำอาฮวน 

เพื่อพัฒนาสภาเด็ก
และเยาวชนให้มี
ความรู้ความสามารถ 
เกิดความต่อเนื่อง 
และยั่งยืน ให้เยาวชน
ได้มสี่วนร่วมในการคิด 
ร่วมแก้ไขปญัหา ร่วม
พัฒนาท้องถิ่น 

สภาเด็กและเยาวชน
ตำบลคำอาฮวน 

- 15,800 55,000 55,000 - จำนวนกิจกรรมที่
สภาเด็กและ
เยาวชนเขา้ร่วม 

เด็กเยาวชน มี
ความสามารถในการ
พัฒนาองคก์รใหเ้ข้ม
แข้ง สร้างเครือข่าย 
กิจกรรมสร้างสรรค์ต่อ
สงัคมอย่างต่อเนื่อง 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

4 ยกย่องเยาวชนต้นแบบ
เทศบาลตำบลคำอาฮวน 

เพื่อสร้างขวัญและ
กำลังใจให้กับเยาวชน
ผู้มีความประพฤตดิี 
ให้เป็นแบบอย่างท่ีดี
ให้กับเยาวชนรุ่น
ต่อๆไป 

เยาวชนในตำบล 
คำอาฮวน 

- 8,500 - - 8,500 จำนวนเยาวชน
ต้นแบบ 

เยาวชนมีขวัญและ
กำลังใจมีความ
ประพฤติดี เป็น
แบบอย่างท่ีดีให้กับ
เยาวชนรุ่นต่อๆไป 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา(บาท)  ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
5 โครงการส่งเสริมพัฒนา

คุณภาพชีวิตเด็กและ
เยาวชนตำบลคำอาฮวน 

เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็กและเยาวชนตำบล
คำอาฮวน 
 

เด็กและเยาวชนใน
เขตตำบลคำอาฮวน 

30,000 - - - 30,000 จำนวนร้อยละ50
ของเด็กและ
เยาวชนในเขต
ตำบลคำอาฮวน 

มีการพัฒนาและ
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต
เด็กและเยาวชนตำบล
คำอาฮวน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

6 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อเป็นคา่ใช้จ่ายใน
การจัดกิจกรรมในการ
พัฒนาและส่งเสรมิ
คุณภาพชีวิตผู้สูงอาย ุ
 

ผู้สูงอายใุนเขตตำบล
คำอาฮวน 

200,000 123,500 123,500 123,500 - จำนวนร้อยละ60
ของผู้สูงอายตุำบล
คำอาฮวน 

มีการพัฒนาและส่งเสรมิ
คุณภาพชีวติผูสู้งอาย ุ

กอง
สวสัดิการ

สังคม 

7 ลานกิจกรรมสร้างสุข   
แก่ผู้สูงอาย ุ

เพื่อพัฒนาทักษะ การ
สร้างสุข การเข้าใจวิธี
ดูแลตัวเอง ให้
สามารถอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 
 

ผู้สูงอายใุนเขตตำบล
คำอาฮวน 

- 20,600 27,800 27,800 - จำนวนผู้สูงอายุท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม 

ได้พัฒนาทักษะ การ
สร้างสุข การเข้าใจวิธี
ดูแลตัวเอง ให้สามารถ
อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

8 โครงการส่งเสรมิสนับสนุน
การดำเนินกิจกรรมด้าน
การพัฒนาสตรีและ
ครอบครัวตำบลคำอาฮวน 

เพือ่ส่งเสริมสนับสนุน
การดำเนินกิจกรรม
ด้านการพัฒนาสตรี
และครอบครัวตำบล
คำอาฮวน 

สตรีและครอบครัวใน
ตำบลคำอาฮวน 

40,000 - - - - จำนวนของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

กิจกรรมด้านการพัฒนา
สตรีและครอบครัวตำบล
คำอาฮวนได้รับการ
ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาที่
ดีขึ้น 

กอง
สวสัดิการ

สังคม 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา(บาท)  ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
9 ป้องกนัและแก้ไขปัญหา

ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี 
และบุคคลในครอบครัว 

เพื่อสร้างความเข้าใจ
กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
และใหม้สี่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงที่เกิดขึ้นกับ
เด็ก สตรีและบุคคลใน
ครอบครัวและสร้าง
เครือข่ายเฝ้าระวัง
ปัญหาในพ้ืนท่ี 

ผู้นำชุมชน เยาวชน 
สตรี และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

- 13,100 - - - จำนวนของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

มีความเข้าใจกฎหมายที่
เกี่ยวขอ้ง และแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับ
เด็ก สตรีและบุคคลใน
ครอบครัว 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

10 พัฒนาศักยภาพสตรีตำบล
คำอาฮวน 

เพือ่ให้ผู้นำสตรีเข้าใจ
ในบทบาทของสตรีใน
การพัฒนาชุมชน การ
ขับเคลื่อนด้านต่างๆ 
และเพื่อแสดงออกซึ่ง
ความคิดเห็นในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

ตัวแทนสตรีในชุมชน 
ผู้นำสตรี อาสาสมคัร
สตรีชุมชน และผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

- 13,100 15,400 15,400 - จำนวนของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผูน้ำสตรีเข้าใจในบทบาท
ของสตรีใน การขับเคลื่อน
ด้านต่างๆ และเพื่อความ
คิดเห็นในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

11 ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 
กิจกรรมอบรมทำลูก
ประคบสมุนไพรและ
น้ำมันนวดสมุนไพร 

เพือ่สร้างโอกาสให้
ผู้สูงอายมุรีายได้ 
ส่งเสริมการรวมกลุ่ม 
สร้างเครือข่ายของ
ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายใุนเขตตำบล
คำอาฮวน 

- 10,000 - - - จำนวนผู้สูงอายทุี่
เข้าร่วมกิจกรรม 

ผ สร้างโอกาสให้
ผู้สูงอายุมรีายได้ 
ส่งเสริมการรวมกลุ่ม 
สร้างเครือข่ายของ
ผู้สูงอาย ุ

กอง
สวัสดิการ

สังคม 



 

    83 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา(บาท)  ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
12 โครงการส่งเสริมอาชีพผู้

พิการและ ด้อยโอกาส   
เพื่อส่งเสริมให้ผู้พิการ
และผูด้้อยโอกาสได้
ฝึกทักษะทางด้าน
อาชีพ ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์  สร้าง
เครือข่ายของผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส 

ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสตำบล คำ
อาฮวน 
 

15,000 10,000 19,000 19,000 - จำนวนร้อยละ50
ของผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาส
ตำบล 
คำอาฮวน 

มีการพัฒนาและ
ส่งเสริมคณุภาพชีวติผู้
พิการตำบลคำอาฮวน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

13 โครงการโรงเรยีนผูสู้งอายุ
ตำบลคำอาฮวน 

เพื่อสง่เสริมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และการจัดการเรยีนรู้
ตลอดชีวิตของ
ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายใุนเขตตำบล
คำอาฮวน 

- - 50,000 50,000 50,000 จำนวนผู้สูงอายุท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม 

ผู้สูงอายุมสี่วนร่วมใน
การทำประโยชน์ต่อ
ชุมชนและสังคม
ประโยชน์ทีไ่ด้ทั้ง
ร่างกายจิตใจและ
สังคม 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

14 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การดำเนินงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง
ระดับครัวเรือนและชุมชน 

-เพือ่ส่งเสรมิการ
ดำเนินงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

-จำนวนครัวเรือนใน
ตำบลคำอาฮวน 

- 10,000 13,000 40,000 - ร้อยละจำนวน
ครัวเรือนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

ครัวเรือนในชุมชนมีชวีิตที่
ดีขึ้นตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 2.5 แผนงานเคหะและชุมชน 
1 ก่อสร้างศาลาประชาคม เพื่อก่อสร้างศาลา

ประชาคม สำหรับใช้
ในการจัดกิจกรรม
ต่างๆของหมู่บ้าน 

ก่อสร้างศาลา
ประชาคม บ้าน          
คำอาฮวน ม.1,ม.15 
จำนวน 1 แห่ง 

- - 350,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

350,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- จำนวนร้อยละ  
80  ของ
ประชาชนบ้านคำ
อาฮวน 

ประชาชนบ้านคำอา
ฮวนมีสถานท่ีในการ
จัดกิจกรรม ได้ใช้
ประโยชน์จากอาคารนี ้

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา(บาท)  ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
 2.6  แผนงานงบกลาง 
1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน

การส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุในเขตตำบล
คำอาฮวน 

9,888,000 
 

9,888,000 
 

9,888,000 
 

9,888,000 
 

9,888,000 
 

จำนวนร้อยละ
99.99 ของ
ผู้สูงอายุในเขต
ตำบลคำอาฮวน 

สร้างหลักประกัน
รายได้แก่ผูสู้งอาย ุ

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้พิการ 

ผู้พกิารในเขตตำบลคำ
อาฮวน 

2,700,000 
 

2,700,000 
 

2,700,000 
 

2,700,000 
 

2,700,000 
 

จำนวนร้อยละ
100 ของผู้พิการ
ในเขตตำบล     
คำอาฮวน 

สร้างสวสัดิการทาง
สังคมให้แกผู่้พิการ
หรือทุพพลภาพ 

กอง
สวสัดิการ

สังคม 

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ เพื่อจ่ายเป็นเงินเบีย้
ยังชีพให้กับผู้ป่วย
เอดส ์

ผู้ป่วยเอดส์ในเขต
ตำบลคำอาฮวน 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

จำนวนร้อยละ
100 ของผู้ป่วย
เอดส์ในเ ขตตำบล
คำอาฮวน 

สร้างสวสัดิการทาง
สังคมใหแ้ก่ผู้ป่วยเอดส ์

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

4 สำรองจ่าย เพื่อจ่ายเป็นเงิน
สำรองจ่าย กรณี
จำเป็นเร่งด่วน หรือ
เหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง 

ประชาชนในเขต
ตำบลคำอาฮวน 

850,120 
 

850,120 
 

850,120 
 

850,120 
 

850,120 
 

จำนวนร้อยละ50
ของประชาชนใน
เขตตำบลคำอาฮวน 

จ่ายในกรณจีำเป็น
เร่งด่วน หรือเหตุการณ์
ที่คาดไม่ถึง 

สำนักปลดั
ฯ 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4  พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยทุธศาสตร์ที ่2 เสริมสร้างเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว และ 5 เสริมสร้างการศึกษาดีมีมาตรฐานสากล 
  3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา(บาท)  
ตัวช้ีวัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

 3.1 แผนงานการศึกษา 

1 กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนไดม้ีกิจกรรม
เห็นความสำคัญของ
ตนเอง 

จัดงานวันเด็กในวัน
เสาร์ ท่ี 2 ของเดือน
มกราคม 

100,000 
 

94,500 
 

94,500 94,500 94,500 จำนวนร้อยละ50 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กและเยาวชนได้มี
กิจกรรมและเห็น
ความสำคญัของตนเอง 

งาน
การศึกษา 

2 โครงการจดัแสดง
ผลงานหนูน้อยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อเผยแพรผ่ลงาน
และความกา้วหน้า
ของการจัดการศึกษา 

จัดกิจกรรม
นิทรรศการแสดงผล
งาน ปีละ 1 ครั้ง 

10,000 
 

10,000 

 
10,000 

 
10,000 

 
20,000 จำนวนร้อยละ50 

ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เผยแพรผ่ลงานและ
ความก้าวหน้าของการ
จัดการศึกษา 

งาน
การศึกษา 

3 โครงการอาหาร
เสรมิ(นม) สำหรับ
นักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
นักเรียนมสีุขภาพ
สมบูรณ์แข็งแรงได้รับ
สารอาหารครบถ้วน 

