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ค าน า 
 
  เทศบาลต าบลจัดตั้งขึ้นมาเพ่ือท าหน้าที่ในการจัดท า   บ ารุงรักษาและให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชน   ซึ่งต่อมาได้รับการถ่ายโอนภารกิจการจัดการบริการสาธารณะจากส่วนราชการให้เทศบาลต าบลเป็น
หน่วยงานด าเนินการในการจัดการบริการสาธารณะมากยิ่งขึ้น 
  เทศบาลต าบลค าอาฮวนในฐานะหน่วยงานด าเนินงาน   จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น      
(พ.ศ.2561-2565) ขึ้นจากการระดมความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะและจากสภาพปัญหาความต้องการของประชาชน   
รวมทั้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือเทศบาลต าบลค าอาฮวนสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการบริหาร การ
พัฒนาต าบลเพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิด
ประโยชน์และความพึงพอใจแก่ประชาชน   
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับนี้ คงจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลต าบลค าอาฮวนใน
การเพ่ิมศักยภาพการบริหารการพัฒนาและการบริการสาธารณะ  ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึง
พอใจแก่ประชาชนชาวต าบลค าอาฮวนอย่างยั่งยืนตลอดไป 
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ส่วนที่ 1 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน   
   1. ด้านกายภาพ     
   1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล      
  ต าบลค าอาฮวนเป็นต าบลหนึ่งในเขตอ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ห่างจากตัวอ าเภอไปทาง
ทิศใต้ ประมาณ 7 กิโลเมตร ตามถนนชยางกรหูรือเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  212  ซึ่งเป็นเส้นทางหลักของ
การคมนาคมของต าบลค าอาฮวน  มีอาณาเขตติดต่อกับต าบลใกล้เคียงดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ  เขตเทศบาลเมืองมุกดาหารและเขตต าบลมุกดาหาร  อ าเภอเมืองมุกดาหาร       
 ทิศใต้        ติดต่อกับ    เขตต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร และเขตต าบลหนองแวง       
                                      อ าเภอนิคมค าสร้อย   จังหวัดมุกดาหาร 
 ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ   เขตต าบลนาสีนวน  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 
 ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ  ต าบลนาโสก    อ าเภอเมืองมุกดาหาร     จังหวัดมุกดาหาร 
 สภาต าบลค าอาฮวนได้จัดตั้งเป็น องค์การบริหารส่วนต าบล  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย   ลงวันที่  
19  มกราคม  พ.ศ.  2539   และองค์การบริหารส่วนต าบลได้ยกฐานะเป็นเทศบาลต าบล  เมื่อวันที่    30 
สิงหาคม  2550   ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2550 
 1.2 เนื้อที่ 
  พ้ืนที่ของต าบลค าอาฮวน ที่อยู่ในเขตการควบคุมของเทศบาลต าบลค าอาฮวน  มีพื้นที่ประมาณ   
140.72  ตารางกิโลเมตร  หรือ ประมาณ    87,950    ไร่ 
 1.3  ลักษณะภูมิประเทศ      
พ้ืนที่และลักษณะภูมิประเทศของต าบลค าอาฮวนมีลักษณะเป็นที่ราบสูงและมีภูเขาล้อมรอบแนวเขตต าบลทั้งสาม
ด้าน  คือด้านทิศตะวันออกมีภูหิน  ภโูปร่ง    ภรูังและภูจอมศรี      ทางด้านทิศใต้  มีภูวัด   ภูรัง    ภูขี้แก้ว  
และภูหมากยาง  ทางทิศตะวันตก  มีภูเกี่ยวข้าว  ภูอีเผิ่ม  ภูหินขัน  ส่วนในบริเวณพ้ืนที่ตอนกลางและตอนเหนือ
ของต าบลเป็นที่ราบ   มีล าห้วยหลายสายไหลผ่าน   ได้แก่  ห้วยงิ้ว  ห้วยมหาราช  ห้วยแคน  และห้วยค า ซึ่งยัง
ไม่สามารถน ามาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการเกษตรได้อย่างสูงสุด   
1.4 ลักษณะภูมิอากาศ     
             - ฤดูหนาว   จะอยู่ในช่วงเดือน  พฤศจิกายน  - กุมภาพันธ์  จะได้รับลมมรสุมจากประเทศเพ่ือนบ้าน
ท าให้อากาศเย็นลง  มีความแห้งแล้ง  มีลมพัด 
  - ฤดูร้อน  จะอยู่ในช่วงเดือน  มีนาคม – พฤษภาคม    สภาพอากาศจะร้อนคือ  จะคล้ายกับพ้ืนที่ภาค
อีสานทั่วไป 
  - ฤดูฝน  จะอยู่ในช่วงเดือน   มิถุนายน – ตุลาคม   ฝนจะเริ่มตกประปราย  คือเริ่มการท านา 
1.5. ลักษณะของดิน     

 ลักษณะของดินในพ้ืนที่เป็นดินร่วน ดินเหนียว พื้นราบเหมาะแก่การเกษตร ท านา ท าสวน 
1.6 ลักษณะของแหล่งน้ า     

 มีแหล่งน้ าธรรมชาติไหลผ่าน ได้แก่ ล าห้วยงิ้ว  ล าห้วยส้มกบ ฯลฯ   
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1.7 ลักษณะของไม้และป่าไม้      
  ในพ้ืนที่อยู่ในเขตปุาไม้เสื่อมโทรมบางส่วน แต่มีต้นไม้ทีช่าวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น  ผลัดใบ   
2. ด้านการเมือง/การปกครอง     
  2.1 เขตการปกครอง เทศบาลต าบลค าอาฮวน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  2 เขต  ทั้งหมด 16 
หมู่บ้าน  ดังนี้  เขตการปกครองที่ 1 ประกอบด้วย 
     หมู่ที่  1 บ้านค าอาฮวน มีพ้ืนที่อยู่ในเขตเทศบาลเต็มหมู่บ้าน 
     หมู่ที่  3 บ้านค าเขือง  มีพ้ืนที่อยู่ในเขตเทศบาลเต็มหมู่บ้าน 
     หมู่ที่  4 บ้านพรานอ้น มีพ้ืนที่อยู่ในเขตเทศบาลเต็มหมู่บ้าน  
                     หมู่ที่  5 บ้านดงมัน  มีพ้ืนที่อยู่ในเขตเทศบาลเต็มหมู่บ้าน 
     หมู่ที่  10 บ้านโค้งส าราญ มีพ้ืนที่อยู่ในเขตเทศบาลเต็มหมู่บ้าน 
     หมู่ที่  13 บ้านพรานอ้น มีพ้ืนที่อยู่ในเขตเทศบาลเต็มหมู่บ้าน 
     หมู่ที่  14 บ้านแสงอรุณ มีพ้ืนที่อยู่ในเขตเทศบาลเต็มหมู่บ้าน 
     หมู่ที่  15 บ้านค าอาฮวน มีพ้ืนที่อยู่ในเขตเทศบาลเต็มหมู่บ้าน  
    
          เขตการปกครองที่  2  ประกอบด้วย 
     หมู่ที่  2 บ้านเหมืองบ่า มีพ้ืนที่อยู่ในเขตเทศบาลเต็มหมู่บ้าน 
     หมู่ที่  6 บ้านค าเม็ก  มีพ้ืนที่อยู่ในเขตเทศบาลเต็มหมู่บ้าน 
     หมู่ที่  7 บ้านโนนสะอาด มีพ้ืนที่อยู่ในเขตเทศบาลเต็มหมู่บ้าน 
     หมู่ที่  8 บ้านโคกสูง  มีพ้ืนที่อยู่ในเขตเทศบาลเต็มหมู่บ้าน 
     หมู่ที่  9 บ้านเหล่าคราม มีพ้ืนที่อยู่ในเขตเทศบาลเต็มหมู่บ้าน 
     หมู่ที่  11 บ้านหนองแต้ มีพ้ืนที่อยู่ในเขตเทศบาลเต็มหมู่บ้าน 
     หมู่ที่  12 บ้านเหล่าคราม มีพ้ืนที่อยู่ในเขตเทศบาลเต็มหมู่บ้าน 
     หมู่ที่  16 บ้านเหมืองบ่า มีพ้ืนที่อยู่ในเขตเทศบาลเต็มหมู่บ้าน 
2.2 การเลือกตั้ง       
 การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลค าอาฮวน ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล พ.ศ. 2537 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน มีจ านวน  16 หมู่บ้าน หากมีการเลือกตั้งในครั้งหน้า จะมีผู้บริหารท้องถิ่น           
( นายกเทศมนตรีต าบลค าอาฮวน ) จ านวน 1 คน จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบล แบ่งเขตเลือกตั้ง
ออกเป็น  2  เขต  เขตละ  6  คน  รวมเป็น  12  คน 
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3. ประชากร    
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร   ต าบลค าอาฮวนมีทั้งหมด   16  หมู่บ้าน   มีประชากรรวมทั้งสิ้น  12,537 
คน   เป็นชาย 6,310   คน   เป็นหญิง   6,227   คน จ านวน  4,162  ครัวเรือน   
3.1 ประชากร 
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3.1 จ านวนประชากร 
 

ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนประชากร 

จ านวนครัวเรือน 
ชาย หญิง รวม 

ทะเบียนบ้านกลาง 2 5 7 1 
1.   บ้านค าอาฮวน 409 408 817 339 
2.   บ้านเหมืองบ่า 343 325 668 244 
3.   บ้านค าเขือง 360 345 705 252 
4.   บ้านพรานอ้น 394 386 780 248 
5.   บ้านดงมัน 396 397 793 246 
6.  บ้านค าเม็ก 465 482 947 358 
7.   บ้านโนนสะอาด 471 490 961 327 
8.   บ้านโคกสูง 571 486 1,057 383 
9.  บ้านเหล่าคราม 506 473 979 327 
10.  บ้านโค้งส าราญ 424 406 830 251 
11.  บ้านหนองแต้ 341 336 677 315 
12.  บ้านเหล่าคราม 351 350 701 229 
13.  บ้านพรานอ้น 416 406 822 270 
14.  บ้านแสงอรุณ 346 393 739 233 
15.  บ้านค าอาฮวน 359 358 717 237 
16.  บ้านเหมืองบ่า 257 279 536 232 

รวม 6,411 6,325 12,736 4,492 
                                                      
                                                                            ข้อมูล  ณ  เมษายน   2562  เทศบาลต าบลค าอาฮวน 
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3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร      
อายุ ชาย หญิง รวม 
0-3 293 266 559 
4-6 245 239 484 
7-10 335 294 629 
11-13 255 244 499 
14-16 247 233 480 
17-20 349 310 659 
21-30 961 958 1,919 
31-40 1,081 1,029 2,110 
41-50 1,114 1,115 2,229 
51-60 842 836 1,678 
61-100 662 792 1,454 

มากกว่า 100  - 3 3 
รวม 6,384 6,319 12,703 

                                           
                                                    ข้อมูล  ณ   พฤษภาคม   2562  เทศบาลต าบลค าอาฮวน 
4. สภาพทางสังคม     
ความเป็นอยู่ของประชาชนภายในเขตเทศบาลส่วนใหญ่ก้ ากึ่งกันระหว่างสังคมเมืองและสังคมชนบท  จะมีความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่พ่ึงพาอาศัยกันและกัน และมีความใกล้ชิดกันทางสายเลือดวงศ์ตระกูลมีความสามารถในการ
รวมกลุ่มเพื่อประชุมหรือประชาคมหมู่บ้านได้ในระดับปานกลาง   
 4.1 การศึกษา       
 เทศบาลต าบลค าอาฮวน  มีสถานศึกษาในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลค าอาฮวน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การ
ประถมศึกษามุกดาหาร  จ านวน   9  แห่ง คือ 
     1.  โรงเรียนบ้านค าอาฮวนศรีสุราษฎร์ หมู่ที่  1 
     2.  โรงเรียนบ้านเหมืองบ่า            หมู่ที่  2 
     3.  โรงเรียนบ้านค าเขือง   หมู่ที่  3 
     4.  โรงเรียนบ้านพรานอ้น    หมู่ที่  4  
     5.  โรงเรียนบ้านดงมัน   หมู่ที่  5 
     6.  โรงเรียนบ้านค าเม็ก   หมู่ที่  6 
     7.  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1   หมู่ที่  7 
     8.  โรงเรียนบ้านเหล่าคราม    หมู่ที่  12 
     9.  โรงเรียนบ้านโค้งส าราญ    หมูที่  10 
โรงเรียนที่อยู่ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา นครพนม จ านวน  1  แห่ง คือ  โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม    
เทศบาลต าบลค าอาฮวน มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน  8  ศูนย์  ดังนี้ 
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ล าดับที่ ชื่อศูนย์ จ านวนเด็ก(คน) ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครู(คน) หมายเหตุ 
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค าอาฮวน 56 2  
2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองบ่า 30 2  
3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีชมชื่น 57 4  
4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสะอาด 31 2  
5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสูง 40 2  
6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโค้งส าราญ 38 2  
7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวัน 31 2  
8 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศิลา 60 4  

