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  แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลคําอาฮวนอําอาฮวน เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
เทศบาลตําบลคําอาฮวน ท่ีนําทิศทางการพัฒนาตําบล ภายใตการมีวิสัยทัศนรวมของประชาคมหมูบาน ประชาคมตําบล
และไดพิจารณาจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคแลว จึงไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาท่ีจะนําไปสู
การพัฒนาสมดุลมีคุณภาพและยั่งยืน ดวยการเสริมสรางรากฐานเศรษฐกิจและสังคมในตําบลใหอยูดีมีสุขควบคูไปกับ
การพัฒนาท่ีมุงคุณภาพในทุกดาน 

  ในการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลคําอาฮวนฉบับนี้ ไดนําแนวทางการพัฒนาจังหวัด
มุกดาหารเปนแนวทางเสมือนเข็มทิศท่ีชี้นําในการดําเนินการ ซ่ึงประชาชนจะไดรับประโยชนอยางสูงสุดจาแผน
ยุทธศาสตรท่ีกําหนดข้ึน ซ่ึงแสดงวิสัยทัศน  พันธกิจ และจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ีสามารถนําไปจัดทําแผนพัฒนา
สามปและเชื่อมโยงกับการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป และเปนสวนหนึ่งในความตั้งใจจริง จากการนําความรู 
ความสามารถ อยางจริงจัง จริงใจ  และวิสัยทัศนของผูบริหารเทศบาลตําบลคําอาฮวน ท่ีนํามาพัฒนาอยางตอเนื่อง
สบืไป 
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บทท่ี  1 
บทนาํ 

 
   แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลคําอาฮวน  เปนเครื่องมือสําคัญในการนํานโยบายของผูบริหาร ซ่ึง
สอดคลองกับนโยบายรัฐบาล  ยุทธศาสตรของจังหวัด และความตองการของประชาชนไปสูการปฏิบัติในพ้ืนท่ี  ซ่ึง
สามารถปรับเปลี่ยนแผนไดตามความเหมาะสม  ตลอดจนปญหา  ความตองการของประชาชนในทองถ่ิน  
   เทศบาลตําบลคําอาฮวน จึงจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  พ.ศ. 2558 – 2562 เพ่ือกําหนดทิศทางใน
อนาคตของการพัฒนา กําหนดภารกิจท่ีตองดําเนินการ และแนวทางปฏิบัติใหบรรลุเปาหมายบนพ้ืนฐานของการ
รวบรวมขอมูล  การวิเคราะหขอมูลอยางรอบคอบ โดยมุงหวังพัฒนาตําบลคําอาฮวนใหประชาชนไดอยูดีมีสุข  
 
1. ลักษณะของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
   แผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลคําอาฮวน  เปนแผนพัฒนาระยะปานกลาง  5  ป( ป พ.ศ. 
2558-2562 )  ท่ีเปนการวางแนวทาง  การพัฒนาในดานตางๆ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัด
มุกดาหาร  ความตองการของประชาชนโดยใหประชาชน  ภาครัฐ  และภาคเอกชน  มีสวนรวมในการกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนา  การท่ีจะทําใหยุทธศาสตรการพัฒนาบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดนั้น  จะตองดําเนินการแปลง
ยุทธศาสตรโดยใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบ  กําหนดรายละเอียดออกเปนลักษณะแผนงาน  พรอมท่ีจะนําไปสูภาคปฏิบัติ  
ซ่ึงจะสรุปลักษณะของการพัฒนาตางๆ ดังนี้คือ 
   1. เปนแผนแมบทท่ีกําหนดแนวทางการพัฒนาใหสอดคลองกับสภาพของทองถ่ินและสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัด 
   2. เปนยุทธศาสตรท่ีกําหนดวัตถุประสงค  เปาหมายในการพัฒนาท่ีมีลักษณะกวางๆ  
   3. เปนยุทธศาสตรท่ีระบุรายละเอียดเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาในอนาคตในดานตางๆ ท่ีทุกสวนราชการ
จะตองดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย 
 
2. วัตถุประสงคของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
   1. เพ่ือเปนการกําหนดแนวทางการพัฒนาดานตางๆ  ใหอยูในลักษณะพรอมท่ีจะจัดทําเปนแผนงาน  / 
โครงการพัฒนา 
   2. เพ่ือแสดงความสัมพันธ  เชื่อมโยงและสอดคลองกันระหวางยุทธศาสตรการพัฒนา  ( ป พ.ศ. 2558 - 
2562 )  และแผนพัฒนา  3 ป ( พ.ศ. 2558 -2560 ) 
   3. เพ่ือแสดงจุดมุงหมายและแนวทางการพัฒนา โดยใหมีความสอดคลอง  และสามารถตอบสนองความ
ตองการตรงตามวัตถุประสงค  และเปาหมายในภาพรวมของการพัฒนาเทศบาล  
   4. ใชเปนกรอบกําหนดในการจัดทําแผนพัฒนา  3  ป  ( พ.ศ. 2558 -2560 ) 
 
3. ข้ันตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
   การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ( ป พ.ศ. 2558 - 2562 )  มีหลักเกณฑและวิธีการ เชนเดียวกับการ
จัดทําแผนพัฒนาประจําป  โดยมีข้ันตอนในการจัดทํา  ดังนี้ 
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   1. การเตรียมการจัดทําแผน  ประกอบดวย การเขียนโครงการขออนุมัติจัดทําแผน  ประชุมชี้แจง
คณะกรรมการฝายงานตางๆ ใหทราบถึงแนวทาง วิธีการและบทบาทหนาท่ีในการจัดทําแผนพัฒนา เพ่ือใหการ
ดําเนินงานมีประสิทธิภาพ  และประสานสัมพันธสอดคลองเปนประโยชนแกการปฏิบัติงาน 
   2. การเก็บรวบรวมขอมูล เปนการสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการจัดทําแผน  
   3. นําขอมูลปญหาและความตองการ  มาวิเคราะหเพ่ือจัดลําดับความสําคัญของประเด็นหลักในการพัฒนา
โดยใหสอดคลองกับศักยภาพของทองถ่ิน 
   4. กําหนดวัตถุประสงค  เปาหมาย  และแนวทางการพัฒนา 
   5. ประกอบแผน  โดยรวบรวมยุทธศาสตรดานตางๆ  และจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
   6. การอนุมัติแผนโดยผานการตรวจสอบจากคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนา  และเสนอผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติ  และประกาศใชแผนยุทธศาสตร 
 
4. ประโยชนของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
   การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเปนเครื่องมืออยางหนึ่ง  เพ่ือชวยใหเทศบาลสามารถดําเนินการพัฒนา
ใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย  ใหเกิดประสิทธิภาพและประหยัดท้ังดานระยะเวลา  บุคลากร และงบประมาณ  
ซ่ึงยังประโยชน  และเกิดผลดีตอทองถ่ิน และประชาชน  สรุปไดดังนี้ 
   1. ทําใหเกิดการประสานการดําเนินการพัฒนาในเขตพ้ืนท่ีของเทศบาลอยางเปนระบบ ลดปญหาความ
ซํ้าซอน  และความขัดแยง  ตลอดจนเปนการประหยัดทรัพยากรทางการบริหาร  
   2.  ทําใหเทศบาลมีทิศทางและแนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจน  สามารถแกไขปญหาตาง ๆ ทีเกิดข้ึนตอบสนอง
ความตองการของประชาชน  สนองตอบนโยบายระดับตาง ๆ  ท่ีเก่ียวของ และพัฒนาศักยภาพทองถ่ินท่ีมีอยู  
ทําใหเกิดกระบวนการตรวจสอบ ติดตาม และควบคุมการดําเนินงานโครงการพัฒนาตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ  
 
 

------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บทท่ี  2 

สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานของเทศบาลตําบลคําอาฮวน 
 

 2.1.1  ท่ีตั้งและอาณาเขต 
2.1. ขอมูลท่ัวไป 

   ตําบลคําอาฮวนเปนตําบลหนึ่งในเขตอําเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร  หางจากตัวอําเภอไปทางทิศ
ใต  ประมาณ  7  กิโลเมตร  ตามถนนชยางกรูหรือเสนทางหลวงแผนดินหมายเลข  212  ซ่ึงเปนเสนทางหลักของการ
คมนาคมของตําบลคําอาฮวน  มีอาณาเขตติดตอกับตําบลใกลเคียงดังนี้  
   ทิศเหนือ  ติดตอกับ เขตเทศบาลเมืองมุกดาหารและเขตตําบลมุกดาหาร  อําเภอเมืองมุกดาหาร      
   ทิศใต        ติดตอกับ   เขตตําบลดงเย็น  อําเภอเมืองมุกดาหาร และเขตตําบลหนองแวง  
       อําเภอนิคมคําสรอย   จังหวัดมุกดาหาร  
   ทิศตะวันออก    ติดตอกับ   เขตตําบลนาสีนวน  อําเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร  
   ทิศตะวันตก      ติดตอกับ  ตําบลนาโสก    อําเภอเมืองมุกดาหาร     จังหวัดมุกดาหาร 
 
   สภาตําบลคําอาฮวนไดจัดตั้งเปน องคการบริหารสวนตําบล  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย      ลงวันท่ี  
19  มกราคม  พ.ศ.  2539   และองคการบริหารสวนตําบลไดยกฐานะเปนเทศบาลตําบล  เม่ือวันท่ี    30 สงิหาคม 
2550  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  ลงวันท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ. 2550 
 2.1.2 เนื้อท่ี 
   พ้ืนท่ีของตําบลคําอาฮวน ท่ีอยูในเขตการควบคุมของเทศบาลตําบลคําอาฮวน  มีพ้ืนท่ีประมาณ   140.72  
ตารางกิโลเมตร  หรือ ประมาณ    87,950    ไร 
 2.1.3  สภาพภูมิประเทศ   
   พ้ืนท่ีและลักษณะภูมิประเทศของตําบลคําอาฮวนมีลักษณะเปนท่ีราบสูงและมีภูเขาลอมรอบแนวเขตตําบลท้ัง
สามดาน  คือดานทิศตะวันออกมีภูหิน  ภูโปรง    ภูรังและภูจอมศรี      ทางดานทิศใต  มีภูวัด   ภูรัง    ภูข้ีแกว  และภู
หมากยาง  ทางทิศตะวันตก  มีภูเก่ียวขาว  ภูอีเผิ่ม  ภูหินขัน  สวนในบริเวณพ้ืนท่ีตอนกลางและตอนเหนือของตําบล
เปนท่ีราบ   มีลําหวยหลายสายไหลผาน   ไดแก  หวยง้ิว  หวยมหาราช  หวยแคน  และหวยคํา ซ่ึงยังไมสามารถ
นํามาใชเพ่ือใหเกิดประโยชนทางการเกษตรไดอยางสูงสุด   
 2.1.4   สภาพภูมิอากาศ 
   - ฤดูหนาว   จะอยูในชวงเดือน  พฤศจิกายน  - กุมภาพันธ  จะไดรับลมมรสุมจากประเทศเพ่ือนบานทําให
อากาศเย็นลง  มีความแหงแลง  มีลมพัด 
   - ฤดูรอน  จะอยูในชวงเดือน  มีนาคม – พฤษภาคม    สภาพอากาศจะรอนคือ  จะคลายกับพ้ืนท่ีภาคอีสาน
ท่ัวไป 
   - ฤดูฝน  จะอยูในชวงเดือน   มิถุนายน – ตุลาคม   ฝนจะเริ่มตกประปราย  คือเริ่มการทํานา 
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แผนท่ีแสดงอาณาเขตการปกครอง 
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 2.1.5  จํานวนหมูบานและประชากร 
  ตําบลคําอาฮวนมีท้ังหมด   16  หมูบาน   มีประชากรรวมท้ังสิ้น      12,286 คน   เปนชาย      
6,187  คน   เปนหญิง    6,099    คน จํานวน  3,860  ครัวเรือน   

ช่ือหมูบาน 
จํานวนประชากร 

จํานวนครัวเรือน 
ชาย หญิง รวม 

1.   บานคําอาฮวน 388 370 758 286 
2.   บานเหมืองบา 334 311 645 201 
3.   บานคําเขือง 345 349 603 226 
4.   บานพรานอน 379 377 756 224 
5.   บานดงมัน 392 399 791 221 
6.   บานคําเม็ก 436 451 887 294 
7.   บานโนนสะอาด 453 454 905 280 
8.   บานโคกสูง 515 480 995 325 
9.   บานเหลาคราม 495 400 958 289 
10. บานโคงสําราญ 410 298 810 224 
11. บานหนองแต 319 298 617 278 
12. บานเหลาคราม 343 363 706 201 
13. บานพรานอน 427 412 839 246 
14. บานแสงอรุณ 352 370 722 200 
15. บานคําอาฮวน 337 338 675 198 
16. บานเหมืองบา 255 264 519 164 
 6,187 6,099 12,286 3,860 

ขอมูล   ณ   เดือน สิงหาคม  2557 

 2.1.6  เขตการปกครอง 
    เทศบาลตําบลคําอาฮวน แบงเขตการปกครองออกเปน  2 เขต  ท้ังหมด 16 หมูบาน  ดังนี้ 
    เขตการปกครองท่ี 1 ประกอบดวย 
     หมูท่ี  1 บานคําอาฮวน  มีพ้ืนท่ีอยูในเขตเทศบาลเต็มหมูบาน 
     หมูท่ี  3 บานคําเขือง    มีพ้ืนท่ีอยูในเขตเทศบาลเต็มหมูบาน  
     หมูท่ี  4 บานพรานอน   มีพ้ืนท่ีอยูในเขตเทศบาลเต็มหมูบาน  
     หมูท่ี  5 บานดงมัน    มีพ้ืนท่ีอยูในเขตเทศบาลเต็มหมูบาน  
     หมูท่ี  10 บานโคงสําราญ   มีพ้ืนท่ีอยูในเขตเทศบาลเต็มหมูบาน  
     หมูท่ี  13 บานพรานอน   มีพ้ืนท่ีอยูในเขตเทศบาลเต็มหมูบาน 
     หมูท่ี  14 บานแสงอรุณ   มีพ้ืนท่ีอยูในเขตเทศบาลเต็มหมูบาน  
     หมูท่ี  15 บานคําอาฮวน  มีพ้ืนท่ีอยูในเขตเทศบาลเต็มหมูบาน  
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    เขตการปกครองท่ี  2  ประกอบดวย  
     หมูท่ี  2 บานเหมืองบา   มีพ้ืนท่ีอยูในเขตเทศบาลเต็มหมูบาน  
     หมูท่ี  6 บานคําเม็ก    มีพ้ืนท่ีอยูในเขตเทศบาลเต็มหมูบาน 
     หมูท่ี  7 บานโนนสะอาด   มีพ้ืนท่ีอยูในเขตเทศบาลเต็มหมูบาน 
     หมูท่ี  8 บานโคกสูง    มีพ้ืนท่ีอยูในเขตเทศบาลเต็มหมูบาน 
     หมูท่ี  9 บานเหลาคราม   มีพ้ืนท่ีอยูในเขตเทศบาลเต็มหมูบาน 
     หมูท่ี  11 บานหนองแต   มีพ้ืนท่ีอยูในเขตเทศบาลเต็มหมูบาน  
     หมูท่ี  12 บานเหลาคราม   มีพ้ืนท่ีอยูในเขตเทศบาลเต็มหมูบาน 
     หมูท่ี  16 บานเหมืองบา  มีพ้ืนท่ีอยูในเขตเทศบาลเต็มหมูบาน  
 2.1.7 การศึกษา 
 - โรงเรียนระดับประถมศึกษา จํานวน 9 แหง  
  1. โรงเรียนคําอาฮวนศรีสุราษฎร หมู 1   2. โรงเรียนบานเหมืองบา  หมู 2 
  3. โรงเรียนบานคําเขือง   หมู 3  4. โรงเรียนบานพรานอน  หมู 4 
  5. โรงเรียนบานดงมัน   หมู 5  6. โรงเรียนบานคําเม็ก  หมู 6  
  7. โรงเรียนบานโนนสะอาด 1  หมู 7  8. โรงเรียนบานเหลาคราม หมู 9,12 
  9. โรงเรียนบานโคงสําราญ หมู 10   
 - โรงเรียนระดับมัธยม จํานวน 1 แหง  
  1. โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม 
 
 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 8 แหง 
  1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคําอาฮวน  หมู  1   ครูผูดูแลเด็ก/ผูชวยครู 3 คน 
  2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเหมืองบา  หมู  2  ครูผูดูแลเด็ก/ผูชวยครู 2 คน  
  3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวัน   หมู  3  ครูผูดูแลเด็ก/ผูชวยครู 2 คน  
  4.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดศรีชมชื่น   หมู  4  ครูผูดูแลเด็ก/ผูชวยครู 3 คน  
  5.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนสะอาด  หมู  7  ครูผูดูแลเด็ก/ผูชวยครู 2 คน  
  6.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโคกสูงนอย  หมู  8  ครูผูดูแลเด็ก/ผูชวยครู 2 คน  
  7.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศิลา   หมู  9,12 ครูผูดูแลเด็ก/ผูชวยครู 3 คน  
  8.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโคงสําราญ  หมู  10  ครูผูดูแลเด็ก/ผูชวยครู 2 คน  
 
 2.1.8 การสาธารณสุข 
   ภายในเขตเทศบาลตําบลคําอาฮวนมีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  จํานวน  2  แหง คือ 
    1) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  บานเหมืองบา  มีบุคลากร จํานวน 4  คน  ประกอบดวย 
     - นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ จํานวน  2  คน  
     - พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ   จํานวน  2  คน  
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    2) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  บานโนนสะอาด มีบุคลากร  จํานวน 4 คน ประกอบดวย  
     - ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จํานวน  1  คน  
     - พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ    จํานวน  2  คน  
     - เจาพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน  จํานวน  1  คน  
     - ลูกจางรายวัน        จํานวน   4  คน  
    - อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)  จํานวน    220 คน  
 
2.2 ขอมูลโครงสรางและกระบวนการบริหารงานบุคคล งบประมาณ และเครื่องมืออุปกรณ 
 2.2.1 โครงสรางและกระบวนการบริหารงานบุคคล 
   1)  จํานวนบุคลากร  
   ตารางแสดงจํานวนบุคลากรในสังกัด เทศบาลตําบลคําอาฮวน  

สํานัก/กอง พนักงานเทศบาล 
พนักงานจาง 

รวม (คน) 
ภารกิจ ท่ัวไป 

นักบริหารงานเทศบาล 2 - - 2 
สํานักปลัดเทศบาลตําบลคําอาฮวน 23 12 16 51 
กองชาง 5 1 2 8 
กองคลัง 5 - 2 7 
รวม 35 13 20 68 

 
   2) ระดบัการศึกษาของบคุลากร 
   ตารางแสดงระดับการศึกษาของบุคลากรในสังกัด เทศบาลตําบลคําอาฮวน  
 

สํานัก/กอง ต่ํากวาปริญญาตรี ปรญิญาตรี สูงกวาปริญญาตรี รวม (คน) 
นักบริหารงานเทศบาล   2  
สํานักปลัดเทศบาลตําบลคําอาฮวน 15 28 8 51 
กองชาง 2 5 1 8 
กองคลัง 2 5 - 7 
รวม 19 38 11 68 

  
 2.2.2 สถานะทางการคลังของเทศบาลตําบลคําอาฮวน  
    เทศบาลตําบลคําอาฮวนมีแหลงท่ีมาของรายรับและรายจาย  ดังนี้ 
    1)  ดานรายรับ  เทศบาลตําบลคําอาฮวนมีรายไดท่ีจัดเก็บเอง รายไดท่ีรัฐบาลจัดเก็บแลวจัดสรรให
เทศบาลตําบลคําอาฮวน  และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ดังนี้ 
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รายรับ ป 2555 ป 2556 ป 2557 

รายไดท่ีทองถิ่นจัดเก็บเอง 
 หมวดภาษีอากร  
 หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต  
 หมวดรายไดจากทรัพยสิน 
 หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 
 หมวดรายไดจากทุน  

 
325,092.75 
53,094.80 

316,325.98 
425,360 

- 

 
322,821.98 
59,291.80 

471,344.98 
477,086.01 

- 

 
351,202 

55,734.80 
459,989.44 

512,452 
- 

รายไดท่ีรัฐบาลจัดเก็บแลวจัดสรรใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
 หมวดภาษีจัดสรร  

 
 

16,583,426.91 

 
 

23,269,702.46 

 
 

20,952,557.78 
รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
   หมวดเงินอุดหนุน 

 
 

18,967,794 

 
 

20,176,679 

 
 

22,208,166 
รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหโดยระบุวัตถุประสงค 
   เงินอุดหนุนกําหนดวัตถุประสงค 

 
47,481,024 

 
22,564,720 

 
13,837,432 

ขอมูล : กองคลัง เทศบาลตําบลคําอาฮวน    
    2)  ดานรายจาย  เทศบาลตําบลคําอาฮวน มีรายจายดังนี้ 

รายจาย ป 2555 ป 2556 ป 2557 
งบกลาง 2,207,016.13 1,977,356.98 2,533,084.90 
งบบคุลากร 
 เงินเดือน (ฝายการเมือง) 
 เงินเดือน (ฝายประจํา) 

 
2,636,024 
5,766,414 

 
2,329,742 
6,633,684 

 
2,527,059 
7,424,811 

งบดําเนินการ 
 คาตอบแทน 
 คาใชสอย     
 คาวัสดุ 
 คาสาธารณูปโภค 

 
2,761,405 

3,315,246.67 
3,874,933.96 

285,624.40 

 
1,502,392 

3,814,119.95 
4,111,138.05 

418,841.34 

 
2,584,266 

5,571,500.85 
3,335,144.63 

463,237.52 
งบลงทุน 
 คาครภุณัฑ 
 คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 

 
598,615.48 
6,860,220 

 
1,339,803.61 
1,674,932.00 

 
548,219.25 
3,159,600 

งบเงินอุดหนุน 3,712,567.05 6,083,127.61 5,900,337,.54 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 47,481,024 22,564,720 13,837,432 
รายจายอ่ืน - - 1,570,796 

รวม 79,499,030.09 52,564,720 49,455,488.69 
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 2.2.3 เครื่องมือและอุปกรณตางๆ 
   - รถยนตบรรทุกน้ําขนาด 10,000 ลิตร จํานวน   1  คัน 
   - รถยนตบรรทุกน้ําขนาด    จํานวน   1  คัน 
   - รถกูชีพกูภัย        จํานวน  1  คัน 
   - รถยนต 4 ดับเบิลแค็บ     จํานวน  1  คัน 
   - รถยนตโดยสาร 14 ท่ีนั่ง    จํานวน  1  คัน 
   - รถยนตตอนเดียว      จํานวน  1  คัน  
 
2.3 จุดยืนทางยุทธศาสตร ( Positioning ) ของ อปท. 
   -  ตองมีเปาหมาย  เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนพ้ืนท่ี  
   -  ตองมีการบริหารยุทธศาสตร  
   -  ความสอดคลองของยุทธศาสตรประเทศกับทองถ่ิน  
   -  ภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอยูมาก 
   -  ความสอดคลองสิ่งท่ีทํากับสิ่งท่ีตองการ 
   -  ความตองการของประชาชนซ่ึงเปนผูรับบริการ 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 3 
แผนยุทธศาสตร 