จัดซื้ออาหารเสริม
(นม)ให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขต
เทศบาล 

570,360 
 

413,899 
 

413,899 
 

413,899 
 

413,899 
 

-ร้อยละเด็ก
นักเรียนที่ได้รับ
อาหารเสริม (นม) 

-เด็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีสุขภาพ
ร่างกายที่สมบรูณ์
แข็งแรง 

งาน
การศึกษา 

4 โครงการอาหาร
เสรมิ(นม)สำหรับ
นักเรียนโรงเรียนใน
เขตเทศบาล 
 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
นักเรียนมสีุขภาพ
สมบูรณ์แข็งแรงได้รับ
สารอาหารครบถ้วน 

จัดซื้ออาหารเสริม
(นม)ตามหนังสือสั่ง
การของกรมส่งเสรมิ
การปกครองท้องถิ่น
ให้กับโรงเรียนสังกัด 
สพฐ,  ในเขต
เทศบาล 

1,434,160 
 

1,540,625 
 

1,540,625 
 

1,540,625 
 

1,540,625 
 

-ร้อยละเด็ก
นักเรียนท่ีได้รับ
อาหารเสริม (นม) 

-นักเรียนของโรงเรยีน
ในเขตเทศบาลไดร้ับ
ประทานอาหารครบท้ัง 
5 หมู่ทำใหม้ ีสุขภาพ
ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง 

งาน 
การศึกษาฯ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา(บาท)  
ตัวช้ีวัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

5 โครงการอาหาร
กลางวันสำหรับเด็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
เด็กเล็กให้ไดร้ับ
สารอาหารครบถ้วน  
5 หมู ่

เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขต
เทศบาลตำบลคำอา
ฮวน จำนวน  8 ศนูย ์

1,629,600 
 

1,058,400 
 

1,058,400 
 

1,058,400 
 

 

1,058,400 
 

-ร้อยละเด็กนกัเรียนที่
ไดร้ับอาหารเสรมิ (นม) 

-เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีสุขภาพร่างกายที่สมบรูณ์
แข็งแรง 

งาน 
การศึกษาฯ 

6 เงินอุดหนุนสำหรับ
สนับสนุนค่าจัดการ
เรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(รายหัว) 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กตามหนหลักสูตร
การเรยีนการสอน 

เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขต
เทศบาลตำบลคำอา
ฮวน จำนวน 8 ศูนย์ 

385,000 367,200 367,200 367,200 367,200 -ร้อยละของเด็ก
เล็กท่ีได้รับการ
พัฒนาตาม
หลักสตูร 

-เด็กมีพัฒนาการทั้ง
ด้านร่างกาย สังคม 
อารมณ์ จติใจ 
 

 

งาน
การศึกษาฯ 

7 เงินอุดหนุนสำหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา
สำหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพือ่สนับสนุนค่า
หนังสือเรียน ค่า
อุปกรณ์การเรียน คา่
เครื่องแบบนักเรยีน 
และค่ากิจกรรมพฒันา
ผู้เรยีน 

เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขต
เทศบาลตำบลคำอา
ฮวน จำนวน 8 ศูนย ์

- 118,650 118,650 118,650 118,650 ร้อยละของเด็กเล็ก
ที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ 

-เด็กเล็กไดร้ับสวสัดิการ
ในการสนับสนุนการ
เรียนเพิ่มมากขึ้น 

งาน
การศึกษาฯ 

8 โครงการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

-เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ของเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ 

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตเทศบาลตำบล
คำอาฮวน 

- - 20,000 20,000 16,000 -จำนวนร้อยละของ
เด็กๆที่เข้าร่วม
โครงการ 

-เด็กสามารถมี
พัฒนาการเรียนรู้ที่ดี
เหมาะสมกับวัย 

งาน
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา(บาท)  
ตัวช้ีวัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

9 โครงการห้องเรียน
เสรมิปัญญาสร้าง
พัฒนาการเด็ก 

-เพื่อจัดประสบการณ์
การเรยีนรู้ที่เหมาะสม
กับวัยผ่านการเล่น 
สง่เสริมกระบวนการ
เรียนรู้และส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวยั
ใหค้รบทั้ง 4 ด้าน
ส่งเสริมให้เด็กสามารถ
ปฏิบัติกิจวัตร
ประจำวันและอยู่
ร่วมกับผู้อื่นในสังคม
ได้อย่างมีความสุข 

-ศพด.บ้านคำอาฮวน - - - 1,200,000 - ร้องละของผู้เข้า
ศึกษา 

สถานศึกษามสีื่อการ
เรียนการสอนและ
แหล่งเรียนรู้ที
หลากหลายและ
เหมาะสม 

งาน
การศึกษาฯ  

กองช่าง 

10 โครงการแข่งขัน
กีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

-เพือ่ส่งเสรมิการออก
กำลังกายและสุขภาพ
ที่ดีของเด็กศนูย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตเทศบาลตำบล
คำอาฮวน 

- - 20,000 20,000 20,000 -จำนวนร้อยละของ
เด็กๆที่เข้าร่วม
โครงการ 

-เด็กมีสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมวัย 

งาน
การศึกษา 

11 เงินอุดหนุนอาหาร
กลางวันสำหรับเด็ก
นักเรียนในโรงเรียน
สังกัด สพฐ.ในเขต
เทศบาลตำบล      
คำอาฮวน 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
เด็กเล็กให้ไดร้ับ
สารอาหารครบถ้วน    
5 หมู ่

อุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันให้กับ
โรงเรียน สังกัด สพฐ.
ที่อยู่ในเขตเทศบาล
ตำบล     คำอาฮวน 

3,152,000 
 

3,216,000 
 

3,216,000 
 

3,216,000 
 

3,216,000 

 
-ร้อยละเด็ก
นักเรียนท่ีได้รับ
อาหารเสริม (นม) 

-นักเรียนของโรงเรยีน
ในเขตเทศบาลไดร้ับ
ประทานอาหารครบท้ัง 
5 หมู่ทำให้มีสุขภาพ
ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง 

งาน 
การศึกษาฯ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา(บาท)  
ตัวช้ีวัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

12 โครงการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

เพือ่ให้มีการควบคุม
คุณภาพการตรวจสอบ
การประเมินคณุภาพ
การศึกษา 

-สถานศึกษาในเขต
เทศบาลตำบลคำอา
ฮวน 

- - - - - คุณภาพท่ีดีใน
สถานศึกษา 

สถานศึกษามคีณุภาพ   
ที่ด ี

งาน
การศึกษา 

13 โครงการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา 

เพื่อให้ความช่วยเหลือ
แนะนำสถานศกึษา
สามารถดำเนินงานได ้

-สถานศึกษาในเขต
เทศบาลตำบลคำอา
ฮวน 

- - - - - ร้อยละสถานศึกษา
ดำเนินงานเองได ้

สถานศึกษาสามารถ
ดำเนินงานเองได ้

งาน
การศึกษา 

14 โครงการส่งเสริม
การเรยีนรู้เด็ก
ปฐมวัยท้องถิ่นไทย 
ผ่านการเล่น 
 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย 

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตตำบลคำอา
ฮวน 

- - 200,000 200,000 - ร้อยละของเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กมีพัฒนาการทีด่ี
ร่างกายและจิตใจ 

งาน
การศึกษา 

      3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 
1 งานรัฐพิธีสำคัญ

ต่างๆ 
เพื่อสำนึกในพระมหา
กรุณาธิคณุ 

ประชาชนในเขต
ตำบลคำอาฮวน 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

- จำนวนร้อยละ50 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนร่วมกิจกรรม
และสำนกึในพระมหา
กรุณาธิคณุ 

งาน
การศึกษา 

2 สืบสานงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ 

เพือ่อนุรักษ์และสืบ
สานศลิปะ วฒันธรรม 
ประเพณ ี

ประชาชนในเขต
ตำบลคำอาฮวน 

300,000 
 

- - - - จำนวนร้อยละ50 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนในแต่ละ
หมู่บ้านได้ร่วมอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 

งาน
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา(บาท)  
ตัวช้ีวัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

3 เข้าค่ายวิปัสสนา
กรรมฐานบ้าน
หนองแต้  

เพื่อส่งเสริมและ
สนบัสนุนการมสี่วน
ร่วมในกิจกรรมด้าน
ศาสนา 
 

อุดหนุนงบประมาณ
ใหค้ณะกรรมการ
บ้านหนองแต้จัด
กิจกรรมการเข้าค่าย
วิปสัสนากรรมฐาน
บ้านหนองแต้ 

30,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- จำนวนร้อยละ50 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนในแต่ละ
หมู่บ้านได้ร่วมอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 
 

งาน
การศึกษา 

4 โครงการแข่งขัน
กีฬาชกมวย 

เพือ่ส่งเสริมและ
สนบัสนุนการแขง่ขัน
กีฬาและการท่องเที่ยว 

จัดการแข่งขันการชก
มวยจำนวน 1 ครั้ง 

120,000 
 

149,775 - - - จำนวนร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ประชาชนในเขตตำบล
คำอาฮวนได้ร่วมการ
แข่งขนั และการ
ท่องเที่ยว 

งาน
การศึกษา 

5 บุญผะเหวดบ้าน  
โนนสะอาด 

เพื่ออนรุักษ์และสืบ
สานศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีของท้องถิ่น
ให้สืบทอดต่อไปยั่งยืน 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้คณะกรรมการ
บ้านโนนสะอาดจัด
กิจกรรมตาม
โครงการบุญผะเหวด
จำนวน  1  ครั้ง 

30,000 
 

- - - - จำนวนร้อยละ 50 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนในท้องถิ่นได้
มีโอกาสร่วมในกจิกรรม
ส่งเสริมประเพณี อันดี
งามสืบต่อไป 

งาน 
การศึกษาฯ 

6 การจัดกิจกรรมบญุ
ประเพณีที่เป็น
เอกลักษณ์ประจำ
หมู่บ้าน 

-เพื่อสนับสนุนการจัด
กิจกรรมด้านการ
ศาสนา อนุรักษ์
วัฒนธรรมของท้องถิ่น 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้านในเขตตำบล     
คำอาฮวน 16 
หมู่บ้าน บ้านละ 1 
ครั้ง 

130,000 
 

160,000 160,000 160,000 160,000 จำนวนร้อยละ50 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

-ประชาชนในแต่ละ
หมู่บ้านได้ร่วมอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีของ
ท้องถิ่น 

งาน 
การศึกษาฯ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา(บาท)  
ตัวช้ีวัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

7 อบรมคุณธรรม
จริยธรรม 

เพือ่อบรมคุณธรรม
จริยธรรมให้กับ
เยาวชน 

เด็กและเยาวชนใน
เขตตำบลคำอาฮวน 

20,000 
 

- - - - จำนวนร้อยละ50 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กมีคณุธรรมและ
จริยธรรมอันดีงาม 

งาน 
การศึกษาฯ 

8 หมู่บ้านรักษาศลี 5 เพื่อรณรงค์เรื่องการ
ฝึกฝนสร้างนิสยัที่ดี 
โดยการ   “คิดดี พูดดี 
ทำดี” 

นำธรรมะไปสู่
ภาคปฏิบตัิ หลักศลี 
5 ครอบครัวอบอุ่น 
เด็กและเยาวชน
ห่างไกลยาเสพติด
พระพุทธศาสนา
เจริญรุ่งเรือง 

15,000 
 

- - - - จำนวนร้อยละ50 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ครอบครัวอบอุ่น เด็ก
และเยาวชนห่างไกลยา
เสพติด และอบายมุข
ต่างๆพระพุทธศาสนา
เจริญรุ่งเรือง 