  
4.2 สาธารณสุข    ภายในเขตเทศบาลต าบลค าอาฮวนมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน  2 แห่ง  
  1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  บ้านเหมืองบ่า  มีบุคลากร จ านวน 4  คน  ประกอบด้วย 
    - นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ จ านวน  2  คน 
    - พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ       จ านวน  2  คน 
    - จ านวนการเจ็บปุวยด้วยโรค 5 อันดับแรก   
     1.  โรคกล้ามเนื้อ         จ านวน  1,664  คน 
     2.  โรคความดันโลหิตสูง       จ านวน  1,326  คน 
     3.  โรคระบบทางเดินหายใจ      จ านวน  1,284  คน 
     4.  โรคเบาหวาน ต่อมไร้ท่อ         จ านวน  1,231 คน   
    - คลินิก   จ านวน  2  แห่ง    -  หมอพ้ืนบ้าน จ านวน  2  แห่ง    
  2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  บ้านโนนสะอาด มีบุคลากร  จ านวน 4 คน ประกอบด้วย 
    - ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน  1  คน 
    - พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ     จ านวน  2  คน 
    - เจ้าพนักงานสาธารณสุข ช านาญงาน   จ านวน  1  คน 
    - ลูกจ้างรายวัน        จ านวน   4  คน 
    - จ านวนการเจ็บปุวยด้วยโรค 5 อันดับแรก  
     1. อาการท่ีไม่อาจแยกโรคได้      จ านวน  1,939 คน 
     2.  โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง    จ านวน    919   คน 
     3.  โรคเก่ียวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาลิสึม จ านวน    460   คน 
     4. โรคระบบไหลเวียนเลือด      จ านวน   446   คน 
     5. โรคระบบทางเดินหายใจ      จ านวน    441   คน  
    - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน  จ านวน     -   แห่ง 
    - สถานพยาบาลเอกชน   จ านวน     - แห่ง 
    - ศูนย์สาธารณสุขชุมชน   จ านวน     - แห่ง 
    - อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)  จ านวน    220 คน 
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      4.3  สถานที่ราชการ  มีสถานที่ราชการ  5  แห่ง  คือ 
   1.  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร 2.  ด่านกักกันสัตว์จังหวัดมุกดาหาร 
   3. นิคมสหกรณ์หนองแต้           4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านเหมืองบ่า 
   5.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  บ้านโนนสะอาด 
      4.4 อาชญากรรม      
  เทศบาลไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน    ซึ่งเทศบาล
ก็ได้ด าเนินการปูองกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการปูองกัน
อุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน วิธีการแก้ปัญหาของเทศบาลที่สามารถด าเนินการได้
ตามอ านาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด  คือการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ   
ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก และลูกศรบอกทาง รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วง
เทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจ าคือการทะเลาะ
วิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่าง
มาก  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  
ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้น า การขอก าลังจาก 
ต ารวจ  ผู้น า  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่
สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝุาย เป็นเรื่องที่ทางเทศบาลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนต่อไปตามอ านาจหน้าที่ที่สามารถด าเนินการได้              
 4.5 ยาเสพติด  ปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลต าบลค าอาอวน  นั้นพบว่าในเขตเทศบาลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่
เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า  
ประชาชน  หน่วยงานของเทศบาลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การแก้ไขปัญหาของเทศบาลสามารถท าได้
เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความถ้า
นอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เทศบาลต าบลค าอาฮวนก็ได้ให้
ความร่วมมือมาโดยตลอด   
4.6 การสังคมสงเคราะห์    
      เทศบาลได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

1. ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ปุวยเอดส์   
2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
3. ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
4. ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง    

                     5. ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน      
5. ระบบบริการพื้นฐาน     
    5.1 การคมนาคมขนส่ง       
การคมนาคมขนส่งในเขตเทศบาลต าบลค าอาฮวน  ใช้ถนนเป็นเส้นทางคมนาคมหลัก ซึ่งถนนสายหลักในพื้นที่  
ได้แก่  ถนนของกรมทางหลวง และของกรมทางหลวงชนบท ส่วนถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านและซอยต่างๆ 
ส่วนมากเป็นถนนของเทศบาลเอง  โดยสรุปได้ดังนี้ 
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   1. ถนนลาดยางของกรมทางหลวง มี 1  สาย ได้แก่ 
    - ทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข  212 (มุกดาหาร-อุบลราชธานี) 
   2.  ถนนลาดยางของกรมทางหลวงชนบทมี  2  สายซึ่งในปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้แก่   
    - ถนนลาดยาง  ค าอาฮวน - พรานอ้น 
    - ถนนลาดยาง ค าอาฮวน – เหล่าคราม 
  3.  ถนนเทศบาลมีทั้งสิ้น   ดังนี้ 

ล าดับที่ 
ชื่อหมู่บ้าน ชื่อสายถนน ระยะเริ่มจากบริเวณไหนถึงบริเวณไหน 

ระยะทาง 
(เมตร) 

1-9 
 

10 
11 
12 
13 

บ้านค าอาฮวน  หมู่ 
1,15 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
 
ถนนลูกรัง 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 
9 สาย 
-สายบ้านค าอาฮวน-คุ้มบางนา 
-สายค าอาฮวน-หนองแต้ 
-สายค าอาฮวน-แสงอรุณ 
-สายค าอาฮวน-ค าเม็ก 

2,610 
 

1,500 
5,000 
950 

2,500 
14-20 

 
21 
22 

บ้านเหมืองบ่า หมู่ 
2,16 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 
ถนนลูกรัง 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 
7 สาย 
-เหมืองบ่า ม.16 (ภายในหมู่บ้าน) 
-เหมืองบ่า ม.16-ค าเม็ก 

2,287 
 

1,000 
1,750 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหมู่บ้าน ชื่อสายถนน ระยะเริ่มจากบริเวณไหนถึงบริเวณไหน 
ระยะทาง 
(เมตร) 

23 
24-33 

 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 

 
บ้านค าเขือง หมู่ 3 
บ้านแสงอรุณ หมู่ 14 

ถนนลูกรัง 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 
ถนนลูกรัง 

-เหมืองบ่า ม.16-ศูนย์ไหม 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 
10 สาย 
-สายบ้านค าเขือง- บ้านพรานอ้น ม.4 
-สายบ้านค าเขือง 
-สายบ้านค าเขือง-บ้านแสงอรุณ 
-สายบ้านค าเขือง-บ้านดงมัน 
-สายบ้านค าเขือง-บ้านพรานอ้น 
-สายบ้านแสงอรุณ (เข้าพ้ืนที่เกษตร) 
-สายบ้านแสงอรุณ-บ้านเหมืองบ่า 
-สายบ้านแสงอรุณ –บ้านค าเขือง 
-สายบ้านแสงอรุณ-บ้านพรานอ้น 

1,500 
2,890 

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

3,100 
43-47 

48 
บ้านพรานอ้น หมู่ 4 
บ้านพรานอ้น หมู่ 13 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนลูกรัง 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 
5 สาย 

 
2,000 
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49 
50 
51 
52 

-สายบ้านพรานอ้น –ค าหมากดอ 
-สายบ้านพรานอ้น ม.13 
-สายบ้านพรานอ้น ม.13 
-สายบ้านพรานอ้น ม.4 
-สายบ้านพรานอ้น ม.13 

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

 
53 
54 

บ้านดงมัน  หมู่ 5 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนลูกรัง 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 5 
สาย 
-สายบ้านดงมัน –บ้านแสงอรุณ ม.14 

1,270 
 

2,075 
55-60 

61 
62 
63 
64 

บ้านค าเม็ก  หมู่ 6 ถนนคอนเกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนลาดยาง 
ถนนลูกรัง 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 6 
สาย 
-ถนนลาดยางบ้านค าเม็ก –โนนสะอาด 
-สายบ้านค าเม็ก 1 
-สายบ้านค าเม็ก 2 
-สายบ้านค าเม็ก 3 

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

65-68 
69 

บ้านโนนสะอาด หมู่ 7 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนลูกรัง 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 4 
สาย 

1,670 
 

70 
 

71 
73 
 

73-76 
 

77 
78 
79 

 
 
 
 
 
บ้านโคกสูงน้อย หมู่ 8 

 
 
 
 
 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 
ถนนลูกรัง 

-สายบ้านโนนสะอาด-บ้านเหล่าคราม ม.
12 
-สายบ้านโนนสะอาด-นาโนนก่อ 
-สายบ้านโนนสะอาด-นาหนองแวง 
-สายบ้านโนนสะอาด -นาเตย 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 4 
สาย 
-สายหนองดอนสวรรค์-หนองปลาปาก 
-สายบ้านโคกสูงน้อย-บ้านเหล่าคราม ม.9 
-สายบ้านโคกสูงน้อย 

1,640 
 

1,450 
1,320 
2,500 

 
600 

2,100 

80- 
86 
87 
 

88 
 

89 

บ้านเหล่าคราม หมู่ 
9,12 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนลูกรัง 

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

1,760 
 

800 
3,000 

 
850 
293 

1,650 
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90 
91 
 

92 
 

93 
94 

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

293 
1,650 

 
2,800 

 
1,500 
1,350 

95-99 
100 
101 
102 
103 

บ้านโค้งส าราญ หมู่ 10 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนลูกรัง 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 
5สาย 
-สายบ้านโค้งส าราญ 1 
-สายบ้านโค้งส าราญ 2 
-สายบ้านโค้งส าราญ 3 
-สายบ้านโค้งส าราญ 4 

1,050 
 

480 
2,500 
700 

1,600 
104-110 

 
111 
112 
113 

บ้านหนองแต้ หมู่ 11 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 
ถนนลูกรัง 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
7 สาย 
-สาย ตชด. –ค าอาฮวน 
-สายบ้านหนองแต้ 1 (ภายในหมู่บ้าน) 
-สายบ้านหนองแต้  2 (ภายในหมู่บ้าน) 

150 
 

2,800 
3,600 
2,800 

 
5.2 การไฟฟ้า       
การไฟฟูา  ในปัจจุบันในเขตเทศบาลมีไฟฟูาแรงต่ าครอบคลุมเกือบทุกหลังคาเรือน คิดเป็น 
ร้อยละ 97 ของครัวเรือนทั้งหมด โดยการไฟฟูาส่วนภูมิภาค และโดยการอุดหนุนงบประมาณจากเทศบาล 
ส่วนไฟฟูาแสงสว่างสาธารณะครอบคลุมพ้ืนที่ร้อยละ 80 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
 
 5.3 การประปา      
  ปัจจุบันในเขตเทศบาลต าบลค าอาฮวนระบบประปาหมู่บ้านทั้งหมด 30 แห่ง  ดังนี้ 
   1.  ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่(กรมทรัพยากรน้ า)  มี  3  แห่ง 
      (1) บ้านค าเขือง  หมู่  3     (2) บ้านค าเม็ก  หมู่  6      (3) บ้านค าอาฮวน  หมู่  15 
   2. ระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ (กรมทรัพยากรน้ า)  มี  2  แห่ง 
    (1) บ้านโค้งส าราญ หมู่  10     (2) บ้านหนองแต้  หมู่  11 
     3.  ระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ (กรมอนามัย)  มี  1  แห่ง 
     - บ้านโนนสะอาด  หมู่  7 
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            4.  ประปาหอถึงแชมเปน (กรมโยธา)  มี  3  แห่ง 
     (1) บ้านพรานอ้น  หมู่  4   (2)  บ้านเหล่าคราม  หมู่  9    (3)  บ้านเหล่าคราม  หมู่  12 
   5.  ระบบประปามาตรฐาน ก.และ ข. (กรมโยธา)  มี  14  แห่ง 
        1. บ้านค าอาฮวน  หมู่  1   2. บ้านเหมืองบ่า   หมู่  2    3. บ้านค าเขือง   หมู่  3 
       4. บ้านดงมัน  หมู่  5       5. บ้านโนนสะอาด  หมู่ 7    6.  บ้านโคกสูง  หมู่  8 
       7. บ้านเหล่าคราม หมู่  9   8. บ้านหนองแต้  หมู่  11   มี  2  แห่ง 
       9.บ้านเหล่าคราม  หมู่  12 10. บ้านพรานอ้น  หมู่  13 มี  3 แห่ง    11. บ้านเหมืองบ่า  หมู่ 16 
   6.  ระบบประปาหอถึงแชมเปน (กรมทรัพยากรน้ า)  มี 7  แห่ง 
         1) บ้านค าอาฮวน   หมู่  1   2) บ้านโนนสะอาด  หมู่  7  3) บ้านโคกสูง  หมู่  8 
       4) บ้านโค้งส าราญ  หมู่  10  5) บ้านเหล่าคราม  หมู่  12 
       6) บ้านพรานอ้น  หมู่  13   7) บ้านแสงอรุณ  หมู่   14 
.    5.4 โทรศัพท์       
  ปัจจุบันทุกหมู่บ้านทุกครัวเรือนและทุกคน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ส่วนตัวเป็นส่วนใหญ่  
      5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์      
      ทีท่ าการไปรษณีย์จังหวัดมุกดาหาร  ตั้งอยู่ที่ อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร  ห่างจากต าบล  
ค าอาฮวนประมาณ  8  กิโลเมตร 
  