 
3.1  กรอบแนวคิดในการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาล 
  1.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 พ.ศ.2555-2558 
   - ตามวิสัยทัศน 3 พันธกิจ 3 วัตถุประสงค 4 เปาหมายหลัก และ 7 ยุทธศาสตร ตามการศึกษาจากบริบท
ตลอดจนจุดแข็ง จุดออนโอกาสและภัยคุกคามของประเทศไทย   
   วิสัยทัศน  " ประเทศมีความม่ันคงเปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปล่ียนแปลง"  
   3 พันธกิจ ไดแก การพัฒนาฐานการผลิตและบริการ การสรางความเปนธรรมและ ลดความเหลื่อมล้ําทาง
เศรษฐกิจ สังคม และสรางภูมิคุมกันจากวิกฤตการณ 
   3 วัตถุประสงค เพ่ือใหทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอุดมสมบูรณอยางยั่งยืน คนไทยอยูรวมกันอยางสันติสุข และ
พรอมเชิญกับการเปลี่ยนแปลงไดอยางเปนสุข 
   4 เปาหมายหลัก ไดแก เศรษฐกิจมีความเขมแข็งสมดุล ความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน มีหลักประกัน
สังคมท่ีท่ัวถึง และสังคมไทยมีความสุขอยางมีธรรมาภิบาล 
   7 ยุทธศาสตร ไดแก การสรางฐานการผลิตใหเขมแข็ง สมดุล อยางสรางสรรค การสรางสภาพแวดลอมท่ี
เอ้ืออํานวยตอการผลิต การคา การลงทุน การพัฒนาคุณภาพคน ท้ังความรูคูคุณธรรม สังคม ม่ันคงเปนธรรม มีพลังและ
เอ้ืออาทร เนนการผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีความม่ันคงของพลังงานและอาหาร และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
   จะเห็นไดวา แผนฉบับท่ี 11 นั้น เนนการ "ตั้งรับ" มากกวา "รุก" โดยเนนการปองกันปญหาจากวิกฤตการณท่ี
อาจเกิดข้ึนในอนาคต เพราะเราเพ่ิงผานวิกฤตการณเศรษฐกิจโลก และวิกฤตการณทางการเมืองภายในประเทศมา
หมาดๆ การเนน "ภูมิคุมกัน" นั้นเปนเพียงเปาหมายข้ันต่ําเหมือนคนท่ีปลอดโรค เพราะมีภูมิตานทานโรค แตไมไดบอก
วาสุขภาพแข็งแรงมีกําลังวังชาดีเพียงไร เชื่อวาพวกเราไมไดตองการเพียงใหประชาชนพอมีกินประชาชนควรจะ "กินดี
อยูดี" และมี "คุณภาพชีวิต" ท่ีดีข้ึนกวาเดิม อีกนัยหนึ่ง ผลโดยรวมประเทศไมควรมีสถานะเพียงเกณฑเฉลี่ยของประเทศ
อาเซียนดวยกันหรือเพียงแตดีกวา พมา ลาว กัมพูชา บาง แตเราควรจะตั้งเปาหมายใหประเทศไทยมีความ "ม่ังค่ัง" อยู
ในชั้นแนวหนาของอาเซียน ท่ีจะแขงขันกับประเทศ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และสิงคโปรได และตัวอยางท่ีดีๆ ของ
ประเทศนอกอาเซียนอ่ืนๆ เชน เกาหลี และจีน เปนตน 

  2. ยุทธศาสตรหลักท่ี คสช. ยึดถือเปนแนวทางในปจจุบัน มีท้ังหมด 9 ดาน ดังนี้ 
   1. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม 
   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน 
   3. ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งภาคการเกษตร ความม่ันคงของอาหาร และพลังงาน  
   4. ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน 
   5. ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม  
   6. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
   7. ยุทธศาสตรในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจใหเกิดประโยชนกับ
ประชาชน ในการใชบริการอยางแทจริง 
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   8. ยุทธศาสตรในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติใหเกิดความม่ันคงและยั่งยืนใน
อนาคตใหทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก 
   9. ยุทธศาสตรในการปองกันและปราบปรามการทุจริต คอรรัปชั่นอยางยั่งยืน 

  3. คานยิมไทย 12 ประการ ไดแก  
   1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
   2. ซ่ือสัตย เสียสละ อดทน  
   3. กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย  
   4. ใฝหาความรู หม่ันศึกษาเลาเรียนท้ังทางตรง และทางออม  
   5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย  
   6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย  
   7. เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย 
   8. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ 
   9. มีสติรูตัว รูคิด รูทํา  
   10. รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   11. มีความเขมแข็งท้ังรางกาย และจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ํา   
   12. คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวมมากกวาผลประโยชนของตนเอง   

  4.  กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร 
   ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลคา  
   ยุทธศาสตรท่ี 2 ประตูการคาเชื่อมโยงอาเซียนสูสากล  
   ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานการทองเท่ียวเพ่ือสรางรายไดใหกับชุมชน  
   ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต  
   ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือเปนฐานการพัฒนาอยางยั่งยืน  
   ยุทธศาสตรท่ี 6 การเสริมสรางความม่ันคงชายแดน  

  5.  กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร (2558-2560) 
   
             “สังคมนาอยู สูเศรษฐกิจการเกษตรดี มีความม่ันคง ดํารงอยูคูการทองเท่ียว  

วิสัยทัศน (Vision) จังหวัดมุกดาหาร 

                 หนึ่งเดียวการศึกษาดี มีมาตรฐานสากล บูรณาการสูอาเซียน”  
   ยุทธศาสตรการพัฒนา  ประกอบดวย  7  ดาน  ดังนี้ 

   1.  เสริมสรางทองถ่ินเมืองนาอยู  
    1.1 เสริมสรางเมืองนาอยู  ชุมชนปลอดภัย หางไกลอบายมุข และยกระดับคุณภาพชีวิตใหประชาชนอยูดี
     มีสุข ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
      1) สงเสริมและสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในจังหวัดมุกดาหารใหลดลง  
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      2) สงเสริมใหเด็ก เยาวชน และประชาชนมีความสนใจในดานกีฬาเพ่ือสุขภาพและนันทนาการ  
      3) สงเสริมคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนสตรี ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส ใหดีข้ึน  
      4)  ใหการบริการดานสุขภาพอนามัยพ้ืนฐานท่ีดี  
      5)  สงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
      6)  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนและสังคมใหอยูดีมีสุขตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
       พอเพียง  
      7) สงเสริมความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย  

    1.2  พัฒนาการคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี  
     1) พัฒนาการคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย  
     2) พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน  บริการดานไฟฟา น้ําประปา และโทรศัพทอยางเพียงพอและ 
      ทั่วถึง  

   2.  เสริมสรางเศรษฐกิจและการทองเท่ียว  
    2.1 สงเสริมเศรษฐกิจและการทองเท่ียว เปนเมืองเศรษฐกิจพิเศษท่ีมีสภาพแวดลอมท่ีดี รวมท้ังสืบสาน
     ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และเอกลักษณประจําจังหวัด  
     1) ใหประชาชนมีสวนรวมในการสงเสริมกิจกรรมดานศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศาสตร 
      และภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือการอนุรักษสืบสานตอและเชื่อมโยงสูกิจกรรมการทองเท่ียว  
     2) สงเสริมการทองเท่ียว โดยการสนับสนุนความสามารถของผูประกอบการและสรางเครือขาย  
      เพ่ือพัฒนาศักยภาพการบริการ ท้ังภายในและภายนอกประเทศ  
     3) พัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเท่ียวเดิม สรางแหลงทองเท่ียวใหม และสรางสิ่งอํานวยความ 
      สะดวกตางๆในการทองเท่ียว เพ่ือกระตุนเศรษฐกิจ และเพ่ิมรายไดจากการทองเท่ียว โดย 
      รวมมือกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวของในจังหวัดมุกดาหาร  
     4)  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือรองรับการจัดตั้งเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ  

   3.  เสริมสรางการเกษตรใหมีประสิทธิภาพอยางยั่งยืน  
    3.1  สงเสริมดานการเกษตรกรรมและพัฒนาการตลาดสินคาธุรกิจชุมชน 
     1)  พัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค และแหลงน้ําเพ่ือการเกษตรอยางพอเพียง  
     2)  สงเสริมการเกษตรและอาชีพแกประชาชน  
     3)  ปรับปรุงคุณภาพสินคาทางการเกษตรสูตลาดอาเซียน  
     4)  พัฒนาคุณภาพสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ( OTOP) ของจังหวัดมุกดาหารเพ่ือนําสูตลาด 
      อาเซียน       

   4.  เสริมสรางประสิทธิภาพของการอนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอม  
    4.1  การอนุรักษพ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
     1)  สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการ  
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     2)  ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
     3)  สงเสริมการพัฒนาผังเมืองรวมอยางเปนระบบ  
   5.  เสริมสรางการศึกษาดีมีมาตรฐานสากล  
     5.1  พัฒนาการศึกษาท่ีทันสมัย เพ่ือเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน  
      1)  ใหบริการดานการศึกษา และสนับสนุนวัสดุ สื่อ อุปกรณเพ่ือพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
       พัฒนาเด็กนักเรียนใหเปนผูมีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษา และ 
       มาตรฐานสากลเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน  
      2)  สงเสริมการศึกษาของประชาชนในชุมชน ท้ังในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
      3)  สนับสนุนใหมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการพัฒนาการศึกษา  
      4)  สงเสริมการใชภาษาตางประเทศเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน  
    6.  เสริมสรางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
     6.1  สงเสริมใหมีระบบการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล จัดใหมีชองทางในการรับทราบ
      ขอมูลขาวสาร และสนับสนุนใหประชาชน มีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน อยางสรางสรรค  
      1)  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองและการบริหาร  
      2)  พัฒนาขีดความสามารถในการจัดบริการสาธารณะใหประชาชนในทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพ 
       และเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
      3) สนับสนุนการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารและการพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือ 
       ประโยชนสูงสุดแกประชาชน  
      4)  สนับสนุนใหมีพ้ืนท่ีสาธารณะทางสังคมเพ่ิมข้ึน เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการ
       แลกเปลี่ยนเรียนรู ระดมความคิดเห็น ปรึกษาหารือและรวมติดตามตรวจสอบอยางสรางสรรค 
       ในเรื่องท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการ กําหนดนโยบายสาธารณะ และความตองการในการ
       พัฒนาทองถิ่น  
      5)   สงเสริมระบบการบริหารจัดการของทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพและโปรงใสพรอมรับการตรวจสอบ 
      6)  สงเสริมการรวมกลุมและสรางเครือขายภาคประชาชนใหเขมแข็ง มีบทบาทและมีสวนรวมใน
       การพัฒนาทองถ่ินเพ่ิมข้ึน  
    7.  เสริมสรางการผลิต และการจัดการอาหารปลอดภัย  
     7.1  สงเสริมและสนับสนุนใหมีกาผลิต และการจัดการอาหารปลอดภัย 
      1)  สนับสนุนใหมีระบบการควบคุมการนําเขา โดยเนนการกําหนดปจจัยการผลิตหรือการนํา 
       สารเคมีเปาหมายเขามาไดเฉพาะดาน  โดยการบูรณาการทํางานระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
      2)  จัดทํามาตรฐานควบคุมคุณภาพปจจัยการผลิตและวัตถุมีพิษทางการเกษตรตามกฎหมายท่ี
       เก่ียวของ เนนการข้ึนทะเบียนควบคุมแหลงผลิตและจําหนายโดยประชาสัมพันธใหประชาชน
       ทราบอยางท่ัวถึง รวมถึงการปราบปรามผูกระทําผิดตามกฎหมาย  
      3)  รณรงคการลด ละเลิก ใชสารเคมี รวมถึงการสรางจิตสํานึกใหผูบริโภคตระหนักถึงความสําคัญ
       ของความปลอดภัยดานอาหาร โดยการรณรงค/จูงใจใหมีการบริโภคอาหารท่ีปลอดภัยใน  
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       สัดสวนท่ีมากข้ึน การสรางพฤติกรรมใหมในการบริโภค รณรงคใหปลกผักกินเอง (ผักสวนครัว 
       รั้วกินได) หรือเชิญชวนใหมีการกินผักพ้ืนบานมากข้ึน  
      4)  รณรงคการใชสารเคมีอยางถูกตองและปลอดภัย โดยไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและ 
       ผูบริโภค  
      5) สงเสริมและสนับสนุนการใหความรูความเขาใจ เพ่ือยกระดับความรูผูสงออกเกษตรกร และ
       รานคา ใหมีความตระหนักถึงความสําคัญของการผลิตดและการบริหารจัดการอาหารปลอดภัย  
      6) สงเสริมและสนับสนุนใหมีกระบวนการผลิต การขนสง การจัดจําหนายสําหรับผูบริโภค อยาง
       ถูกตองและเปนธรรม  
      7)  สงเสริมการผลิต การตลาด และการบริโภคพืชผักประจําทองถ่ิน  
      8)  สงเสริมและสนับสนุนใหมีตลาดอาหารปลอดภัยในชุมชน  
   6.  นโยบายการพัฒนาของผูบริหาร  
    นายกเทศมนตรีตําบลคําอาฮวน  และคณะผูบริหารไดกําหนดแนวทางและนโยบายในการบริหารงานของ
เทศบาลตําบลคําอาอวน  โดยยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข  และ
ประชาชนมีสวนรวมในการปกครอง  ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  ยึดถือตามนโยบายรัฐบาล  กระทรวงมหาดไทย  กรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ินตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี  13)  พ.ศ.2552  
ตลอดจนกฎหมายท่ีเก่ียวของ  โดยมีเปาหมายเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน  ใหเจริญกาวหนา  ท้ังในดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
ดานเศรษฐกิจ  ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต  สังคมและชุมชน  ดานการศึกษา  ดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  
ดานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีทองถ่ินและดานการบริหารจัดการท่ีดี  จึงขอนําเสนอทานประธานสภาและสมาชิกสภา
เทศบาลไดรับทราบนโยบายของกระผม  ท่ีมุงม่ัน  จะสรางเสถียรภาพ  และความม่ันคงในการพัฒนาเทศบาลตําบลคํา
อาฮวน  เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนในเขตเทศบาลตําบล      คําอาฮวนเปนหลัก  โดยมีรายละเอียดดังนี้  
   1. นโยบายดานโครงสรางพื้นฐาน 
    1.1 พัฒนาเสนทางคมนาคม  ถนนสายหลักและสายรองใหมีสภาพดี  มีมาตรฐานมีความปลอดภัยแก
ประชาชนและครอบคลุมท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี  เพียงพอตอความตองการของประชาชนและความเจริญเติบโตของเมือง  
    1.2 จัดใหมีรางระบายน้ําเสียภายในหมูบาน 
    1.3 พัฒนาใหบริการดานแสงสวาง  ไฟฟาสาธารณะระหวางทางในหมูบานและไดมาตรฐานยิ่งข้ึน 
    1.4 พัฒนาระบบไฟฟาแรงต่ําใหครอบคลุม 
    1.5 พัฒนา  ปรับปรุงระบบเสียงตามสายใหไดมาตรฐานยิ่งข้ึนและครอบคลุมทุกหมูบาน  เพ่ือการบริการ
ประชาสัมพันธ  เผยแพรขอมูลขาวสารของเทศบาลและหนวยงานท่ีเก่ียวของใหประชาชนไดรับทราบท่ัวถึง  
    1.6 พัฒนาระบบประปาใหพอเพียงตอความตองการของประชาชน  
    1.7 จัดหาและกอสรางแหลงน้ํา  สําหรับกักเก็บน้ําเพ่ือใชอุปโภคบริโภค 
   2. ดานเศรษฐกิจ 
    2.1 สนับสนุนกองทุนตางๆ  ท่ีมีอยูใหเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ 
    2.2 สงเสริมกลุมอาชีพตางๆ  ใหมีศักยภาพ  และมีทักษะในการประกอบอาชีพ  สรางชุมชนเขมแข็ง  
   3. ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต  สังคมและชุมชน 
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    3.1 สนับสนุนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานการใชชีวิตประจําวันในชวงมีภัยพิบัติตางๆ  โดยการจัดหา
วัสดุเครื่องอุปโภค-บริโภค  ชวยเหลือประชาชนในเขตเทศบาล  เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนเบื้องตน 
    3.2 ผูสูงอายุ คนพิการ  ผูดอยโอกาส  และผูปวยเอดส  ไดรับเบี้ยยังชีพตามหลักเกณฑและนโยบายของ
รัฐบาลทุกคน 
    3.3 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดานการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนใน
พ้ืนท่ี 
    3.4 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)  ใหมีความพรอมและมี
คุณภาพ  สูมาตรฐาน  โดยเทศบาลเปนผูสนับสนุนคาตอบแทนตามระเบียบท่ีกําหนด  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามคําสั่ง
เทศบาลตําบลคําอาฮวน 
    3.5 รณรงคการหยุดเผาตอซังขาวในนา  และเผาพ้ืนท่ีปา 
    3.6 สนับสนุนงบประมาณใหแกหมูบานในเขตเทศบาล  เพ่ือสรางความเขมแข็งในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และศักยภาพ  ในรูปแบบคณะกรรมการหมูบาน 
   4. ดานการศึกษา 
    4.1 กอสราง/ปรับปรุงซอมแซมศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล  ใหมีความสมบูรณ  ทันสมัย  ปลอดภัย  
มีมาตรฐาน 
    4.2 สงเสริม  สนับสนุน  ปลูกฝงคานิยมท่ีดีตอการกีฬา  รวมท้ังสงเสริมและสนับสนุนวัสดุอุปกรณการ
กีฬาใหกับหมูบานและกลุมเยาวชน  เพ่ือสงเสริมสุขภาพอนามัยของรางกายอันสงผลใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  
    4.3 สนับสนุนการจัดตั้งศูนยเยาวชน  ลานกีฬา  สถานท่ีออกกําลังกายและสถานท่ีพักผอนหยอนใจให
เพียงพอกับความตองการของประชาชน 
    4.4 สนับสนุนดานการจัดการใหมีและสงเสริมการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ ใหมากข้ึน  
   5. ดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
    5.1 พัฒนา  ปรับปรุงรถกูชีพฉุกเฉินใหมีความทันสมัย  รวมท้ังเครื่องมือ  เครื่องใช  และอุปกรณในการ
ชวยชีวิตใหมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐานยิ่งข้ึน 
    5.2 จัดกิจกรรมในการรณรงค  ควบคุมโรคตางๆ  เชน  โรคไขเลือดออก  โรคพิษสุนัขบา  ฯลฯ 
    5.3 พัฒนาและดูแลรักษาความสะอาดในเขตเทศบาล  โดยการรณรงคการลดปริมาณขยะในครัวเรือน  
    5.4 สนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) 
    5.5 ปรับปรุงภูมิทัศนในเขตเทศบาลใหสะอาด  สวยงาม  นามอง 
    5.6 สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน  ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  
   6. ดานศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 
    6.1 สงเสริมและสนับสนุนภูมิปญญาทองถ่ินใหมีศักยภาพคงอยูและแพรหลายเปนท่ียอมรับแกบุคคลท่ัวไป  
    6.2 สงเสริมและสนับสนุนประเพณีตางๆ  อนุรักษสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน  ไดแก 
     - จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ  เพ่ือเปนการอนุรักษประเพณีอันงดงามของชุมชนในทองถ่ินให  
     คงอยูตอไป  

 
 
 
 
 
 



16 
     - จัดงานประเพณีรดน้ําดําหัวผูสูงอายุในวันสงกรานต 
     - จัดงานประเพณีลอยกระทง  โดยรวมกับทุกหมูบาน 
     - จัดงานวันเด็กแหงชาติใหกับเด็กและเยาวชนท่ีเปนอนาคตของชาติ 
    6.3 สงเสริมใหวัดเปนศูนยกลางในการสงเสริมประเพณีทองถ่ิน  และสนับสนุนกิจกรรมของวัดในเขต
เทศบาลอยางตอเนื่อง 
   7. ดานการบริหารจัดการที่ดี 
    7.1 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินอยางตอเนื่องทุกข้ันตอน  
    7.2 ปรับปรุง  พัฒนาและจัดใหมีเครื่องมือเครื่องใช  ใหเพียงพอและทันสมัย  เพ่ือความสะดวกรวดเร็วมี
ประสิทธิภาพและเอ้ือตอการใหบริการแกประชาชน 
    7.3 เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพการใหบริการประชาชนของเทศบาลตําบลคําอาฮวน  โดยยึดหลัด
จรรยาบรรณของขาราชการ 
    7.4 บริหารงานดวยความซ่ือสัตย  โปรงใส  สามารถตรวจสอบได  โดยคํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม  
ของประชาชนในทองถ่ินภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตย  โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล 
3.2 ปจจัยและสถานการณการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา 
 3.2.1 ผลการวิเคราะหปญหาความตองการของประชาชนในทองถ่ิน 
   จากการวิเคราะหสภาพท่ัวไปของเทศบาลตําบลคําอาฮวน  จากการท่ีแตละหมูบานไดเสนอโครงการโดยผาน
การประชาคมของหมูบานสามารถสรุปปญหาท่ีทุกหมูบานมีความตองการคลาย ๆกันไดดังนี้  
 

ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลคําอาฮวน 
ขอบขายและปริมาณของปญหา พ้ืนท่ีเปาหมาย/กลุมเปาหมาย การคาดการณแนวโนมในอนาคต 
1.ปญหาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 เสนทางการคมนาคมไมสะดวก 
  
  - เน่ืองจากถนนภายในหมูบานบางหมูบาน
เปนถนนลูกรัง ซึ่งเมื่อฝนตกจะทําใหนํ้าทวมขัง ถนน
ขรุขระเปนหลุมเปนบอและเมื่อฤดูแลง เกิดฝุนละออง 

ลกัษณะของปญหา 

 1.2 ปญหาไฟฟาแรงต่ําและไฟฟาสาธารณะไม
เพียงพอ 
  
       - ไฟฟาแรงต่ํายังไมท่ัวถึงและไฟฟาสาธารณะ
ในหมูบานมีปริมาณนอยซึ่งไมเพียงพอตอความ
ตองการของประชาชน 

ลกัษณะของปญหา 

  
 

 
- พ้ืนท่ีทุกหมูบานในเขต ทต.ยัง
ประสบปญหาการคมนาคม
ภายในหมูบานไมสะดวก 
 
 
 
- พ้ืนท่ีทุกหมูบานในเขต ทต. 
 