งาน 
การศึกษาฯ 

9 อบรมการทำพาน
บายศร ี

เพื่ออบรมให้ความรู้แก่
บุคคลทั่วไปและ
เยาวชน 

ประชาชนในเขต
ตำบล  คำอาฮวน ม.
1-16 

10,000 
 

- 10,000 
 

- - จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

สามารถสืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

งาน
การศึกษาฯ 

10 แข่งขันกีฬาเซปัก
ตะกร้อคำอาฮวน 
คัพ 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง 

ประชาชนในเขต
ตำบล  คำอาฮวน 

30,000 
 

- - 
 

- - จำนวนร้อยละ50 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง 

งาน
การศึกษาฯ 

11 แข่งขันกีฬาฟุตบอล 
7คน ต้านภัยยาเสพ
ติดและเอสด ์

เพื่อส่งเสริมการ
แขง่ขนักีฬาและออก
กำลังกาย 

จัดการแข่งขันกีฬา
ประชาชนและ
เยาวชนในเขตตำบล
คำอาฮวน 

- 63,650 63,650 63,650 - จำนวนร้อยละ50 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนและเยาวชน
ในเขตตำบล 
คำอาฮวนได้แข่งกีฬา
และออกกำลังกาย 

งาน
การศึกษาฯ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา(บาท)  
ตัวช้ีวัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

12 จัดหาอุปกรณ์กีฬา
ชุมชน 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีสขุภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง 

ประชาชนในเขต
ตำบล  คำอาฮวน 

- 100,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- - 100,000 จำนวนร้อยละ50
ของประชาชนใน
เขตตำบลคำอา
ฮวน 

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่แขง็แรง 

งาน
การศึกษา 

 13 
 

จัดกิจกรรมงาน
กาชาดและงาน
ประจำปีจังหวัด
มุกดาหาร 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การอุดหนุนที่ทำการ
ปกครองอำเภอเมือง
มุกดาหารตาม
โครงการจดักิจกรรม
งานกาชาดและงาน
ประจำปีจังหวัด
มุกดาหาร  

อุดหนุนท่ีทำการ
ปกครองอำเภอเมือง
มุกดาหาร 

25,000 - - - - ร้อยละ50 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนไดเ้ข้าร่วม
กิจกรรมงานกาชาดและ
งานประจำปีจังหวัด
มุกดาหาร 

งาน
การศึกษา 

14 โครงการรณรงค์
เดินวิ่ง 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมี
สมรรถภาพรา่งกาย
แข็งแรง มีสุขภาพดี 
กระตุ้นให้ประชาชน
ออกกำลังกายอย่าง
ต่อเนื่อง เพือ่ให้
ประชาชนเห็น
ความสำคญัการออก
กำลังกาย 

ประชาชนตำบลคำ
อาฮวนท้ัง 16 
หมู่บ้าน 

- - - 42,500 42,500 ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการมีการ
ตื่นตัวในการออก
กำลังกาย 

ประชาชนมีสมรรถภาพ
ร่างกายแข็งแรง มี
สุขภาพดี กระตุ้นให้
ประชาชนออกกำลัง
กายอย่างต่อเนื่อง และ
ประชาชนเห็น
ความสำคญัการออก
กำลังกาย 

งาน
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา(บาท)  
ตัวช้ีวัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

15 โครงการสำรวจ
และจัดทำ
ฐานข้อมูลแหล่ง
ท่องเที่ยวในพื้นที่
ตำบลคำอาฮวน 

สำรวจพื้นท่ีที่
เหมาะสมต่อการ
ท่องเทีย่วในตำบลคำ
อาฮวน 

พื้นที่ตำบลคำอาฮวน
ทั้ง 16 หมู่บ้าน 

- - - 5,000 5,000 มีข้อมูลแหล่ง
ท่องเทีย่วในเขต
ตำบลตำอาฮวน      
ทีชั่ดเจน 

ประชาชนได้ทราบถงึ
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ในเขตตำบลคำอาฮวน 

งาน
วิชาการ
วางแผน
และ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

16 โครงการสำรวจ
ข้อมูลและจัดทำ
ฐานข้อมูลศูนย์
ปราชญ์ชาวบ้าน
และศูนยเ์รียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

สำรวจข้อมลูเพื่อเป็น
ศูนย์บริการข้อมลูดา้น
ปราชญ์ชาวบ้าน และ
ศูนย์ข้อมูลดา้น
การเกษตร 

ทุกหมู่บ้านภายใน
เขตตำบลคำอาฮวน 

- - - 5,000 5,000 ทุกหมู่บ้านมี
ฐานข้อมูลปราชญ์
ชาวบ้าน 

มีฐานข้อมูลปราชญ์
ชาวบ้านที่ชัดเจน  

งาน
การศึกษา 

 3.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

1 ก่อสร้างที่แปรงฟัน
เด็ก 

เพื่อความสะดวกใน
การปฏิบัติกจิวัตร
ประจำวันของเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตเทศบาลตำบล
คำอาฮวน 

20,000 
 

- - - - จำนวนร้อยละ 50 
ของเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้น
พรานอ้น 

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบา้นพรานอ้น ได้รับ
ความสะดวกในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน 

กองช่าง 
งาน

การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา(บาท)  
ตัวช้ีวัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

2 ต่อเติมหลังคา
อาคารเรยีน หรือ
ทางเดินเช่ือม
ระหว่างอาคาร
เรียน 

เพือ่ความปลอดภัยใน
ชีวิตสำหรับเด็กๆ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตเทศบาลตำบล
คำอาฮวน 

50,000 
 

- - - 50,000 จำนวนร้อยละ 50 
ของเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้น
เหมืองบ่า 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
เหมืองบ่ามีความ
ปลอดภัยขึ้น 

กองช่าง 
งาน

การศึกษา 

3 โครงการก่อสร้าง 
หรือ ปรับปรุง 
ซ่อมแซม ต่อเติม 
อาคารเรยีนห้องน้ำ 
ที่แปรงฟันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  

เพือ่ให้มีพื้นท่ีในการใช้
งานเพิ่มมากขึ้นและ
เพียงพอแก่การใช้
ประโยชน ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตเทศบาลตำบล
คำอาฮวน จำนวน 8 
ศูนย์ 

- - - 500,000 300,000 ร้อยละความ
ปลอดภัยของเด็ก
เพิ่มมากข้ึน 

มีพืน้ท่ีในการใช้งานเพิ่ม
มากขึ้นและเพียงพอแก่
การใช้ประโยชน ์

งาน
การศึกษาฯ 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้าง 
ปรับปรุง รั้วศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

-เพื่อป้องกันไม่ให้เด็ก
วิ่งออกไปเล่นด้านนอก
ของบริเวณศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
 

-ก่อสร้าง ปรับปรุง 
รั้วรอบบริเวณศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขต
ตำบลคำอาฮวน 
 

500,000 
งบโดยประมาณ 

 

200,000 
งบโดยประมาณ 

- - 200,000 เด็กๆได้รบัความ
ปลอดภัย 

เด็กสามารถเรียนรู้อย่าง
มีความสุขตาม
พัฒนาการและมีความ
ปลอดภัยขณะอยู่ใน
บริเวณศูนย์ฯ 

งาน
การศึกษาฯ 

กองช่าง 

5 โครงการวางท่อ
ระบายน้ำ คสล.
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

-เพื่อระบายน้ำในฤดู
ฝน ช่วยลดการท่วมขัง 

ด้านข้างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านโนน
สะอาด 

- - - 65,000 -    
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   -    
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้างการบริหารจัดตามหลักธรรมาภิบาล 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา (บาท)  
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

       4.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

1 จ้างเหมาทำความ
สะอาดอาคาร 
สถานท่ี ส่วนหย่อมฯ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จ้างเหมาบริการทำความ
สะอาดฯ 

ทำความสะอาดอาคาร 
สถานท่ี สวนหย่อม ฯ 

85,000 
 

312,000 504,000 504,000 504,000 จำนวนครั้งท่ี
ดำเนินการ 

ทำให้การปฏิบัติงาน
ทีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

สำนักปลัด 
กอง

วิชาการฯ 

2 การประเมินความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 

เพื่อจ้างหน่วยงานให้ทำ
การประเมินความพึงพอ
ในการบริหารงานของ 
ทต.คำอาฮวน 

จ้างสถาบัน การศึกษา
ทำการประเมิน 

20,000 
(เทศบาล)       

งบโดยประมาณ 

20,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละของผล
การประเมิน 

สามารถนำผลการ
ประเมินมาปรบัปรุง
การปฏิบัติงานได ้

สำนักปลัด 

3 ค่าใช้จ่ายสำหรับการ
เลือกตั้ง หรือการทำ
ประชาพิจารณ์ 
ประชามตติ่างๆ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ
การเลือกตั้งท่ัวไปหรือ
เลือกตั้งซ่อมฯ ในระดับ
ท้องถิ่นและระดับชาติ 
การทำประชาพิจารณ์ 
ประชามตติ่างๆ 

การเลือกตั้ง 
การทำประชาพิจารณ์ 
ประชามตติ่างๆ 
ตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

50,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

300,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

50,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

50,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

- ร้อยละ 60 
ของผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งไป
เลือกตั้ง 

ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรง
เป็นประมุขไดร้ับ
การพฒันา 

-สำนัก
ปลัด   
-กอง

วิชาการฯ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา (บาท)  
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

4 โครงการเทศบาล
ให้บริการประชาชน
ร่วมกับอำเภอยิ้ม
เคลื่อนที่เพ่ือ
พัฒนาการให้บริการ
ประชาชน 

เพื่อพัฒนาการให้บริการ
ประชาชนและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมกับทุกภาค
ส่วน 

สร้างความรู้ความ
เข้าใจหรือการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการ
บริการตา่งๆตาม
ภารกจิและอำนาจ
หน้าท่ีใหก้ับประชาชน
ในพืน้ท่ี 

- 10,000 10,000 10,000 - จำนวน
ประชาชนเข้า
รับบริการให้
ความสนใจ
และมสี่วนร่วม
ในกิจกรรม
เพิ่มขึ้น 

การให้บริการ
ประชาชนของ
เทศบาลมี
ประสิทธิภาพ 
สะดวก รวดเร็ว และ
ประชาชนเกิดความ
พึงพอใจ 

-สำนัก
ปลัด   

 

5 โครงการติดตั้งพระ
บรมฉายาลักษณ์
รัชกาลที่ 10 พร้อม
ประดับธง 

เพื่อเป็นการแสดงถึง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบันชาติและ
พระมหากษตัริย ์

ติดตั้งพระบรมฉายา
ลักษณ์ รัชกาลที่ 10 
พร้อมประดับธง 

200,000 
 

- - - - จำนวนพระ
บรมฉายา
ลักษณ์และ
จำนวนธงที่
ประดับ 

ผู้สญัจรไปมาได้น้อม
รำลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคณุของ
สถาบนั
พระมหากษตัริยไ์ทย 

สำนักปลัด 

6 โครงการฝึกอบรม-
ศึกษาดูงานเพือ่เพิ่ม
วิสัยทัศน์และพัฒนา
ศักยภาพการ
ปฏิบัติงาน 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถแก่ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมและทัศน
ศึกษาดูงาน  

-ผู้บริหาร พนักงาน 
ผู้นำชุมชน 
และกลุม่ต่างๆ 

250,000 
 

25,000 
 

250,000 - - ร้อยละของ
ผู้บริหาร 
พนักงาน  

นำความรู้มาพัฒนา
ท้องถิ่น 

สำนักปลัด  

7 โครงการจดัทำ
เว็บไซตเ์ทศบาล
ตำบลคำอาฮวน 

-เพือ่เพิ่มช่องทางการ
ประชาสมัพันธ์ 
ติดต่อสื่อสาร 

-เช่าพื้นที่จัดทำเว็ปไซต์
เทศบาลตำบลคำอา
ฮวน 

6,000 
 

6,000 
 

6,000 
 

15,000 
 

15,000 -จำนวนผู้เข้า
ชม 

มีช่องทางการ
ประชาสมัพันธ์
องค์กรเพิม่ขึ้น 

กอง
วิชาการ

และ
แผนงาน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา (บาท)  
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