6. ระบบเศรษฐกิจ     
  6.1  การเกษตร       
สืบเนื่องมาจากลักษณะภูมิประเทศ  และพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของต าบลค าอาฮวนมีสภาพเหมาะแก่การเกษตรกรรม   
เลี้ยงสัตว์     จึงท าให้ประชากรส่วนใหญ่    ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  เช่น  ท าไร่  ท านา    ไร่อ้อย ไร่มัน
ส าปะหลัง  เลี้ยงสัตว์   และเมื่อว่างจากฤดูการท าเกษตรกรรม   ก็มีอาชีพรับจ้างทั่วไป   ประกอบอาชีพ
อุตสาหกรรมในครัวเรือน  และเป็นลูกจ้างในโรงงาน มีอัตราการว่างงานของประชากร     ปานกลาง   ส่งผลให้
สภาพทางเศรษฐกิจของต าบลค าอาฮวน  มีสภาพพอที่จะสามารถประคอง  และเลี้ยงตัวเอง  และครอบครัว 
  6.2 การประมง      ไม่มีอาชีพนี้เนื่องจากต าบลค าอาฮวนไม่มีแม่น้ าไหลผ่าน 
  6.3 การปศุสัตว์       
  ต าบลค าอาฮวน มีการปศุสัตว์  คือ การเลี้ยงโค การเลี้ยงควาย และการเลี้ยงสุกร เป็น ไก่ ในทุกหมู่บ้าน
ของต าบลค าอาฮวน  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 
  6.4 การบริการ       
    - ธนาคาร              1 แห่ง 
   - บริษัทเอกชน   1 แห่ง 
   - โรงแรม/ รีสอร์ท   8 แห่ง 
   - ปั๊มน้ ามันและก๊าซ   4 แห่ง 
   - โรงงานอุตสาหกรรม  - แห่ง           
             - โรงสี                                58      แห่ง                  
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           6.5 การท่องเที่ยว        
  ไร่ภาสทอง  ภูหินขัน   วัดภูศรีแก้ว   ไร่ช่อฟูา  
          6.6 อุตสาหกรรม       
  - ไม่มี- 
  6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ      
  กลุ่มเย็บผ้าอุตสาหกรรม หมู่ที่ 2        1    กลุ่ม 
  กลุ่มทักษะอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้า        2    กลุ่ม 
  กลุ่มผลิตไม้กวาด          3    กลุ่ม 
  กลุ่มเพาะเห็ด          2   กลุ่ม 
   
       6.8 แรงงาน       
  - ราษฏรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 95 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได้แก่ ปลูกข้าว  ปลูกมัน
ส าปะหลัง  และปลูกอ้อย ส่วนที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้างทั่วไป 
  7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)    
         7.1 ข้อมูลด้านการเกษตร     
  ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 95 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได้แก่ ปลูกข้าว  ปลูกมัน
ส าปะหลัง  และปลูกอ้อย ส่วนที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้างทั่วไป 
 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขต

ชลประทาน 
       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 นอกเขต
ชลประทาน 

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

2.2) ท าสวน สวน ยางพารา                
. 

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

2.3) ท าไร่   ไร่อ้อย  795 .ครัวเรือน 
   6,265      ไร ่

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

  ไร่มัน
ส าปะหลัง 

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

2.4) อื่นๆ   อ่ืนๆ โปรด
ระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่ 

           กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 
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7.2 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร     
  ต าบลค าอาฮวนมีล าห้วยตามธรรมชาติไหลผ่าน ได้แก่ ล าห้วยงิ้ว  ล าห้วยส้มกบ 

แหล่งน ้า 
ทางการเกษตร 

ความเพยีงพอของปริมาณน ้าฝนท่ีใช้ในการท้าการเกษตร ปริมาณน ้าฝนท่ีตกโดยเฉลี่ยในปีท่ีผา่นมา 
(มิลลิเมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบ ุเพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปริมาณน ้าฝน    

แหล่งน ้า 
ทางการเกษตร 

ล้าดับ 
ความส้าคัญ 

ความเพยีงพอของน ้าเพือ่การเกษตร 
ตลอดทั งปี 

การเข้าถึงแหล่งน ้าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ท่ัวถึง ไม่ท่ัวถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ี
เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน ้าธรรมชาติ 

 1. แม่น้้ำ       

 2. ห้วย/ล้ำธำร 1      

 3. คลอง       

 4. หนองน้้ำ/บึง 2      

 5. น้้ำตก       

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

      

3.3) แหล่งน ้าท่ีมนุษย์สร้างขึ น 

 1. แก้มลิง       

 2. อ่ำงเก็บน้้ำ       

 3. ฝำย       

 4. สระ 1      

 5. คลองชลประทำน       

 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                 

      

 

7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค)      
  - มีระบบประปาพ้ืนดิน และระบบประปาใต้พ้ืนดิน   จ านวน  16  หมู่บ้าน 

แหล่งน ้า ไม่มี 

ม ี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ 
ไม่

เพียงพอ 
ทั่วถึง 

ไม่
ทั่วถึง 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
เข้าถึง 

4.1 บ่อบำดำลสำธำรณะ       
4.2 บ่อน้้ำตื้นสำธำรณะ       
4.3 ประปำหมู่บ้ำน (ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น) 

      

4.4 ระบบประปำ (กำรประปำส่วนภูมิภำค)       
4.5 แหล่งน้้ำธรรมชำติ       
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ)       
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8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม     
 8.1 ศาสนา ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  มีวัดอยู่ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลค าอาฮวน  จ านวน  16 
แห่ง  ที่พักสงฆ์  10  แห่ง  คือ   
    1.  วัดปุาอรัญญิกาวาส  บ้านค าอาฮวน  หมู่ที่  1 
    2.  วัดปุาสามัคคี   บ้านเหมืองบ่า หมู่ที ่  2   
               3.  วัดอัมพวัน   บ้านค าเขือง แสงอรุณ หมู่ที่ 3  หมู่ที่  14 
    4.  วัดศรีชมชื่น   บ้านพรานอ้น  หมู่ที่ 4  ,13 
    5.  วัดภูวัด   บ้านดงมัน  หมู่ที่  5 
    6.  วัดบ้านค าเม็ก  บ้านค าเม็ก  หมู่ที่  6 
    7.  วัดมาลัยวัลย ์  บ้านโนนสะอาด หมู่ที่  7 
    8.  วัดศรีศรัทธาวนาราม บ้านโคกสูงน้อย  หมู่ที่  8 
    9.  วัดโพธิ์ศิลา   บ้านเหล่าคราม  หมู่ที่ 9,12 
    10. วัดเวฬุวรรณ            บ้านโค้งส าราญ  หมู่ที่ 10 
    11. วัดหนองแต้   บ้านหนองแต้  หมู่ที่ 11 
    13.  วัดปุาค าอาฮวน  บ้านค าอาฮวน หมู่ที่ 15 
    16.  วัดปุาค าเดือนห้า บ้านเหมืองบ่า  หมู่ 16 
    17.  ที่พักสงฆ์    จ านวน  10 แห่ง 
8.2  ประเพณีและงานประจ าปี       
  งานบุญประเพณีบุญบั้งไฟต าบลค าอาอวน  งานเข้าค่ายวิปัสสนากรรมฐานบ้านหนองแต้                    
งานบุญผะเหวดบ้านโนนสะอาด  งานประเพณีลอยกระทงบ้านค าเม็ก  และงานบุญประเพณีท่ีเป็นเอกลักษณ์
ประจ าหมู่บ้าน 
 
8.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น       
  ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่น 
  งานจักรสาน  สานหวด  สานกระติบข้าว   ผ้าย้อมคราม  ท้อผ้าฝูาย  ตามภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้าน 
  ภาษาถิ่น   ภาษาพ้ืนบ้านส่วนมากพูด ภาษาอีสาน  และภาษาไทย 
 
8.4  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก    ไม้กวาด  กลุ่มแม่บ้านบ้านโค้งส าราญ ผ้าย้อมคราม บ้านเหล่าคราม
    
9. ทรัพยากรธรรมชาติ     
 9.1  น้ า      
แหล่งน้ าธรรมชาติ 
  ล าห้วย     10   ล าห้วย 
  บึง  หนองน้ า   16   แห่ง 
  อ่างเก็บน้ า    1     แห่ง 
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แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
  ฝาย น้ าล้น    5  แห่ง      
  บ่อน้ าตื้น    -   แห่ง 
  บ่อโยก                  -   แห่ง 
  ระบบประปาหมู่บ้าน  16  แห่ง 
  ถังเก็บน้ าภัยแล้ง    6  แห่ง 
   
9.2  ป่าไม้       
  ในพ้ืนที่อยู่ในเขตปุาไม้เสื่อมโทรมบางส่วน แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น  ผลัดใบ   
  
9.3  ภูเขา       
 ในพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มและภูเขาบางส่วน   
  
9.4  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ      

 ในพ้ืนที่ของเทศบาลส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถาน
ประกอบการ  ตามล าดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  
ดิน  น้ า  ต้นไม้  น้ าในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหา
แหล่งน้ าส าหรับการเกษตรได้เพ่ิมขึ้น  เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นของประชาชน  เอกชน  ปัญหาด้านขยะ  เมื่อ
ชุมชนแออัดขยะก็มากขึ้น  การแก้ไขปัญหา เทศบาลได้จัดท าโครงการเพ่ือแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไป
ตามความต้องการของประชาชน  เช่น โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่  โครงการปลูก
ต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ ในพ้ืนที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของหมู่บ้านให้ร่มรื่น
สวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน   
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                                                        ส่วนที่ 2  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค    

ในการกระจายอ านาจการบริหารของรัฐไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว  ตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการ

ในการถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณ และอัตราก าลังของราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคไปให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีก าหนดระยะเวลาและเงื่อนไขที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า  ในอนาคตอันใกล้นี้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้รับการจัดสรรงบประมาณในสัดส่วนที่สูงขึ้น มีอัตราก าลังมากขึ้น รวมทั้งมีภารกิจและ
หน้าที่ความรับผิดชอบที่เพ่ิมข้ึนตามกันไปด้วย 

จากผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจะต้องมี
การเตรียมการเพ่ือรองรับมาตรการในการถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณและอัตราก าลังจากหน่วยงานส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคตามที่กฎหมายก าหนด เพ่ือที่จะสามารถปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งหมายความว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งก าหนดจุดหมายหรือทิศทางในการพัฒนา
ของตนให้ชัดเจน มีการก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายในการพัฒนาอย่าง
เป็นระบบ โดยมีความครอบคลุมภารกิจการพัฒนาในทุกๆ ด้าน อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและ
ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะสามารถบริหารงานในความรับผิดชอบตามที่ราชการส่วนกลางและ
ราชการส่วนภูมิภาคจะถ่ายโอนมาให้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงถือเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยสนับสนุนในการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหา/ความต้องการขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือน าไปสู่การก าหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนา การก าหนด
ภารกิจ และแนวทางการด าเนินงานเพ่ือน าไปสู่จุดมุ่งหมายดังกล่าวอย่างเป็นระบบ  ซึ่งจะช่วยให้การก าหนด
แผนงาน/โครงการ มีทิศทางที่สอดคล้องและประสาน สนับสนุนในจุดมุ่งหมายร่วมกัน ซึ่งนอกจากจะท าให้
ปัญหา/ความต้องการได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสมแล้ว ยังเป็นการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้
เกิดประโยชน์สูงสุดในขณะเดียวกันด้วย 