 
 
 
 
 

 
- ทต.จดังบประมาณในการกอสรางและ
ปรบัปรงุตลอดจนซอมแซมถนนใน 
ทต. อยางตอเน่ืองรวมท้ังกอสรางถนน
คอนกรตี/ลาดยางเพ่ิมข้ึน 

 
 
- ทต.ขยายเขตไฟฟาและติดตั้งไฟฟา
สาธารณะเพ่ิมมากข้ึน 
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ขอบขายและปริมาณของปญหา พ้ืนท่ีเปาหมาย/กลุมเปาหมาย การคาดการณแนวโนมในอนาคต 
 1.3 ปญหานํ้าสําหรับการอุปโภคบริโภค 
  
  -  ไมมีนํ้าประปาใชทุกครัวเรือน 
ระบบประปาท่ีมียังไมเพียงพอตอความ
ตองการของราษฎร เน่ืองจากขาดแคลน
แหลงนํ้าเพ่ือดําเนินการสําหรับจัดทําระบบ
นํ้าประปาหมูบานได 

ลกัษณะของปญหา 

  - ไมมีภาชนะสําหรับเก็บกักนํ้าเพ่ือ
การบริโภค  
 
1.4 ขาดแคลนแหลงนํ้าเพ่ือการเกษตร 
  
  - ขาดแคลนแหลงนํ้าขนาดใหญเพ่ือ
ใชสําหรับการเกษตร 

ลกัษณะของปญหา 

- หมู 5 ,หมู   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- พ้ืนท่ีทุกหมูบานในเขต เทศบาล 

- ทต.จดัสรรงบประมาณในการขยายเขต
ประปา /กอสรางประปาเพ่ิมเติม 
- จัดหาภาชนะเก็บนํ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
- จัดหางบประมาณเพ่ือขุดลอกแหลงนํ้า
ธรรมชาติใหสามารถกักเก็บนํ้าไดจํานวน
มากข้ึน 

2. ปญหาดานสังคม 
 
 - ปญหายาเสพติดระบาดในกลุม
เยาวชน ประชาชน โดยเฉพาะยาบา 

ลกัษณะของปญหา 

  

- เยาวชน ประชาชน ในเขตเทศบาลตาํบล
คําอาฮวน 
 

- นโยบายของรฐับาลในการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดโดยให เทศบาล/
ดําเนินการเชิงรุกรวมกับฝายปกครองและ
ตํารวจ ในการปองปราม ตรวจคน จับกุม
ผูคา/ผูเสพ และบําบัดกลุมผูติดยาและกลุม
เสี่ยง 
-เทศบาลมีการจัดสรรงบประมาณในการ
บําบัดผูติดยาเสพติด 

3. ปญหาดานการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
 
 - สถานท่ีในการใหขอมูลขาวสารไม
ท่ัวถึง ไมมีหองสมุด/แหลงเรียนรู/ท่ีอาน
หนังสือพิมพหมูบาน 

ลกัษณะของปญหา 

 - กระแสโลกาวิวัฒนและการสื่อสารไร
พรมแดนนําวัฒนธรรมตะวันตกเขามามี
อิทธิพลตอสังคมและครอบครัว ทําใหละท้ิง
วัฒนธรรมทองถ่ิน  
 - ขาดการใหความรูทางศาสนาและ
พัฒนาจริยธรรมแกประชาชน  

- เดก็ เยาวชน ประชาชนท่ัวไปในเขต
เทศบาลตําบลคําอาฮวน 

- เทศบาลจัดสรรงบประมาณในการสงเสริม
ฟนฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดี
งามของทองถ่ิน 
- จัดสรรงบประมาณในการกอสรางแหลง
เรียนรูประจําตําบล/หองสมุด/ท่ีอาน
หนังสือพิมพประจําหมูบาน 
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ขอบขายและปริมาณของปญหา พ้ืนท่ีเปาหมาย/กลุมเปาหมาย การคาดการณแนวโนมในอนาคต 
4. ปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
 
 - ปญหาขยะในเขตหมูบานตลอดจน
บริเวณทางสาธารณะ(รมิถนน) 

ลกัษณะของปญหา 

 - ดินเสื่อมสภาพจากการเผาตอซังขาว
ซึ่งสงผลตอภาวะโลกรอน และมีผลตอการ
ทําลายหนาดิน 
 - ประชาชนขาดความเอาใจใสตอ
สภาพแวดลอม ขาดจิตสํานึกตอสภาวะ
แวดลอม 
 - ประชาชนยังคงใหความสําคัญกับการ
ใชปุยเคมี   

- เกษตรกรสวนใหญในเขตเทศบาลตําบล
คําอาฮวน 

- รณรงคใหความรูความเขาใจในผลกระทบ
ของการเผาตอซังขาว 
- ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของใหความรู
เพ่ิมเติม 
- จัดทําแปลงสาธิตเพ่ือเปรียบเทียบใหเห็น
ผลท่ีชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
- รณรงคใหประชาชนหันมาใชปุยอินทรีย 
หรือปุยชีวภาพมากข้ึน 

5. ปญหาดานสาธารณสุข 
 
 - ขาดแคลนสถานท่ีออกกําลังกาย/ลาน
กีฬา 

ลกัษณะของปญหา 

 -  ประชาชนไมใหความสําคัญกับการ
ออกกําลังกาย 

- ประชาชน เยาวชนในเขตเทศบาลตาํบล
คําอาฮวน 

- จัดสรรงบประมาณในการกอสรางลาน
กีฬา/สถานท่ีออกกําลังกาย 
- จัดหาอุปกรณกีฬา  
- ใหคําแนะนําใหประชาชนปลูกพืชผักสวน
ครัวรั้วกินได /ลดการใชสารเคม ี

6. ปญหาดานการเมืองการบริหาร 
 
 - งบประมาณไมเพียงพอตอความ
ตองการ 

ลกัษณะของปญหา 

 - ประชาชนขาดการมีสวนรวมในการ
พัฒนา  

- ประชาชน เยาวชนในเขตเทศบาลตาํบล
คําอาฮวน 

- เนนการมสีวนรวมของประชาชนในการ
บริหารจัดการ 
- อบรมความรูใหกับประชาชนดาน
การเมอืงการปกครอง 

7. ปญหาดานเศรษฐกิจ 
 
 - กลุมอาชีพท่ีกอตั้งข้ึนไมยั่งยืน ขาด
การบริหารจัดการกลุม  

ลกัษณะของปญหา 
- กลุมอาชีพในเขตเทศบาลตําบลคําอาฮวน - ประสานหนวยงานทีเก่ียวของใหความรู

ความเขาใจในการบริหารจัดการกลุมใหมี
สามารถดําเนินงานอยางตอเน่ือง 
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 3.2.2 ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ทองถ่ิน  
   การวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาทองถ่ินในปจจุบัน เปนการประเมินโดยวิเคราะหถึง
โอกาส และภาวะคุกคามหรือขอจํากัด อันเปนสภาวะแวดลอมภายนอกท่ีมีผลตอการพัฒนาดานตางๆของทองถ่ิน 
รวมท้ังการวิเคราะหจุดแข็ง  จุดออนของทองถ่ินอันเปนสภาวะแวดลอมภายในของทองถ่ิน ซ่ึงท้ังหมดเปนการประเมิน
สถานภาพของทองถ่ินในปจจุบันโดยเปนการตอบคําถามวา  ปจจุบันทองถ่ินมีสถานภาพการพัฒนาอยูจุดไหน  สําหรับ
ใชเปนประโยชนในการกําหนดการดําเนินงานในอนาคตตอไป ท้ังนี้โดยใชเทคนิค SWOT Analysis  การพิจารณาถึง
ปจจัยภายใน ไดแกจุดแข็ง (Strength – S) จุดออน (Weak – W) และปจจัยภายนอก ไดแก โอกาส(Opportunity – 
O) และอุปสรรค ( Threat – T) เปนเครื่องมือ 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก เทศบาลตําบลคําอาฮวน 
   จุดแข็ง (Strength – S) 
   1. เปนตําบลท่ีมีพ้ืนท่ีอยูในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
   2. มีเสนทางคมนาคมสามารถเชื่อมโยงไปยังพ้ืนท่ีอําเภอและตําบลใกลเคียงสะดวก  
   3. มีอาณาเขตติดกับตัวเมือง  
   4. มีขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน  
   5. มีอัตราการขยายตัวของเมืองเพ่ิมมากข้ึน  
   6. ผูนําชุมชนมีความเขมแข็ง 
   7. เปนสถานท่ีกอสรางพุทธมณฑลจังหวัดมุกดาหาร (ภูหินขัน)  
   8. มีสถานศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในตําบลท่ีมีความพรอมในการจัดการศึกษา  
   9. มีศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีพัฒนาศักยภาพของเด็กกอนวัยเรียนจํานวน 8 แหง  
   10. ประชาชนในชุมชนมีความสัมพันธอันดี มีขนบธรรมเนียมประเพณีและการสื่อสาร(ภาษา)ท่ีคลายคลังกัน  

   จดุออน  (Weakness – W) 
   1. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานเปนไปอยางลาชา เพราะมีงบประมาณจํากัด  
   2. มีปญหาการเผาในท่ีโลง การเผาตอซังขาว ทําใหสภาพหนาดินถูกทําลาย  
   3. ประชาชนยังใหความรวมมือในการพัฒนาทองถ่ินในระดับท่ีนอย  
   4. มีปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดอยางตอเนื่อง  
   5. กลุมอาชีพขาดการบริหารจัดการท่ียั่งยืน ไมเขมแข็ง    
   6. ขาดแหลงน้ําขนาดใหญสําหรับการผลิตน้ําประปา แหลงน้ําใตดิน และแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร 
   7. การขยายตัวของครัวเรือน ทําใหตองใชงบประมาณในการขยายเขตไฟฟาเพ่ิมมากข้ึน  
   8. แหลงทองเท่ียวไมไดรับการพัฒนา เชน ภูหินขัน   
   9. คนบางกลุมขาดจริยธรรม คุณธรรม ขาดระเบียบวินัย  
   10. คานิยมยึดติดกับวัตถุสิ่งของและบริโภคฟุมเฟอยแพรกระจายมากข้ึน  
   11. คนบางกลุมกูยืมเงินนอกระบบ ไมมีเงินใชหนี้คืนถูกผูติดตามทวงถามทํารายรางกาย  
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   โอกาส (Opportunity – O) 
   1. นโยบายของรัฐบาลท่ีประกาศเปดเสรีทางการคากับกลุมประเทศอาเซียน  
   2. นโยบายของรัฐบาลในการประกาศใหจังหวัดมุกดาหารเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษซ่ึงซ่ึงมีพ้ืนท่ีของตําบลคําอา
ฮวนรวมอยูในพ้ืนท่ีนั้นดวย 
   3.  มีเสนทางรถไฟผานเขตตําบลคําอาฮวน  
   4.  มีแนวโนมการลงทุนในเขตตําบลคําอาฮวนเพ่ิมมากข้ึน  

   อุปสรรค ( Threat – T) 
   1. ขอจํากัดทางดานงบประมาณ  
   2. พ้ืนท่ีสวนใหญไมมีเอกสารสิทธิ์ เปนพ้ืนท่ีของสํานักงานปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตร  
   3. ราคาท่ีดินมีแนวโนมสูงข้ึนหลังจากท่ีมีประกาศใหเขตตําบลคําอาฮวนอยูในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
   4. ขอจํากัดทางดานกฎหมาย ระเบียบ วิธีการปฏิบัติ  
   5. กระแสโลกาวิวัฒนท่ีสงผลกระทบตอวิถีชีวิตความเปนอยู ทําใหวัฒนธรรมของตะวันตกมีอิทธิพลตอการ
ดํารงชีวิตประจําวันมากข้ึน สงผลใหเยาชน 
   6. สภาวการณทางเศรษฐกิจระดับประเทศสงผลตอการพัฒนาทองถ่ิน  
   7. การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองระดับประเทศมีผลตอการพัฒนาของทองถ่ิน  
   8. ภัยธรรมชาติหรือสาธารณภัยท่ีมีแนวโนมความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน จากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ  ทํา
ใหมีการใชงบประมาณเพ่ือชดเชยความเสียหายจากภัยพิบัติเพ่ิมข้ึน 
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3.3  ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. 
 
 
 
               
                        
 
 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร

จังหวัด

มุกดาหาร 

1.การพัฒนา

เกษตรกรรม

และ

อุตสาหกรรม

การเกษตรเพ่ือ

เพ่ิมมูลคา 

2.ประตูการคา

เช่ือมโยง

อาเซียนสูสากล 

3.การพัฒนา

ดานการ

ทองเท่ียวเพ่ือ

สรางรายได

ใหกับชุมชน 

4.การพัฒนา

คนและสังคม 

เพ่ือยกระดับ

คุณภาพชีวิต 

5.การจัดการ

ทรัพยากรธรร

มชาติและ

สิ่งแวดลอม

เพ่ือเปนฐาน

การพัฒนา

อยางยั่งยืน 

6. การ

เสริมสราง

ความมั่นคง

ชายแดน 

1.การพัฒนา

เกษตรกรรม

และ

อุตสาหกรรม

การเกษตรเพ่ือ

เพ่ิมมูลคา 

2.ประตูการคา

เช่ือมโยง

อาเซียนสูสากล 

3.การพัฒนา

ดานการ

ทองเท่ียวเพ่ือ

สรางรายได

ใหกับชุมชน 

4.การพัฒนา

คนและสังคม 

เพ่ือยกระดับ

คุณภาพชีวิต 

5.การจัดการ

ทรัพยากรธรร

มชาติและ

สิ่งแวดลอม

เพ่ือเปนฐาน

การพัฒนา

อยางยั่งยืน 

6. การ

เสริมสราง

ความมั่นคง

ชายแดน 

แนวทางการพฒันา แนวทางการพฒันา แนวทางการพฒันา แนวทางการพฒันา แนวทางการพฒันา แนวทางการพฒันา 

แบบ ยท.01 
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ยุทธศาสตร
การพัฒนา
อปท.ใน
เขตจังหวัด
มุกดาหาร 

1.เสริมสราง

ทองถ่ินเมืองนา

อยู 

2.เสริมสราง
เศรษฐกิจและ
การทองเท่ียว 

3.เสริมสราง
การเกษตรใหมี
ประสิทธิภาพ
อยางยั่งยืน 

4.เสริมสราง
ประสิทธิภาพ
ของการ
อนุรกัษและ
ฟนฟู
สิ่งแวดลอม 

5.เสริมสราง
การศึกษาดีมี
มาตรฐานสา 
กล 

6. เสริมสราง
การบริหาร
จัดการตาม
หลักธรรมาภิ
บาล 

สอดคลองกับ 
ย.4 จังหวัด 

สอดคลองกับ 
ย.3 จังหวัด 

สอดคลองกับ 
ย.1 จังหวัด 

สอดคลองกับ 
ย.5 จังหวัด 

7. เสริมสราง
การผลิต และ
การจัดการ
อาหาร
ปลอดภัย 

สอดคลองกับ 
ย.1 จังหวัด 

สอดคลองกับ 
ย.4 จังหวัด 

สอดคลองกับ 
ย.4 จังหวัด 

แนวทางการพัฒนา 
1.เสริมสรางเมือง
นาอยู ชุมชน
ปลอดภัย และ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตใหประชาชน
อยูดีมีสุขตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 
2.พัฒนาการ
คมนาคมและระบบ
สาธารณปูโภคให
ครอบคลุมทุกพ้ืนที ่

แนวทางการพัฒนา 
1.สงเสริมเศรษฐกิจ
และการทองเที่ยว 
เปนเมืองเศรษฐกิจ
พิเศษที่มี
สภาพแวดลอมทีด่ี
รวมทั้งสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีภูมิปญญา 
ทองถิ่น และ
เอกลักษณประจํา
จังหวัด 

แนวทางการพัฒนา 
1.สงเสริมดานการ
เกษตรกรรมและ
พัฒนาการตลาด
สินคาธุรกิจชุมชน 

แนวทางการพัฒนา 
1. การอนุรักษฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชา
ติ และส่ิงแวดลอม 

 

แนวทางการพัฒนา 
1.พัฒนาการศึกษา
ที่ทันสมัย เพ่ือ
เตรียมความพรอม
ในการเขาสู
ประชาคมอาเซียน 

 

แนวทางการพัฒนา 
1.สงเสริมใหมี
ระบบการบรหิาร
จัดการ โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล จดัให
มีชองทางในการ
รับทราบขอมูล
ขาวสาร และ
สนับสนุนให
ประชาชนมีสวน
รวมในการพัฒนา
ทองถิ่นอยาง
สรางสรรค 

 

แนวทางการพัฒนา 
1.สงเสรมิและ
สนับสนุน ใหมีการ
ผลิตและการ
จดัการอาหาร
ปลอดภัย 

 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
เทศบาลตําบล
คําอาฮวน 

1.การพัฒนาดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน

และพัฒนาแหลงนํ้า 

2.การพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิต 

3.การพัฒนา
การเมืองการ
บริหาร 

4.การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ สงเสริม
การลงทุน การคา
และการเกษตร 

5.การพัฒนาดาน
การอนุรกัษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

สอดคลองกับ ย.4 

จังหวัด 
สอดคลองกับ ย.3 

จังหวัด 
สอดคลองกับ ย.1 

จังหวัด 
สอดคลองกับ ย.5 

จังหวัด 
สอดคลองกับ ย.4 

จังหวัด 

แบบ ยท.01 
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แนวทางการพัฒนา 

1. กอสราง ปรับปรุง 
ซอมแซม บํารุงรักษา
ถนน 
2. กอสราง ปรับปรุง 
ซอมแซม ทอระบายน้ํา 
รางระบายน้ํา 
3. ขยายเขตไฟฟา 
ติดต้ังหรือปรับปรุง
ซอมแซมไฟฟา
สาธารณะอยางทั่วถึง 
4. พัฒนาแหลงน้ําเพื่อ
การอุปโภค บริโภค 
และแหลงน้ํา
การเกษตรอยาง
พอเพียง 
 

แนวทางการพัฒนา 
1. สงเสริมสนับสนุนและ
พัฒนาการศึกษาเด็ก
ปฐมวัยใหไดมาตรฐาน และ
พัฒนาการศึกษาเพื่อ
รองรับประชาคมอาเซียน 
2. พัฒนาและสงเสริม
สุขภาพประชาชน ควบคุม
และปองกันโรคติดตอและ
งานสาธารณสุขอื่น 
3. สงเสริมสนับสนุน
กิจกรรมดานศาสนาและ
อนุรักษ สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณี  ภูมปญญา
ทองถิ่น 
4. สงเสริมความเขมแข็ง
ของชุมชน 
5. การสงเสริมกีฬา
นันทนาการและการ
ทองเที่ยว 
6. การรักษาความสงบ
เรียบรอย การปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
7. การปองกันและการ
แกไขปญหายาเสพติด 
8. สงเสริมและสนับสนุน
การจดัสวสัดิการและสังคม
สงเคราะห 
 

แนวทางการพัฒนา 
1. สงเสริมประชาธิปไตย
และการมีสวนรวมใน
รูปแบบประชาคม 
2. การพัฒนาบุคลากรทั้ง
ผูบริหาร  สมาชิกสภา  
ผูนําชุมชน พนักงาน
เทศบาลและ พนักงาน
จาง  ใหมีความรูมี
คุณธรรมจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน 
3. พัฒนาการจัดเก็บ
รายได  การปรับปรุง
แหลงรายได  วิธีการหา
รายได  รวมทั้งระบบการ
จัดเก็บภาษ ี
4. การจัดหาและ
ปรับปรุงเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชและสถานที่การ
ปฏิบัติงานใหเพียงพอมี
ประสิทธิภาพ 
5. การใหบริการแก
ประชาชน ทั้งในและ
นอกสํานักงาน  การ
เผยแพรประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารตาง  ๆ 
 

แนวทางการพัฒนา 
1. สงเสริม สนับสนุน 
การพัฒนากลุมอาชีพ
ใหแกชุมชนเพื่อให
สามารถพึ่งตนเองได 
2. สงเสริมการเกษตร

แบบพอเพียงเพื่อ

พัฒนาสูการคาเขต

เศรษฐกจิพเิศษ 

แนวทางการพัฒนา 
1. การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 
2. การบริหารจัดการ
ขยะ การกําจัดขยะมูล
ฝอย ส่ิงปฏกิลู และ
ควบคุมมลพิษ 
 

เปาหมายยุทธศาสตร 
1.การคมนาคมมีความ
สะดวก รวดเร็ว 
สาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น 
ประชาชนไดรับบริการ
สาธารณะอยางทั่วถึง 

เปาหมายยุทธศาสตร 
-พัฒนาการศึกษาเด็ก
ปฐมวัยใหไดมาตรฐาน 
สงเสริมเยาวชนและ
ประชาชนไดรับการศึกษา
อยางทั่วถึง มีสุขภาพ  
และคุณภาพชีวิตที่ดี มี
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน -ประชาชนมี
จิตสํานึก ประพฤติปฏิบัติตน
อยูในศีลธรรมอันดี อนุรักษ
วัฒนธรรมประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่นใหสืบทอด
ตอไป 

เปาหมายยุทธศาสตร 
เพ่ือใหการบริหารงาน

เปนไปดวยความโปรงใส  

ประชาชนมีสวนรวม 

เพ่ือพัฒนาบุคลากรให

ปฏิบัติหนาที่อยางมี

ประสิทธภิาพ 

เปาหมายยุทธศาสตร 
เศรษฐกิจชุมชนเขมแข็งขึ้น 

ประชาชนพ่ึงตนเองได และ

ลดปญหาความยากจน 

เปาหมายยุทธศาสตร 
ประชาชนเกิดความ
ตระหนักถึงผลกระทบของ

การเผา ลดปรมิาณขยะใน
ครัวเรือน ชวยลดภาวะโลก
รอนและรวมอนุรักษ
ทรัพยากรส่ิงแวดลอม 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรท่ี 2 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4 
 

ยุทธศาสตรท่ี 5 
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3.4  แผนท่ียุทธศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลคําอาฮวน 

ชุมชนนาอยู คูวัฒนธรรม  นอมนําเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคูเศรษฐกิจพิเศษ  พัฒนาความรูสูอาเซียน 

พันธกิจ 

วิสัยทัศน 

1.จัดใหมีการ

พัฒนาระบบ

โครงสราง

พ้ืนฐาน 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

2. สงเสริมและ

พัฒนาดาน

การศึกษา 

สาธารณสุข จัด

สวัสดิการสังคม

สงเคราะห  และ

สาธารณภัยตางๆ 

3. บํารุงศิลปะ 

จารีตประเพณี 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

และวัฒนธรรมอัน

ดขีองทองถ่ินและ

นันทนาการ 

4. พัฒนา

การเมืองการ

บริหาร นํา

หลักการบริหาร

บานเมืองมา

ปฏบิตั ิ

5. สงเสริม

การเกษตรแบบ

พอเพียง   เพ่ือ

ขยายการคาสูเขต

เศรษฐกิจพิเศษ 

6. รณรงค กําจัด

ขยะมลูฝอย   ลด

การเผาในท่ีโลง   

และอนุรกัษ  

รักษาทรัพยากร 

ธรรมชาต ิ

เปาประสงค 1.การคมนาคมมี

ความสะดวก  

รวดเรว็  

สาธารณูปโภค

เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรับ

บริการสาธารณะ

อยางท่ัวถึง 

2. พัฒนา

การศึกษาเด็ก

ปฐมวัยใหได

มาตรฐาน 

สงเสริมเยาวชน

และประชาชน

ไดรับการศึกษา

อยางท่ัวถึง มี

สขุภาพ  และ

คุณภาพชีวิตท่ีดี 

มีความปลอดภัย

ในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

 