8 โครงการจดัทำสื่อ
ประชาสมัพันธ์
องค์กร 
 

-เพื่อเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์การ
ดำเนินงานของเทศบาล 

-จัดทำวารสารรายงาน
การดำเนินงานของ
เทศบาล 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 จำนวน
วารสารที่
จัดทำ 

ประชาชนสามารถ
ติดตามแผลการ
ดำเนนิงานของ ทต.
ได้จากวารสาร 

กอง
วิชาการ

และ
แผนงาน 

9 โครงการจดัเวที
ประชาคมเพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นของ
ประชาชน 

เพื่อรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนท่ีมีต่อการ
บริหารงานของเทศบาล 

-จัดเวที ประชาคมให้
ประชาชนไดม้ีส่วนร่วม
และแสดงความคดิเห็น 

3,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- ร้อยละของ
ประชาชนที่
เข้าร่วม 

ผู้บริหารได้ทราบผล
การบริหารงานจาก
การจัดเวที
ประชาคม 

กอง
วิชาการ

และ
แผนงาน 

10 โครงการเวที
ประชาคมเพื่อจดัทำ
แผนพัฒนาเทศบาล
และแผนชุมชน 

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
รวบรวมปญัหาความ
ต้องการเพื่อเตรียมจดัทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

-จัดเวทีประชาคมใน
ระดับหมู่บ้าน และ
ระดับตำบล 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
ประชาคม 

ได้รับทราบข้อมูล 
ปัญหาความต้องการ
เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาต่อไป 

กอง
วิชาการ

และ
แผนงาน 

11 โครงการอบรมให้
ความรู้เรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน
และมาตรการป้องกัน 

-เพือ่เสริมสรา้ง
พฤติกรรมและวิธีการ
ทำงานท่ีสุจริตโปร่งใส มี
จิตสำสึก ค่านิยมทำงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

-ผู้บริหาร 
-สมาชิกสภาฯ 
-พนักงาน 

- 
 

- 5,000 
 

5,000 5,000 ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมาย
ทีเ่ข้าร่วม
อบรม 

ผู้บริหาร สมาชิก
สภาพนักงาน
เทศบาล ตระหนัก
และให้ความสำคญั
ในการในการ
ปฏิบัติงาน 

กอง
วิชาการ

และ
แผนงาน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา (บาท)  
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

12 โครงการอบรม
ความรู้ข้อมลูข่าวสาร
เทศบาลตำบล         
คำอาฮวน 

-เพื่อให้ความรู้กับ
เยาวชนประชาชนท่ัวไป 
เพือ่เพิ่มช่องทางการหา
ข้อมูลข่าวสาร  

-ประชาชนหรือ 
เยาวชนในเขตตำบลคำ
อาฮวน 

10,000 
 

- 10,000 
 

10,000 10,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เยาวชน ประชาชน
ทั่วไป สามารถรับรู้
ข่าวสารและมี
ช่องทางเพิ่มขึ้น 

กอง
วิชาการฯ 

13 โครงการจ้างเหมา
บริการบุคคลธรรมดา
เพื่อปฏิบัติงานจัดเก็บ
รายได ้

-เพื่อจ้างบคุคลจัดเก็บ
รายได ้

บุคคลเพื่อจัดเก็บ
รายได ้

- - 84,000 84,000 84,000 ร้อยละของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ 

อำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนท่ีชำระ
ภาษี 

กองคลงั 

14 โครงการจดัทำแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน  

-เพื่อจัดเก็บภาษีให้
ถูกต้อง ครบถ้วน และ
เป็นธรรม 
 

-ประชาชนในเขตพื้นท่ี
ตำบลคำอาฮวน และที่
มีที่ดินในเขตตำบลคำ
อาฮวน 

20,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 95 
ของยอด
ลูกหนี้ท้ังหมด 

-จัดเก็บภาษไีด้
ครบถ้วนถูกต้อง 

กองคลัง 

15 การให้บริการจัดเก็บ
ภาษีนอกสถานท่ี 

เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้กับผู้ชำระภาษี          
ม.1-ม.16 

-ผู้ยื่นชำระภาษีในเขต
ตำบลคำอาฮวน        
ม.1-  ม.16 

- - - - - ร้อยละ 100 
ของลูกหนี้
ภาษี 

สามารถจัดเก็บ
รายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองคลัง 

16 โครงการให้บริการ
ประชาชนใน
วันหยุดราชการ 
วันหยุดนักขัตฤกษ์ 

เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้กับประชาชน ม.1-16 

ประชาชนในเขตตำบล
คำอาฮวน   ม.1-ม.16 

- - - - - จำนวน
ประชาชนผู้มา
ใช้บริการ 

ให้บริการประชาชน
ในช่วงวนัหยุด 

ทุกส่วน
งาน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา (บาท)  
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

17 โครงการสำนักงาน
น่าอยู่น่าทำงาน  

เพื่อปรับปรุงสถานท่ี
ทำงานให้น่าอยู่น่า
ทำงานสามารถอำนวย
ความสะดวกในการ
บริการประชาชน 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ ห้อง
ทำงาน สำนักงาน
เทศบาลตำบลคำอา
ฮวน 

- - 500,000 100,000 - ความพึงพอใจ
ในการ
ให้บรกิาร
ประชาชน
เพิ่มขึ้น 

สามารถอำนวย
ความสะดวกแก่
ประชาชนได้อย่าง
คล่องตัวมากยิ่งขึ้น 

ทุกส่วน
งาน 

18 โครงการฝึกอบรม
การใช้งานกูเกิล
แอปส์ เพื่อการ
พัฒนาการปฏิบัติงาน
ร่วมกันของบุคลากร 
การทำงานร่วมกัน
แบบออนไลน์ด้วยกู
เกิลแอปส์ (Google 
Apps) 

เพื่อใหผู้้ปฏฺิบัติงานไดร้ับ
พัฒนาและมีความเข้าใจ
ในการทำงานร่วมกัน
แบบออนไลน์ด้วยกเูกิล
แอปส์ (Google Apps) 

- พนักงานเทศบาล 
- พนักงานครู 
- พนักงานจ้าง 

- - - 8,200 - ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้เข้ารับการอบรม
ได้รับความรูจ้าก
โครงการ 

สำนักปลัด
ฯ 

19 โครงารฝึกอบรมการ
ใช้งานกูเกิลแอปส์ 
เพื่อการพัฒนาการ
ปฏิบัติ งานร่วมกัน
ของบุคลากร การ
สร้างแบบสอบถาม
ออนไลน์ด้วย 
Google Form 

เพื่อให้ผู้ปฺฏิบัติงานไดร้ับ
พัฒนาและมีความเข้าใจ
ในการทำงานร่วมกัน   
การสร้างแบบสอบถาม
ออนไลน์ด้วย Google 
Form 

- พนักงานเทศบาล 
- พนักงานครู 
- พนักงานจ้าง 

- - - 6,200 - ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้เข้ารับการอบรม
ได้รับความรูจ้าก
โครงการ 

สำนัก
ปลัดฯ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา (บาท)  
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

20 โครงการพัฒนา
บุคลากรเกี่ยวกับ
หลักการเสนอหนังสือ
ราชการ และระเบียบ
งานสารบรรณ 

เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบงานสารบรรณ 

- พนักงานเทศบาล 
- พนักงานครู 
- พนักงานจ้าง 

- - - 9,000 - ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถนำความรู้ที่
ได้จากการอบรมไป
ใช้ในการปฏิบัติงาน
ได ้

สำนัก
ปลัดฯ 

       4.2.แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

1 จัดซื้อครภุัณฑต์่างๆ 
เพื่อดำเนินการตาม
อำนาจหน้าที่ ตาม
ภารกิจงานป้องกัน
บรรเทาสาธารณภยั 

เพื่อจดัซือ้ครภุัณฑ์
ประเภทต่างๆเพื่อเนิน 
การตามอำนาจหน้าที่
งานป้องกันบรรเทา 
สาธารณภัย 

- จำนวนครุภัณฑ์งาน
ป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภัย 

20,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

 

100,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

- - - ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
ที่สูงข้ึน 

การบริหารงานของ 
เทศบาลตำบล          
มีประสิทธิ ภาพมาก
ขึ้น 

สำนักปลัด  
งาน

ป้องกันฯ 

2 ก่อสร้างโรงสูบน้ำ  
หอถังสูงรองรับน้ำใส่
รถดับเพลิง 

เพื่อใช้เป็นจดุรองรับน้ำ
ของรถบรรทุกน้ำเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
แล้ง และดับเพลิง เมื่อ
เกิดเหตุอัคคีภัย บริเวณ
ศูนย์โคฯ 

- ก่อสร้างโรงสูบน้ำ
บริเวณศูนย์โค จำนวน 
1 แห่ง 
 

- 200,000 
(เทศบาล)    

 งบ
โดยประมาณ 

- - - ร้อยละของ
ผู้ประสบภยั
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

มีจุดรองรับน้ำของ
รถบรรทุกน้ำในการ
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัแล้ง 
และดับเพลิง เมื่อ
เกิดเหตุอัคคีภัย  

งาน
ป้องกันฯ 

3 ปรับปรุงห้องเก็บ
อุปกรณ์งานป้องกัน
บรรเทาสาธารณภยั 

เพื่อเก็บวัสดุอุปกรณ์ใน
งานป้องกันฯให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อยและ
ป้องกันการสูญหาย 

- ปรับปรุงห้องเก็บของ 
จำนวน  1 แหง่ 

- - - 100,000 
(เทศบาล)    

 งบ
โดยประมาณ 

- ลดการสูญ
หายของวัสดุ
อุปกรณ ์

มีห้องเก็บวัสดุที่เป็น
ระเบียบ ลดการสญู
หาย 

งาน
ป้องกันฯ 



 

   100 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา (บาท)  
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

4 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัตปิระจำ
เทศบาลตำบล         
คำอาฮวน 

เพื่อเสรมิสร้างศักยภาพ
และความเข้มแข็ง 
ส่งเสริมความรู้ด้านสา
ธารณภัยเบื้องต้น พัฒนา
ระบบการปฏิบัติงาน
กู้ภัย เพื่อสนับสนุน
โครงการจติอาสา
พระราชทาน 

ผู้เข้ารับการอบรมจิต
อาสาภัยพิบตัิ ของ 
ทต.คำอาฮวนจำนวน 
50 คน 

- - 120,000 
 

50,000 
 

-  เสริมสร้างศักยภาพและ
ความเข้มแข็ง ส่งเสริม
ความรู้ด้านสาธารณภัย
เบื้องต้น พัฒนาระบบ
การปฏิบัติงานกู้ภยั เพื่อ
สนับสนนุโครงการจิต
อาสาพระราชทาน 

งาน
ป้องกันฯ 
สำนักปลัด 

       4.3.แผนงานการศึกษา 

1. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาเป็นค่า
สาธารณูปโภค 

-เพือ่เป็นการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในเขตตำบลคำ
อาฮวน 

-สนับสนุนงบประมาณ
เพือ่ให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กนำไปใช้จ่ายค่าน้ำ
และค่าไฟ  