หลักการส าคัญที่ถือเป็นหัวใจของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาก็คือ การก าหนดจุดมุ่งหมายการพัฒนา
และการก าหนดแนวทางการพัฒนาที่จะน าไปสู่การบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้เพราะหากไม่มี
จุดมุ่งหมายในการพัฒนาที่ชัดเจนแล้ว การบริหารงานก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆ เมื่อมีปัญหา
อย่างซ้ าซ้อนและไม่มีที่สิ้นสุดแล้ว ยังอาจท าให้ปัญหามีความรุนแรงมากข้ึนจนเกินศักยภาพและแก้ไขได้ ดังนั้น 
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ก าหนดจุดมุ่งหมายและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ และศักยภาพอย่างเป็นระบบ ซึ่งนอกจากจะเป็นการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดแล้ว ยังเป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือ
รองรับการถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอีกทางหนึ่งด้วย 
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1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี       

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

   1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  

   2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  

   4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  

   5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

   6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

วิสัยทัศน์ประเทศไทย 

“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก   
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  

        1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 

      1.1 ประชาชนอยู่ดีกินดีและมีความสุข 

  1.2  บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
            1.3 กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีความพร้อม
ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
                    1.4 ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคม 
ระหว่างประเทศ 

 1.5 การบริหารจัดการความมั่นคง มีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ                     
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
          2.1 ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
          2.2 ประเทศไทยมีความสมารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 3.1 คนไทยเป็นคนดีคนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับ วิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
      3.2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

      4.1 สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ 

          4.2 กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามา 
เป็นก าลังส าคัญของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 

          4.3 เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัด        
 การตนเอง เพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 
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 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

       5.1 อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้ 
    อย่างยั่งยืน มีสมดุล 

     5.2 ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบทางลบ 
  จากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 

                     5.3 ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล 

  ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ 

 5.4 ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

  และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 

 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 6.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง  
  ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

 6.2 ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

                    6.3 ภาครัฐมคีวามโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

                  6.4 กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 

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

  วิสัยทัศน์  

  จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การก าหนด

วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ กรอบหลักการ

ของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา

อย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้

ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย จากประเทศที่มีรายได้ปานกลาง

ไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง มีความม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์

ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ 

เปูาหมายการพัฒนาประเทศ  

1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  

   1.1 เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5.0  
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               1.2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per 

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

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

   1.3 ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมขึ้นไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี  

   1.4 การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการ ลงทุนภาครัฐไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะ ที่ปริมาณการส่งออก

ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี)  

  2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง สังคมสูงวัยอย่างมี

คุณภาพ 

   2.1 ประชาชนทุกช่วงวัยมีความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic Security) 

และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

   2.2 การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ  

   2.3 สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน  

  3. การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  

   3.1 การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากข้ึน  

   3.2 บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง  

  4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

   4.1 รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ การใช้ประโยชน์อย่าง

ยั่งยืนและเป็นธรรม  

   4.2 ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

   4.3 เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ  

   4.4 เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  

   4.5 มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานของน้ า  

  5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ  

   5.1 การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม  

   5.2 ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น  
     5.3 มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม   

     กรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 
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          1.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

  2.ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

  3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

  4. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

  5. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 

  6.ยุทธศาสตร์ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 

  7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 

  8.ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 

  9.ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

  10.ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 

 1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด      

  1.  แผนพัฒนาภาค 

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

   (1) เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต       

การเกษตร  การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว  การ

ตั้ง  องค์กรร่วมภาครัฐและเอกชนระดับพื้นที่เพ่ือส่งเสริมอ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และส่งเสริม

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

   (2) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้   เท่า

ทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 

   (3) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างความม่ันคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหาความ

ยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัว    ได้

อย่างอบอุน่ 
    (4) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปุาไม้ให้ได้ 

15.9  ล้านไร่ หรือร้อยละ 25 ของพ้ืนที่ภาค  ปูองกันการรุกพ้ืนที่ชุ่มน้ า พัฒนาแหล่งน้ าและระบบชลประทาน 
ฟ้ืนฟูดิน ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมท าเกษตรอินทรีย์ 

2.  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

   กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย สกลนคร  นครพนม  และมุกดาหาร เน้นให้

ความส าคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร 

ส่งเสริมพ้ืนที่ชลประทาน  การท าปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ 

3.  แผนพัฒนาจังหวัด 

  วิสัยทัศน์: เมืองการค้า การเกษตร การท่องเที่ยวชายโขง เชื่อมโยงอาเซียน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับมาตรฐานการเกษตรและต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่า 

  กลยุทธ์ที่ 1. การปรับโครงสร้างทางการเกษตร โดยมุ่งเน้นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร 

  กลยุทธ์ที่ 2. การส่งเสริมการท าการเกษตรเพ่ือการบริโภค และอุตสาหกรรม 

  กลยุทธ์ที่ 3. ยกระดับมาตรฐานการเกษตร 

  กลยุทธ์ที่ 4. ส่งเสริมการแปรรูป และเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 

  ยุทธศาสตร์ที ่2  ประตูการค้า การลงทุนเชื่อมโยงอาเซียนสู่สากล 

  กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนและพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

  กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคน และเครือข่ายความร่วมมือแบบบูรณาการกับประเทศเพ่ือนบ้าน (อาเซียน) 

  กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาแรงงานให้มีความสอดคล้องกับตลาดแรงงานเพื่อรอง รับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

  กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบโลจิสติกส์และความมั่นคงด้านพลังงานเชื่อมโยงกับ

ประเทศเพ่ือนบ้าน 

          ยุทธศาสตร์ที ่3 พัฒนาการท่องเที่ยวตามวิถีชีวิตลุ่มน้ าโขง 

  กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาเส้นทาง แหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ธรรมะ 

และวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบ 

      กลยุทธ์ที่ 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสารการตลาดตามแนวคิดการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 

  กลยุทธ์ที่  3 การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว 

  กลยุทธ์ที่ 4  ขยายความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวระหว่างเครือข่ายและพันธมิตร 

  ยุทธศาสตร์ที ่4  พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสถานศึกษาการให้บริการทางการศึกษา ทังในระบบ นอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย สนับสนุนให้มีสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษาเพ่ือรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน 

  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐและระบบการให้บริการที่มีคุณภาพ และท่ัวถึง 

  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบสวัสดิการโครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงทางสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 

  กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาเด็กและเยาวชนโดยใช้ เอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน

การปลูกจิตสานึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

  กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

        ยุทธศาสตร์ที ่5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

  กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 

  กลยุทธ์ที่ 2 การปูองกัน และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

  กลยุทธ์ที่ 4 การจัดการขยะและของเสีย เพ่ือรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

  กลยุทธ์ที่ 5 การปูองกัน และฟ้ืนฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติ 
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         ยุทธศาสตร์ที่ 6  การเสริมสร้างความม่ันคงชายแดน 

  กลยุทธ์ที่ 1 ก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการที่มีผลกระทบต่อภัยคุกคามชายแดน 

  กลยุทธ์ที่ 2  เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรและเครื่องมือในการสร้างความมั่นคงชายแดน 

  กลยุทธ์ที่ 3  สร้างความม่ันคงในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน 

  กลยุทธ์ที่ 4 ปูองกันและปราบปรามปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ และด้านยาเสพติด 

         1.4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด      

           วิสัยทัศน์ อปท.ในเขตจังหวัดมุกดาหาร 

  “สังคมน่าอยู่ สู่เศรษฐกิจการเกษตรดี มีความม่ันคง ด ารงอยู่คู่การท่องเที่ยว หนึ่งเดียวการศึกษาดี มี

มาตรฐานสากล บูรณาการสู่อาเซียน ” 

  กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร 

  ยุทธศาสตร์ที่  1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 

  ยุทธศาสตร์ที่  2   เสริมสร้างเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

  ยุทธศาสตร์ที่  3   เสริมสร้างการเกษตรให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 

  ยุทธศาสตร์ที่  4   เสริมสร้างประสิทธิภาพของการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 

  ยุทธศาสตร์ที่  5   เสริมสร้างการศึกษาดีมีมาตรฐานสากล 

  ยุทธศาสตร์ที่  6   เสริมสร้างการบริหารจัดตามหลักธรรมาภิบาล 

  ยุทธศาสตร์ที่  7   เสริมสร้างการผลิต และการจัดการอาหารปลอดภัย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 

แนวทางการพัฒนา 1. เสริมสร้างเมืองน่าอยู่ ชุมชนปลอดภัย ห่างไกลอบายมุข และยกระดับคุณภาพ 

    ชีวิตให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

  1.1  ส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัด 

   มุกดาหารให้ลดลง 

  1.2  ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีความสนใจในด้านกีฬา 

   เพ่ือสุขภาพและนันทนาการ 

  1.3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ 

   ผู้ด้อยโอกาส ให้ดีขึ้น 

  1.4 ให้การบริการด้านสุขภาพอนามัยพ้ืนฐานที่ดี 

  1.5 ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

  1.6 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนและสังคมให้อยู่ดีมีสุข  

   ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  1.7 ส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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                               2.พัฒนาการคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

  2.1 พัฒนาการคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 

  2.2 พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน บริการด้านไฟฟูา น้ าประปา และโทรศัพท์ 

   อย่างพอเพียงและทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

แนวทางการพัฒนา 1. ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษที่มีสภาพแวดล้อม 

  ที่ดี รวมทั้งสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเอกลักษณ์ 

  ประจ าจังหวัด 

  1.1  ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรม  

   ประเพณี ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือการอนุรักษ์สืบสานต่อ  

   และเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 

  1.2 ส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยการสนับสนุนความสามารถของผู้ประกอบการ 

   และสร้างเครือข่าย เพ่ือพัฒนาศักยภาพการบริการ ทั้งภายในและภายนอก 

   ประเทศ 

  1.3 พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ และสร้าง 

   สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในการท่องเที่ยว เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ และ 

   เพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยว โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

   ที่เก่ียวข้องในจังหวัดมุกดาหาร 

  1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือรองรับการจัดตั้งเป็นเขต 

   เศรษฐกิจพิเศษ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างการเกษตรให้มีประสิทธิภาพอย่างย่ังยืน  

แนวทางการพัฒนา  1.ส่งเสริมด้านการเกษตรกรรมและพัฒนาการตลาดสินค้าธุรกิจชุมชน 

                         1.1 พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรพอเพียง 

                          1.2 ส่งเสริมการเกษตรและอาชีพแก่ประชาชน 

                          1.3 ปรับปรุงคุณภาพสินค้าทางการเกษตรสู่ตลาดอาเซียน 

                          1.4 พัฒนาคุณภาพสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของจังหวัดมุกดาหาร เพ่ือ

น าเข้าสู่ตลาดอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างประสิทธิภาพของการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนา 1. การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

  1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  

   แบบบูรณาการ 
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  1.2 ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

  1.3 ส่งเสริมการพัฒนาผังเมืองรวมอย่างเป็นระบบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างการศึกษาดีมีมาตรฐานสากล 

แนวทางการพัฒนา 1. พัฒนาการศึกษาที่ทันสมัย เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

  1.1 ให้บริการด้านการศึกษา และสนับสนุนวัสดุ สื่อ-อุปกรณ์ เพ่ือพัฒนา 

   บุคลากรทางการศึกษา พัฒนาเด็กนักเรียนให้เป็นผู้มีคุณภาพ มีทักษะ และ 

   ศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล เพ่ือรองรับการเข้าสู่ 

   ประชาคมอาเซียน 

  1.2 ส่งเสริมการศึกษาของประชาชนในชุมชน ทั้งในระบบ นอกระบบ และ 

   การศึกษาตามอัธยาศัย 

  1.3 สนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนา 

   การศึกษา 

  1.4 ส่งเสริมการใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้างการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

แนวทางการพัฒนา 1. ส่งเสริมให้มีระบบการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล จัดให้มีช่องทาง 