3. ประชาชนมี
จิตสํานึก 
ประพฤติปฏิบัติ
ตนอยูในศีลธรรม
อันด ีอนุรกัษ
วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถ่ินให
สบืทอดตอไป 
 

4. เพ่ือใหการ
บริหารงานเปนไป
ดวยความโปรงใส  
ประชาชนมีสวน
รวม 
- เพ่ือพัฒนา

บุคลากรใหปฏิบัติ

หนาท่ีอยางมี

ประสิทธิภาพ 

5. เศรษฐกิจ

ชุมชนเขมแข็งข้ึน 

ประชาชน

พ่ึงตนเองได และ

ลดปญหาความ

ยากจน 

6. ประชาชนเกิด

ความตระหนักถึง

ผลกระทบของ

การเผา ลด

ปริมาณขยะใน

ครวัเรอืน ชวยลด

ภาวะโลกรอน

และรวมอนุรกัษ

ทรพัยากร

สิ่งแวดลอม 

แบบ ยท.02 
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1. การพัฒนาดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน

และพัฒนาแหลงนํ้า 

2. การพัฒนาสังคม

และคุณภาพชีวิต 

 

3.การพัฒนาการเมือง
การบริหาร 

4. การพัฒนาดาน

เศรษฐกิจ สงเสริม

การลงทุน การคาและ

การเกษตร 

5.  การพัฒนาดาน

การอนุรกัษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตร 

สอดคลองกับ

เปาประสงคท่ี 1 

สองคลองกบั

เปาประสงคท่ี 2,3 

สองคลองกบั

เปาประสงคท่ี 4 

สอดคลองกับ

เปาประสงคท่ี 5 

สอดคลองกับ

เปาประสงคท่ี 6 

1. กอสราง ปรับปรุง 
ซอมแซม บํารุงรักษา
ถนน 
2 กอสราง ปรับปรุง 
ซอมแซม ทอระบาย
นํ้า รางระบายนํ้า 
3. ขยายเขตไฟฟา 
ติดตั้งหรือปรับปรุง
ซอมแซมไฟฟา
สาธารณะอยางท่ัวถึง 
4. พัฒนาแหลงนํ้า
เพ่ือการอุปโภค 
บริโภค และแหลงนํ้า
การเกษตรอยาง
พอเพียง 
 

1. สงเสริมสนับสนุนและ
พัฒนาการศึกษาเด็ก
ปฐมวัยใหไดมาตรฐาน 
และพัฒนาการศึกษาเพื่อ
รองรับประชาคมอาเซียน 
2. พัฒนาและสงเสริม
สุขภาพประชาชน 
ควบคุมและปองกัน
โรคติดตอและงาน
สาธารณสุขอื่น 
3. สงเสริมสนับสนุน
กิจกรรมดานศาสนาและ
อนุรักษ สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี  ภูม
ปญญาทองถิ่น 
4. สงเสริมความเขมแข็ง
ของชุมชน 
5. การสงเสริมกีฬา
นันทนาการและการ
ทองเที่ยว 
6. การรักษาความสงบ
เรียบรอย การปองกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 
7. การปองกันและการ

แกไขปญหายาเสพติด 
8. สงเสริมและสนับสนุน

การจดัสวสัดิการและ

สังคมสงเคราะห 

1. สงเสริมประชาธิปไตย
และการมีสวนรวมใน
รูปแบบประชาคม 
2. การพัฒนาบุคลากรทั้ง
ผูบริหาร  สมาชิกสภา  
ผูนําชุมชน พนักงาน
เทศบาลและ พนักงาน
จาง  ใหมีความรูมี
คุณธรรมจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน 
3. พัฒนาการจัดเก็บ
รายได  การปรับปรุง
แหลงรายได  วิธีการหา
รายได  รวมทั้งระบบการ
จัดเก็บภาษ ี
4. การจัดหาและปรับปรุง
เคร่ืองมือเคร่ืองใชและ
สถานที่การปฏิบัติงานให
เพียงพอมีประสิทธิภาพ 
5. การใหบริการแก

ประชาชน ทั้งในและนอก

สํานักงาน  การเผยแพร

ประชาสัมพันธขอมูล

ขาวสารตาง   

1. สงเสรมิ สนับสนุน 
การพัฒนากลุมอาชีพ
ใหแกชุมชนเพ่ือให
สามารถพ่ึงตนเองได 
2. สงเสริมการเกษตร
แบบพอเพียงเพ่ือ
พัฒนาสูการคาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 
 

1. การอนุรกัษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
2. การบริหารจัดการ
ขยะ การกําจัดขยะ
มูลฝอย สิ่งปฏิกูล 
และควบคุมมลพิษ 
 

 

แนวทางการ

พัฒนา 



บทท่ี 4  
รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

 
4.1  ประเด็นยุทธศาสตร 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและพัฒนาแหลงน้ํา 
 

พันธกิจ   : 1. จัดใหมีการพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

เปาประสงค  : 1. การคมนาคมมีความสะดวก  รวดเร็ว  สาธารณูปโภคเพ่ิมข้ึน ประชาชนไดรับบริการสาธารณะ

       อยางท่ัวถึง 
ตัวชี้วัดในเชิงปริมาณ/คุณภาพ :   
 

กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
1. กอสราง ปรับปรุง ซอมแซม บํารุงรักษาถนน จํานวนถนนคอนกรีตเพ่ิมมากข้ึนและถนนท่ีชํารุดไดรับการ

บํารุงรักษาใหอยูในสภาพท่ีดีสามารถใชงานไดตามปกติ 
2 กอสราง ปรับปรุง ซอมแซม ทอระบายน้ํา รางระบายน้ํา จํานวนรางระบายน้ําท่ีมีการกอสราง 
3. ขยายเขตไฟฟา ติดตั้งหรือปรับปรุงซอมแซมไฟฟา
สาธารณะอยางท่ัวถึง 

จํานวนครัวเรือนท่ีไมมีไฟฟาใชลดลง  
จํานวนไฟฟาสองสวางมีเพ่ิมมากข้ึน 

4. พัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค และแหลงน้ํา
การเกษตรอยางพอเพียง 

มีการกอสรางระบบประปาเพ่ิมมากข้ึน 
จํานวนแหลงน้ําท่ีมีการขุดลอกเพ่ิมมากข้ึน 

 
 
หนวยงานรับผิดชอบหลัก 
    กองชางเทศบาลตําบลคําอาฮวน 
 
ความเชื่อมโยง 

    1. ยุทธศาสตรจังหวัด  : ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต  

    2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน : ยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางทองถ่ินเมืองนาอยู  

  
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.03 
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

พันธกิจ  : สงเสริมและพัฒนาดานการศึกษา สาธารณสุข จัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห  และสาธารณภัยตางๆ 

    : บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ินและนันทนาการ 

  

เปาประสงค  : พัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัยใหไดมาตรฐาน สงเสริมเยาวชนและประชาชนไดรับการศึกษาอยาง

      ท่ัวถึง มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
     : ประชาชนมีจิตสํานึก ประพฤติปฏิบัติตนอยูในศีลธรรมอันดี อนุรักษวัฒนธรรมประเพณีและภูมิ

      ปญญาทองถ่ินให สืบทอดตอไป 

 
ตัวชี้วัดในเชิงปริมาณ/คุณภาพ :   

กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 
1. สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัยใหได
มาตรฐาน และพัฒนาการศึกษาเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 

จํานวนศูนยพัฒนาเด็กเล็กผานการประเมินของ สมศ. 
จํานวนประชาชนท่ีสามารถสื่อสารภาษาอาเซียนเพ่ิมข้ึน 

2. พัฒนาและสงเสริมสุขภาพประชาชน ควบคุมและปองกัน
โรคติดตอและงานสาธารณสุขอ่ืน 

จํานวนการเกิดโรคไขเลือดออกลดลงจากปท่ีผานมา 
จํานวนประชาชนสนใจการออกกําลังกายเพ่ิมข้ึน 

3. สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดานศาสนาและอนุรักษ สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี  ภูมปญญาทองถ่ิน 

จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรมดานศาสนาและอนุรักษ สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี  ภูมปญญาทองถ่ิน 

4. สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน จํานวนกิจกรรมท่ีจัดและงบประมาณท่ีสนับสนุนชุมชน 
5. การสงเสริมกีฬานันทนาการและการทองเท่ียว จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรมการแขงขันกีฬาประเภทตาง  ๆ
6. การรักษาความสงบเรียบรอย การปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

จํานวนครั้งในการปฏิบัติหนาท่ีของ อปพร. 
จาํนวน อปพร.ตอจํานวนประชากรท้ังหมดในเขตตําบลคําอาฮวน 

7. การปองกันและการแกไขปญหายาเสพติด จํานวนงบประมาณในการสนับสนุนกิจกรรมคายบําบัดยาเสพติด 
8. สงเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห รอยละของจํานวนผูสูงอายุ ผูพิการและผูปวยเอดสท่ีไดรับการ

สงเคราะห เบ้ียยังชีพ 

       

หนวยงานรับผิดชอบหลัก 
   สํานักปลัดเทศบาลตําบลคําอาฮวน 
ความเชื่อมโยง 

   1. ยุทธศาสตรจังหวัด  : ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต  

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน : ยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางทองถ่ินเมืองนาอยู  

                   ยุทธศาสตรท่ี 2  เสริมสรางเศรษฐกิจและการ 
                        ทองเที่ยว  
                   ยุทธศาสตรท่ี 3 เสริมสรางการเกษตรใหมี 
                        ประสิทธิภาพอยางยั่งยืน  
 
 
 
 
 

แบบ ยท.03 
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3. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองการบริหาร 

พันธกิจ   : พัฒนาการเมืองการบริหาร นําหลักการบริหารบานเมืองมาปฏิบัต ิ

เปาประสงค  : เพ่ือใหการบริหารงานเปนไปดวยความโปรงใส  ประชาชนมีสวนรวม 

     : เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหปฏิบัติหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดในเชิงปริมาณ/คุณภาพ : 
กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

1. สงเสรมิประชาธิปไตยและการมสีวนรวมในรปูแบบประชาคม จํานวนประชาชนที่เขารวมกิจกรรมประชาคม 
2. การพัฒนาบุคลากรท้ังผูบริหาร  สมาชิกสภา  ผูนําชุมชน 
พนักงานเทศบาลและ พนักงานจาง  ใหมีความรูมีคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

จํานวนกิจกรรมที่จัดอบรม 
จํานวนครั้งในการจัดสงบุคลากรเขารับการฝกอบรม 

3. พัฒนาการจัดเก็บรายได  การปรับปรุงแหลงรายได  วิธีการหา
รายได  รวมท้ังระบบการจัดเก็บภาษี 

รอยละของรายไดในการจัดเก็บภาษีเพ่ิมมากข้ึน 

4. การจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใชและสถานท่ีการ
ปฏิบัติงานใหเพียงพอมีประสิทธิภาพ 

จํานวนวัสดุอุปกรณท่ีใชในการปฏิบัติงานเพ่ิมมากข้ึน 

5. การใหบรกิารแกประชาชน ท้ังในและนอกสาํนักงาน  การ
เผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตาง  ๆ 

รอยละของจํานวนประชากรท่ีเขารับบริการเพ่ิมมากข้ึน 

 
หนวยงานรับผิดชอบหลัก 
   สํานักปลัดเทศบาลตําบลคําอาฮวน 
   กองคลังเทศบาลตําบลคําอาฮวน  
 
ความเชื่อมโยง 

   1. ยุทธศาสตรจังหวัด  : ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต  

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน : ยุทธศาสตรท่ี 6  เสริมสรางการบริหารจัดการตาม

                        หลักธรรมาภิบาล  
         

 
  

  
  
  
  

 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.03 



 
29 

 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สงเสริมการลงทุน การคาและการเกษตร 

 

พันธกิจ   : สงเสริมการเกษตรแบบพอเพียง   เพ่ือขยายการคาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

เปาประสงค  : เศรษฐกิจชุมชนเขมแข็งข้ึน ประชาชนพ่ึงตนเองได และลดปญหาความยากจน 
ตัวชี้วัดในเชิงปริมาณ/คุณภาพ : 

กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
1. สงเสริม สนับสนุน การพัฒนากลุมอาชีพใหแกชุมชนเพ่ือให
สามารถพ่ึงตนเองได 

จํานวนกลุมอาชีพท่ีไดรับการสนับสนุนสงเสริมการ
ประกอบอาชีพ 

2. สงเสริมการเกษตรแบบพอเพียงเพ่ือพัฒนาสูการคาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 

รอยละของประชากรในเขตตําบลคําอาฮวนท่ีสนใจและ
ดําเนินชีวิตตามแนวพระราชดําริ 

        

หนวยงานรับผิดชอบหลัก 
   สํานักปลัดเทศบาลตําบลคําอาฮวน 
   กองคลังเทศบาลตําบลคําอาฮวน  
 
ความเชื่อมโยง 

   1. ยุทธศาสตรจังหวัด  : ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพ่ิม

                มูลคา  

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน :  ยุทธศาสตรท่ี 3 เสริมสรางการเกษตรใหมี 

                        ประสิทธิภาพอยางยั่งยืน  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.03 
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5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

พันธกิจ   : รณรงค กําจัดขยะมูลฝอย   ลดการเผาในท่ีโลง   และอนุรักษ  รักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

เปาประสงค  : ประชาชนเกิดความตระหนักถึงผลกระทบของการเผา ลดปริมาณขยะในครัวเรือน ชวยลดภาวะ

      โลกรอนและรวมอนุรักษทรัพยากรสิ่งแวดลอม 

 
ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 

กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
1. การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 
จํานวนตนไมท่ีปลูกในท่ีสาธารณะเพ่ิมข้ึน 

2. การบริหารจัดการขยะ การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และ
ควบคุมมลพิษ 

จํานวนขยะมูลฝอยท่ีลดลง 

 

หนวยงานรับผิดชอบ  
   สํานักปลัดเทศบาลตําบลคําอาฮวน  
    

ความเชื่อมโยง 

   1. ยุทธศาสตรจังหวัด  : ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือเปนฐานการ

                พัฒนา อยางยั่งยืน   

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน : ยุทธศาสตรท่ี 4 เสริมสรางประสิทธิภาพของการ 

                   อนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอม  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.03 



                   รายละเอียดแผนยุทธศาสตร เทศบาลตําบลคําอาฮวน        
 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยทุธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงคตาม  
พันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ/
เปาประสงค/

จุดมุงหมายเพื่อ
การพฒันา(ตัวชี้วัด

รวม) 

 
คาเปาหมาย 

 
กลยุทธ/แนว

ทางการพัฒนา 
ตัวชี้วัดระดับกล

ยุทธ 
ความกาวหนา
ของเปาหมาย 

โครงการ/กจิกรรม 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวย
สนับสนุน 

58 59 60 61 62 

4 การพฒันา
คนและสังคม
เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต 

1.เสริมสราง
ทองถิ่นเมือง
นาอยู 

1. การพฒันา
ดานโครงสราง
พื้นฐานและ
พัฒนาแหลง
น้ํา 

1.กอสรางถนนที่ได
มาตรฐาน 
 

มีเสนทางที่เปน
มาตรฐาน 

3 6 9 12 15 พัฒนาเสนทาง
คมนาคมใน
หมูบาน 

จํานวนถนน
คอนกรีตเพิ่มมาก
ขึ้น 

ปละ 3 สาย - กอสรางถนน
คอนกรีต      อยางทั่  

กองชาง  

2.กอสรางถนนที่ได
มาตรฐาน 

มีเสนทางที่เปน
มาตรฐาน 

2 4 6 8 10 พัฒนาเสนทาง
รอบๆหมูบาน 

จํานวนถนนลูกรัง
เพิ่มขึ้น 

ปละ 2 สาย - กอสรางถนน
ลูกรัง 

กองชาง  

3.ปรับปรุงถนนใหได
มาตรฐาน 

มีเสนทางที่ไดรับ
การบํารุงรักษา 

5 10 15 20 25 ปรับปรุงเสนทาง
คมนาคมรอบๆ
หมูบาน 

จํานวนถนนลูกรังที่
ไดรับการ
บํารุงรักษา 

ปละ 5 สาย - ซอมแซมถนน
ลูกรัง 

กองชาง  

4.ปรับปรุงเสนทาง
ขนสงสินคาเกษตร 

มีเสนทางขนสง
สินคาที่ดี 

2 4 6 8 10 พัฒนาเสนทาง
ขนสงสินคาเกษตร 

เสนทางขนสง
สินคาเพิ่มขึ้น 

ปละ 2 สาย - กอสรางถนนเขา
แปลงเกษตร 

กองชาง  

5.กอสรางทอลอด
เหล่ียมที่ไดมาตรฐาน 

มีทอลอดเหล่ียมที่
เปนมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

1 2 3 4 5 พัฒนาทอลอด
เหล่ียมในหมูบาน 

ทอลอดเหล่ียม
เพิ่มขึ้น 

ปละ 1 จุด - โครงการกอสราง
ทอลอดเหล่ียม 

กองชาง  

6.กอสรางทอระบาย
น้ําที่ไดมาตรฐาน 

มีทอระบายน้ําที่
ไดมาตาฐาน 

1 2 3 4 5 กอสรางทอระบาย
น้ําในหมูบาน 

จํานวนทอระบาย
น้ําเพิ่มขึ้น 

ปละ 1 แหง - กอสรางทอ
ระบายน้ําใน
หมูบาน 

กองชาง  

7.ขยายเขตไฟฟาที่ได
มาตรฐาน 

ประชาชนที่ไมมี
ไฟฟาใชลดลง 

5 10 15 20 25 เพิ่มเติมการขยาย
เขต 

จํานวนประชากรที่
มีไมมีไฟฟาใช
ลดลง 

ปละ 5 เสนทาง - ขยายเขตไฟฟา
ภายในหมูบาน 

กองชาง  

8.ติดต้ังไฟฟา
สาธารณะที่ได
มาตรฐาน 

มีไฟฟาสาธารณะ
ที่เปนมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

5 10 15 20 25 พัฒนาไฟฟา
สาธารณะภายใน
เขตเทศบาล 

ไฟฟาสาธารณะ
เพิ่มขึ้น 

ปละ 5 เสนทาง - ติดต้ังไฟฟา
สาธารณะภายใน
หมูบาน 

กองชาง  

 
 
 
 

แบบ ยท.04 



31 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร เทศบาลตําบลคําอาฮวน 

 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยทุธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงคตามพันธ
กิจ 

ตัวชี้วัดระดับ/
เปาประสงค/

จุดมุงหมายเพื่อ
การพฒันา(ตัวชี้วัด

รวม) 

 
คาเปาหมาย 

 
กลยุทธ/แนว

ทางการพัฒนา 
ตัวชี้วัดระดับกล

ยุทธ 
ความกาวหนา
ของเปาหมาย 

โครงการ/กจิกรรม 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวย
สนับสนุน 

58 59 60 61 62 

   9.กอสราง/ปรับปรุง/
ขยายเขตระบบ
ประปาที่ไดมาตรฐาน 

มีระบบประปา
หมูบานที่ได
มาตรฐาน 

1 2 3 4 5 กอสรางระบบ
ประปาหมูบาน 

ระบบประปา
หมูบานเพิ่มขึ้น 

ปละ 1 
โครงการ 

- กอสรางระบบ
ประปาหมูบาน 

กองชาง  

10.ขุดสระน้ํา/ขุด
ลอกแหลงน้ําเพื่อกัก
เก็บน้ํา 

มีแหลงน้ํา
สาธารณะที่กักเก็บ
น้ําไดมากขึ้น 

1 2 3 4 5 พัฒนาแหลงน้ํา
ธรรมชาติใหสามารถ
เก็บน้ําไวใชไดมาก
ขึ้น 

จํานวนแหลงน้ําที่
ไดรับการขดุลอก 

ปละ 1 
โครงการ 

- ขุดลอกแหงน้ํา
เพื่อการเกษตร 

กองชาง  

11.กอสรางฝายน้ํา
ลน/ฝายทดน้ําที่ได
มาตรฐาน 

มีฝายน้ําลน/ฝาย
ทดน้ําที่เปน
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

1 2 3 4 5 พัฒนาฝายน้ําลน/
ฝายทดน้ําในหมูบาน 

ฝายน้ําลน/ฝาย
ทดน้ําไดรับการ
พัฒนาเพิ่มมาก
ขึ้น 

ปละ 1 
โครงการ 

- โครงการกอสราง
ฝายน้ําลน/ฝายทด
น้ํา 

กองชาง  

12.ปรับปรุงซอมแซม
ฝายน้ําลน 

มีฝายน้ําลนที่ไดรับ
การปรับปรุง 

1 2 3 4 5 พัฒนาฝายน้ําลนให
ใชงานไดดียิ่งขึ้น 

ฝายน้ําลนไดรับ
การบํารุงรักษา 

ปละ 1 
โครงการ 

- โครงการปรับปรุง
ซอมแซมฝายน้ําลน 

กองชาง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.04 



32 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร เทศบาลตําบลคําอาฮวน 

( งานการศึกษา ) 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยทุธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตาม 

พันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ/
เปาประสงค/

จุดมุงหมายเพื่อ
การพฒันา(ตัวชี้วัด

รวม) 

 
คาเปาหมาย 

 
กลยุทธ/แนว

ทางการพัฒนา 
ตัวชี้วัดระดับ

กลยุทธ 

ความกาวห
นาของ

เปาหมาย 
โครงการ/กจิกรรม 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวย
สนับสนุน 

58 59 60 61 62 

การพัฒนาคน
และสังคมเพื่อ
ยกระดับ
คุณภาพชีวิต 

เสริมสราง
ทองถิ่นเมือง
นาอยู 

การพฒันา
สังคมและ
คุณภาพชีวิต 
(แนวทางที่ 1) 

1.อาหารเสริม(นม)
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
เขตตําบลคําอาฮวน 

เด็กเล็กมีสุขภาพ
แข็งแรง
เจริญเติบโตตามวัย 

1 2 3 4 5 จัดซ้ืออาหารเสริม
(นม)ใหแกเด็กเล็ก
ทุกคน 

เด็กเล็กมี
สุขภาพ
แข็งแรงเพิ่มขึ้น 

ปละ 1  
โครงการ 

-โครงการอาหาร
เสริม(นม)ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ทต.
คําอาฮวน 

งาน
การศึกษา
ศาสนา
วฒันธรรม 

สํานักปลัด 

2.อาหารกลางวันศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในเขต
ตําบลคําอาฮวน 

เด็กเล็กไดบริโภค
อาหารครบทั้ง 5
หมู 

1 2 3 4 5 จางเหมาประกอบ
อาหารกลางวัน
ใหแกเด็กเล็ก 

เด็กเล็กไดรับ
บริโภคอาหาร
ครบ 5 หมู 

ปละ 1  
โครงการ 

- โครงการอาหาร
กลางวันศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ทต.คําอา
ฮวน 