35,400 
 

35,400 
 

35,400 
 

35,400 
 

35,400 -จำนวน
งบประมาณที่
สนับสนุน 

-ได้แบ่งเบาภาระ
ค่าใช้จ่ายในเรื่องค่า
ไฟฟ้า ค่าน้ำประปา 
หรือน้ำดื่ม 

สำนักปลัด  
งาน

การศึกษา 

        4.4 แผนงานสาธารณสุข 

1 จัดซื้อครภุัณฑต์่างๆ 
เพือ่ดำเนินการตาม
อำนาจหน้าท่ี ตาม
ภารกิจงานสาธารณสุข 

เพื่อจัดซื้อครภุัณฑ์
ประเภทต่างๆเพื่อเนิน
การตามอำนาจหน้าที่
งานสาธารณสุข 

ครุภณัฑ์ที่ใช้เกี่ยวกับ
งานสาธารณสุข 

20,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

 

- 
 

- - 
 

- ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
ทีสู่งขึ้น 

การบริหารงานของ 
ทต. มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

สำนักปลัด  
งาน

สาธารณสขุ 

       4.5  แผนงานเคหะและชุมชน 

1 ค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสารกองช่าง 

เพื่อเป็นค่าเช่าเครื่องถา่ย
เอกสาร 

- เช่าเครื่องถ่าย
เอกสารของ กองช่าง 

30,000 - - - - ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
ที่สูงข้ึน 

การบริหารงานของ 
เทศบาล มี
ประสิทธภิาพ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา (บาท)  
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

2 จัดซื้อครภุัณฑ์
ประเภทต่างๆ     
กองช่าง 

เพื่อจัดซื้อครภุัณฑ์
ประเภทต่างๆ ท่ีใช้ใน
งานกองช่าง 

-ครุภัณฑ์ประเภท
ต่างๆ กองช่าง 

50,000 
 

- - - - การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิ 
ภาพ 

การปฏิบัติงานมี
ความสะดวกมากขึ้น
ตอบสนองบริการได้
รวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 

       4.6 แผนงานงบกลาง 

1 เงินสมทบกองทุน

ประกันสังคม 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ

เข้ากองทุนประกันสังคม

ให้กับพนักงานจ้าง 

พนักงานจ้างตามภารกจิ 

ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก และ

ผู้ดูแลเด็ก 

กองทุนประกันสังคม

ใหก้ับพนักงานจ้าง 

พนักงานจ้างตาม

ภารกิจ ผู้ช่วยครูผูดู้แล

เด็ก และผู้ดูแลเด็ก 

233,800 

 

233,800 233,800 233,800 233,800 จ่ายเป็นเงิน

สมทบเข้า

กองทุน

ประกันสังคม

ร้อยละ 100 

สมทบเข้ากองทุน

ประกันสังคม 

สำนักปลัด

ฯ 

2 เงินสมทบกองทุน

หลักประกันสุขภาพ

ท้องถิ่น 

เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบ

กองทุนหลักประกัน

สุขภาพท้องถิ่น 

กองทุนหลักประกัน

สุขภาพท้องถิ่น 

240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 จ่ายเงินสมทบ

กองทุน

ประกัน

สุขภาพ

ท้องถิ่นได้ร้อย

ละ 100 

สมทบกองทุน

หลักประกันสุขภาพ

ท้องถิ่น 

งาน

สาธารณสุ

ขฯ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา (บาท)  
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

3 เงินค่าบำรุงสันนิบาต

เทศบาลแห่งประเทศ

ไทย 

เพือ่จ่ายเป็นเงินคา่บำรุง

สันนิบาตเทศบาลแห่ง

ประเทศไทย 

สนันิบาตเทศบาลแห่ง

ประเทศไทย 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ่ายเป็นเงินค่า

บำรุงสันนิบาต

เทศบาลแห่ง

ประเทศไทย

ได้ร้อยละ 

100 

บำรุงสันนิบาต

เทศบาลแห่ง

ประเทศไทย 

กองคลัง 

4 เงินทุนการศึกษา

หลักสตูรศึกษาศาตร

บัณฑิต สาขา

การศึกษาปฐมวัย 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน

ทุนการศึกษาหลักสูตร

ศึกษาศาตรบณัฑติ 

สาขาการศึกษาปฐมวัย 

นักศึกษาทุนการศึกษา

หลักสตูรศึกษาศาตร

บัณฑิต สาขา

การศึกษาปฐมวัย 

จำนวน 1 คน 

30,000 - - - - จ่ายเป็นเงิน

ทุนการศึกษา

หลักสตูร

ศึกษาศาตร

บัณฑิต สาขา

การศึกษา

ปฐมวัยไดร้้อย

ละ 100 

นักศึกษา

ทุนการศึกษา

หลักสตูรศึกษาศาตร

บัณฑิต สาขา

การศึกษาปฐมวัย  

สำนักปลัด

ฯ 

5 เงินสมทบกองทนุ

บำเหน็จบำนาญ 

-เพื่อสมทบกองทุน

บำเหน็จบำนาญของ

ข้าราชการท้องถิน่ 

-จ่ายเงินสมทบกองทุน

บำเหน็จบำนาญ

ข้าราชการท้องถิน่ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 -ร้อยละของ

ข้าราชการที่

ได้รับการ

สมทบกองทุน 

- สมทบกองทุน

บำเหน็จบำนาญ

ข้าราชการทอ้งถิ่น 

กองคลัง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา (บาท)  
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

6 เงินสมทบกองทุน

ทดแทน 

-เพื่อจ่ายเงินสมทบ เข้า

กองทุนเงินทดแทน เพือ่

เป็นทุนในการจ่ายเงิน

ให้แก่ลูกจ้าง 

จ่ายเงินสมทบกองทุน

ทดแทน 

- - 99,440 103,640 15,000 ร้อยละของ

ลูกจ้างที่ไดร้ับ

การสมทบ

กองทุน 

ลูกจ้างที่ไดร้ับ

ผลกระทบสามารถ

ใช้เงินทุนจาก

กองทุนทดแทนได้ 

สำนักปลัด

ฯ 

 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยกระดับมาตรฐานการเกษตรและต่อยอดเพ่ือเพ่ิมมลูค่าและ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการท่องเที่ยวตามวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวและ 3เสริมสร้างการเกษตรให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน การค้า และการเกษตร    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา(บาท)  ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

      5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
1 โครงการปลูกผักสวน

ครัวรั้วกินได ้
-เพื่อสร้างแหล่งอาหารให้กับ
ครอบครัวโดยที่ไม่ต้องเสยี
คา่ใช้จ่ายในปริมาณที่สูง 
 

จัดฝึกอบรม รับฟังการ
ช้ีแจงแนวทางการปลูก
พืชให้เหมาะสมกับ
ฤดูกาล 

20,000 - - - - ร้อยละรายได้
ครัวเรือนท่ีเพิ่มขึ้น 

-เพิ่มแหล่งอาหาร
ให้กับครอบครัวที่
ตกเกณฑ์ จปฐ. 

กอง
สวัสดิการ
และสังคม 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา(บาท)  ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

2 โครงการอบรมการ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์และ
ปุ๋ยชีวภาพ 

-เพือ่ให้เกิดการรวมกลุ่มของ
เกษตรกร เพื่อลดต้นทนุการผลิต
ของเกษตรกร เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ในการผลติปุ๋ยใช้เองและ
รายได้ให้เกษตรกร และให้เกิด
ประโยชน ์

จัดการฝึกอบรม
เกษตรกร เยาวชนจาก
ทุกหมู่บ้าน จำนวน  50 
คน 

24,000 - - - - -ร้อยละรายได้ภาค
เกษตรเพิ่มขึ้น 

-เกษตรกรมี
ความรู้ในการ
ผลิตปุ๋ยชีวภาพใช้
เองได ้
 

กอง
สวัสดิการ
และสังคม 

 

3 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการดำเนิน 
งานตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ระดับครัวเรือนและ 
ระดับชุมชน 

เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนการ
ดำเนินงานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ระดับ
ครัวเรือน และ  
ระดับชุมชน     

ประชาชนในเขตตำบล 
คำอาฮวน 

25,000 40,000 - - - -ร้อยละ 50 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
นำความรู้มา
ประยุกต์ใช้ 

ประชาชนใน
ตำบลได้นำหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกจิ
พอเพียงมาใช้ใน
การดำเนินชีวิต 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

4 ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพตำบลคำอาฮวน 
กิจกรรม การฝีกอบรม
การทำน้ำมันนวด
สมุนไพรน้ำมันมะกรดู 
สมุนไพรตะไคร้หอม
และพิมเสนน้ำ 

-เพื่อให้กลุ่มอาชีพไดส้ร้างโอกาส
และทางเลือกในการจัดทำ
ผลติภณัฑ์ของกลุ่มให้
หลากหลาย มีอาชีพเสริมและมี
รายได้ให้กบัครอบครัว สรา้ง
ความสามัคคีและความเข้มแข็ง
ของกลุ่ม 

จัดฝกึอบรมกลุม่สตรี 
และเจา้หน้าท่ี 
 

- 22,000 - - - -ร้อยละรายได้
ครัวเรือนที่เพ่ิมขึ้น 

-ผู้เข้าอบรมและ
ทางเลือกในการ
จัดทำผลิตภณัฑ์
ของกลุ่มให้
หลากหลาย มี
อาชีพเสริมและมี
รายได้ให้กับ
ครอบครัว สร้าง
ความสามัคคีและ
ความเข้มแข็งของ
กลุ่ม 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา(บาท)  ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

5 พัฒนาผลิตภัณฑ์
สินค้าชุมชนตำบลคำ
อาฮวน กิจกรรมการ
ฝึกอบรมการตัดเย็บ
กระเป๋าผ้าย้อมคราม 

เพื่อให้กลุ่มอาชีพไดส้ร้างโอกาส
และทางเลือกในการจัดทำ
ผลิตภณัฑ์ของกลุ่มให้
หลากหลาย มีอาชีพเสริมและมี
รายได้ให้กับครอบครัว สรา้ง
ความสามัคคีและความเข้มแข็ง
ของกลุ่ม 

- ประชาชนท่ัวไปที่
สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม 

- 22,000 - - - -ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

-ผู้เข้าอบรมได้
สร้างโอกาสและ
ทางเลือกในการ
จัดทำผลิตภณัฑ์ 
มีอาชีพเสริมและ
มีรายได้ สร้าง
ความสามัคคีและ
ความเข้มแข็งของ
กลุ่ม 
 
 
 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
 

 5.2 แผนงานการเกษตร 
1 ก่อสร้างฝายน้ำล้น

ห้วยง้ิว บ้านคำอาฮวน 
หมู่ 1 

เพื่อปรับปรุงฝายน้ำล้น 
บ้านคำอาฮวน หมู่ที ่1 
 

ที่นานายประสิทธ์ิ  
พันธะ 

950,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

- - - - ร้อยละของ
ประชาชนท่ีได้ใช้
ประโยชน ์

ประชาชนมีแหล่ง
น้ำเพื่อการเกษตร
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

2 ปรับปรุงฝายน้ำล้น
ห้วยง้ิว บ้านคำเขือง 
หมู่ 3 

เพือ่ปรับปรุงฝายน้ำล้นห้วยง้ิว 
บ้านคำเขือง   หมูท่ี ่3 

จากท่ีนานายไพศาล  
ศรีวิชา 

200,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

- - - - ร้อยละของ
ประชาชนที่ได้ใช้
ประโยชน ์

ประชาชนมีแหล่ง
น้ำเพื่อการเกษตร
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

3 ขุดลอกห้วยทราย 
บ้านดงมัน หมู่ 5 

เพื่อขุดลอกห้วยทราย 
บ้านดงมัน หมู่ที่ 5 

จากท่ีนานายสำเภา  
คำโยธา ถึงทีน่านาง
สังวาล  ศรศลิป ์

- - - - 500,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีได้ใช้
ประโยชน์ 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ำเพื่อการเกษตร
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา(บาท)  ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