  ในการรับทราบข้อมูลข่าวสาร และสนับสนุนให้ประชาชน มีส่วนร่วมใน 

  การพัฒนาท้องถิ่น อย่างสร้างสรรค์  

  1.1  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 

  1.2  พัฒนาขีดความสามารถในการจัดบริการสาธารณะให้ประชาชนในท้องถิ่น  

   อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 

   ในการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

  1.3 สนับสนุนการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารและการ 

   พัฒนาท้องถิ่น เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

                                   1.4 สนับสนุนให้มีพื้นที่สาธารณะทางสังคมเพ่ิมขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน 

   ได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความคิดเห็น ปรึกษา หารือ  

   และร่วมติดตามตรวจสอบอย่างสร้างสรรค์ ในเรื่องที่เก่ียวข้องกับการ 

   บริหารจัดการ ก าหนดนโยบายสาธารณะ และความต้องการในการพัฒนา 

   ท้องถิ่น 

  1.5 ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการของท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส  

   พร้อมรับการตรวจสอบ   

  1.6 ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายภาคประชาชนให้เข้มแข็ง มีบทบาท  

                             และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 เสริมสร้างการผลิต และการจัดการอาหารปลอดภัย 

แนวทางการพัฒนา 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิต และการจัดการอาหารปลอดภัย  

  1.1 สนับสนุนให้มีระบบการควบคุมการน าเข้า โดยเน้นการก าหนดปัจจัย 

   การผลิตหรือการน าสารเคมีเปูาหมายเข้ามาได้เฉพาะด่าน โดยการ 

   บูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  1.2 จัดท ามาตรฐานควบคุมคุณภาพปัจจัยการผลิตและวัตถุมีพิษทางการเกษตร 

   ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เน้นการขึน้ทะเบียนควบคุมแหล่งผลิตและ 

   จ าหน่าย โดยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง รวมถึงการ 

   ปราบปรามผู้กระท าผิดตามกฎหมาย 

  1.3 รณรงค์การลด ละ เลิก ใช้สารเคมี รวมถึงการสร้างจิตส านึกให้ผู้บริโภค 

   ตระหนักถึงความส าคัญของความปลอดภัยด้านอาหาร โดยการรณรงค์/ 

   จูงใจให้มีการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยในสัดส่วนที่มากขึ้น การสร้าง 

   พฤติกรรมใหม่ในการบริโภค รณรงค์ให้ปลูกผักกินเอง (ผักสวนครัว  

   รั้วกินได้) หรือเชิญชวนให้มีการกินผักพ้ืนบ้านมากขึ้น 

  1.4 รณรงค์การใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง และปลอดภัย โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ 

   สิ่งแวดล้อม และผู้บริโภค 

  1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้ความเข้าใจ เพ่ือยกระดับความรู้ 

   ผู้ส่งออก เกษตรกร และร้านค้า ให้มีความตระหนักถึงความส าคัญ 

   ของการผลิต และการบริหารจัดการอาหารปลอดภัย 

  1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกระบวนการผลิต การขนส่ง การจัดจ าหน่าย  

   ส าหรับผู้บริโภค อย่างถูกต้องและเป็นธรรม 

  1.7 ส่งเสริมการผลิต การตลาด และการบริโภคพืชผักประจ าท้องถิ่น 

  1.8 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีตลาดอาหารปลอดภัยในชุมชน 
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2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

 2.1 วิสัยทัศน์        

  “ชุมชนน่าอยู่ คู่วัฒนธรรม  น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พัฒนาความรู้สู่

อาเซียน” 

        2.2 ยุทธศาสตร์       

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ า 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการเมืองการบริหาร 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน การค้าและการเกษตร 

  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2.3 เป้าประสงค์      

  1. เพ่ือพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  2. เพ่ือพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต    

  3. เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

  4. เพื่อพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

  5. เพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน การค้าและการเกษตร 

  6. เพ่ือพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

2.4 ตัวช้ีวัด        

  1.กรณีโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างตรวจรับงาน

โดยจะต้องได้คุณภาพงานที่ดี ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง 

  2.กรณีโครงการด้านอื่นๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการทุกประการ 

2.5 ค่าเป้าหมาย     

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน - การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ต่างๆในพ้ืนที่ เช่น ถนน สะพาน รางระบายน้ าท่อลอด

เหลี่ยม ท่อ คสล.  ระบบน้ าอุปโภคบริโภค  อาคารต่างๆ 

ก่อสร้างในฌาปนสถาน  ฯลฯ 

- ขยายเขตไฟฟูาให้ทั่วถึง และบ ารุงรักษา  ซ่อมแซม

ไฟฟูาส่องสว่างที่ช ารุดให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

-การปูองกันและระงับโรคติดต่อต่างๆ ควบคุมปูองกันโรค

ระบาดในพ้ืนที่การรักษาความสะอาด การลดปริมาณขยะจาก

ครัวเรือน รณรงค์คัดแยกขยะ การด าเนินงานกองทุนขยะ                                       

-พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน 

กองทนุหลักประกันสุขภาพ ทต.ค าอาฮวน                       -

การด าเนินงานศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพ 

-โครงการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตต่างๆ เช่น การ

ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส 

โครงการพัฒนาหมู่บ้านในด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต  

ส่งเสริมเยาวชน สตรี อุดหนุนอปท.อื่น ส่วนราชการหรือหน่วย

อ่ืนของรัฐ องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล องค์กรที่จัดตั้ง

ตามกฎหมาย เพ่ือด าเนินโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา

ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตฯลฯ                            

-การรักษาความสงบภายใน การออกให้การช่วยเหลือได้

ทันท่วงที ไม่ว่าจะเป็นการเกิดอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย  

-ให้การฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะ การอบรมกลุ่มอาชีพต่างๆใน

เขตต าบลค าอาฮวน 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม 

-พัฒนา ส่งเสริม สนับสนนุ การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 

 -อนุรักษ์และจรรโลงไว้ซึ่งการศาสนาและวัฒนธรรม เช่น -

โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ 

-โครงการค่ายวิปัสสนากรรมฐาน 

-โครงการวันลอยกระทง 

-โครงการบุญผะเหวด 

-โครงการบุญประเพณีเอกลักษณ์ของหมู่บ้าน 

-สร้างเสริมสุขภาวะในชุมชน เช่นการจัดการแข่งขันกีฬา การ

ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ฯลฯ 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการ

บริหาร 

 

-เพ่ือพัฒนาระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

-เพ่ือให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

ส่งเสริมการลงทุน การค้าและการเกษตร 

-พัฒนา วางแผน ส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชยกรรม 

-พัฒนา วางแผนส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

-การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม เช่น ปลูกต้นไม้ในปุาชุมชนปุาต้นน้ า ปุาสาธารณะ 

ปลูกหญ้าแฝก อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ า สร้างและซ่อมแซมฝายน้ า

ล้นฯเป็นต้น 

 
2.6 กลยุทธ์       

  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

   1. กลยุทธ์การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาถนน 

   2กลยุทธ์การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า 

   3. กลยุทธ์การขยายเขตไฟฟูา ติดตั้งหรือปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะ 

   4. กลยุทธ์การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และแหล่งน้ าการเกษตร 

  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต        

   2.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

   2.2  กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคมสงเคราะห์ 

   2.3  กลยุทธ์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย 

  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรม 

   3.1  กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศึกษาและนันทนาการ 

   3.2  กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศาสนาและวัฒนธรรม 

   3.3  กลยุทธ์การพัฒนาด้านนันทนาการ 

          4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

   4.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

   4.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบริหารงาน 

  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน การค้าและการเกษตร 

   5.1  กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการกลุ่มอาชีพ  

   5.2  ส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงเพ่ือพัฒนาสู่การค้าเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

  6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   6.1  กลยุทธ์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์     

 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลต าบลค าอาฮวน 

การก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลต าบลค าอาฮวน ก าหนดการพัฒนาที่ครอบคลุม

กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลต าบลค าอาฮวน ที่เก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวน 6 ยุทธศาสตร์ และ 11 

กลยุทธ์ ดังนี้ 

  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

   1.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต        

   2.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

   2.2  กลยุทธ์การพัฒนาด้านสังคมสงเคราะห์ 

   2.3  กลยุทธ์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

   3.1  กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศึกษา 

   3.2  กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศาสนาและวัฒนธรรม 

   3.3  กลยุทธ์การพัฒนาด้านนันทนาการ 

  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

   4.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

   4.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบริหารงาน 

  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน การค้าและการเกษตร 

   5.1  กลยุทธ์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน การค้าและการเกษตร 

  6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   6.1  กลยุทธ์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      6.2  กลยุทธ์การบริหารจัดการขยะ การก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และควบคุมมลพิษ 

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       

  ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลค าอาฮวน มุ่งพัฒนา 6 ด้าน ได้แก่  

     1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2. ด้านสังคมส่งเสริมคุณภาพชีวิต  

     3. ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

     4. ด้านการเมืองและการบริหาร 

     5. ด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน การค้าและการเกษตร  

     6. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น     

 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

  1.  การวิเคราะห์  SWOT ในมิติด้านเศรษฐกิจ 

 

จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 

1. เป็นแหล่งผลิตสินค้าทางการเกษตร เช่น อ้อย ข้าว 

ยางพารา  มันส าปะหลัง 

2. การเดินทางขนส่งสินค้าสะดวก รวดเร็ว  

3. เป็นต าบลที่มีพ้ืนที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

4. รัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 

1. ราคาสินค้าทางการเกษตรตกต่ า 

2. มีปัญหาการใช้ที่ดินต่อเนื่อง ดินขาดการบ ารุง ส่วน

ใหญ่ใช้ปุ๋ยเคมี ท าให้ดินเสื่อมคุณภาพ 

3. มีปัญหาการเผาในที่โล่ง การเผาตอซังข้าว ท าให้

สภาพหน้าดินถูกท าลาย 

4. กลุ่มอาชีพขาดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน ไม่เข้มแข็ง 

5. ขาดแหล่งน้ าขนาดใหญ่ส าหรับเป็นแหล่งน้ าเพ่ือ

การเกษตร 

โอกาส(Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. การมีนิคมอุตสาหกรรม อาจส่งผลให้การค้าขายใน

พ้ืนที่เพ่ิมข้ึน สร้างรายได้ให้แก่ราษฎรในพื้นที่เพ่ิมข้ึน 

2.  มีแนวโน้มการลงทุนในเขตต าบลค าอาฮวนเพ่ิมมาก

ขึ้น 

1. ที่ดินท ากินขาดเอกสารสิทธิ์ 

2. ที่ดินราคาสูงขึ้น เป็นเหตุจูงใจให้เกษตรกรขายที่ดิน

ท ากิน แล้วกลับมาเช่าพ้ืนที่ท าการเกษตรเหมือนเดิม 

3. ที่ดินส าหรับท าการเกษตรเริ่มลดน้อยลง เนื่องจาก

การขยายตัวของเมือง 

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 

1. การขนส่งสินค้าทางการเกษตรสะดวก รวดเร็ว 

เนื่องจากอยู่ใกล้แหล่งรับซื้อ 

1. ท าอย่างไรเกษตรกรจะลดการใช้ปุ๋ยเคมีลง แล้ว

กลับมาใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ิมข้ึน เพ่ือเป็นการลดต้นทุนการ

ผลิต และเป็นการบ ารุงดิน 
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2.การวิเคราะห์  SWOT  ในมิติด้านสังคม 

 

จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 

1. มีขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม

ของท้องถิน่ 

2. ผู้น าชุมชนส่วนใหญ่มีความเข้มแข็ง 

3. มีสถานศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ในต าบลที่มีความพร้อมในการจัดการศึกษา 

4. มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีพัฒนาศักยภาพของเด็กก่อนวัย

เรียนจ านวน 8 แห่ง 

5. ประชาชนในชุมชนมีความสัมพันธ์อันดี 

ขนบธรรมเนียมประเพณีและการสื่อสาร(ภาษา)ท่ี

คล้ายคลึงกัน 

1. ประชาชนยังให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นใน

ระดับท่ีน้อย 

2. ผู้น าชุมชนบางคนขาดความกระตือรือร้น  

3. มีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง  

4. คนบางกลุ่มขาดจริยธรรม คุณธรรม ขาดระเบียบวินัย 

5. ค่านิยมยึดติดกับวัตถุสิ่งของและบริโภคฟุุมเฟือย

แพร่กระจายมากข้ึน  

6. คนบางกลุ่มกู้ยืมเงินนอกระบบ ไม่มีเงินใช้หนี้คืนถูก

ผู้ติดตามทวงถามท าร้ายร่างกาย 

โอกาส(Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. กระบวนการสื่อสารที่มีความทันสมัยโดยผ่าน