งาน
การศึกษา
ศาสนา
วฒันธรรม 

สํานักปลัด 

3.อาหารเสริม(นม)  
โรงเรียนในเขต ทต.
คําอาฮวน 

นักเรียนมีสุขภาพ
แข็งแรง
เจริญเติบโตตามวัย 

1 2 3 4 5 จัดซ้ืออาหารเสริม
(นม)ใหแกนักเรียน
ในโรงเรียนในเขต 
ทต.คําอาฮวน 

นักเรียนมี
สุขภาพ
แข็งแรงเพิ่มขึ้น 

ปละ 1  
โครงการ 

-โครงการจัดซ้ือ
อาหารเสริม(นม )
โรงเรียน 

งาน
การศึกษา
ศาสนา
วฒันธรรม 

สํานักปลัด 

4.อาหารกลางวัน
นักเรียนในโรงเรียนใน
เขต ทต.คําอาฮวน 

นักเรียนไดบริโภค
อาหารครบทั้ง 5 
หมู 

1 2 3 4 5 อุดหนุนงบประมาณ
ใหแกโรงเรียนใน
เขต ทต.คําอาฮวน 

นักเรียนได
บริโภคอาหาร
กลางวันครบ
ทุกคน 

ปละ  1 
โครงการ 

- โครงการอาหาร
กลางวันนักเรียนใน
โรงเรียน ในเขต 
ทต.คําอาฮวน 

งาน
การศึกษา
ศาสนา
วฒันธรรม 

สํานักปลัด 

5.กอสรางศูนยเด็ก
เล็กที่ไดมาตรฐาน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ไดมาตรฐาน 

- 1 - 2 - ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจาก
หนวยงานที่
เกี่ยวของ 

ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กมีมาตรฐาน
เพิ่มมากขึ้น 

สองป 1 
โครงการ 

- โครงการกอสราง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

กองชาง งาน
การศึกษา
สํานักปลัด 

 
 
 
 
 



33 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร เทศบาลตําบลคําอาฮวน 

( งานการศึกษา ) 
ความ

เชื่อมโยงกับ
ยทุธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงคตาม
พันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ/
เปาประสงค/

จุดมุงหมายเพื่อการ
พัฒนา(ตัวชี้วัดรวม) 

 
คาเปาหมาย 

 
กลยุทธ/แนว

ทางการพัฒนา 
ตัวชี้วัดระดับกล

ยุทธ 
ความกาวหนา
ของเปาหมาย 

โครงการ/กจิกรรม 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวย
สนับสนุน 

58 59 60 61 62 
   6.แสดงผลงานทาง

วิชาการของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กเล็กมีขวัญ
กาํลังใจและสงเสริม
ใหเขารับการศึกษา
ในระดับที่สูงขึ้น 

1 2 3 4 5 จัดนิทรรศการ
แสดงผลงานของ
เด็กเล็กพรอมมอบ
วุฒิบัตร 

เด็กเล็กมีขวัญ
กําลังใจเพิ่มมากขึ้น 

ปละ 1 
โครงการ  

- โครงการจดัแสดง
ผลงานทางวิชาการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

งาน
การศึกษา
ศาสนา
วฒันธรรม 

 

7.ใหทุนการศึกษา
สําหรับเด็กยากจน
ผูดอยโอกาส 

สงเสริมใหเด็ก
ยากจนไดรับ
การศึกษา 

1 2 3 4 
 
 
 

5 สนับสนุน
งบประมาณเปน
ทุนการศึกษาให
เด็กยากจน ดอย
โอกาส 

เด็กยากจน 
ผูดอยโอกาสไดรับ
การสนับสนุน
งบประมาณ 

ปละ 1 
โครงการ 

-โครงการ
ทุนการศึกษา
นักเรียนผูยากจน 
ผูดอยโอกาส 

งาน
การศึกษา
ศาสนา
วฒันธรรม 

 

8.สนับสนุนคา
สาธารณูปโภคศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี
งบจายคาน้ําคาไฟ 

1 2 3 4 5 สนับสนุน
งบประมาณให
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 

ศูนยเด็กเล็กมี
งบประมาณในการ
บริหารจัดการ
เพิ่มขึ้น 

ปละ 1 
โครงการ 

- โครงการ
สนับสนุนคา
สาธารณูปโภคศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

งาน
การศึกษา
ศาสนา
วฒันธรรม 

 

9.จัดกิจกรรมวัน
เด็กแหงชาติ 

เด็ก เยาวชนมีความ
กลาที่จะแสดงออก 
และสงเสริมกิจกรรม
การเรียนรูนอกชั้น
เรียน 

1 2 3 4 5 เด็ก เยาวชนตําบล
คําอาฮวนเขารวม
กจิกรรม 

เด็กมีความกลา
แสดงออกและเกิด
การเรียนรูเพิ่มเติม
นอกชั้นเรียน 

ปละ 1 
โครงการ 

-โครงการวันเด็ก
แหงชาติ 

งาน
การศึกษา
ศาสนา
วฒันธรรม 

 

10.จัดทํา
แผนพัฒนา
การศึกษา 

เปนแนวทางในการ
บริหารงานดาน
การศึกษาและ
สอดคลองกบัความ
ตองการของทองถิ่น 

1 2 3 4 5 จัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาสามป 
แผนปฏิบัติการ
ประจําป 

การจัดทํา
แผนพัฒนา
การศึกษามี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น  

ปละ 1 
โครงการ 

-โครงการจัดทํา
แผนพัฒนา
การศึกษา 

งาน
การศึกษา
ศาสนา
วฒันธรรม 

งานวิชากร
และ
แผนงาน 

 
 
 
 



34 
 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร เทศบาลตําบลคําอาฮวน 
( งานการศึกษา ) 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยทุธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตาม 

พันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ/
เปาประสงค/

จุดมุงหมายเพื่อ
การพฒันา(ตัวชี้วัด

รวม) 

 
คาเปาหมาย 

 
กลยุทธ/แนว

ทางการพัฒนา 
ตัวชี้วัดระดับกล

ยุทธ 
ความกาวหนา
ของเปาหมาย 

โครงการ/กจิกรรม 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวย
สนับสนุน 

58 59 60 61 62 

   11.สนับสนุนคา
รับรองตอนรับ
คณะกรรมการ
ประเมินตางๆ 

การประเมินเปนไป
ดวยความ
เรียบรอย 

1 2 3 4 5 สนับสนุน
งบประมาณในการ
ตอนรับการประเมิน
จากคณะกรรมการ 

ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กผานการ
ประเมิน 

ปละ 1  
โครงการ 

-โครงการสนับสนุน
งบประมาณเปน
คาใชจายในการ
รับรองคณะบคุคล 

งาน
การศึกษา 
สํานักปลัด 

 

12.สนับสนุน
งบประมาณเพื่อ
พัฒนากิจกรรมการ
เรียนการสอนนักเรียน
ในโรงเรียนในเขต  
ทต.คําอาฮวน 

นักเรียน
ระดับประถมมี
กิจกรรมเรียนรูที่
หลากหลายมากขึ้น 

4 8 12 16 20 สนับสนุน
งบประมาณในการ
จัดกิจกรรมเพื่อ
เสริมการเรียนการ
สอน 

นักเรียนเกิดการ
เรียนรู มีทักษะ
วิชาการเพิ่มมาก
ขึ้น มีกิจกรรมเพื่อ
การเรียนรูเพิ่มขึ้น 

ปละ 4 
โครงการ 

-โครงการอุดหนุน
งบประมาณกลุม
โรงเรียนเครือขาย
คําอาฮวน 

งาน
การศึกษา
สํานักปลัด 

 

13.จัดซ้ือเคร่ืองเลน
สนาม 

เด็กไดออกกําลัง
กายและมี
พัฒนาการ
เหมาะสมตามวัย 

1 2 3 4 5 จัดซ้ือเคร่ืองเลน
สนาม 

จํานวนเคร่ืองเลน
สนามเพิ่มขึ้น 

ปละ 1 
โครงการ 

-โครงการจัดซ้ือ
เคร่ืองเลนสนาม 

งาน
การศึกษา
สํานักปลัด 

 

14.กอสรางร้ัวศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

ปองกันอันตราย
ใหกับเด็ก 

- 1 2 3 - กอสราง/ปรับปรุง
ซอมแซมร้ัว 

มีการกอสรางร้ัว
เพิ่มขึ้นและร้ังเดิม
ไดรบัการปรับปรุง 

ปละ 1 
โครงการ 

-โครงการกอสราง
ร้ัวศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 

กองชาง งาน
การศึกษาฯ 

15.ปรับปรุงอาคาร
เรียนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กใหไดมาตรฐาน 

มีอาคารเรียนที่เปน
มาตรฐานและ
ปลอดภยั 

1 2 3 4 5 การพัฒนาอาคาร
เรียนของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กใน
เขต ทต.คําอาฮวน 

อาคารเรียนที่
ไดรับการ
บํารุงรักษา 

ปละ 1 
โครงการ 

-โครงการปรับปรุง
ซอมแซมศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ใน
เขต ทต.คําอาฮวน 

กองชาง งาน
การศึกษา
สํานักปลัด 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยทุธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ/
เปาประสงค/

จุดมุงหมายเพื่อการ
พัฒนา(ตัวชี้วัดรวม) 

 
คาเปาหมาย 

 
กลยุทธ/แนว

ทางการพัฒนา 
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

ความ
กาว หนา

ของ
เปาหมาย 

โครงการ/กจิกรรม 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หนวย

สนับสนุน 
58 59 60 61 62 

การพัฒนาคน
และสังคมเพื่อ
ยกระดับ
คุณภาพชีวิต 

เสริมสราง
ทองถิ่นเมือง
นาอยู 

การพฒันา
สังคมและ
คุณภาพ
ชีวิต 
(แนวทาง  
ที่2) 

16.บริการ
การแพทยฉุกเฉิน 

มีบริการการแพทย
ฉุกเฉินที่ดีขึ้น 

1 2 3 4 5 จัดอํานวยความ
สะดวกและ
ใหบริการดาน
การแพทยฉุกเฉิน 

ประชาชนสามารถ
เขาถึงบริการเพิ่มขึ้น 

ปละ 1  
โครงการ 

- โครงการบริการ
การแพทยฉุกเฉิน 

งานสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอม 

 

17.เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
อาสาสมัคร
สาธารณสุข 

มี อสม.ที่มีศักยภาพ
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

1 2 3 4 5 อุดหนุนอาสาสมัคร
สาธารณสุข หมู 1-
16 

อสม.มีศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น 

ปละ 1 
โครงการ 

-โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพ
อาสาสมคัร
สาธารณสุขมลูฐาน 

งานสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอม 

 

18.เงินสมทบ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพตําบลคําอา
ฮวน 

มีการสนับสนุน
งบประมาณเพื่อ
ดําเนินงานและ
บริหารจัดการ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพตําบลคําอา
ฮวน 

1 2 3 4 5 สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ตําบลคําอาฮวน 

ประชาชนสามารถ
เขาถึงบริการดาน
สาธารณสุขมากขึ้น 

ปละ 1 
โครงการ 

-โครงการเงินสมทบ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพตําบลคําอา
ฮวน 

งานสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอม 

 

19.คําอาฮวนปลอด
ยงุลาย 

มีการปองกันโรค
ไขเลือดออกในชุมชน 

1 2 3 4 5 รณรงคกําจัดแหลง
เพาะพันธุลูกน้ํา
ยุงลายพรอมพน
หมอกควัน 

ลดการแพรระบาด
ของโรค 

ปละ 1 
โครงการ 

-โครงการตําบลคํา
อาฮวนปลอดลูกน้ํา
ยงุลาย 

งานสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอม 

 

20.ตําบลคําอาฮวน
ปลอดโรคพิษสุนัข
บา 

มีการปองกันโรคพิษ
สุนัขบาและลด
จํานวนสุนัขและแมว 

1 2 3 4 5 ปองกันโรคพิษสุนัข
บา 

ลดจํานวนผูปวยจาก
โรคไดมากขึ้น 

ปละ 1 
โครงการ 

-โครงการตําบลคํา
อาฮวนปลอดโรค
พิษสุนัขบา 

งานสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอม 

 

21.สงเสริมกิจกรรม
วัน อสม. 

สรางขวัญ กําลังใจ
ใหกับ อสม. 

1 2 3 4 5 สนับสนุนการจัด
กิจกรรม อสม. 

อสม.มีกําลังใจในการ
ปฏิบัติหนาที่เพิ่มขึ้น 

ปละ 1 
โครงการ 

-โครงการสนับสนุน
กิจกรรมวัน อสม. 

งานสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอม 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยทุธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ/
เปาประสงค/

จุดมุงหมายเพื่อการ
พัฒนา(ตัวชี้วัดรวม) 

 
คาเปาหมาย 

 
กลยุทธ/แนวทางการ

พัฒนา 
ตัวชี้วัดระดับกล

ยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/กจิกรรม 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 

หนวย
สนับ 
สนุน 

58 59 60 61 62 
   22.จัดหาเวชภัณฑ

เพื่อใชในศูนยกูชีพ
รวมทั้งทรายอะเบท 

บรรเทาอาการ
เจ็บปวยเบื้องตน 

1 2 3 4 5 จัดหาเวชภัณฑประจํา
ศูนยกูชีพตําบลคําอา
ฮวนรวมทั้งทรายอะเบท 

ลดอาการเจ็บปวย
ในเบื้องตนได 

ปละ 1 
โครงการ 

-โครงการจัดซ้ือ
เวชภัณฑประจําศูนยกู
ชีพ 

งานสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอม 

 

23. พัฒนา
ศักยภาพ
อาสาสมัครมูลฐาน 

อาสาสมัครมีความรู
ความเขาใจในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น 

- 1 - 2 - จัดอบรมและศึกษาดู
งานนอกสถานที ่

อาสาสมัครมูลฐาน
เขาใจบทบาท
หนาที่มากขึ้น 

สองป 1 
โครงการ 

-โครงการฝกอบรม
และศึกษาดูงาน
อาสาสมัครมูลฐาน 

งานสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอม 

 

24.สงเสริม
สนับสนุนกองทุน
สายใยรักแหง
ครอบครัว 

ความสัมพันธภายใน
ครอบครัวอบอุนมาก
ขึ้น 

1 2 3 4 5 อุดหนุนงบประมาณ
กองทุนสายใยรักแหง
ครอบครัว รพสต.บาน
เหมืองบา 

ความสัมพันธ
ระหวางแมลูก
ผูกพันกันมาก
ยิ่งขึ้น 

ปละ 1 
โครงการ 

-โครงการสนับสนุน
กิจกรรมกองทุนสายใย
รักแหงครอบครัว 

งานสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอม 

 

25. กิจกรรมชมรม 
to be number 
one คําอาฮวน 

เยาวชนใชเวลาวาง
ใหเกิดประโยชนไม
ยุงเกี่ยวกับส่ิงเสพติด 

1 2 3 4 5 สนับสนุนกิจกรรมของ
ชมรม to be number 
one 

การแพรระบาด
ของยาเสพติด
ลดลงเยาวชนใช
เวลาวางใหเกิด
ประโยชน 

ปละ 1 
โครงการ 

-โครงการสงเสริม
กิจกรรมของชมรม to 
be number one 

งานสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอม 

 

26.สงเสริมการรับ
บริจาคโลหิต 

ประชาชนเขารวม
บริจาคโลหิตเพิ่มขึ้น 

1 2 3 4 5 อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอเมืองใน
การรับบริจาคโลหติ 

การรับบริจาค
โลหติมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

ปละ 1 
โครงการ 

-โครงการสนับสนุน
การรับบริจาคโลหิตที่
ทําการปกครองอําเภอ
เมือง 

งานสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอม 

 

27.ฝกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพชุด
ปฏิบัติการกูชีพ
กูภัยทต.คําอาฮวน 

มีการฝกอบรม
ทบทวนเพื่อใหมี
ความพรอมในการ
ปฏิบัติงาน 

1 2 3 4 5 จัดฝกอบรมชุด
ปฏิบัติการกูชีพและ
เจาหนาที่ ทต.คําอาฮวน 

ชุดปฏิบัติการกูชีพ
กูภัยมีความพรอม
เพิ่มมากขึ้น 

ปละ 1 
โครงการ 

-โครงการฝกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพชุด
ปฏิบัติการกูชีพกู
ภยทต.คําอาฮวน 

งานสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอม 
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( งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน ) 
ความ

เชื่อมโยงกับ
ยทุธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ/
เปาประสงค/

จุดมุงหมายเพื่อการ
พัฒนา(ตัวชี้วัดรวม) 

 
คาเปาหมาย 

 
กลยุทธ/แนวทางการ

พัฒนา 
ตัวชี้วัดระดับกล

ยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/กจิกรรม 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวย
สนับสนุน 

58 59 60 61 62 
การพัฒนาคน
และสังคมเพื่อ
ยกระดับ
คุณภาพชีวิต 

เสริมสราง
ทองถิ่นเมือง
นาอยู 

การพฒันา
สังคมและ
คุณภาพชีวิต 
(แนวทางที่3) 

28.จัดงานเฉลิมพระ
เกียรติพระบาท 
สมเด็จพระเจาอยูหัว
และสมเด็จพระนาง
เจาสิริกิตต 

มีการจัดงานเฉลิม
พระเกียรติเนื่องใน
วันพอแหงชาติและ
วันแมแหงชาติ  

2 4 6 8 10 จัดงานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวและสมเด็จ
พระบรมราชินีนารถ 

ประชาชนไดรวม
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดี รําลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณ 

ปละ  2 
โครงการ 

-โครงการจัดงาน
เฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในวันพอ
แหงชาติ 

งาน
การศึกษา
ศาสนา
วฒันธรรม 

 

29.รวมจัดงาน
กาชาดและงาน
ประจําปจังหวัด
มุกดาหาร 

มีการจัดงานกาชาด
และงานประจําป
จังหวัดมุกดาหาร 

1 2 3 4 5 อุดหนุนงบประมาณใน
การจัดงานกาชาดและ
งานประจําปจังหวัด
มุกดาหาร 

ประชาชนไดรวม
ทําบุญและอนุรักษ
สืบสานประเพณีอัน
ดีงาม 

ปละ 1 
โครงการ 

-โครงการอุดหนุน
งบประมาณในการ
จัดงานกาชาดและ
งานประจําป 
จังหวัดมุกดาหาร 

งาน
การศึกษา
ศาสนา
วฒันธรรม 

 

30.จัดงานประเพณี
บุญบั้งไฟประจําป 

มีการจัดงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ
ประจําป 

1 2 3 4 5 จัดงานประเพณีของชาว
ตําบลคําอาฮวนเพื่อเปน
ขวัญกําลังใจใหกับ
เกษตรกร 

สงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิง
วฒันธรรมและสราง
ขวัญกําลังใจให
เกษตรกร 

ปละ  1 
โครงการ 

-โครงการอนรุกัษ
ประเพณีบุญบั้งไฟ
ตําบลคําอาฮวน 

งาน
การศึกษา
ศาสนา
วฒันธรรม 

 

31.จัดกิจกรรม 
สงเสริมพระพุทธ 
ศาสนาคายวิปสสนา  
กรรมการ 

มกีารสืบสานและเผย
แผพระพุทธศาสนา
ใหกับเยาวชนรุนหลัง
ไดเรียนรูและปฏิบัติ 

1 2 3 4 5 สนับสนุนการจัด
กิจกรรมคายวิปสสนา
กรรมการของชุมชน 

ประชาชนเขารวม
กิจกรรมคาย
วิปสสนากรรมฐาน
เพิ่มมากขึ้น 

ปละ 1 
โครงการ 

-โครงการอุดหนุน
คายวิปสสนา
กรรมการตําบลคํา
อาฮวน 

งาน
การศึกษา
ศาสนา
วฒันธรรม 

 

32.สงเสริมการจัด
กิจกรรมวันสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนา 

ปลูกฝงจิตสํานึกและ
เพื่อการสืบสาน
ประเพณีในวันสําคัญ
ตางๆทางศาสนาไว 

2 4 6 8 10 จัดกิจกรรมวันสําคัญ
ทางศาสนา ไดแก วัน
มาฆบูชา วันเขาพรรษา 

ประชาชนผูเชารวม
กิจกรรมวันสําคัญ
ทางศาสนา 

ปละ 2 
โครงการ 

- โครงการจดั
กิจกรรมวันสําคัญ
ทางศาสนา 

งาน
การศึกษา
ศาสนา
วฒันธรรม 

 

 
 
 
 



38 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร เทศบาลตําบลคําอาฮวน 

( งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน ) 
ความ

เชื่อมโยงกับ
ยทุธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ/
เปาประสงค/

จุดมุงหมายเพื่อการ
พัฒนา(ตัวชี้วัดรวม) 

 
คาเปาหมาย 

 
กลยุทธ/แนวทางการ

พัฒนา 
ตัวชี้วัดระดับกล

ยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/กจิกรรม 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวย
สนับสนุน 

58 59 60 61 62 
   33.ประกวดสวดมนต

ทํานองสรภัญญะ
เยาวชนตําบลคําอา
ฮวน 

ปลูกฝงและสืบสาน
อนุรักษประเพณีอันดี
งามของทองถิ่นใหคง
อยูสืบไป 
  

1 2 3 4 5 จัดการแขงขันสวดมนต
ทํานองสรภัญญะ
เยาวชนตําบลคําอาฮวน 

เยาวชนไดรวมสืบ
สาน อนุรักษภูมิ
ปญญาของทองถิ่น
เพิ่มมากขึ้น 

ปละ 1 
โครงการ 

-โครงการประกวด
สวดมนตทํานอง
สรภัญญะเยาวชน
ตําบลคําอาฮวน 

งาน
การศึกษา
ศาสนา
วฒันธรรม 

 

34.รวมอนุรักษ
ประเพณีของทองถิ่น 

สืบสานประเพณีของ
อันดีงามทองถิ่นใหคง
อยูสืบไป 

1 2 3 4 5 สนับสนุนงบประมานใน
การจัดกิจกรรมอนุรักษ
ประเพณีอันดีงามของ
ทองถิ่นทั้ง 16 หมูบาน 

มีการอนุรักษ
ประเพณีอันดีงาม
ของทองถิ่นใหคงอยู
สืบไป 

ปละ 1 
โครงการ 

-โครงการสนับสนุน
กิจกรรมบุญ
ประเพณีอันดีงาม
ประจําหมูบาน 

งาน
การศึกษา
ศาสนา
วฒันธรรม 

 

35.รวมอนุรักษ
ประเพณีบุญผะเหวด 

อนุรักษและสืบสาน
ศิลปวฒันธรรม
ประเพณีของทองถิ่น 

1 2 3 4 5 สนับสนุนการจัด
กิจกรรมบุญผะเหวด
ของบานโนนสะอาด 

ประชาชนได
แสดงออกถึงความ
สามัคคีและมีโอกาส
ไดสบืสานาประเพณี
อันดีงามของทองถิ่น
ใหคงสืบไป 

ปละ 1 
โครงการ 

-โครงการสนับสนุน
ประเพณีบญุผะ
เหวด 

งาน
การศึกษา
ศาสนา
วฒันธรรม 

 