4 
 

ก่อสร้างฝายน้ำล้น
ห้วยง้ิว บ้านคำเม็ก 
หมู่ 6 

เพื่อก่อสร้างฝายน้ำล้น 
ลำห้วยง้ิว  บ้านคำเม็ก 
หมู่ที่ 6 

ฝายน้ำล้นลำห้วยงิ้ว     
นานายเฉย รูร้อบ 

- - - - 950,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีได้ใช้
ประโยชน ์

ประชาชนมีแหล่ง
น้ำเพื่อการเกษตร
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างฝายน้ำล้น
ห้วยตะงอ บ้านคำเม็ก 
หมู่ 6 

เพื่อก่อสร้างฝายน้ำลน้ 
ลำห้วยตะงอ บ้านคำเม็ก  หมู่ที่ 
6 

ฝายน้ำล้นลำห้วย 
ตะงอ นานายปรานี  
อาจหาญ 

- - - - 950,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีได้ใช้
ประโยชน ์

ประชาชนมีแหล่ง
น้ำเพื่อการเกษตร
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

6 
 

ขุดลอกห้วยตะงอ 
บ้านโนนสะอาด หมู่ 7 

เพื่อขุดลอกห้วยตะงอ 
บ้านโนนสะอาด 
หมู่ 7 

ขุดลอกห้วยตะงอ 
ระยะทางประมาณ 
1,200 เมตร 

- - 1,200,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

- - ขุดลอกห้วยได้ร้อย
ละ 20 ของหมู่บ้าน 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ำเพื่อการเกษตร
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

7 ขุดลอกห้วยนา
มะเขือง บ้านโนน
สะอาด หมู่ 7 

เพื่อขุดลอกห้วยนามะเขือง บ้าน
โนนสะอาด  หมู ่7 

ขุดลอกห้วยนามะเขือง 
ระยะทาง 1,000 เมตร 

- - - 1,000,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

- ขุดลอกห้วยได้ร้อย
ละ 20 ของหมู่บ้าน 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ำเพือ่การเกษตร
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

8 ขุดสระน้ำขนาดเล็ก 
บ้านโคกสูงหมู่  8 

เพื่อขุดสระน้ำขนาดเล็ก บ้าน
โคกสูงน้อย หมู่ 8 

ขุดสระน้ำขนาดเล็ก ใน
ที่ทำกินของเกษตรกร 
ขนาด 1,200     
ลูกบาศก์เมตร 

- - - - 100,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

ขุดสระน้ำได้ร้อยละ 
20 ของหมู่บ้าน 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ำเพื่อการเกษตร
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

9 
 

ก่อสร้างฝายน้ำล้น
ห้วยตะงอ บ้านเหล่า
คราม หมู่ 9 

เพื่อก่อสร้างฝายน้ำล้น 
ลำห้วยตะงอ บ้านเหล่าคราม  
หมู่ 9 

ฝายน้ำลน้ลำห้วยตะงอ 
นานายทิม  สุกใส 
นานายแซม ช่างพันธ ์

- - - 950,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

- ก่อสร้างฝายน้ำล้น
ได้ร้อยละ 20 ของ
หมู่บ้าน 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ำเพื่อการเกษตร
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

10 ก่อสร้างฝายน้ำล้น
ห้วยตะงอ 

เพือ่ก่อสร้างฝายน้ำล้น 
ลำห้วยตะงอ หมู่ที่ 9              
บ้านเหล่าคราม 

ฝายน้ำล้นลำห้วยตะงอ 
นานางถนอม ไชยายงค ์

- - - 950,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

- ก่อสร้างฝายน้ำล้น
ได้ร้อยละ 20 ของ
หมู่บ้าน 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ำเพื่อการเกษตร
เพิม่ขึ้น 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา(บาท)  ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

11 หมู่ 10 
ก่อสร้างฝายน้ำล้น-
ประตรูะบายนำ้ 

เพื่อก่อสร้างฝายน้ำล้น 
ประตรูะบายนำ้ หมู่ที่ 10 บ้าน
โค้งสำราญ 
 

ฝายน้ำล้น-ประตู
ระบายน้ำพร้อมคันดิน
ห้วยทรายตะวันออก 
นานายเสวย วงัคะฮาต 

950,000 
(เทศบาล) 
งบโดยประ 

มาณ 

- - - - ก่อสร้างฝายน้ำล้น
ได้ร้อยละ 20 ของ
หมู่บ้าน 
 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ำเพื่อการเกษตร
เพิม่ขึ้น 

กองช่าง 

12 ก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ 
10 

เพื่อก่อสร้างฝายน้ำล้น 
ห้วยทรายตะวันตก 
หมู่ที่ 10 บ้านโค้งสำราญ 
 

ฝายน้ำล้น-ประตู
ระบายน้ำพร้อมคันดิน
ห้วยทรายตะวันตก ท่ี
นานางอุดร  คนซื่อ 
และที่นา นายเนรมติร 
วังคะฮาต 

- - - - 950,000 
(เทศบาล) 
งบโดย 

ประมาณ 

ก่อสร้างฝายน้ำล้น
ได้ร้อยละ 20 ของ
หมู่บ้าน 
 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ำเพือ่การเกษตร
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

13 ขุดลอกหนองแต้ฯ เพื่อขุดลอกหนองแต ้
หมู่ 11 นิคมสหกรณ์ หนองแต ้

หมู่ 11 นิคมสหกรณ์
หนองแต้ 

- - - - 350,000 
(เทศบาล) 
งบโดย 

ประมาณ 

ขุดลอกหนองน้ำได้
ร้อยละ 20 ของ
หมู่บ้าน 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ำเพื่อการเกษตร
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

14 ก่อสร้างฝายน้ำล้น
ห้วยส้มกบ 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อก่อสร้างฝายน้ำล้น 
ห้วยสมกบ หมู่ที่ 13   บ้าน
พรานอ้น 
 
 
 
 

หมู่ที ่13 บ้านพรานอ้น - - - 950,000 
(เทศบาล) 
งบโดย   

ประมาณ 

- ก่อสร้างฝายน้ำล้น
ได้ร้อยละ 20 ของ
หมู่บ้าน 
 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ำเพื่อการเกษตร
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา(บาท)  ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

 5.3 แผนงานเคหะและชุมชน 
1 ปรับปรุงแหล่ง

ท่องเที่ยวภูหินขัน 
เพือ่ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
รองรับนักท่องเทีย่วในอนาคต 

ปรับปรุงแหล่ง
ท่องเที่ยวภูหินขัน บ้าน
โค้งสำราญ  
ม.10 

- - - 2,000,000 
(ขอรับการ

สนับสนุนงบ
ฯ) 

- ร้อยละของ
ประชาชนท่ีได้ใช้
ประโยชน์ 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ำเพื่อการเกษตร
เพิ่มขึน้ 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กเข้าพื้นที่
แหล่งท่องเที่ยว 

เพื่อการพัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยว
ให้เกิดขึ้นในพ้ืนท่ีตำบลคำอา
ฮวน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กขึ้นวดัภูหิน
ขัน 

2,000,0
00 

(ขอรับการ
สนับสนุนงบ

ฯ) 

- - - - จำนวนร้อยละของ
ประชาชนท่ีใช้
เส้นทางขึ้นแหล่ง
ท่องเที่ยว 

เกิดแหล่ง
ท่องเที่ยวภายใน
ตำบลคำอาฮวน 

งาน
การศึกษา 
กองช่าง 

 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นฐานการพัฒนาอย่างยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างประสิทธิภาพของการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 
 6. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา(บาท) 
 

ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
 6.1 แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสขุอื่น) 
1 อบรมรณรงค์คดั

แยกขยะมลูฝอยใน
ชุมชน 

เพื่ออบรมให้ความรู้คัด
แยกขยะมลูฝอยในชุมชน 

ประชาชนท้ัง  
16 หมู่บ้าน 

10,000 13,000 10,000 10,000 - จำนวนร้อยละ50 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนไดร้ับ
ความรู้คัดแยกขยะมูล
ฝอยมากขึ้น 

งาน
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา(บาท) 
 

ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
2 จัดการน้ำเสียใน

ชุมชน 
เพื่อสร้างเครือข่ายในการ
เฝ้าระวังคุณภาพน้ำ และ
สร้างจิตสำนึกในการ
อนุรักษ์น้ำ และเพื่อ
ส่งเสริมการใช้น้ำหมัก
ชีวภาพในการบำบัดน้ำ
เสีย 

ประชาชนทั้ง    
16 หมู่บ้าน 

5,000 5,000 5,000 5,000 - จัดการน้ำเสียในชุมชนได้
ร้อยละ 40 ในเขตตำบล 
คำอาฮวน 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

งาน
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 6.2 แผนงานการเกษตร (งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม)้ 

1 ท้องถิ่นอาสา ปลูก
ป่าเฉลิมพระเกยีรติ 
“จิตอาสา สร้างป่า 
รักษ์น้ำ” (ปลูก
ต้นไมเ้พือ่ลดภาวะ
โลกร้อน) 

เพือ่เป็นการเฉลิมพระ
เกียรติและแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีตอ่
สถาบันพระมหากษัตริย์  
ปลูกต้นไม้เพื่อลดภาวะ
โลกร้อน 

-ปลูกต้นพะยูง 
-ปลูกหญ้าแฝก 
-ปลูกต้นยาง
นา 
-ปลูกต้นสัก 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จำนวนต้นไม้ทีเ่พิ่มขึ้น
ของพื้นทีต่ำบลคำอาฮวน 

ปลกูต้นไม้เพื่อลด
ภาวะโลกร้อนและ
กระตุ้นจติสำนึกของ
ประชาชน 

งาน
สาธารณสขุ
และสิ่งแวด 

ล้อม 

2 รณรงค์อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน 

เพื่อปลูกฝงัให้ประชาชนมี
จิตสำนึกในการร่วมกัน
รักษารัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ประชาชน 
ผู้ประกอบการ 
และผูเ้กี่ยวข้อง 

- 10,000 10,000 10,000 - จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม เกิดการปลูกฝังให้
ประชาชนมีจิตสำนึก
ในการร่วมกันรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

งาน
สาธารณสุข
และสิ่งแวด 

ล้อม 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา(บาท) 
 

ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
3 ศึกษาการบริหาร

จัดการน้ำตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (ธนาคาร
น้ำใต้ดิน) 

เพื่อนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเรื่อง
จัดการน้ำมาพัฒนาพื้นที่
ในเขตตำบลคำอาฮวน 

ประชาชน
ทั่วไปในเขต
ตำบล                 
คำอาฮวน 

- 50,000 - - - จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม นำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมา
พัฒนาและปรับใช้
เพื่อจัดการน้ำ
ยกระดับคุณภาพชีวิต
ใหป้ระชาชน 

กอง
วิชาการ

และ
แผนงาน 

4 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ  
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) 

เพื่อดำเนินงานตาม
โครงการอนุรักษ์
พันธกุรรมพืชอันเนื่องมา
จาพระราชดำริ สมเดจ็
พระเทพรัตนราชสดุา
ฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.)  