เทคโนโลยีสมัยใหม่ท าให้สามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

และสื่อสารเรื่องต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัวมาก

ขึ้น 

1. กระแสโลกาวิวัฒน์ที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความ

เป็นอยู่ ท าให้วัฒนธรรมของตะวันตกมีอิทธิพลต่อการ

ด ารงชีวิตประจ าวันมากขึ้น ส่งผลให้เยาชน 

2. สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจระดับประเทศส่งผลต่อการ

พัฒนาท้องถิ่น 

3. การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครอง

ระดับประเทศมีผลต่อการพัฒนาของท้องถิ่น   

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 

1. การสื่อสารรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ท าให้การประสานงาน

ได้ทันเวลา 

1. ท าอย่างไรพนักงานทุกคนจึงจะเห็นความส าคัญของ

การสื่อสาร และให้ความส าคัญการสื่อสารปฏิบัติงาน 
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3.  การวิเคราะห์  SWOT  ในมิติด้านพื้นที่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 

1. มีเส้นทางคมนาคมสามารถเชื่อมโยงไปยังพ้ืนที่อ าเภอ

และต าบลใกล้เคียงสะดวก 

2. มีอาณาเขตติดกับตัวเมือง อัตราการขยายตัวของเมือง

เข้าในพื้นทีเ่พ่ิมข้ึน 

 

1. มีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ คือ 140.72 ตารางกิโลเมตร     

2. บางหมู่บ้านมีปัญหาขาดแคลนน้ าเอย่างต่อเนื่อง

สืบเนื่องจากเป็นพ้ืนที่ภูเขา ไม่มีแหล่งน้ าใต้ดิน 

3. มีสถานที่เหมาะส าหรับการท่องเที่ยว แต่ขาดการ

ปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

4. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นไปอย่างล่าช้า 

เพราะมีงบประมาณจ ากัด 

5. มีปัญหาการเผาในที่โล่ง การเผาตอซังข้าว ท าให้

สภาพหน้าดินถูกท าลาย 

โอกาส(Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. การมีพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ ท าให้ราคาท่ีดิน

ของราษฎรในพื้นที่เพ่ิมสูงขึ้น  

2. นโยบายของรัฐบาลในการประกาศให้จังหวัด

มุกดาหารเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งซึ่งมีพ้ืนที่ของต าบล

ค าอาฮวนรวมอยู่ในพ้ืนที่นั้นด้วย 

3.  มีเส้นทางรถไฟผ่านเขตต าบลค าอาฮวน 

 

1. มีถนนบางสายอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน

อ่ืน เช่น กรมทางหลวงชนบท  องค์การบริหารส่วน

จังหวัด ซึ่งเมื่อเกิดปัญหาขึ้นกับถนนจะได้รับการแก้ไข

ที่ล่าช้า 

2. ราชการส่วนกลางถ่ายโอนภารกิจมากมายให้

ท้องถิ่นแต่ไม่ถ่ายโอนงบประมาณให้ท้องถิ่นเพ่ือเป็นค่า

บริหารจัดการ เช่น การถ่ายโอนถนนมาให้ท้องถิ่นแต่

ไม่ถ่ายโอนงบประมาณเพ่ือบ ารุงรักษาซ่อมแซม 

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 

1. ท าเลที่ตั้งของต าบลได้เปรียบเพราะมีโอกาสขยายตัว

ของเมืองสูง  จูงใจให้เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้น 

1. ท าอย่างไรกับปัญหาที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ 

 

 3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง        

  3.2.1  การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อเทศบาล 

   - รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 

   - แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะส่งผลต่อเทศบาลอย่างไร 

   - การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้  อปท. 
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3.2.2  การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่ออปท. 

    AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี 

ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพ่ือที่จะให้มีผลประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจร่วมกัน จะท าให้มีผลประโยชน์ อ านาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการน าเข้า ส่งออกของชาติ

ในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีน าเข้าซึ่งผลจะท าให้ภูมิภาคนี้

เปลี่ยนไปอย่างมาก โดย AEC Blueprint หรือแนวทางที่จะให้ AEC เป็นไปคือ 

   1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 

   2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 

   3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 

   4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 

   นิคมอุตสาหกรรม  ก็เป็นอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคที่ส่งผลกระทบต่อ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ของนิคมอุตสาหกรรมตั้งอยู่  เนื่องจากเป็นการจูงใจให้นักลงทุนเข้ามาลงทุน จึงเป็นการลงทุนใน

พ้ืนที่ที่ปลอดภาษี ท าให้เทศบาลไม่สามารถจัดเก็บภาษีได้ในระยะยาว ซึ่งผลกระทบหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่อง

ของ ประชากรแฝง  มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม  ปัญหาขยะ น้ าเสีย  ปัญหาอาชญากรรมซึ่งเป็นปัญหาที่คาด

ว่าจะเกิดตามมา  ส่วนผลกระทบในด้านบวก ประชากรเพ่ิมขึ้น จะท าให้การค้าขายในพ้ืนที่ภาพรวมดีข้ึนหรือไม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน 
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและพัฒนาแหล่งน้ า 

- บริการชุมชนและสังคม 
- การเศรษฐกิจ 

- แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

กองช่าง กองคลัง 
กองวิชาการฯ 

2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

- บริการชุมชนและสังคม 
- บริการชุมชนและสังคม 
- บริหารทั่วไป 
- บริการชุมชนและสังคม 
- การด าเนินงานอ่ืน 

- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
- แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานงบกลาง 

-ส านักปลัดฯ 
-กองสวัสดิการสังคม 
-หน่วยงานที่รับเงินอุดหนุน 

กองคลัง 
กองสวัสดิการสังคม 
กองช่าง 

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม 

- บริการชุมชนและสังคม 
- บริการชุมชนและสังคม 

- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

-ส านักปลัดฯ 
-หน่วยงานที่รับเงินอุดหนุน 

กองคลัง     
กองวิชาการฯ 
กองสวัสดิการสังคม 
กองช่าง 
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.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน 

สนับสนุน 

4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการเมืองการ
บริหาร 

- บริหารทั่วไป 
- การด าเนินงานอ่ืน 

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

-ส านักปลัดฯ 
- กองคลัง 
- กองวิชาการฯ 
- กองช่าง 
- กองสวัสดิการสังคม 
 

ส านักปลัดฯ 
 กองคลัง 
 กองวิชาการฯ 
 กองช่าง 
 กองสวัสดิการสังคม 
 

5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

ส่งเสริมการลงทุน การค้าและการเกษตร 

- บริการชุมชนและสังคม 

- การเศรษฐกิจ 

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

- แผนงานการเกษตร 

- ส านักปลัดฯ 

- กองช่าง 

กองคลัง/กองวิชาการฯ 

กองสวัสดิการสังคม 

6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

- บริการชุมชนและสังคม 

- การเศรษฐกิจ 

- แผนงานเคหะและชุมชน 

- แผนงานการเกษตร 

- ส านักปลัดฯ 

- กองช่าง 

กองสวัสดิการสังคม 

กองคลัง  

กองวิชาการฯ 

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

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. 2561-2565 ) 

ยุทธศาสตร์ 

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

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน

โครง 

การ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน
และพัฒนาแหล่งน้ า 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน  (1.2.1 ไฟฟูา) 
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน  (1.2.2 ประปา) 

 
 

18 
17 
3 

 
 

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

 
 

20 
14 
6 

 
 

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

 
 

27 
17 
2 

 
 

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

 
 

34 
23 
11 

 
 

34,425,000 
5,373,000 
6,430,000 

 
 

23 
6 
- 

 
 

14,556,000 
1,650,000 

- 

 
 

122 
67 
22 

 
 

110,080,160 
14,449,400 
11,920,000 

รวม 38 18,445,400 40 25,059,400 46 30,510,760 68 46,228,000 29 16,206,000 221 136,449,560 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

 2.1 แผนงานสาธารณสุข 

2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

2.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน  

2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

2.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

2.6 แผนงานงบกลาง 

 

12 

1 

9 

4 

- 

4 

 

1,535,000 

200,000 

395,200 

300,000 

- 

13,498,120 

 

11 

2 

10 

7 

1 

4 

 

945,500 

135,000 

584,000 

204,300 

350,000 

13,498,120 

 

11 

- 

10 

- 

- 

4 

 

1,413,500 

- 

664,000 

- 

- 

13,498,120 

 

11 

- 

9 

- 

- 

4 

 

1,023,500 

- 

564,000 

- 

- 

13,498,120 

  

13 

- 

9 

2 

- 

4 

 

1,358,500 

- 

564,000 

38,500 

          - 

13,498,120 

 

58 

3 

47 

13 

1 

20 

 

6,276,000 

335,000 

2,771,200 

542,800 

350,000 

67,490,600 

รวม 30 15,928,320 35 15,716,920 25 15,575,620 24 15,085,620 28 15,459,120 142 77,765,600 

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

ยุทธศาสตร ์

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

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท ) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ    
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา

ด้านการศึกษา  ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

3.1 แผนงานการศึกษา 

3.2 แผนงานการศาสนา 

วัฒนธรรมและนันทนาการ  

 

 

9 

10 

 

 

4,186,120 

715,000 

 

 

10 

8 

 

 

 

4,403,274 

848,425 

 

 

8 

7 

 

 

 

3,703,274 

598,650 

 

 

 

8 

5 

 

 

 

3,903,274 

568,650 

 

 

 

8 

2 

 

 

6,819,274 

175,000 

 

 

43 

32 

 

 

 

23,015,216 

2,905,725 

รวม  19 19  4,901,120 18 5,251,699 15 4,301,924 13 4,471,924 10 6,994,274 75 25,920,941 

 
 
 
 

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

ยุทธศาสตร ์

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

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท ) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการเมอืง 

การบริหาร 

4.1แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

4.2 แผนงานการรักษาความสงบ 

4.3 แผนงานการศึกษาฯ 

4.4 แผนงานสาธารณสุข 

4.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

4.6 แผนงานงบกลาง 

 

 

13 

1 

1 

1 

2 

5 

 

 

 

816,000 

20,000 

35,400 

20,000 

80,000 

1,053,800 

 

 

10 

3 

1 

1 

2 

4 

 

 

 

1,308,000 

400,000 

35,400 

20,000 

80,000 

1,023,800 

 

 

 

10 

- 

1 

1 

2 

4 

 

 

518,000 

- 

35,400 

20,000 

80,000 

1,023,800 

 

 

 

8 

- 

1 

1 

2 

4 

 

 

 

496,000 

- 

35,400 

20,000 

80,000 

1,023,800 

 

 

 

6 

- 

1 

- 

- 

4  

 

 

312,000 

- 

35,400 

- 

- 

1,023,800 

 

 

47 

4 

5 

4 

8 

21 

 

 

 

3,450,000 

420,000 

177,000 

80,000 

320,000 

5,149,000 

 

รวม 23 2,025,200 21 2,867,200 18 1,677,200 16 1,655,200 11 1,371,200 89 9,596,000 

 

 

 

 

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

ยุทธศาสตร ์

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

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท ) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจ ส่งเสรมิการลงทุน 

การค้าและการเกษตร  

5.1 แผนงานสร้างความเขม้แข็ง

ของชุมชน 

5.2 แผนงานการเกษตร 

 
 
 
 
3 
 
3 

 
 
 
 

69,000 
 

2,100,000 

 
 
 
 
3 
 
4 

 
 
 
 

84,000 
 

1,900,000 

 
 
 
 
- 
 

     3 

 
 
 
 
- 
 

3,100,000 

 
 
 
 
- 
 
4 

 
 
 
 
- 
 

3,850,000 

 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
- 
 
- 

 

 
 
 
 
6 
 

14 

 
 
 
 

153,000 
 

10,950,000 

รวม 6 2,169,000 7 1,984,000 3 3,100,000 4 3,850,000 - - 20 11,103,000 

 

 
 
 
 

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

ยุทธศาสตร ์

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

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท ) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการ 

อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม 

6.1 แผนงานสาธารณสุข 

6.2 แผนงานการเกษตร 

6.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

6.4 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

 
 
 
      
 
     2 

1 
 

      1 
      - 

 
 
 

   
 
    15,000 

  5,000 
 

100,000 
- 

 
 
 