36. จัดงานวันลอย
กระทง 

อนุรักษและมี
ประเพณีอันดีงาม
ของทองถิ่น 

1 2 3 4 5 จัดกิจกรรมสืบสาน
ประเพณีอันดีงามของ
ทองถิ่น 

ประชาชนเขารวม
กิจกรรมเพิ่มมากขึ้น 

ปละ    1 
โครงการ 

- โครงการจัดงาน
วันลอยกระทง 

งาน
การศึกษา
ศาสนา
วฒันธรรม 

 

37.อนุรักษการแสดง
ศิลปพื้นบาน 

มีการสงเสริมและ
อนุรักษฟนฟู
ศิลปวฒันธรรม 

1 2 3 4 5 จัดกิจกรรมสงเสริมและ
อนุรักษฟนฟู
ศิลปวฒันธรรม 

มีศิลปวัฒนธรรมที่
ไดรับการฟนฟูและ
อนุรักษเพิ่มขึ้น 

ปละ    1 
โครงการ 

-โครงการอนรุกัษ
การแสดงศิลป
พื้นบาน 

งาน
การศึกษา
ศาสนา
วฒันธรรม 

 

 
 
 
 



39 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร เทศบาลตําบลคําอาฮวน 

( สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน ) 
ความ

เชื่อมโยงกับ
ยทุธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ/
เปาประสงค/

จุดมุงหมายเพื่อการ
พัฒนา(ตัวชี้วัดรวม) 

 
คาเปาหมาย 

 
กลยุทธ/แนวทางการ

พัฒนา 
ตัวชี้วัดระดับกล

ยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/กจิกรรม 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวย
สนับสนุน 

58 59 60 61 62 
การพัฒนาคน
และสังคมเพื่อ
ยกระดับ
คุณภาพชีวิต 

เสริมสราง
ทองถิ่นเมือง
นาอยู 

การพฒันา
สังคมและ
คุณภาพชีวิต 
(แนวทางที่ 
4) 

38.ฝกอบรมอาชีพ
ตางๆ 

ประชาชนมีงานทํามี
รายไดเพิ่มขึ้น 

1 2 3 4 5 จัดฝกอบรมใหแก
ประชาชน 

ผูเขารับการ
ฝกอบรมมีงาน มี
รายไดเพิ่มขึ้น 

ปละ 1 
โครงการ 

-โครงการฝกอบรม
อาชีพตางๆ 

งาน
สวสัดิการ
และสังคม 

สํานักปลัด 

39.ปลูกพืชผักสวน
ครัวร้ังกินได 

ประชาชนมีแหลง
อาหารเพิ่มมากขึ้น 
สามารถลดรายจาย
ในครอบครัวได 

1 2 3 4 5 จัดฝกอบรม จัดหาพันธุ
พืชใหกับครอบครัวที่ไม
ผานเกณฑ จปฐ. และ
ครอบครัวที่สนใจเขา
รวมโครงการ 

สามารถเพิ่มแหลง
อาหารใหกับ
ครอบครัว และเพิ่ม
รายไดเสริม 

ปละ 1 
โครงการ 

-โครงการปลูก
พืชผักสวนครัวร้ัว
กินได 

งาน
สวสัดิการ
และสังคม 

สํานักปลัด 

40. เสริมสราง
ความสัมพันธใน
ครอบครัว 

เพื่อใหผูเขารับการ
อบรมไดมองเห็น
รากเหงาของปญหา 
รากเหวาของ
ความคิด ไดตระหนัก
ถึงความคิด ทบทวน
ความทุกขสุขของ
ครอบครัว 

1 2 3 4 5 จดัฝกอบรม บรรยายให
ความรูกับครอบครัว
กลุมเปาหมายถึง
ความสําคัญของสถาบัน
ครอบครัว การปฏบิตัิ
ตอกันของสมาชิกใน
ครอบครัว 

ความสัมพันธของ
คนในครอบครัว
กลุมเปาหมายดีขึ้น 
รูจักทบทวนและ
แกไขปญหาตางๆที่
เกิดขึ้น 

ปละ 1 
โครงการ 

-โครงการเสริมสราง
ความสัมพันธใน
ครอบครัว 

งาน
สวสัดิการ
และสังคม 

 

41.พาลูกจูงหลาน
เขาวัด 

เพื่อแสดงออกถึง
ความสามัคคีของ
ประชาชนในการมี
สวนรวมกับชุมชน 

1 2 3 4 5 จัดใหมีกิจกรรมการมี
สวนรวมของคนใน
ชุมชน เชนบุญประเพณี
ของหมูบาน 

-จํานวนผูเขารวม
กจิกรรม 

ปละ 1 
โครงการ 

-โครงการพาลูกจูง
หลานเขาวัด 

งาน
สวสัดิการ
และสังคม 

 

 
 
 
 
 
 



40 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร เทศบาลตําบลคําอาฮวน 

( สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน ) 
ความ

เชื่อมโยงกับ
ยทุธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ/
เปาประสงค/

จุดมุงหมายเพื่อการ
พัฒนา(ตัวชี้วัดรวม) 

 
คาเปาหมาย 

 
กลยุทธ/แนวทางการ

พัฒนา 
ตัวชี้วัดระดับกล

ยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/กจิกรรม 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวย
สนับสนุน 

58 59 60 61 62 
   42.ศูนยเรียนรูตําบล

คําอาฮวน 
มีการกอสรางศูนย
เรียนรูตําบลคําอา
ฮวนเพื่อเปนสถานที่
ในการศึกษา เปน
สถานที่ในการ
ฝกอบรมอาชีพตางๆ 

1 2 3 4 5 ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อกอสรางศูนยการ
เรียนรูชุมชนตําบลคําอา
ฮวน 

มีศูนยการเรียนรู
เพิ่มขึ้น 

ปละ 1 
โครงการ 

-โครงการกอสราง
ศูนยการเรียนรู
ชุมชนตําบลคําอา
ฮวน 

งาน
สวสัดิการ
และสังคม
สงเคราะห 

กองชาง 

   43..สงเสริมการปลูก
พืชสมุนไพร 

อบรมการปลูกพืช
สมุนไพรใหกับ
กลุมเปาหมายที่
สมคัรใจ 

1 2 3 4 5 จัดฝกอบรมการปลูกพืช
สมุนไพรใหกับ
ประชาชน
กลุมเปาหมาย  

มีการใชสมุนไพรใน
ชีวิตประจําวันเพิ่ม
มากขึ้น 

ปละ 1 
โครงการ 

-โครงการสงเสริม
การปลูกพืช
สมุนไพร 

งาน
สวสัดิการ
และสังคม
สงเคราะห 

 

   44.พัฒนากลุมสตรี
ตําบลคําอาฮวน 

เพิ่มบทบาทของกลุม
สตรีในเขตตําบลคํา
อาฮวน สงเสริมการมี
สวนรวม สรางความ
สามัคคีในกลุมสตรี 
รวมอนุรักษ
วฒันธรรมของ
ทองถิ่น 

1 2 3 4 5 -จัดอบรมใหสมาชิกกลุม
สตรีไดรับทราบถึง
บทบาทของสตรีไทยใน
ฐานะที่เปนแมบาน แม
ของลูก  
-รวมทําบุญตักบาตรใน
กิจกรรมคายวิปสสนา
กรรมฐาน 

จํานวนสตรีในแตละ
หมูบานเขารวม
กจิกรรม 

ปละ 1 
โครงการ 

-โครงการพฒันา
กลุมสตรีตําบลคํา
อาฮวน 

งาน
สวสัดิการ
และสังคม
สงเคราะห 

 

   45.สนับสนุนการ
ดําเนินการของกลุม
เด็ก เยาวชน  

สงเสริมเยาวชนใหมี
ความคิดริเร่ิม
สรางสรรค มี
กิจกรรมรวมทํากับ
สวนรวม 

1 2 3 4 5 สนับสนุนการ
ดําเนินงานของสภาเด็ก
เยาวชนตําบลคําอาฮวน
ใหเขมแข็ง 

จํานวนเยาวชนที่
เขารวมกิจกรรมแต
ละกิจกรรมกับ
สวนรวม 

ปละ 1 
โครงการ 

-โครงการสนับสนุน
กิจกรรมสภาเด็ก
และเยาวชนตําบล
คําอาฮวน 

งาน
สวสัดิการ
และสังคม
สงเคราะห 

 

 
 
 
 



41 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร เทศบาลตําบลคําอาฮวน 

( สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน ) 
ความ

เชื่อมโยงกับ
ยทุธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ/
เปาประสงค/

จุดมุงหมายเพื่อการ
พัฒนา(ตัวชี้วัดรวม) 

 
คาเปาหมาย 

 
กลยุทธ/แนวทางการ

พัฒนา 
ตัวชี้วัดระดับ 

กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/กจิกรรม 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวย
สนับสนุน 

58 59 60 61 62 
   46.สงเสริมการ

ปรับปรุงบํารุงดินโดย
ใชปุยพืชสด 

เพื่อรักษาสภาพของ
ดินใหสามารถ
เพาะปลูกไดนานมาก
ยิ่งขึ้น 

1 2 3 4 5 จัดซ้ือพันธุพืชสําหรับ
เปนปุยพืชสดบํารุงดิน
ใหกับเกษตรกร
กลุมเปาหมาย 

จํานวนเกษตรกรที่
เขารวมโครงการเพิ่ม
มากขึ้น 

ปละ 1 
โครงการ 

-โครงการสงเสริม
การปรับปรุงบาํรุง
ดินโดยการใชปุยพืช
สด 

งาน
สวสัดิการ
และสังคม
สงเคราะห 

 

   47.สงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติหนาที่ของ
คณะกรรมการ
หมูบาน 

เพิ่มประสิทธิภาพ 
ศักยภาพ
คณะกรรมการ
หมูบาน ในการ
ขับเคล่ือนการ
ดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 -สนับสนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอเมืองใน
การจัดกิจกรรม 
-จัดฝกอบรมเพิ่ม
ศักยภาพการปฏิบัติ
หนาที่ของ
คณะกรรมการหมูบาน 

การปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการ
หมูบานมี
ประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้น 

ปละ 1 
โครงการ 

-โครงการฝกอบรม
การปฏิบัติหนาที่
ของคณะกรรมการ
หมูบานตําบลคําอา
ฮวน 

งาน
สวสัดิการ
และสังคม
สงเคราะห 

 

   48.เพิ่มประสิทธิภาพ
การทํางานของ
หมูบาน 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานของ
หมูบานในเขต ทต.
คําอาฮวน 

1 2 3 4 5 -สนับสนุนงบประมาณ
ในการขยายเขตเสียง
ตามสายภายในหมูบาน
ตําบลคําอาฮวน 16 
หมูบาน 

ประชาชนในหมูบาน
ไดรับฟงขอมูล
ขาวสารเพิ่มมากขึ้น 

ปละ 1 
โครงการ 

-โครงการขยายเขต
เสียงตามสาย
ภายในหมูบาน  

งาน
สวสัดิการ
และสังคม
สงเคราะห 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร เทศบาลตําบลคําอาฮวน 
ความ

เชื่อมโยงกับ
ยทุธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ/
เปาประสงค/จุดมุงหมาย
เพื่อการพัฒนา(ตัวชี้วัด

รวม) 

 
คาเปาหมาย 

 
กลยุทธ/แนวทางการ

พัฒนา 
ตัวชี้วัดระดับกล

ยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/กจิกรรม 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวย
สนับสนุ

น 
58 59 60 61 62 

  การพฒันา
สังคมและ
คุณภาพ
ชีวิต 
(แนวทาง 
ที่ 5) 

49.อบรมแกนนํา
เพื่อสุขภาพประจํา
หมูบาน 

เพื่ออบรมประชาชนเปน
แกนนําในการออกกําลัง
กาย 

1 2 3 4 5 จัดฝกอบรมประชาชน
ในหมูบานเปนแกนนํา
สุขภาพประจําหมูบาน 

จํานวนประชาชนที่
เขารวมออกกําลัง
กายมีเพิ่มมากขึ้น 

ปละ 1 
โครงการ 

-โครงการฝกอบรม
แกนนําออกกําลัง
กายประจําหมูบาน 

งาน 
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดลอม 

สํานัก
ปลัด 

50. สนับสนุน
อุปกรณออกกําลัง
กายกลางแจง/
อุปกรณกีฬาใหกับ
หมูบาน 

เพื่อสงเสริมการออก
กําลังกายของคนใน
หมูบาน 
 

1 2 3 4 5 จัดซ้ืออุปกรณการออก
กําลังกายกลางแจง/
อุปกรณกีฬาใหกับ
หมูบาน 

จํานวนผูที่ออกกําลัง
กายมีเพิ่มมากขึ้น 

ปละ 1 
โครงการ 

-โครงการจัดซ้ือวัสดุ
อุปกรณการออก
กําลังกายกลางแจง 

งาน
การศึกษา
ศาสนา
วฒันธรรม 

สํานัก
ปลัด 

51. ปรับปรุงสวน
สุขภาพเฉลิมพระ
เกียรติตําบลคําอา
ฮวน 

มีการปรับปรุงสวน
สุขภาพ พรอมกอสราง
อาคารเอนกประสงค   

1 2 3 4 5 ปรับปรุงสวนสุขภาพ
เฉลิมพระเกียรติตําบล
คําอาฮวน  พรอม
กอสรางอาคาร
เอนกประสงค  

สวนสุขภาพได
มาตรฐานมากยิ่งขึ้น 
จํานวนผูมาใช
ประโยชนเพิ่มมาก
ขึ้น 

ปละ 1 
โครงการ 

-โครงการปรับปรุง
สวนสุขภาพเฉลิลม
พระเกียรติตําบลคํา
อาฮวน 

งาน
การศึกษา
ศาสนา
วฒันธรรม 

 

52. แขงขันกีฬา
เซปค ตระกรอ
ตําบลคําอาฮวน 

สงเสริมสนับสนุนการ
ออกกําลังกายใหกับ
เยาวชน ประชาชนทั่วไป 

1 2 3 4 5 จัดการแขงขันกีฬา
เซปคตระกรอตําบลคํา
อาฮวน 

จํานวนประชาชนที่
เขารวมการแขงขัน
กีฬาเซปคตระกรอ 

ปละ 1 
โครงการ 

-โครงการจัดการ
แขงขันกีฬาเซปค 
ตระกรอตําบลคําอา
ฮวน 

งาน
การศึกษา
ศาสนา
วฒันธรรม 

 

53.แขงขันชกมวย
ไทย-ลาวเพื่อ
สงเสริมการ
ทองเที่ยว 

เพื่อสนับสนุนอนุรักษ
ศิลปมวยไทยใหคงอยู
สืบไป เพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวใหเกิดขึ้นใน
ตําบล และเผยแพรศิลป
มวยไทยใหสืบทอดตอไป 

1 2 3 4 5 จัดการแขงขันชกมวย
ไทย-ลาว เพื่อสงเสริม
การทองเที่ยว 

จํานวนผูที่เขารวม
ชมกิจกรรมการ
แขงขันชกมวยไทย-
ลาว 

ปละ 1 
โครงการ 

-โครงการแขงขันชก
มวยไทย-ลาวเพื่อ
สงเสริมการ
ทองเที่ยว 

งาน
การศึกษา
ศาสนา
วฒันธรรม 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร เทศบาลตําบลคําอาฮวน 
( การสงเสริมกีฬานันทนาการและการทองเท่ียว ) 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยทุธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ/
เปาประสงค/

จุดมุงหมายเพื่อการ
พัฒนา(ตัวชี้วัดรวม) 

 
คาเปาหมาย 

 
กลยุทธ/แนวทางการ

พัฒนา 
ตัวชี้วัดระดับกล

ยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/กจิกรรม 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวย
สนับสนุน 

58 59 60 61 62 
   54. กอสรางลาน

กฬีา/สนามกีฬา 
มีการกอสรางลาน
กฬีา/สนามกีฬาในเขต
ตําบลคําอาฮวน 

1 2 3 4 5 กอสรางลานกีฬา/สนาม
กีฬาในเขตตําบลคําอา
ฮวน 

จํานวนลานกีฬา/
สนามกีฬาเพิ่มมาก
ขึ้น 

ปละ 1 
โครงการ 

-โครงการกอสราง
ลานกีฬา /สนาม
กีฬาในเขตตําบลคํา
อาฮวน 

งาน
การศึกษา
ศาสนา
วฒันธรรม 

สํานักปลัด 

   55. การแขงขัน
กีฬามุกดาหาร-สห
วันนะเขต 
มาราธอนนานาชาติ 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 
และเพื่อใหเยาวชน
และประชาชนทั่วไปได
เห็นความสําคัญของ
การออกกําลังกายอัน
เปนการเสริมสราง
สุขภาพไมพึงพายาเสพ
ติด 

1 2 3 4 5 สนับสนุนการจัดการ
แขงขันกีฬามุกดาหาร-
สหวันนะเขตมาราธอน
นานาชาติ โดยการ
อุดหนุนหนวยงานที่
เกี่ยวของ 

ประชาชนที่เขารวม
กจิกรรม 

ปละ 1 
โครงการ 

-โครงการแขงขนั
มุกดาหาร-สหวันนะ
เขตมาราธอน
นานาชาติ 

งาน
การศึกษา
ศาสนา
วฒันธรรม 

สํานักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร เทศบาลตําบลคําอาฮวน 

( การรักษาความสงบเรียบรอย การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ) 
ความ

เชื่อมโยงกับ
ยทุธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ/
เปาประสงค/

จุดมุงหมายเพื่อการ
พัฒนา(ตัวชี้วัดรวม) 

 
คาเปาหมาย 

 
กลยุทธ/แนวทางการ

พัฒนา 
ตัวชี้วัดระดับกล

ยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/กจิกรรม 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวย
สนับสนุน 

58 59 60 61 62 
  การพฒันา

สังคมและ
คุณภาพชีวิต
(แนวทางที่ 
6) 

56. ชวยเหลือ
ผูประสบภัยทาง
ธรรมชาติ 

มีการเตรียมความพรอม
ในการใหความ
ชวยเหลือผูประสบภัย
ทางธรรมชาติ 

1 2 3 4 5 เตรียมความพรอมใน
การใหความ
ชวยเหลือ
ผูประสบภัยทาง
ธรรมชาติ 

ผูประสบภัย
ธรรมชาติไดรับการ
ชวยเหลือเพิ่มขึ้น 

ปละ 1 
โครงการ 

-โครงการชวยเหลือ
ผูประสบภัย
ธรรมชาติ 

งานปองกัน 
และบรรเทา   
สาธารณภัย 

สํานักปลัด 

57. ฝกอบรมและ
ทบทวน อปพร. 

มีการฝกอบรมและฝก
ทบทวน เพื่อใหมีความ
พรอมในการปฏิบัติงาน
ตลอดเวลา 

1 2 3 4 5 จัดฝกอบรมทบทวน  
อปพร. เพื่อใหมีความ
พรอมในการ
ปฏิบัติงาน 

จํานวน อปพร.มี
ความพรอมในการ
ปฏิบัติงานมีเพิ่ม
มากขึ้น 

ปละ 1 
โครงการ 

-โครงการฝกอบรม 
และฝกทบทวน  
อปพร. ตําบลคําอา
ฮวน 

งานปองกัน 
และบรรเทา   
สาธารณภัย 

สํานักปลัด 

58. รณรงคลด
อุบัติเหตุชวย
เทศกาล 

มีการเฝาระวังปองปราม
การกระทําผิดกฎหมาย
จราจรและการ
ใหบริการประชาชน
เพิ่มขึ้น 

1 2 3 4 5 จัดต้ังศูนยอํานวย
ความสะดวกบริการ
ประชาชนในเทศกาล
ปใหมและเทศกาล
สงกรานต 

จํานวนคร้ังในการ
เกดิอบุตัเิหตุลดลง 

ปละ 1 
โครงการ 

-โครงการรณรงคลด
อุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาล 

งานปองกัน 
และบรรเทา   
สาธารณภัย 

 

59. จัดงานวัน   
อปพร. 