ประชาชน 
ในเขตตำบล                 
คำอาฮวน 

- - - 39,000 - จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประชาชนมีความรู้ ความ
เข้าใจในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชต่าง ๆ และ
สามารถนำไปปรับใช้ได ้

สำนักปลดั
ฯ 

 6.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

1 โครงการปรับปรุง  
ภูมิทัศน์สวน
สขุภาพตำบล 
คำอาฮวน 
 
 
 

เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน์ และ
สภาพแวดล้อมให้เป็นที่
พักผ่อนของประชาชน 

ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์สวน
สุขภาพตำบล
คำอาฮวน ม.1 

100,000 
(เทศบาล)    

 งบ
โดยประมาณ 

- - - - ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนผู้ใช้บริการ 

ประชาชนมีสถานที่
ออกกำลังกายและ
พักผ่อน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา(บาท) 
 

ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
 6.4 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
1 โครงการก่อสร้าง

อาคารฌาปน 
สถาน บ้านดงมัน 
ม.5 

- เพื่อให้มีสถานท่ีในการ
ปฏิบัติกจิกรรมของ
พุทธศาสนิกชนเมื่อ
เสียชีวิต 
 

- ก่อสร้าง
อาคาร ฌาปน
สถาน จำนวน 
1 แห่ง 

- 1,000,00
0 

(เทศบาล)    
 งบ

โดยประมาณ 

- - - ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนผู้ใช้บริการ 

ประชาชนมีสถานท่ีใน
การจัดงานศพ 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้าง
อาคารฌาปน 
สถาน บ้านโค้ง
สำราญ ม.10 

- เพื่อให้มีสถานท่ีในการ
ปฏิบัติกิจกรรมของ
พุทธศาสนิกชนเมื่อ
เสียชีวิต 
 

- ก่อสร้าง
อาคาร ฌาปน
สถาน จำนวน 
1 แห่ง 

- 1,000,00
0 

(เทศบาล)    
 งบ

โดยประมาณ 

- - - ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนผู้ใช้บริการ 

ประชาชนมีสถานท่ีใน
การจัดงานศพ 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้าง
อาคารฌาปน 
สถาน บ้านโนน
สะอาด ม.7 

- เพื่อให้มีสถานท่ีในการ
ปฏิบัติกิจกรรมของ
พุทธศาสนิกชนเมื่อ
เสียชีวิต 
 

- ก่อสร้าง
อาคาร ฌาปน
สถาน จำนวน 
1 แห่ง 

- - 1,000,000 
(เทศบาล)    

 งบ
โดยประมาณ 

- - ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนผู้ใช้บริการ 

ประชาชนมีสถานทีใ่น
การจัดงานศพ 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้าง
อาคารฌาปน 
สถาน บ้านนิคม
สหกรณ์หนองแต้ 
ม.11 

- เพื่อให้มีสถานท่ีในการ
ปฏิบัติกิจกรรมของ
พุทธศาสนิกชนเมื่อ
เสียชีวิต 
 

- ก่อสร้าง
อาคาร ฌาปน
สถาน จำนวน 
1 แห่ง 

- - 1,000,000 
(เทศบาล)    

 งบ
โดยประมาณ 

- - ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนผู้ใช้บริการ 

ประชาชนมีสถานท่ีใน
การจัดงานศพ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา(บาท) 
 

ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
5 โครงการก่อสร้าง

อาคารฌาปน 
สถาน                     
บ้านคำเม็ก ม.6 

- เพ่ือให้มีสถานที่ใน
การปฏิบัติกิจกรรม
ของพุทธศาสนิกชน
เมื่อเสียชีวิต 

- ก่อสร้าง
อาคาร ฌาปน
สถาน จำนวน 
1 แห่ง 

- - - 970,000 
(เทศบาล)    

 งบ
โดยประมาณ 

- ร้อยละ 50 ของ
ประชาชนผู้ใช้บริการ 

ประชาชนมี
สถานที่ในการจัด
งานศพ 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลตำบลคำอาฮวน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อยา่งยัง่ยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
(บาท) 

 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
1 ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้าน              
คำเขือง ม.3 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการ
เดินทางสัญจรไปมา
ของประชาชน 

เส้นทางศาลาประชาคม - ที่
พักสงฆ์อรุณวนาราม-วัดจิตภา
วัน – ดงมัน (บ้านคำเขือง-
บ้านดงมัน) ระยะทาง
ประมาณ 2,100 เมตร  

- - - 5,000,000 - ประชาชน ร้อย
ละ 50 ของทั้ง 2 
หมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน ์

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะทีม่ี
คุณภาพ 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านหนอง
แต้ หมู่ 11 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการเดิน
สัญจรไปมาและ
ขนส่งสินค้าทาง
เกษตร 

เส้นทางบ้านนายประยรู โพธิ์
สุวรรณ -สามแยกบา้นนางติม๋ 
บุญมา-แยกดา้นขวาชนถนน
คอนกรีต และแยกด้านซา้ย 
ไปเชื่อมบ้านโนนสะอาด(หลัง
สวนหญ้า) ระยะทางประมาณ   
2,100 เมตร 

- - - 5,000,000 
 

- ประชาชน ร้อย
ละ 50 ของ
หมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

แบบ ผ.02/1 

02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
(บาท) 

 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
3 ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนอง
แต้ ม.11 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการขนส่ง
สินค้าเกษตร และการ
เดนิทาง 

เส้นทางเข้าบ้านหนองแต้ (หน้า
ตชด.234)  ระยะทางประมาณ  
2,100 เมตร 

- - - 5,000,000- - ประชาชน ร้อยละ 
50 ของหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได้รับ
การบริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหลก็บ้านคำอา
ฮวน ม. 15 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการเดิน
สัญจรไปมาและ
ขนส่งสินค้าทาง
เกษตร 

เส้นทางหน้าวัดอรญัญวาสี ถึง
ศูนย์โค ระยะทางประมาณ 
1,500 เมตร 

- - - 3,270,000 
 

- ประชาชน ร้อย
ละ 50 ของ
หมู่บ้าน 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ยุทธศาสตร์ที่ 5   พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างการศึกษาดีมีมาตรฐานสากล 
 3  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  3.1  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
(บาท) 

 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ทีรั่บผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
1 ก่อสร้างอาคาร

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดอัมพวัน 

เพือ่ก่อสร้างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้ไดม้าตรฐาน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดอัมพวัน 

- 2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้มาตรฐาน 

มีศูนย์พฒันา
เด็กเล็กทีไ่ด้
มาตรฐาน 

งาน
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
(บาท) 

 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ทีรั่บผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
2 ก่อสร้างอาคาร

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดศรีชมช่ืน 

เพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้ไดม้าตรฐาน 

ศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดศรีชมชื่น 

- 2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้มาตรฐาน 

มีศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กท่ีได้
มาตรฐาน 

งาน
การศึกษา 

3 ก่อสร้างอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดโพธ์ิศลิา 

เพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้ไดม้าตรฐาน 

ศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดโพธิ์ศิลา 

2,000,000 
 

- - - - ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
ได้มาตรฐาน 

มีศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กท่ีได้
มาตรฐาน 

งาน
การศึกษา 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลตำบลคำอาฮวน   

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณ  
หน่วยงาน 

ทีร่ับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โฆษณา
และเผยแพร ่

จัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมตดิตั้ง - 80,000 - - - สำนักปลดัฯ 

   ครุภณัฑ์สำนักงาน ซุ้มเฉลมิพระเกียรติ สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทร
เทพยวรางกูร รัชกาลที ่10  

- 500,000 - - - สำนักปลดัฯ 

2 
 

แผนงานรักษาความสงบ 
 

ครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์อื่น แผงกัน้จราจร (แบริเออร์ จำนวน    
20 ตัว 

- 70,000 - - - สำนักปลดัฯ 

กรวยจราจรโปร่งแสง จำนวน 40 ตัว - 36,000 - - - สำนักปลดัฯ 
สายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด 1.5 นิ้ว  - 37,000 - - - สำนักปลดัฯ 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์  - 700 - - - กองสวัสดิการสังคม 

3 แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

จัดซื้อรถบรรทุกขยะ  ขนาด 6 ตัน        
6  ล้อ  แบบอัดท้าย 

- - - 2,400,000  สำนักปลัดฯ 
งานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอ้ม 

   ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 
และขนส่ง 

จัดซือ้รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) 
ปริมาตรกระบอกสบูไม่ต่ำกวา่ 2,400 ซีซี 

- - - 1,000,000  สำนักปลัดฯ 
งานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

   รวม   723,700  3,400,000   

 

แบบ ผ 03 



36 

ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมนิผล 

1.การติดตามและประเมนิผลยุทธศาสตร์ 
ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง  โดยในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องดำเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล  แผนพัฒนา
หมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการกำหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคม
ท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิน่ระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดทำ  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยนำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการ
กับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะ
นำไปสู้การจัดทำงบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้
เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 
ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น  จึงต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือนำไปสู่การบูร
ณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ ๔.๐  
และในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   จะต้องมีการติดตามและติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้ องถิ่นขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น   ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดำเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร์ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนน 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
3.4 วิสัยทัศน ์ (5) 
3.5 กลยุทธ์ (5) 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
3.8 แผนงาน (5) 
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 
3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) 

รวมคะแนน 100 
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แนวทางเบื้องต้นการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและ 
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี ้
(1) ข้อมูลเกีย่วกับด้านกายภาพเชน่ท่ีตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล 
ลักษณะภูมิประเทศลักษณะภูมิอากาศลักษณะของดินลักษณะของ 
แหล่งน้าลักษณะของไม/้ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครองเช่นเขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากรเช่นข้อมูลเกี่ยวกับจา้นวนประชากรและ
ช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(2)  

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคมเช่นการศึกษาสาธารณสุข 
อาชญากรรมยาเสพติดการสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพืน้ฐานเช่นการคมนาคมขนส่งการ 
ไฟฟ้า  การประปา  โทรศัพท ์ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจเช่นการเกษตรการประมงการปศุ
สัตว์การบริการการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมการพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ
แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า) 

(2)  

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนาประเพณวีัฒนธรรมเช่นการนบัถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจา้ปีภูมิปญัญาท้องถิน่ภาษาถ่ินสินค้าพื้นเมือง 
และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2)  

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติเช่นน้าป่าไมภู้เขาคณุภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ 
การใช้ข้อมูล  จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิน่รูปแบบวิธีการและการดำเนินการ 
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิดร่วมท้าร่วม 
ตัดสินใจร่วมตรวจสอบร่วมรับประโยชน์ร่วมแก้ปญัหาปรึกษาหารือ 
แลกเปลีย่นเรยีนรู้เพื่อแก้ปญัหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจ 
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  

2 .การวิเคราะห์ 
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูล  ดังนี ้
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลมุความเช่ือมโยงความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นรวมถงึความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์

15 
(2) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ชาติ 20 ปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand 4.0 
(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคบั
ใช้ผลของการบังคับใช้สภาพการณท์ี่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(1)  

2 .การวิเคราะห์ 
สภาวการณ์และศักยภาพ
(ต่อ) 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคมเช่นด้านแรงงานการศึกษาสาธารณสุข 
ความยากจนอาชญากรรมปญัหายาเสพตดิเทคโนโลยจีารตี 
ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปญัญาท้องถิ่นเป็นต้น 

(2)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือนการส่งเสรมิ
อาชีพกลุ่มอาชีพกลุ่มทางสังคมการพัฒนาอาชีพและกลุม่ต่างๆสภาพ
ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไปเป็นต้น 

(2)  

(5) การวิเคราะหส์ิ่งแวดล้อมพื้นท่ีสีเขียวธรรมชาตติ่างๆทาง 
ภูมิศาสตร์กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้นการประดิษฐ์ที่มผีลต่อ 
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(2)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน 
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่นด้วยเทคนิค
SWOTAnalysisที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength       
(จุดแข็ง) Weakness (จดุอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ         
T-Threat (อุปสรรค) 

(2)  

(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นทีม่ีการ
น้าเสนอปัญหาค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหาแนว
ทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแกไ้ขปัญหาการกำหนดวัตถุประสงค์
เพื่อแก้ไขปัญหา 

(2)  

(8) สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย 
งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น สรุป 
สถานการณ์การพัฒนาการตั้งงบประมาณการเบิกจ่ายงบประมาณ 
การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาทอ้งถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและ 
การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

(1)  