   
 
    2 

3 
 
- 
2 

 
 
 

    
 
   18,000 

65,000 
 
- 

2,000,000 
 

 
 
 

    
 
     2 

1 
 
- 
2 

 
 
 

    
 
   15,000 

5,000 
 
- 

2,000,000 

 
 
 

     
 
     2 

1 
 
- 
- 

 
 
 

    
 
   15,000 

5,000 
 
- 
- 

 
 
 
 
 
-  
- 
 
- 
- 

 
 
 
 
 
- 
- 
 
- 
- 

 
 
 

    
 
     8 

6 
 
1 
4 

 
 
 

  
 
    63,000 

80,000 
 

100,000 
4,000,000 

รวม 4 120,000 7 2,083,000 5 2,020,000 3 20,000 - - 19 4,243,000 

รวมทั้งสิ้น 120 43,589,040 127 52,962,219 110 57,185,504 150 71,310,744 78 40,030,594 566 265,078,101 

 

 

แบบ ผ .01 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เทศบาลต าบลค าอาฮวน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ยุทธศาสตรแที่ 4  พัฒนาเมืองและชุมชนนาอยูอยางยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที ่1 เสริมสรางทองถิ่นเมืองนาอยู 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและพัฒนาแหล่งน้ า 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงคแ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา (บาท)  ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564    2565 

1 หมู 1 
กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก  

เพื่อกอสรางถนน 
คสล. บานคาํอา
ฮวน หมู 1 
 

เสนทางคุมบางนา ระยะทาง
ประมาณ 1,500 เมตร 

  780,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

780,000 
(เทศบาล) 

        งบ
โดยประมาณ 

  860,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

  676,000 
(เทศบาล) 

       งบ
โดยประมาณ 

- ประชาชน รอยละ 50 
ของหมูบานไดใช
ประโยชนแจากโครงการนี ้

ประชาชนไดรับ
การบริการที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 

2 กอสรางถนน
ลูกรัง  

เพื่อกอสรางถนน
ลูกรัง บานคําอา
ฮวน หมู 1 

เสนทางบานตํารวจมนตรี ถึง  
นานายดาวลอย พรมกมนตแ 
ระยะทางประมาณ 400 
เมตร 

 
- 

 
- 

 232,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

 
- 

- ประชาชน รอยละ 50 
ของหมูบานประโยชนแ
จากโครงการนี ้

ประชาชนไดรับ
การบริการที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 

3 กอสรางถนน
ลูกรัง 

เพื่อกอสรางถนน
ลูกรัง บานคําอา
ฮวน หมู 1 

เสนทางบานนายสมนึก  อัค
ฮาต ถึงบานนายอุเทน สิทธิ
ศักดิ์ ระยะทางประมาณ 
150 เมตร 

- - - 87,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

- ประชาชน รอยละ 50 
ของหมูบานไดใช
ประโยชนแจากโครงการนี ้

ประชาชนไดรับ
การบริการ 

กองชาง 

4 กอสรางถนน
ลูกรัง 

เพื่อกอสรางถนน
ลูกรัง บานคําอา
ฮวน  หมู 1 

เสนทางบานนางหนูยิ้ม พรม
รัตนแระยะทางประมาณ 100 
เมตร 

- - - 58,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

- ประชาชน รอยละ 50 
ของหมูบานไดใช
ประโยชนแ 

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะ 

กองชาง 

 
1. ยุทธศาสตรแการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาแหลงน้ํา 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แบบ ผ .02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงคแ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
(บาท) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
5 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริม
เหล็ก  

เพื่อกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานคําอาฮวน หมู 1 

เสนทางบานคําอาฮวน-
บานคําเม็ก ระยะทาง
ประมาณ 2,400 เมตร 

- - - 500,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

500,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

ประชาชน รอย
ละ 50 ของ
หมูบานไดใช
ประโยชนแ 

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะ 

กองชาง 

6 กอสรางถนนลูกรัง เพื่อกอสรางถนน
ลูกรัง บานคําอาฮวน 
หมู 1 

เสนทางบานนายโกมิน ถึง
โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม 
ระยะทางประมาณ 800 
เมตร 

- - - - 464,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

ประชาชน รอย
ละ 50 ของ
หมูบานไดใช
ประโยชนแ 

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะ 

กองชาง 

7 หมู 2  
กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

เพื่อกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานเหมืองบา 
หมู 2 

เสนทางบานนาย
ไพรวรรณ  ไชยพันธแ ถึง
บานนายหัน  ขันแข็ง 
ระยะทางประมาณ 200 
เมตร 

 300,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- - - - ประชาชน รอย
ละ 50 ของ
หมูบานไดใช
ประโยชนแ 

ประชาชนไดรับ
การบริการที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 

8 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานเหมืองบา หมู 2 

เสนทางวัดปุาคําเดือนหา 
ถึงบริเวณในหมูบาน
เหมืองบา ระยะทาง
ประมาณ 700 เมตร 

- 1,400,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- - - ประชาชน รอย
ละ 50 ของ
หมูบานไดใช
ประโยชนแ 

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะ 

กองชาง 

 
 
 
 
1. ยุทธศาสตรแการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาแหลงน้ํา 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงคแ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
(บาท) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
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9 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก  

เพื่อกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานเหมืองบา หมู 2 
 

เสนทางหลัง รพสต.บาน
เหมืองบา ระยะทาง
ประมาณ  130 เมตร 

 283,400 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

- - - ประชาชน รอย
ละ 50 ของ
หมูบานไดใช
ประโยชนแ 

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะ 

กองชาง 

10 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก  

เพื่อกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานเหมืองบา หมู 2 
 

เสนทางบานนายสมชาย      
ปีเลขา ถึงเสนทางวัดปุา
คําเดือนหา ระยะทาง
ประมาณ 400 เมตร 

 
- 

 
- 

872,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

 
- 

- ประชาชน รอย
ละ 50 ของ
หมูบานไดใช
ประโยชนแ 

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะ 

กองชาง 

11 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก  

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานเหมืองบา หมู 2 
 

เสนทางขางโรงเรยีนบาน
เหมืองบา ม.2 ระยะทาง
ประมาณ 900 เมตร 

- 485,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

500,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

- - ประชาชน รอย
ละ 50 ของ
หมูบานไดใช
ประโยชนแ 

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะ 

กองชาง 

12 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก  

เพื่อกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานเหมืองบา หมู 2 
 

เสนทางบานนางสา  
ไตรยนาม ถึงบานนาย
หรรษา  ตอซอน 
ระยะทางประมาณ  200 
เมตร 

- - 500,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 
 

- - ประชาชน รอย
ละ 50 ของ
หมูบานไดใช
ประโยชนแจาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 

 
 
 
1. ยุทธศาสตรแการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาแหลงน้ํา 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงคแ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
(บาท) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564      2565 
13 กอสรางถนนลูกรัง  เพื่อกอสรางถนน 

ลูกรัง  บานเหมือง
บา หมู 2 
 

เสนทางเหมืองบาไปตําบล
มุก ระยะทางประมาณ 
2,000 เมตร 

-  - 1,160,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

- ประชาชน รอยละ 
50 ของหมูบานได
ใชประโยชนแจาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 
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14 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กบานเหมือง
บา  หมู 2 

เสนทางบานนายหรรษา  
ตอซอนถึงทางไปบานคํา
เขือง ระยะทางประมาณ  
500 เมตร(หลังสวนน้ํา) 

- - 500,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

- - 
 

ประชาชน รอยละ 
50 ของหมูบานได
ใชประโยชนแจาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 

15 หมู 3 
กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บานคําเขือง 
หมู 3 

เพื่อกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บานคําเขือง 
หมู 3  
 

จุดที่ 1 เสนทางสามแยกวัดอัมพ
วัน ถึงบานนายสภุี สารบรรณ 
ระยะทางประมาณ 500 เมตร 
จุดที่ 2 เสนทางบานนายวินิต  
คนเพียร ถึงบานนายสุภี  สาร
บรรณ ระยะทางประมาณ   
400 เมตร 

      322,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

 
 
 
 500,000 

(เทศบาล)    
 งบโดยประมาณ 

      - 
 
 

    - - ประชาชน รอยละ 
50 ของหมูบานได
ใชประโยชนแจาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 

16 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บานคําเขือง 
หมู 3 

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บานคําเขือง 
หมู 3 

เสนทางซอย 5 ตรงขาม
โรงเรียนบาน คําเขือง 
ระยะทาง ประมาณ 200 
เมตร 

- - 146,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

- - ประชาชน รอยละ 
50 ของหมูบานได
ใชประโยชนแจาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 

 

 
1. ยุทธศาสตรแการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาแหลงน้ํา 
   1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงคแ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
(บาท) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
17 กอสรางถนนคัน

ดิน บานคําเขือง 
หมู 3 

เพื่อกอสรางถนน   
คันดิน 

เสนทางบานคําเขือง-พราน
อนแยกเขานานายซอนสุข
เกษม ระยะทางประมาณ 
1,000 เมตร 

- - 400,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

- - ประชาชน รอย
ละ 50 ของ
หมูบานไดใช
ประโยชนแจาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 

18 กอสรางถนน
ลูกรัง บานคํา
เขือง หมู 3 

เพื่อกอสรางถนน
ลูกรังหมู 3 บานคํา
เขือง 

ตอจากเสนถนนประชารัฐ 
เสนทางตอจากถนนท่ีใชงบ
ประชารัฐกอสรางระยะทาง
ประมาณ  1,000   เมตร 

- - 1,160,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

- - ประชาชน รอย
ละ 50 ของ
หมูบานไดใช
ประโยชนแจาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 
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19 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บานคํา
เขือง หมู 3 

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 3 บานคําเขือง 
 

เสนทางขางวัดไปหนองแฝก 
ระยะทางประมาณ 1,000 
เมตร 

- - 500,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

2,180,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

- ประชาชน รอย
ละ 50 ของ
หมูบานไดใช
ประโยชนแจาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

 
กองชาง 

20 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บานคํา
เขือง หมู 3 

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 3 บานคําเขือง 
 

เสนทาง ซอย 6 จากบาน
นายแตม ถึงบานนางวิลา
วัลยแ  กลิ่นแกว ระยะทาง
ประมาณ 500 เมตร 

- - - - 1,090,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

ประชาชน รอย
ละ 50 ของ
หมูบานไดใช
ประโยชนแ 

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 

 
 
 
1. ยุทธศาสตรแการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาแหลงน้ํา 
   1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงคแ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
(บาท) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
21 หมู 4 

กอสรางถนน
ลูกรัง  บานพราน
อน หมู  4 

เพื่อกอสรางถนน
ลูกรังหมู 4 บาน
พรานอน 
 

เสนทางนาเซียงมอง ผาน
นานายเฉลา เช่ือมตําบล
หนองแวง ระยะทาง
ประมาณ 3,000 เมตร 

500,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 
 

 

- - - - ประชาชน รอย
ละ 50 ของ
หมูบานไดใช
ประโยชนแ 

ประชาชนไดรับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 

22 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บานพราน
อน หมู 4 

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บานพรานอน หมู 4 

เสนทางบานนายหมัย –
บานนางลน ระยะทาง
ประมาณ 500 เมตร  

 1,000,000   - ประชาชน รอย
ละ 50 ของ
หมูบานไดใช
ประโยชนแ 

ประชาชนไดรับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

 

23 กอสรางถนน
ลูกรัง บานพราน
อน หมู 4 

เพื่อกอสรางถนน
ลูกรัง หมู 4 บาน
พรานอน 
 

เสนทางขางโรงเรยีนบาน
พรานอน ถึงบานนาย
ครรชิต  รูปเหมาระยะทาง
ประมาณ   500 เมตร 

- - 290,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

- - ประชาชน รอย
ละ 50 ของ
หมูบานไดใช
ประโยชนแ 

ประชาชนไดรับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 

24 กอสรางถนน
ลูกรัง บานพราน

เพื่อกอสรางถนน
ลูกรัง หมู 4 บาน

เสนทางบริเวณรอบปุาชา
ลงนาใต ระยะทาง

- - - 174,000 
(เทศบาล)    

- ประชาชน รอย
ละ 50 ของ

ประชาชนไดรับการ
บริการสาธารณะที่มี

กองชาง 
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อน หมู 4 พรานอน ประมาณ    300 เมตร  งบโดยประมาณ 
 