มีการสรางขวัญกําลังใจ
ในการปฏิบัติงานและ
เผยแพรผลงานของศูนย 
อปพร. ทต.  คําอาฮวน
เพิ่มขึ้น 

1 2 3 4 5 จัดกิจกรรมในวัน     
อปพร. ประจําป 

สมาชิก อปพร.มี
ขวัญและกําลังใจใน
การปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น 

ปละ 1 
โครงการ 

โครงการจัดงานวัน 
อปพร. ประจําป 

งานปองกัน 
และบรรเทา   
สาธารณภัย 

 

60. ใหความรูใน
เร่ืองของวินัยจราจร 

เพื่อสรางความเขาใจ
ใหกับประชาชนในการ
ใชรถใชถนนเพื่อให
ถูกตองตามกฎหมาย 

1 2 3 4 5 จัดฝกอบรมความรู
เกี่ยวกับวันัยจราจร
ใหกับประชาชนใน
พื้นที ่

จํานวนผูเขารวม
กจิกรรม 

ปละ 1 
โครงการ 

-โครงการฝกอบรม
ความรูเร่ืองวินัย
จราจร 

งานปองกน
และบรรเทา
สาธารณภัย 

 

 
 
 
 



45 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร เทศบาลตําบลคําอาฮวน 

( การรักษาความสงบเรียบรอย การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ) 
ความ

เชื่อมโยงกับ
ยทุธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ/
เปาประสงค/

จุดมุงหมายเพื่อการ
พัฒนา(ตัวชี้วัดรวม) 

 
คาเปาหมาย 

 
กลยุทธ/แนวทางการ

พัฒนา 
ตัวชี้วัดระดับกล

ยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/กจิกรรม 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวย
สนับสนุน 

58 59 60 61 62 
   61. ซอมแผนการ

ปองกันและระงับ
อัคคีภัย 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของ อป
พร. ใหสามารถมี
ความพรอมในการ
ปฏิบัติงาน 

1 2 3 4 5 จัดฝกซอมแผนการ
ปองกันและระงับ
อัคคีภัยรวมกับ
หนวยงานตางๆภายใน
เขตตําบลคําอาฮวน 

สมาชิก อปพร.มี
ความพรอมในการ
ปฏิบัติหนาที่เพิ่ม
มากขึ้น 

ปละ 1 
โครงการ 

-โครงการฝกซอม
แผนการปองกัน
และระงับอัคคีภัย 
ทต.คําอาฮวน 

งานปองกัน 
และบรรเทา   
สาธารณภัย 

สํานักปลัด 

62. ลดการเผาตอซัง
ขาวและลดการเผา
ในที่โลง 

เพื่อลดปริมาณการ
เผาตอซังขาวของ
เกษตรกรหลังฤดูเกบ็
เกี่ยว  

1 2 3 4 5 จัดฝกอบรม รณรงค 
ประชาสัมพันธลดการ
เผาตอซังขาว และการ
เผาในที่โลงตามเทือก
สวนไรนา 

ลดปริมาณการเผา
ตอซังขาวและการ
เผาในที่โลงไดเพิ่ม
มากขึ้น 

ปละ 1 
โครงการ 

-โครงการรณรงคลด
การเผาตอซังขาว
และลดการเผาในที่
โลง 

งานปองกัน 
และบรรเทา   
สาธารณภัย 

สํานักปลัด 

63. สงเสริมและ
สรางความปรองดอง
สมานฉันทของคนใน
ตําบล 

สรางความปรองดอง
สมานฉันทของคนใน
ชุมชนใหเกิดความรัก
สามคัคี 

1 2 3 4 5 จัดกิจกรรมเพื่อสราง
จิตสํานึก เทิดทูนและ
พิทักษไวซ่ึงชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย 

จํานวนผูเขารวม 
กจิกรรม 

ปละ 1 
โครงการ 

-โครงการสงเสริม
และสรางความ
ปรองดอง
สมานฉันท 

งานปองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 

 

64. ออกหนวยบําบัด
ทุกขบํารุงสุขสราง
รอยยิ้มใหกับ
ประชาชน 

จัดกิจกรรมออก
หนวยบําบัดทุกข
บํารุงสุขใหกับ
ประชาชน 

1 2 3 4 5 อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอเมืองใน
การจัดกิจกรรมออก
หนวยบําบัดทุกขบํารุง
สุขสรางรอยยิ้มใหกับ
ประชาชน 

จํานวนผูเขารวม
กจิกรรม 

ปละ 1 
โครงการ 

-โครงการจดั
กิจกรรมออกหนวย
บําบัดทุกขบํารุงสุข
สรางรอยยิ้มใหกับ
ประชาชน 

งานปองกน
และบรรเทา
สาธารณภัย 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร เทศบาลตําบลคําอาฮวน 

( การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ) 
ความ

เชื่อมโยงกับ
ยทุธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ/
เปาประสงค/

จุดมุงหมายเพื่อการ
พัฒนา(ตัวชี้วัดรวม) 

 
คาเปาหมาย 

 
กลยุทธ/แนวทางการ

พัฒนา 
ตัวชี้วัดระดับกล

ยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/กจิกรรม 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวย
สนับสนุน 

58 59 60 61 62 
  การพฒันา

สังคมและ
คุณภาพชีวิต 
แนวทางที่ 7 

65. แขงขันกีฬาคํา
อาฮวนสัมพันธตาน
ยาเสพติดประจาํป 

เยาวชนและ
ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยที่ดีขึ้น 

     จัดกิจกรรมแขงขันกีฬา
ตานยาเสพติดประจาํป 
-ฟตุบอล 7 คน 
- วอลเลยบอล 

ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรงเพิ่มขึ้น รูจัก
ใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน 

ปละ 1 
โครงการ 

-โครงการแขงขนั
กีฬาคําอาฮวน
สัมพันธตานยาเสพ
ติด 

งาน
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดลอม 

สํานักปลัด 

66. ปองกันและ
แกไขปญหายาเสพ
ติด 

มีการปองกันกลุม
เส่ียง กลุมเด็กและ
เยาวชนไมใหเขาไป
เกี่ยวของกับยาเสพ
ติด 

3 6 9 12 15 -อุดหนุนงบประมาณให
ที่ทําการปกครองอําเภอ
เมืองจัดกิจกรรมคาย
บาํบดัยาเสพติด 
-อบรมใหความรูกับ
ประชาชนทั่วไป 
-จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ
ตรวจปสสาวะเพื่อหา
สารเสพติด 

ปญหายาเสพติดใน
พื้นที่ลดลง 

ปละ 3 
โครงการ 

-โครงการคายบําบัด
เพื่อปองกันและ
แกไขปญหายาเสพ
ติด 
-โครงการฝกอบรม
ใหความรู 
-โครงการจัดซ้ือวัสดุ
อปุกรณ 

งาน
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดลอม 

สํานักปลัด 

67.วันตอตานยาเสพ
ติดโลก (26 มิถุนายน 
) 

เยาวชน ประชาชน
ทั่วไปเขาใจถึงโทษ
ภัยของยาเสพติดทุก
ชนิด 

1 2 3 4 5 จัดทําปาย แผนพับ เดิน
รณรงค ประชาสัมพันธ 
ถึงโทษภัยของสารเสพ
ติดทุกชนิด  

ปญหายาเสพติดใน
พื้นที่ลดลง 

ปละ 1 
โครงการ 

-โครงการวนั
ตอตานยาเสพติด
โลก 

งาน
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดลอม 

สํานักปลัด 

68. ปายเตือนสราง
จิตสํานึกปองกันยา
เสพติดในหมูบาน 

มีการสรางจิตสํานึก
ของบคุคลให
ตระหนักถึงพิษภัย
ของยาเสพติด 

1 2 3 4 5 จัดทําปายเตือนโทษของ
ยาเสพติด จํานวน 16 
หมูบาน 

ประชาชนมี
จิตสํานึกที่ดีเพิ่มขึ้น 

ปละ 1 
โครงการ 

-โครงการปายเตือน
สรางจิตสํานึก
ปองกันยาเสพติดใน
หมูบาน 

งาน
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดลอม 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร เทศบาลตําบลคําอาฮวน 
( การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ) 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยทุธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ/
เปาประสงค/

จุดมุงหมายเพื่อการ
พัฒนา(ตัวชี้วัดรวม) 

 
คาเปาหมาย 

 
กลยุทธ/แนวทางการ

พัฒนา 
ตัวชี้วัดระดับกล

ยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/กจิกรรม 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวย
สนับสนุน 

58 59 60 61 62 
   69. ขับเคล่ือน

สมัชชาหมูบาน /พลัง
แผนดินเอาชนะยา
เสพติดอําเภอเมือง
มุกดาหาร 

มีเครือขายในการ
ดําเนินงานดานยา
เสพติด 

1 2 3 4 5 สนับสนุนงบประมาณ
แกพลังแผนดินเอาชนะ
ยาเสพติดอําเภอเมือง
มุกดาหาร 

มีเครือขายในการ
ปองกันยาเสพติด
เพิ่มมากขึ้น 

ปละ 1 
โครงการ 

-โครงการสนับสนุน
พลังแผนดิน
เอาชนะยาเสพติด
อําเภอเมือง
มุกดาหาร 

งาน
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดลอม 

สํานักปลัด 

   70.โรงเรียนสีขาว
ปลอดยาเสพติด 

เยาวชนภายใน
สถานศึกษาไมยุง
เกี่ยวกับสารเสพติด
ทุดชนิด 

1 2 3 4 5 จดักจิกรรมรณรงค 
อบรมใหความรู สราง
ความเขาใจถึงโทษภัย
ของสารเสพติด 

จํานวนกลุมเส่ียง
จากสถานศึกษา
ลดลง 

ปละ 1 
โครงการ 

-โครงการโรงเรียนสี
ขาวปลอดยาเสพติด 

งาน
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดลอม 

 

   71. ตอตานยาเสพ
ติดปองกันการแพร
ระบาดในพื้นที ่

การแพรระบาดของ
ยาเสพติดในพื้นที่
ลดลง 

1 2 3 4 5 จัดกิจกรรมตอตานยา
เสพติดในพื้นที่  
สรางหนวยปฏิบัติการ
เฝาระวังในพื้นที ่

จํานวนการแพร
ระบาดของยาเสพ
ติดในพื้นที่ลดลง 

ปละ 1 
โครงการ 

-โครงการตอตานยา
เสพติดปองกันการ
แพรระบาด 

งาน
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดลอม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



48 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร เทศบาลตําบลคําอาฮวน 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยทุธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ/
เปาประสงค/

จุดมุงหมายเพื่อการ
พัฒนา(ตัวชี้วัดรวม) 

 
คาเปาหมาย 

 
กลยุทธ/แนวทางการ

พัฒนา 
ตัวชี้วัดระดับกล

ยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/กจิกรรม 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวย
สนับสนุน 

58 59 60 61 62 
  พัฒนาสังคม

และคุณภาพ
ชีวิต 
แนวทางที่ 8 

72. เงินสงเคราะห
เบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ

มีการจายเบี้ยยังชีพ
ใหแกผูสูงอาย ุ

1 2 3 4 5 จายเบี้ยยังชีพใหแก
ผูสูงอายุในเขตตําบลคํา
อาฮวน 

ผูสูงอายุไดรับเบี้ยยัง
ชีพครบทุกคนที่มี
คุณสมบัติครบ
ตามที่กําหนด 

ปละ 1 
โครงการ 

-โครงการเงิน
สงเคราะหเบี้ยยัง
ชีพผูสูงอาย ุ

งาน
สวสัดิการ
และสังคม
สงเคราะห 

สํานักปลัด 

73. เงินสงเคราะห
เบี้ยยังชีพคน
พิการ 

มีการจายเบี้ยยังชีพ
ใหแกคนพิการ 

1 2 3 4 5 จายเบี้ยยังชีพใหแกคน
พิการในเขตตําบลคําอา
ฮวน 

คนพิการที่ขึ้น
ทะเบียนไดรับเงิน
เบี้ยยังชีพทุกคน 

ปละ 1 
โครงการ 

-โครงการเงิน
สงเคราะหเบี้ยยัง
ชีพคนพิการ 

งาน
สวสัดิการ
และสังคม
สงเคราะห 

สํานักปลัด 

74. เงินสงเคราะห
เบี้ยยังชีพผูปวย
เอดส 

มีการจายเบี้ยยังชีพ
ใหแกผูปวยเอดส 

1 2 3 4 5 จายเบี้ยยังชีพใหแก
ผูปวยเอดสในเขตตําบล
คําอาฮวน 

ผูปวยเอดสไดรับ
เบี้ยยังชีพ 

ปละ 1 
โครงการ 

-โครงการเงิน
สงเคราะหเบี้ยยัง
ชีพผูปวยเอดส 

งาน
สวสัดิการ
และสังคม
สงเคราะห 

 

75. สืบสาน
ประเพณีวนั
สงกรานต และวนั
ผูสูงอาย ุ

สรางจิตสํานึกให
ลูกหลานไดดแูลเอาใจ
ใสผูสูงอายุ และดํารง
ไวซ่ึงประเพณีวัน
สงกรานต 

1 2 3 4 5 จัดกิจกรรมวันผูสูงอายุ 
และวันสงกรานต  

ผูสูงอายุไดรับการ
ดูแลเอาใจใสจาก
ลูกหลาน ผูสูงอายุ
ไดรบัการตรวจ
สุขภาพ 

ปละ 1 
โครงการ 

-โครงการสืบสาน
ประเพณีวนั
ผูสูงอายุและวัน
สงกรานต 

งาน
สวสัดิการ
และสังคม
สงเคราะห 

 

76. จดักจิกรรม
วันคนพิการ 

ใหคนพิการไดมีโอกาส
เขารวมกิจกรรมของ
กลุมไดแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น คนพิการ
ไดเรียนรูในกิจกรรม
ตางๆ เพื่อปรับใชใน
ชีวิตประจําวัน 

1 2 3 4 5 จัดกิจกรรมวันคนพิการ จํานวนคนพิการที่
เขารวมกิจกรรม
และสามารถนํา
ความรูไปปรับใชใน
ชีวิตประจําวันได 

ปละ 1 
โครงการ 

-โครงการัดกจิกรรม
วันคนพิการ 

งาน
สวสัดิการ
และสังคม
สงเคราะห 

 

 
 
 
 



49 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร เทศบาลตําบลคําอาฮวน 

(สงเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห) 
ความ

เชื่อมโยงกับ
ยทุธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ/
เปาประสงค/

จุดมุงหมายเพื่อการ
พัฒนา(ตัวชี้วัดรวม) 

 
คาเปาหมาย 

 
กลยุทธ/แนวทางการ

พัฒนา 
ตัวชี้วัดระดับกล

ยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/กจิกรรม 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวย
สนับสนุน 

58 59 60 61 62 
   77. ปรับปรุง

ซอมแซมบานผู
ยากไร ผูยากจน 

เพื่อใหผูยากไร 
ผูดอยโอกาสมีบานพัก
อาศัยที่มั่นคงถาวร
มากขึ้น และมีความ
เปนอยูที่ดีขึ้น 

2 4 6 8 10 จดัสรรงบประมาณ
จัดซ้ือวัสดุกอสราง เพื่อ
สรางบานใหกับผูยากจน 
ผูยากไร คนพิการ 

จํานวนบานที่ไดรับ
การปรับปรุง
ซอมแซมหรือ
กอสรางใหม 

ปละ 2 
โครงการ 

-โครงการกอสราง/
ปรับปรุงซอมแซม
บานพักอาศัยใหกับ
ผูยากไร ผูยากจน 
ผูดอยโอกาส และ
คนพิการ 

งาน
สวสัดิการ
และสังคม
สงเคราะห 

สํานักปลัด 

78. สงเสริม
กจิกรรมของ
ผูสูงอายุในการ
อนุรักษภูมิปญญา
ทองถิ่น 

เพื่อใหผูสูงอายุไดมี
กิจกรรมรวมกับชุมชน
ในการอนุรักษภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

1 2 3 4 5 จัดกิจกรรมใหผูสูงอายุมี
สวนรวมในการอนุรักษ
ภูมิปญญาทองถิ่น 

จํานวนผูสูงอายุและ
ประชาชนทั่วไปที่
เขารวมกิจกรรม 

ปละ 1 
โครงการ 

-โครงการสงเสริม
กิจกรรมผูสูงอายุใน
การอนุรักษภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

งาน
สวสัดิการ
และสังคม
สงเคราะห 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร เทศบาลตําบลคําอาฮวน 
 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยทุธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ/
เปาประสงค/

จุดมุงหมายเพื่อการ
พัฒนา(ตัวชี้วัดรวม) 

 
คาเปาหมาย 

 
กลยุทธ/แนวทางการ

พัฒนา 
ตัวชี้วัดระดับกล

ยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/กจิกรรม 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวย
สนับ 
สนุน 

58 59 60 61 62 
  การพฒันา

การเมืองการ
บริหาร 

1. จัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น/
แผนชุมชน 

มีการรับฟงปญหาและ
ความตองการของ
ประชาชนนํามา
ประกอบการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นที่
เพิ่มขึ้น 

1 2 3 4 5 -จัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น/แผนชุมชน  

ความพึงพอใจของ
ประชาชนในพื้นที่
เพิ่มมากขึ้น 

ปละ 1 
โครงการ 

-โครงการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น/
แผนชุมชน 

งานวิชาการ
และ
แผนงาน 

สํานัก
ปลัด 

2. เลือกต้ังผูบริหาร
และสภาทองถิ่น 

มีการเลือกต้ังผูบริหาร
ทองถิ่นและสภาทองถิ่น
ที่เปนไปดวยความ
บริสุทธิ์ยุติธรรมเพิ่มขึ้น 

1 2 3 4 5 จัดการเลือกต้ังผูบริหาร
ทองถิ่นและสภาทองถิ่น 

ความพึงพอใจของ
ประชาชนที่เพิ่มขึ้น 

ปละ 1
โครงการ 

-โครงการเลือกต้ัง
ผูบริหารและสภา
ทองถิ่น 

งานวิชาการ
และ
แผนงาน 

 

3. ประชุม
ประชาคมหมูบาน
และระดับตําบล 

ใหประชาชนในหมูบาน
มีสวนรวมในการจัดทํา
แผนพัฒนาสามป 

1 2 3 4 5 -จัดเวทีประชาคมแตละ
หมูบาน และเวที
ประชาคมระดับตําบล 

จํานวนประชาชนที่
เขารวมประชุม
ประชาคมแตละเวท ี

ปละ 1 
โครงการ 

-โครงการประชมุ
ประชาคมหมูบาน
และประชาคม
ระดับตําบล 

งานวิชาการ
และ
แผนงาน 

 

4. เพิ่มระสิทธิภาพ
การปฏิบัติ งาน
ใหกับ
คณะกรรมการ
หมูบาน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การทํางานของ
คณะกรรมการหมูบาน
ในการจัดทําแผนชุมชน 

1 2 3 4 5 -อบรมชี้แจงการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น/
แผนชุมชน 
 

แผนชุมชนมีความ
ถูกตองเพิ่มมากขึ้น 

ปละ 1 
โครงการ 

- โครงการฝกอบรม
เพื่อเพิ่มศักยภาพให
คณะกรรมการ
หมูบาน 

งานวิชาการ
และ
แผนงาน 

 

5.เพื่อประสิทธิภาพ
ผูบริหาร พนักงาน 
สมาชิกสภา 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
เพิ่มความรู ปลูก
จิตสํานึก ทัศนคติที่ดีตอ
องคกร 

1 2 3 4 5 ฝกอบรมและทัศนศึกษา
ดูงานของผูบริหาร 
สมาชิกสภา พนักงาน
เทศบาล พนักงานจาง 

ผูเขารับการอบรมมี
ความรูความเขาใจ
ในบทบาทหนาที่
ตนเองเพิ่มขึ้น 

ปละ 1 
โครงการ 

-โครงการฝกอบรม
และศึกษาดูงาน
ผูบริหาร สมาชิก 
พนักงาน 

สํานักปลัด   
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยทุธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ/
เปาประสงค/

จุดมุงหมายเพื่อการ
พัฒนา(ตัวชี้วัดรวม) 

 
คาเปาหมาย 

 
กลยุทธ/แนวทางการ

พัฒนา 
ตัวชี้วัดระดับกล

ยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/กจิกรรม 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวย
สนับสนุน 

58 59 60 61 62 
การพัฒนาคน
และสังคมเพื่อ
ยกระดับ
คุณภาพชีวิต 

เสรมสรางการ
บริหารจัดการ
ตามหลักธรร
มาภิบาล 

การพฒันา
การเมืองการ
บริหาร 

6.วันสถาปนา
เทศบาล/ วัน
ทองถิ่นไทย 

ประชาชนไดรับทราบ
บทบาทอํานาจหนาที่
และการดําเนินงานของ
เทศบาล 

2 4 6 8 10 จัดทําปาย
ประชาสัมพันธ แผน
พับ รวมกิจกรรมวัน
ทองถิ่นไทย 

ประชาชนได
รับทราบถึงอํานาจ
หนาที่และบทบาท
การดําเนินงานของ 
เทศบาล 

ปละ 2 
โครงการ 

-โครงการวนั
เทศบาล 
-โครงการวนั
ทองถิ่นไทย 

สํานักปลัด  

7.อบรมงานสาร
บรรณใหกบั
พนักงานเทศบาล 
พนักงานจาง 
คณะกรรมการ
หมูบาน 

สรางความเขาใจในการ
จัดทําหนังสือราชการที่
ถูกตองตามระเบียบงาน
สารบรรณ 

- 1 - 2 - จัดฝกอบรมงานสาร
บรรณใหกับพนักงาน
เทศบาล พนักงานจาง 
คณะกรรมการหมูบาน 

พนักงานเทศบาล 
พนักงานจาง 
คณะกรรมการ
หมูบาน ปฏิบัติงาน
สารบรรณไดถกูตอง
มากยิ่งขึ้น 

สองป 1 
โครงการ 

-โครงการฝกอบรม
งานสารบรรณ 

สํานักปลัด  

8.พัฒนา
บุคคลากรใหมี
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
มากยิ่งขึ้น 

-เพื่อประสิทธิภาพ
พนักงานเทศบาลใหมี
ความรูตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง 

2 4 6 8 10 จัดสงบุคลากรเขารับ
การฝกอบรมตาม
หลักสูตรของกรม
สงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น 

บุคลากรมีความรู
เพิ่มมากยิ่งขึ้นตาม
ตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง 

ปละ  2
ราย 

-โครงการจดัสง
บุคลากรเขารับการ
ฝกอบรมตาม
หลักสูตรกรม
สงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

สํานักปลัด  

9.สนับสนุน
กองทุนบําเหน็จ
บํานาญ 

-เพื่อสมทบกองทน
บําเหน็จบํานาญของ
ขาราชการทองถิ่น 

1 2 3 4 5 จายเงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญ
ขาราชการทองถิ่น 

บุคลากรไดรับ
เงินเดือนจากเงิน
สมทบเมื่อ
เกษียณอายุราชการ 

ปละ 1 
โครงการ 

-โครงการสมทบ
กองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น 

กองคลัง  

10.ตรวจสุขภาพ
ประจําป 

บุคลากรมีสุขภาพ
แข็งแรงและศักยภาพใน
การปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

1 2 3 4 5 ตรวจสุขภาพบคุลากร
ในสังกัด ปละ 1 คร้ัง 

บุคลากรมีสุขภาพ
แข็งแรงเพิ่มขึ้น 

ปละ 1 
โครงการ 

-โครงการตรวจ
สุขภาพประจําป 

สํานักปลัด  
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ความ

เชื่อมโยงกับ
ยทุธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ/
เปาประสงค/

จุดมุงหมายเพื่อการ
พัฒนา(ตัวชี้วัดรวม) 

 
คาเปาหมาย 

 
กลยุทธ/แนวทางการ

พัฒนา 
ตัวชี้วัดระดับกล

ยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/กจิกรรม 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวย
สนับสนุน 

58 59 60 61 62 
   11.พฒันาคุณธรรม

จริยธรรมบคุลากร 
บุคลากรมีจิตสํานึก
คุณธรรมของการเปน
ขาราชการและ
นักการเมืองที่ดีเพิ่มขึ้น 

1 2 3 4 5 จัดทําประกาศคุณธรรม
จริยธรรมของบคุลากร
ในสํานักงาน ทต.คําอา
ฮวน 

บุคลากรมีจิตสํานึก
คุณธรรมของการ
เปนขาราชการและ
นักการเมืองที่ดี
เพิ่มขึ้น 

ปละ 1 
โครงการ 

-โครงการพฒันา
คุณธรรมจริยธรรม
บุคลากร 

สํานักปลัด  

12.ภาษีนารูของ 
ผูประกอบการ 

มีการจัดเก็บภาษีที่ม ี

ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
1 2 3 4 5 ผูประกอบการในพื้นที่ที่

มีหนาที่ชําระภาษีใหแก 
ทต.คําอาฮวน 

มีการเสียภาษี
เพิ่มขึ้น 

ปละ 1 
โครงการ 

-โครงการภาษีนารู
ของ 
ผูประกอบการ 

กองคลัง สํานักปลัด 

13.จัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน 

เพื่อสํารวจขอมูลเบื้อ
ตนของผูอยูในขาย
ชําระภาษี 

1 2 3 4 5 จัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินของ
เทศบาล 

การจัดเก็บภาษีที่มี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

ปละ 1 
โครงการ 

-โครงการจัดทํา
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน 

กองคลัง 
กองชาง 
สํานักปลัด 

 

14.การจัดเก็บภาษี
นอกเวลาราชการ 

เพื่ออํานวยความ
สะดวกใหประชาชน
ที่มาใชบริการชําระ
ภาษี 

1 2 3 4 5 จัดทําคําส่ังแตงต้ัง
เจาหนาที่ออกจัดเก็บ
ภาษีนอกเวลาราชการ 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
ชําระภาษีเพิ่มมาก
ยิ่งขึ้น 