(9) ผลที่ได้รบัจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 
เช่น ผลที่ได้รับ/ผลทีส่ำคญัผลกระทบและสรุปปัญหาอุปสรรคการ
ดำเนินงานท่ีผ่านมาและแนวทางการแก้ไขปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

(1)  

3. ยุทธศาสตร์ 
3 .1 ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูล  ดังนี ้
สอดคล้องกับสภาพสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นประเด็น 
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและเช่ือมโยงหลกัประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
และThailand 4.0 

65 
(10) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

3 .2 ยุทธศาสตร์ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จงัหวัด 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสงัคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมของ 
ท้องถิน่และยุทธศาสตร์จังหวัดและเช่ือมโยงหลักประชารัฐ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิ
และThailand 4.0 

(10)  

3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติแผนการบรหิาร 
ราชการแผ่นดินนโยบาย/ยุทธศาสตร์คสช. และนโยบายรัฐบาล 
หลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

(10)  

3.4 วิสัยทศัน ์ วิสัยทัศน์ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจนสอดคล้องกับโอกาส 
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5)  

3.5 กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทางวิธีการภารกจิหรือสิ่งที่ต้องท้าตามอำนาจหน้าที ่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน้าไปสู่การบรรลุวิสยัทัศน์หรือ 
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวสิัยทัศนน์ัน้ 

(5)  

3.6 เป้าประสงค์ของแต ่
ละประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนนุ 
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกดิขึ้นมุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(5)  

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร ์
(Positioning) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิน่เพือ่ให้บรรล ุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกิดจากศักยภาพของพืน้ท่ี
จริงที่จะน้าไปสู่ผลสำเรจ็ทางยุทธศาสตร ์

(5)  

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตกำหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานทีเ่กิดจากเป้าประสงค์ตัวช้ีวัด 
คา่เป้าหมายกลยุทธ์จดุยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีความชัดเจนน้าไปสู่การจัดท้าโครงการพัฒนา 
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีโดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกล่าว 

(5)  

3.9 ความเชือ่มโยงของ 
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมทีน่้าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลติ / 
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที ่12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวดัยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (5) ผลผลิต/โค 

(5)  

3.10 ผลผลติ/โครงการ ผลผลติ/โครงการเป็นผลผลิตที่เปน็ชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุดกลุม่
หรืออันหนึ่งอันเดียวกันลักษณะเดยีวกันเป็นต้นเพื่อน้าไปสู่การจัดทำ
โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

รวมคะแนน 100  
 
 
 

2. การติดตามและประเมนิผลโครงการ 
 ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยจะต้องติดตามและ
ประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ.2559 ข้อ 13  และในการประเมินแผนนั้นจะต้องดำเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตาม
แนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.2/ว 5797 ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์
การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท0810.3/ว6046ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2561 เรื่อง กำหนดแนวทางปฏิบัติแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 

แบบท่ีกำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ี
กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับ
แต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายคะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและ
ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) การพิจารณา
การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนน 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 

2. การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 

3. การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิน่ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 

4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพฒันา 10 

5. โครงการพัฒนาประกอบด้วย 60 

5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 

5.2 กำหนดวัตถุประสงคส์อดคลอ้งกับโครงการ 5 

5.3 เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความชัดเจนน้าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกตอ้ง 5 

5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 

5.5 เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ 5 

5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับThailand 4.0 5 
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ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนน 
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตรจ์ังหวัด  5 

5.8 โครงการแกไ้ขปญัหาความยากจนหรือการเสรมิสร้างใหป้ระเทศชาติมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนภายใตห้ลักประชารัฐ 5 

 5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเปา้หมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 

5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 

5.11 มีการกำหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงคแ์ละผลที่คาดวา่จะได้รับ 5 

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคลอ้งกับวัตถุประสงค ์ 5 
รวมคะแนน 100 

 
การให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง 

แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

1.การสรุปสถานการณ์ 
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัท้ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วน 
ท้องถิน่ (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand  
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์
การเปลีย่นแปลงท่ีมผีลต่อการพัฒนาอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10  

2. การประเมินผลการ       
นำแผนพัฒนาท้องถิน่ไป 
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมทีม่ีการใช้ตัวเลขต่างๆเพื่อน้ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่นการวัดจ้านวนโครงการกิจกรรมงานต่างๆ ก็คือ ผลผลิตนั่นเองว่า 
เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรอืไม่จ้านวนที่ดำเนินการจริงตามที่
ได ้
กำหนดไว้เทา่ไหร่จ้านวนที่ไมส่ามารถดำเนินการได้มีจ้านวนเท่าไหร ่
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสทิธิภาพ (Efficiency) ของการ
พัฒนาท้องถิน่ตามอำนาจหน้าท่ีที่ได้กำหนดไว ้
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งทีก่ระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการ
ในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10  

3. การประเมินผลการ         
นำแผนพัฒนาท้องถิ่น    ไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆเพื่อน้ามาใช้วัดผลในเชงิปริมาณ 
เช่น การวัดจำนวนโครงการกิจกรรมงานต่าง ๆ ก็คือ ผลผลิตนั่นเอง
ว่า 
เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรอืไม่จ้านวนที่ดำเนินการจริงตามที่
ได ้
กำหนดไว้เท่าไหร่จ้านวนท่ีไมส่ามารถดำเนินการได้มีจ้านวนเท่าไหร ่
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสทิธิภาพ (Efficiency) ของการ
พัฒนาท้องถิน่ตามอำนาจหน้าที่ท่ีได้กำหนดไว ้

10  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการ
ในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

 
4.แผนงานและ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงานงานท่ีเกดิจากดา้นต่างๆมคีวามสอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิตติ่าง ๆ จนน้าไปสู่  
การจัดท้าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบรู
ณา 
การ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนทีต่ดิต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงานงานท่ีเกดิจากด้านต่างๆทีส่อดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจนหลักประชารัฐและหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) 

10  

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของช่ือ 
โครงการ 
 
 
 
 
5.2 กำหนดวตัถุประสงค ์
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ ) มีความชัดเจน
นำไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
 
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์  20 ปี 

ควรประกอบด้วยข้อมูล  ดังนี ้
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงคส์นองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และดำเนินการเพื่อใหก้ารพฒันาบรรลุ
ตาม 
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีก่ำหนดไว้ช่ือโครงการมี
ความชัดเจนมุ่งไปเรื่องใดเรื่องหน่ึงอ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 

60 
(5) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการสอดคล้องกับ
หลักการและเหตผุลวิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
มีความเป็นไปได้ชัดเจนมลีักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

สภาพที่อยากให้เกดิขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย
ต้องชัดเจนสามารถระบุจ้านวนเทา่ไรกลุ่มเป้าหมายคืออะไรมี
ผลผลติอย่างไรกลุ่มเป้าหมายพื้นที่ดำเนินงานและระยะเวลา
ดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท้าที่ไหนเริ่มต้นใน
ช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไรใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการหาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุม่ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก
ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถ
ใน 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

 
 
 
 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลติ 
ของโครงการ ) มีความ 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิ
และสังคมแห่งชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ 
Thailand 
4.0 

การแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง 
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการ 
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปน็มติรตอ่สิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อให้เกิดความมั่นคงมั่งคั่ง
ยั่งยืน 
โครงการมคีวามสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหง่ชาติ 
ฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน 
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี(4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน้าไปสู่
การปฏิบัติใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธ์ิที่เป็นเปา้หมายระยะยาวภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) 
การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลดุพ้น     กับดักรายได้
ปานกลางสูร่ายได้สูง(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการ
ปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความ
เหลื่อมล้าทางสังคม (4)การรองรบัการเชือ่มโยงภมูิภาคและความ
เป็นเมือง (5) การสร้างความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6)การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

(5)  

โครงการมลีักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อน
ดว้ยนวัตกรรมท้าน้อยได้มากเช่น (1) เปลี่ยนจากการผลติสินค้าโภค
ภัณฑไ์ปสูส่ินค้าเชงินวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศ
ด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีความคิด
สร้างสรรค์และนวตักรรม (3) เปลีย่นจากการเน้นภาคการผลิตสินคา้
ไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึนรวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วย
วิทยาการความคดิสร้างสรรค์นวัตกรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
การวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความไดเ้ปรียบเชิงเปรียบเทียบเช่น
ด้านเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพสาธารณสุขวัฒนธรรมฯลฯ 

(5)  

5. โครงการพัฒนา(ต่อ) 
5.7 โครงการสอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ 
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น 
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจงัหวัดซึ่งไมส่ามารถแยกส่วนใด 
ส่วนหนึ่งออกจากกันได้นอกจากนีโ้ครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น 
โครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปดว้ยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได ้
กำหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

(5)  



 

   

 126 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

5.8 โครงการแก้ไขปญัหาความ
ยากจนหรือการเสรมิสร้างให้
ประเทศชาตมิั่นคง มั่งคั่ง ยั้งยืน
ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชน 
ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการเป็นโครงการต่อยอดและขยายได ้
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืนซึ่งมลีักษณะ
ที ่
จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วย 
การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงและเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิน่(ด้านการเกษตรและแหล่งน้า) (LSEP) 

(5)  

5.9 งบประมาณมคีวาม 
สอดคล้องกับเปา้หมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการ
ในการจัดท้าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) 
ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) (4)ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส 
(Transparency) 

(5)  

5.10 มีการประมาณการราคา
ถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพือ่การพฒันาต้องให้สอดคล้องกบัโครงการ 
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่างหลักของราคากลางราคากลาง
ท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิง
ประจักษ์มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไมต่่ำกว่าร้อยละห้าของ
การน้าไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัต/ิเทศบัญญัตเิงินสะสม
หรือรายจา่ยพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอ่ืนๆ 

(5)  

5 .11มีการกำหนดตัวช้ีวัด 
( KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถปุระสงค์และผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ 

มีการกำหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : 
KPI)ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness)ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้เช่นการ
กำหนดความพึงพอใจ 
การกำหนดร้อยละการกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิด
ที่สิ่งทีไ่ด้รับ (การคาดการณ์คาดว่าจะไดร้ับ) 

(5)  

5.12 ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้การได้ผลหรือผลที่เกิดขึน้
จะต้องเท่ากับวัตถุประสงคห์รือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึง่การเขียน
วัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจงในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผล
ระดับของความสำเร็จได้(3) ระบุสิง่ทีต่้องการดำเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่สดุและสามารถปฏิบตัิได้ (4) เป็นเหตุเป็น
ผลสอดคล้องกับความเป็นจริง(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได ้

(5)  

รวมคะแนน 100  
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3. สรุปผลการพฒันาท้องถิ่นในภาพรวม 
3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (1) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่เทศบาลได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาล             
ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในการจัดทำ
แผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่  2) พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2561 โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่ ง
คณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

 
                   โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบที่  1  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพฒันา  
(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.2/ว 0703  ลงวันที่  2 กุมภาพันธ์  

2558  เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อ 7 การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 
4830 ลงวันที ่22 พฤศจิกายน  2556 ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)   

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
 (2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การจัดผลเชิงคุณภาพเทศบาลใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม 
โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงาน
ของเทศบาลในภาพรวม   

 
 
 

http://www.dla.go.th/
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โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนนิงานของเทศบาล 
แบบที ่ 3/3  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 

4. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
4.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 
 1. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้าเพราะการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน

กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 
 2. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
 3.  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายที่ทำได้ยากและ

บางเรื่องอาจทำไม่ได้   
 
4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 1)  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน   
2)  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานการณ์คลัง              

ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
3)  ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย                    

ให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
4)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้ เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้าน                 

ที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิม่ โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม ่
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 
 
 
 
 