ปละ 1 
โครงการ 

-โครงการจัดเก็บ
ภาษีนอกเวลา
ราชการ 

กองคลัง  

15.เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได 

มีประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายไดที่เพิ่มขึ้น 

1 2 3 4 5 จดักจิกรรม
ประชาสัมพันธการชําระ
ภาษ ี

รอยละของการ
ชําระภาษี  

ปละ 1 
โครงการ 

-โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได 

กองคลัง  

16.ปรับปรุงภูมิ
ทัศนสถานที่
สํานักงานเทศบาล 

มีสํานักงานที่สะอาด 
เรียบรอยสวยงาม 

1 2 3 4 5 ปรับปรุงภูมิทัศนและ
ตกแตงสํานักงาน
เทศบาล 

สํานักงานมีความ
เปนสัดสวน มี
ระเบยีบเรียบรอย 
สะอาดดูงามตา 

ปละ 1 
โครงการ 

-โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศนและ
สํานักงาน ทต.คํา
อาฮวน 

สํานักปลัด 
กองชาง 
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ความ

เชื่อมโยงกับ
ยทุธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ/
เปาประสงค/

จุดมุงหมายเพื่อการ
พัฒนา(ตัวชี้วัดรวม) 

 
คาเปาหมาย 

 
กลยุทธ/แนวทางการ

พัฒนา 
ตัวชี้วัดระดับกล

ยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/กจิกรรม 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวย
สนับสนุน 

58 59 60 61 62 
   17.จดัหาวสัดุ 

ครุภัณฑ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

มีการบริการประชาชน
ที่เปนไปดวยความ
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

1 2 3 4 5 จัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ 
เพื่อใชในสํานักงาน 

จํานวนวัสดุ 
ครุภัณฑที่เพิ่มมาก
ขึ้น 

ปละ 1 
โครงการ 

-โครงการจดัหาวสัดุ 
ครุภัณฑ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

สํานักปลัด  

18. ปรับปรุง
ซอมแซม ครุภัณฑ 
เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใชในการ
ปฏิบัติราชการ 

มีครุภัณฑ เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใชตางๆ ให
สามารถใชงานไดดี
เพิ่มขึ้น 
  

1 2 3 4 5 ปรับปรุง ซอมแซม 
ครุภัณฑ เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใชตางๆให
สามารถใชงานไดดีอยู
เสมอ 

จํานวนครุภัณฑ 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช
ในการปฏิบัติงาน 

ปละ 1 
โครงการ 

-โครงการปรับปรุง/
ซอมแซมครุภัณฑ 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช
ในการปฏิบัติ
ราชการ 

สํานักปลัด  

19.ศูนยขอมูล
ขาวสาร 

มีขอมูลขาวสารตางๆ
ของเทศบาลและ
ประชาสัมพันธการ
ดําเนินงานของ
เทศบาลที่เพิ่มขึ้น 

1 2 3 4 5 ปรับปรุงศูนยขอมูล
ขาวสาร ทต.คําอาฮวน
ใหมีเอกสารครบถวน
ตามที่กฎหมายกําหนด 

มีศูนยขอมูลขาวสาร
ที่ใหบริการ
ประชาชนที่ดีขึ้น 

ปละ 1 
โครงการ 

-โครงการปรับปรุง
ศูนยขอมูลขาวสาร 
ทต.คําอาฮวน 

งานวิชาการ
และ
แผนงาน 

สํานักปลัด 

20. พัฒนาและ
ปรับปรุงเว็บไซต 
ทต.คําอาฮวน 

มีขอมูลขาวสารและ
ประชาสัมพันธการ
ดําเนินงานของ ทต.
เพิ่มขึ้น 

1 2 3 4 5 พัฒนาและปรับปรุงเว็บ
ไซดของ ทต.คําอาฮวน 

ประชาชนได
รับทราบขอมูล
ขาวสารตางๆเพิ่ม
มากขึ้น 

ปละ 1 
โครงการ 

-โครงการพฒันา
และปรับปรุงเว็บ
ไซด ทต.คําอาฮวน 
 

งานวิชาการ
และ
แผนงาน 

สํานักปลัด 

21.ประชาสัมพันธ
ขาวสารงาน ทต. 

มีการประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารการ
จัดซ้ือจัดจางของ ทต.
เพิ่มขึ้น 

1 2 3 4 5 จัดทําจดหมายขาว/
แผนพับ/เวบ็ไซด ฯลฯ 

ประชาชนมีชองทาง
ในการรับทราบ
ขอมูลขาวสารของ 
ทต. เพิ่มขึ้น 

ปละ 1 
โครงการ 

-โครงการ
ประชาสัมพันธ
ขาวสารงาน ทต. 

งานวิชาการ
และ
แผนงาน 
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ความ

เชื่อมโยงกับ
ยทุธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ/
เปาประสงค/

จุดมุงหมายเพื่อการ
พัฒนา(ตัวชี้วัดรวม) 

 
คาเปาหมาย 

 
กลยุทธ/แนวทางการ

พัฒนา 
ตัวชี้วัดระดับกล

ยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/กจิกรรม 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวย
สนับสนุน 

58 59 60 61 62 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22. สํารวจความ
พึงพอใจในการ
ใหบริการของ ทต.
คําอาฮวน 

มีการสํารวจความพึง
พอใจในการใหบริการ
ประชาชนของ ทต.     
คําอาฮวน ที่มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

1 2 3 4 5 สํารวจความพึงพอใจใน
การใหบริการประชาชน 
ปละ 1 คร้ัง 

ความพึงพอใจใน
หารใหบริการ
ประชาชนที่เพิ่มขึ้น 

ปละ 1 
โครงการ 

-โครงการสํารวจ
ความพึงพอใจใน
การใหบริการของ 
ทต.คําอาฮวน 

สํานักปลัด 

เทศบาล 
 

 

23.ใหความรูเร่ือง 
พรบ.ขอมูล
ขาวสาร 

สงเสริมความรู
เกี่ยวกับ พรบ.ขอมูล
ขาวสารใหประชาชน
และพนักงานเทศบาล
ตําบลคําอาฮวน 

1 2 3 4 5 จัดฝกอบรมใหกับ
ประชาชนทั่วไป และ
พนักงานเทศบาล 

จํานวนประชาชน 
พนักงานเทศบาลมี
ความรูเกี่ยวกับ 
พรบ.ขาวสารเพิ่ม
มากขึ้น 

ปละ 1 
โครงการ 

-โครงการฝกอบรม
ความรู พรบ.ขอมูล
ขาวสาร 

สํานักปลัด  

24. สนับสนุน
กิจกรรมตาม
โครงการจัดหวัด
เคล่ือนที่ 

เพื่อใหการบริการ
ประชาชนดานสถานที่
รองรับการจดักจิกรรม
จังหวัดเคล่ือนที่ 

1 2 3 4 5 อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอเมือง
มุกดาหารในการจัด
กิจกรรมจังหวัดเคล่ือนที่ 

จํานวนประชาชนที่
เขารวมกิจกรรม 

ปละ 1 
โครงการ 

-โครงการจดั
กิจกรรมตาม
โครงการจัดหวัด
เคล่ือนที่ 

สํานักปลัด  

25. จัดซ้ือ
หนังสือพิมพ ส่ือ
ส่ิงพิมพสําหรับที่
อานหนังสือพิมพ
ประจําหมูบาน 

เพื่อสงเสริมให
ประชาชนรักการอาน
เกิดการเรียนรูตาม
อัธยาศัย 

1 2 3 4 5 จัดซ้ือหนังสือพิมพ ส่ือ
ส่ิงพิมพ 

ประชาชนมีชองทาง
การเรียนรูเพิ่มมาก
ขึ้น 

ปละ 1 
โครงการ 

-โครงการจัดซ้ือ
หนังสือพิมพ ส่ือ
ส่ิงพิมพ 

สํานักปลัด  
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ความ

เชื่อมโยงกับ
ยทุธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ/
เปาประสงค/

จุดมุงหมายเพื่อการ
พัฒนา(ตัวชี้วัดรวม) 

 
คาเปาหมาย 

 
กลยุทธ/แนวทางการ

พัฒนา 
ตัวชี้วัดระดับกล

ยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/กจิกรรม 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวย
สนับสนุน 

58 59 60 61 62 
การพฒันา
เกษตรกรรม
และ
อตุสาหกรรม
การเกษตร
อยางยั่งยืน 

เสริมสราง
การเกษตรให
มี
ประสิทธิภาพ
อยางยั่งยืน 

การพฒันา
ดาน
เศรษฐกจิ 
สงเสริมการ
ลงทุน 
การคาและ
การเกษตร 

1. สงเสริมกลุม
อาชีพตําบลคําอา
ฮวน 

สงเสริมกลุมอาชีพใหมี
ความเขมแข็งสามารถ
ดําเนินงานแบบยั่งยืน 
สรางรายไดใหกับ
ครอบครัว 

1 2 3 4 5 สนับสนุนกลุมอาชีพ
ตางๆในเขตตําบลคําอา
ฮวน เชน การอุดหนุน
กลุมอาชีพ การใหกูยืม
เงินในอัตราดอกเบี้ยตํ่า 
เปนตน 

กลุมอาชีพที่มีความ
เขมแข็งสามารถ
ดําเนินงานไดอยาง
ยั่งยืน 
 
 

ปละ 1 
โครงการ 

-โครงการสงเสริม
สนับสนุน กลุม
อาชีพในเขตตําบล
คําอาฮวน 

งาน
สวสัดิการ
และสังคม 

 

2. อบรมการใช
อินเตอรเน็ตเพื่อ
เพิ่มชองทางใน
การจําหนาย
สินคากลุมอาชีพ 

สงเสริมใหสมาชิกใน
กลุมอาชีพสามารถใช
อินเตอรเน็ตเพื่อเพิ่ม
ชองทางในการ
จําหนายสินคา 

1 2 3 4 5 จัดฝกอบรมการใช
อินเตอรเน็ตใหกับกลุม
อาชีพเพื่อเพิ่มชองทาง
การตลาด 

กลุมอาชีพมีชองทาง
จําหนายสินคา
เพิ่มขึ้น 

ปละ 1 
โครงการ 

-โครงการฝกอบรม
การใชอินเตอรเน็ต
เพื่อเพิ่มชอง
ทางการจําหนาย
สินคา 

งาน
สวสัดิการ
และสังคม 

 

3.ขับเคล่ือนและ
ขยายผลการ
พัฒนาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียงเพื่อ
แกปญหาความ
ยากจน 

สงเสริมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนให
สามารถพึ่งพาตนเอง
ได 

1 2 3 4 5 จัดฝกอบรม เรียนรู ดู
งานการเกษตรแบบ
พอเพียง  อุดหนุน
หนวยงานที่เกี่ยวของ  

ประชาชนสามารถ
พึง่พาตนเองได 

ปละ 1 
โครงการ 

-โครงการขบัเคล่ือน
และขยายผลการ
พัฒนาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิ
แบบพอเพียง 

งาน
สวสัดิการ
และสังคม 

สํานักปลัด 

4. การผลิตเชื่อรา
ไตรโคเดอรมา 
ปองกันโรคไหม 

เพื่อปองกันการเกิด
เชื้อราในนาขาว และ
เพื่อปองกันโรคระบาด
ในนาขาว 

1 2 3 4 5 ผลิตเชือ้ราไตรโคเดอร
มา 

โรคระบาดในนาขาว
ลดลง 

ปละ 1 
โครงการ 

-โครงการผลิตเชื้อ
ราไตรโคเดอรมา 

งาน
สวสัดิการ
และสังคม 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร เทศบาลตําบลคําอาฮวน 
 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยทุธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ/
เปาประสงค/

จุดมุงหมายเพื่อการ
พัฒนา(ตัวชี้วัดรวม) 

 
คาเปาหมาย 

 
กลยุทธ/แนวทางการ

พัฒนา 
ตัวชี้วัดระดับกล

ยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/กจิกรรม 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวย
สนับสนุน 

58 59 60 61 62 
การจัดการ
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
ส่ิงแวดลอม
เพื่อเปนการ
พัฒนาอยาง
ยั่งยืน 

เสริมสราง
ประสิทธิภาพ
ของการ
อนุรักษและ
พื้นฟู
ส่ิงแวดลอม 

การพฒันา
ดานการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

1. สงเสริมการ
ปลูกปาชุมชน 

เพื่อเพิ่มปริมาณตนไม
ใหกับผืนปา ให
ประชาชนไดใช
ประโยชนรวมกัน และ
สรางจิตสํานึกรักษาปา
ไม และเพื่อเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวและ
สมเด็จพระนางเจา
พระบรมราชินีนารถ 

1 2 3 4 5 จัดกิจกรรมการปลูกปา
ใหกับชุมชน ปา
สาธารณะประโยชน 

จํานวนพื้นที่ปาสี
เขียวเพิ่มมากขึ้น 

ปละ 1 
โครงการ 

-โครงการรวมใจ
ภักด์ิรักพื้นที่สีเขียว 

งาน
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดลอม 

สํานักปลัด 

2.ควบคุมไฟปา มีเครือขายในการ
ปองกันและเฝาระวัง
ไฟปาเพิ่มมากขึ้น 

1 2 3 4 5 จดักจิกรรมรณรงคและ
อบรมใหความรู
เครือขายเฝาระวังและ
ปองกันไฟปา 

มีเครือขายในการ
ปองกันไฟปาเพิ่ม
มากขึ้น 

ปละ 1 
โครงการ 

-โครงการจัดต้ัง
เครือขายปองกันไฟ
ปา 

งานปองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 

สํานักปลัด 

3.วันส่ิงแวดลอม
โลก 

สรางจิตสํานึกให
ประชาชนรักหวงแหน
ส่ิงแวดลอมเพิ่มขึ้น 

1 2 3 4 5 จัดกิจกรรมรณรงค เชน 
ปาย ประชาสัมพันธ ฯ 

ประชาชนมี
จิตสํานึกและใช
ทรัพยากรธรรมชาติ
อยางประหยัดคุมคา
เพิ่มขึ้น 

ปละ 1 
โครงการ 

-โครงการวนั
ส่ิงแวดลอมโลก 

งาน
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดลอม 

สํานักปลัด 

4. สงเสริมการ
เรียนรูเทคโนโลยี
พลังงานทดแทน 

มีศูนยถายทอด
เทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน ทต.คําอาฮวน 

1 2 3 4 5 จัดต้ังศูนยถายทอด
เทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน ทต.คําอาฮวน 

มีศูนยการเรียนรูที่
เพิ่มขึ้น 

ปละ 1 
โครงการ 

-โครงการสงเสริม
การเรียนรู
เทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน 

งานสวัดิการ
และสังคม 

สํานักปลัด 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยทุธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ/
เปาประสงค/

จุดมุงหมายเพื่อการ
พัฒนา(ตัวชี้วัดรวม) 

 
คาเปาหมาย 

 
กลยุทธ/แนวทางการ

พัฒนา 
ตัวชี้วัดระดับกล

ยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/กจิกรรม 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวย
สนับสนุน 

58 59 60 61 62 
   5. พัฒนาหมูบาน

เฉลิมพระเกียรติ 
มีความสามัคคี
สมานฉันทปรองดอง
ภายในหมูบานเพิ่มขึ้น 

     รวมกิจกรรมการพัฒนา
หมูบานเนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 5 โน
วาคม และ 12 สิงหาคม 

ประชาชนมีความรัก
ความสามัคคีเพิ่มขึ้น 

ปละ 2 
โครงการ 

-โครงการพฒันา
หมูบานเฉลิมพระ
เกียรติ 

งาน
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดลอม 

สํานักปลัด 

6. สงเสริมความ
รวมมือในการ
กําจัดขยะ 

มีขยะในชุมชนและ
บานเรือนประชาชน
ลดลง 

     -จัดต้ังกองทุนขยะ 
ประชาสัมพันธการคัด
แยกขยะในครัวเรือน 
-จางเหมาบริการจัดเก็บ
ขยะ 

ขยะในครัวเรือน
ลดลง 

ปละ 2 
โครงการ 

-โครงการสงเสริม
ความรวมมือในการ
กําจัดขยะ 
-โครงการจางเหมา
บริการกําจัดขยะ 

งาน
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดลอม 

สํานักปลัด 

7. จัดหาบอขยะ
และการกําจัดขยะ 

มีการกําจัดขยะอยาง
ถูกวิธี ลดปริมาณขยะ
ในพื้นที่ สามารถใช
ประโยชนจากขยะได 

- - 1 - - จัดหาแหลงกําจัดขยะ 
และวิธีการกําจัดขยะ
อยางถูกวิธีและใช
ประโยชนจากขยะ 

สามารถแปรสภาพ
ขยะใหเกิด
ประโยชน 

1 โครงการ -โครงการจัดหาบอ
กําจัดขยะและวิธี
กําจัดขยะอยางถูก
วิธี 

งาน
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดลอม 

 
สํานักปลัด 

8. กอสรางเมรุเผา
ศพ 

เพื่อจัดสถานที่ในการ
ประกอบพิธีใหเปน
ระเบียบ  

1 2 3 4 5 จัดการกอสรางเมรุเผา
ศพ  

ไดอนุรักษ 
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอมในการ
ประกอบพิธีเมื่อ
เสียชีวิต 

ปละ 1 
โครงการ 

-โครงการกอสราง
เมรุเผาศพ 

งาน
สาธารณสุข
และ
ส่ิงแวดลอม 

กองชาง 
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บทท่ี 5 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
 
 5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  
    การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน เปนการติดตามและประเมินผลความสอดคลอง
และ ความสําเร็จของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และการติดตามและ
ประเมินผล โครงการพัฒนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดดําเนินการตามแผนดําเนินงานวาเปนไปตาม
เปาหมายการพัฒนาท่ี สอดคลองกับพันธกิจ ซ่ึงสามารถนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
กําหนดหรือไม และ โครงการพัฒนานั้นประสบความสําเร็จตามกรอบการประเมินในระดับใด โดยมีข้ันตอนดังนี้  
    ข้ันตอนท่ี 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินกําหนดกรอบ แนวทาง และ
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
ประเมินผลโครงการพัฒนาตามท่ีไดดําเนินการ ดังนี้  
        1.1 การกําหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผน กําหนด
แนวทางการ ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดังนี้   
         1) ความสอดคลองของยุทธศาสตร แผน และกลยุทธท่ีกําหนด  
         2) ความเพียงพอของทรัพยากรเพ่ือการดําเนินกิจกรรมของหนวยงาน   
         3) ความกาวหนาของกิจกรรมท่ีกําหนดไวตามแผนโดยมีการติดตามผล  
         4) ประสิทธิภาพ เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางผลผลิตกับทรัพยากรท่ีใช
          ในการประเมิน ประสิทธิภาพ  
         5) ประสิทธิผล เปนการศึกษาผลท่ีไดรับ  
         6) ผลลัพธและผลผลิต เปนการประเมินผลประโยชนท่ีเกิดจากการทํากิจกรรมท่ี
มีตอกลุมเปาหมายท่ีไดรับบริการ และการประเมินผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรม   
         7) การประเมินผลกระทบ เปนการศึกษาผลท่ีไดรับรวมยอด  
        คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินอาจนําแนวทางท้ังหมดท่ี
กําหนดมาใช หรือ อาจเลือกใชในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวน ทองถ่ินได โดยอยางนอยตองสามารถประเมินความสอดคลองและความสามารถวัด
ความสําเร็จหรือความกาวหนา ของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินได ท้ังนี้ ข้ึนอยู
กับคณะกรรมการฯ จะพิจารณา  
        1.2 การกําหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการ
พัฒนาตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจกําหนดแนวทาง ดังนี้   
         1) การประเมินผลกระบวนการหรือการประเมินประสิทธิภาพ  
         2) การประเมินผลโครงการหรือการประเมินประสิทธิผล  
         3) การประเมินผลกระทบ  
    ข้ันตอนท่ี 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินดําเนินการการติดตามและ
ประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามกรอบแนวทางและวิธีการท่ีกําหนด  โดย
สามารถติดตามและประเมินผลไดตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  
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    ข้ันตอนท่ี3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินดําเนินการการติดตามและ
ประเมินผลโครงการพัฒนา ตามกรอบแนวทางและวิธีการท่ีกําหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได  
ตั้งแตกอนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ  
    ข้ันตอนท่ี 4 รายงานและเสนอความเห็นชอบซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตอผูบริหาร
ทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินนําเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และคณะกรรมการ  
ประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัด พรอมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให  ประชาชนในทองถ่ิน
ทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละ 1 ครั้ง  
    ข้ันตอนท่ี 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินอาจใหความเห็นชอบหรือ
ขอเสนอแนะใน รายงานการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ  
โครงการพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการ  พัฒนาทองถ่ิน
และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัดได   
 
5.2 ระเบียบ วิธีการติดตามและประเมินผล  
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 
2548 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขอ 28, ขอ 29, ขอ 30 และขอ 31  
    ขอ 28 ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  
ประกอบดวย  
     (1) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน  
     (2) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน   
     (3) ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
     (4) หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน  
     (5) ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
    โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการ  อีก
หนึ่งคนทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตามขอ 28 ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป 
และอาจไดรับการคัดเลือกอีกได  
    ขอ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้   
     (1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
     (2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
     (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตอ
ผูบริหารทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และประกาศผลการ  
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน  
ธันวาคมของทุกปท้ังนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน  
     (4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร   
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    ขอ 30 องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจมอบใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ  หรือรวม
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาไดโดยมีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้  
     (1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางขอกําหนด  ขอบขาย
และรายละเอียดของงานท่ีจะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ เพ่ือเสนอผูบริหาร  ทองถ่ิน  
     (2) ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงาน   
     (3) หนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล  
     (4) ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกท่ีดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและ ประเมินผล
รายงานผลการดําเนินการซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  เพ่ือ
ประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นตอผูบริหารทองถ่ิน  
     (5) ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการ  พัฒนา
ทองถ่ินและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยาง  
นอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปท้ังนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน   
    ขอ 31 เพ่ือประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมและเพ่ือใหการบริหารงานขององคกร  ปกครอง
สวนทองถ่ินสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดใหมีการติดตาม  และประเมินผล
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดตามความเหมาะสม   
    วิธีในการติดตามและประเมินผล มีข้ันตอนการติดตามและประเมินผลดังนี้  
     1. กําหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการ 
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
     2. สรางและพัฒนาเครื่องมือสําหรับการติดตามและประเมินผล  
     3. เสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือ  
พิจารณาใหความเห็นชอบกรอบแนวทาง วิธีการ และเครื่องมือสําหรับการติดตามและประเมินผล   
     4. ประชุมชี้แจงแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผล รวมกับคณะผูบริหารและผูท่ี 
เก่ียวของเพ่ือจัดเตรียมขอมูลสําหรับรองรับการประเมินกอนลงพ้ืนท่ีจริง   
     5. ลงพ้ืนท่ีสําหรับติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวน  
ทองถ่ิน ตามกรอบแนวทางและวิธีการท่ีกําหนด  
     6. ประชุมสําหรับการติดตามและประเมินผลกับคณะผูบริหารและผูท่ีเก่ียวของ ตามกรอบ  
แนวทางและวิธีการท่ีกําหนด  
 
5.3 กําหนดเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล  
    ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  กําหนด
เครื่องมือท่ีใชในการติดตามประเมินผล ดังนี้  
     1. การใชแบบสอบถาม  
     2. การสัมภาษณมีแบบสอบถาม  
     3. การสังเกตหรือการสนทนากลุม 