หมูบาน คุณภาพ 

25 กอสรางถนน
ลูกรัง บานพราน
อน หมู 4 

เพื่อกอสรางถนน
ลูกรัง หมู 4 บาน
พรานอน 
 

เสนทางจากนานายแว  
ชาธิพา เช่ือมตอตําบล
หนองแวง ระยะทาง
ประมาณ 2,000 เมตร 

- - - - 1,100,000 ประชาชน รอย
ละ 50 ของ
หมูบาน 

ประชาชนไดรับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 

 
 
1. ยุทธศาสตรแการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาแหลงน้ํา 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงคแ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
(บาท) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
26 หมู 5 

ซอมแซมถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บานดงมัน 
หมู 5 

เพื่อซอมแซมถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 5 บานดงมัน 
 

เสนทางบานนางแตเว  
วงคแศรีทา -บานนาง
สังวาล  ระยะทาง
ประมาณ    300 
เมตร 

400,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

 
- 

624,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- - ประชาชน รอยละ 
50 ของหมูบานได
ใชประโยชนแจาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 

27 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก  

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 5 บานดงมัน 

เสนทางบานนาย
สงคราม  สมด ี ถึง
บานนายสมร  บุญ
ทวี ระยะทาง
ประมาณ 350 เมตร 

- 700,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

500,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

- - ประชาชน รอยละ 
50 ของหมูบานได
ใชประโยชนแจาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 

28 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก  

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 5 บานดงมัน 

เสนทางบานนางเนิน 
ศรีวิชา ถึงสามแยก
ไปบานคําเขือง 
ระยะทางประมาณ 
300 เมตร 

- - - 654,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

- ประชาชน รอยละ 
50 ของหมูบานได
ใชประโยชนแจาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 

29 กอสรางถนน
ลูกรัง 

เพื่อกอสรางถนน
ลูกรังหมู 5 บานดง
มัน 

สามแยกภูวัด ถึงสาม
แยกโสกเสือ 
ระยะทาง 500 เมตร 

- - - - 290,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

ประชาชน รอยละ 
50 ของหมูบานได
ใชประโยชนแจาก

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะที่มี

กองชาง 
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โครงการนี ้ คุณภาพ 
 
1. ยุทธศาสตรแการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาแหลงน้ํา 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงคแ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
(บาท) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
30 หมู 6  กอสราง

ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บาน
คําเม็ก หมู 6 

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 6 บานคําเม็ก 

เสนทางบานนายสมนึก 
ทองชุมถึงบานนางเกสร  
แสงประจักร ระยะทาง
ประมาณ 500 เมตร 

500,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

500,000 
(เทศบาล)    

 งบ
โดยประมาณ 

- - - ประชาชน รอยละ 50 
ของหมูบานไดใช
ประโยชนแ 

ประชาชนไดรับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 

31 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บานคําเม็ก 
หมู 6 

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 6 บานคําเม็ก 

เสนทางบาน สท.สิงหแ  
โพธิบุตร ถึงปุาชา 
ระยะทางประมาณ 500 
เมตร 

- 1,000,000 
(เทศบาล)    

 งบ
โดยประมาณ 

500,000 - - ประชาชน รอยละ 50 
ของหมูบาน 

ประชาชนไดรับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 

32 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บานคําเม็ก 
หมู 6 

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
หมู 6 บานคําเม็ก 

เสนทางคําเม็กซอย 10  
หมู 6 บานคําเม็ก
ระยะทางประมาณ 500 
เมตร 

- - 1,000,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

- - ประชาชน รอยละ 50 
ของหมูบานไดใช
ประโยชนแ 

ประชาชนไดรับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 

33 กอสรางถนนลูกรัง 
บานคําเม็ก หมู 6 

เพื่อกอสรางถนน
ลูกรัง บานคําเม็ก 
หมู 6 

เสนทางบานนายหนูนา 
ถึงบานอาจารยแสายใจ 
ระยะทาง ประมาณ 
300 เมตร 

- - - 174,000 
(เทศบาล)    

 งบ
โดยประมาณ 

- ประชาชน รอยละ 50 
ของหมูบานไดใช
ประโยชนแ 

ประชาชนไดรับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 

34 กอสรางถนนลูกรัง เพื่อกอสรางถนน
ลูกรัง  บานคําเม็ก 
หมู 6 

เสนทางไปนาลุงไหว
ระยะทางประมาณ 700 
เมตร 
 

- - -  406,000 
(เทศบาล)    

งบ
โดยประมาณ 

- ประชาชน รอยละ 50 
ของหมูบานไดใช
ประโยชนแจากโครงการนี ้

ประชาชนไดรับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 
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1. ยุทธศาสตรแการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาแหลงน้ํา 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงคแ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
(บาท) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
35 กอสรางถนนลูกรัง

บานคําเม็ก หมู 6  
เพื่อกอสรางถนน
ลูกรัง บานคําเม็ก  
หมู 6 

ซอยขางวัดคําเม็ก 
ระยะทาง 100 เมตร 

- - - - 58,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

ประชาชน รอยละ 
50 ของหมูบานได
ใชประโยชนแ 

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะ 

กองชาง 

36 กอสรางถนนลูกรัง
บานคําเม็ก หมู 6  

เพื่อกอสรางถนน
ลูกรัง บานคําเม็ก  
หมู 6 

บานนางสถาพร  โพธิ
บุตร ระยะทาง500 
เมตร 

- - - - 290,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

ประชาชน รอยละ 
50 ของหมูบานได
ใชประโยชนแ 

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะ 

กองชาง 

37 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บานคําเม็ก 
หมู 6 

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานคําเม็ก หมู 6 

กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก  ซอย 11 
ระยะทางประมาณ   
470 เมตร   

- 500,000 
(เทศบาล)    

 งบ
โดยประมาณ 

500,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

-  ประชาชน รอยละ 
50 ของหมูบานได
ใชประโยชนแจาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 

38 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บานคําเม็ก 
หมู 6 

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยพัฒนาการ      
บานคําเม็ก หมู 6  

กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ซอย
พัฒนาการ ระยะทาง
ประมาณ  345 เมตร  

- - 752,100 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

-  ประชาชน รอยละ 
50 ของหมูบานได
ใชประโยชนแจาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 

39 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บานคําเม็ก 
หมู 6 

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก     
บานคําเม็ก หมู 6  

กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก เสนทาง
ซอย 1 ระยะทาง
ประมาณ  500 เมตร  

- - - 
 

500,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

500,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

ประชาชน รอยละ 
50 ของหมูบานได
ใชประโยชนแจาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 

 
 
1. ยุทธศาสตรแการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาแหลงน้ํา 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงคแ เปูาหมาย งบประมาณและที่ผานมา  ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน 
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(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ
หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

40 หมู 7 
กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บานโนน
สะอาด หมู 7 

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
หมู 7 บานโนนสะอาด      
(คุมนากุดกอย) 

เสนทางบานนายบญุ
ทอม เทพสุริยแ - รพสต.
บานโนนสะอาด 
ระยะทางประมาณ 
1,000 เมตร 

500,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

500,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

500,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

- - ประชาชน รอย
ละ 50 ของ
หมูบานไดใช
ประโยชนแจาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 

41 กอสรางถนนคัน
ดิน บานโนน
สะอาด หมู 7 

เพื่อกอสรางถนนคัน
ดิน พรอมทอลอด
เหลี่ยม   หมู 7 บาน
โนนสะอาด 

เสนทางบานโนนสะอาด  
ม.7 ถึงคุมนาเตย ต.
นาสีนวน ระยะทาง
ประมาณ 1,500 เมตร 

- 1,500,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

- - - ประชาชน รอย
ละ 50 ของ
หมูบาน 

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 

42 กอสรางถนน 
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บานโนน
สะอาด หมู 7 

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 7 บานโนนสะอาด 
 

เสนทางคุมนากุดกอย ถึง
หลังโรงเรียนบานโนน
สะอาด ระยะทาง
ประมาณ300 เมตร 

- - - 654,000 
(เทศบาล)    

 งบ
โดยประมาณ 

- ประชาชน รอย
ละ 50 ของ
หมูบานไดใช
ประโยชนแ 

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 

43 กอสรางถนน
ลูกรังบานโนน
สะอาด หมู 7 

เพื่อกอสรางถนน
ลูกรัง   หมู 7 บาน
โนนสะอาด 
 

เสนทางหมูบานไป
นานางประจักร  แพง
หอม ระยะทางประมาณ 
500 เมตร 

- - - 290,000 
(เทศบาล)    

 งบ
โดยประมาณ 

- ประชาชน รอย
ละ 50 ของ
หมูบานไดใช
ประโยชนแ 

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 

 
 
 
 
1. ยุทธศาสตรแการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาแหลงน้ํา 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงคแ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
(บาท) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
44 กอสรางถนน

ลูกรังบานโนน
สะอาด หมู 7 

เพื่อกอสรางถนน
ลูกรัง   หมู 7 บาน
โนนสะอาด 

เสนทางนานายชรินทรแ       
ผุยคําสิงหแ ถึงนานายชา
ลี  วงคแศรีทา ระยะทาง

- - - - 580,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

ประชาชน รอยละ 
50 ของหมูบานได
ใชประโยชนแ 

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะที่มี

กองชาง 
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 ประมาณ 1,000 เมตร คุณภาพ 
45 หมู 8 

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บานโคกสูง 
หมู 8 

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู 8 บานโคกสูง
นอย 
 

เสนทางสามแยกบาน
นายบุญ เทพสรุิยแ ไปทุง
สีทอง ระยะทาง
ประมาณ 300 เมตร 

500,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

- 500,000 
(เทศบาล)    

 งบ
โดยประมาณ 

- - ประชาชน รอยละ 
50 ของหมูบานได
ใชประโยชนแจาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

 
กองชาง 

46 กอสรางถนน
ลูกรัง บานโคกสูง 
หมู 8 

เพื่อกอสรางถนน
ลูกรังหมู 8 บาน
โคกสูงนอย 

เสนทางบานนางชนิภา 
ถึงบานนายนอม  
ระยะทาง ประมาณ 
1,000 เมตร 

- 1,020,000 
(เทศบาล)    

 งบ
โดยประมาณ 

- - - ประชาชน รอยละ 
50 ของหมูบานได
ใชประโยชนแจาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 

47 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บานโคกสูง 
หมู 8 

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
หมู 8 บานโคกสูง
นอย 

เสนทางบานนายบญุ ถึง
บานนายถาวร 
ระยะทาง ประมาณ 
1,000 เมตร 

- - 2,180,000 
(เทศบาล)    

 งบ
โดยประมาณ 

 

- - ประชาชน รอยละ 
50 ของหมูบานได
ใชประโยชนแจาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 

 
 
 
 
1. ยุทธศาสตรแการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาแหลงน้ํา 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงคแ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
(บาท) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
48 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริม
เหล็ก บานโคกสูง 
หมู 8 

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
หมู 8 บานโคกสูง
นอย 

เสนทางวัดบานโคกสูง
นอย ถึงถนนเหลา
คราม-คําอาฮวน 
ระยะทางประมาณ 
300 เมตรและจาก
บานยายเขียวถึงบาน
นางระมอม ระยะทาง 

- - - 1,308,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

- ประชาชน รอยละ 
50 ของหมูบาน 

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 
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ประมาณ 300 เมตร 
49 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริม
เหล็กบานโคกสูง 
หมู 8 

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 8 บานโคกสูง
นอย 

เสนทางบานนายเริญ 
ไชยายงคแ ถึงบานนาง
คําไผ ไชยายงคแ
ระยะทาง ประมาณ 
50 เมตร 

- - - 109,000 
(เทศบาล)    

 งบ
โดยประมาณ 

- ประชาชน รอยละ 
50 ของหมูบานได
ใชประโยชนแจาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

    กองชาง 

50 กอสรางถนน 
คอนกรีตเสริม
เหล็กบานโคกสูง 
หมู 8 

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 8 บานโคกสูง
นอย 

เสนทางถนนอนุรักษแ
บํารุง ถึงที่พักสงฆแนา
เตย ระยะทาง 
ประมาณ 200 เมตร 

- - - 436,000 
(เทศบาล)    

 งบ
โดยประมาณ 

- ประชาชน รอยละ 
50 ของหมูบานได
ใชประโยชนแจาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 

51 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กบานโคกสูง 
หมู 8 

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
หมู 8 บานโคกสูง
นอย 

เสนทางถนนอนุรักษแ
บํารุงไปนานางปาน
ทอง  คนยืน ระยะทาง
ประมาณ 300 เมตร 

- - 
 
 

- 
 

- 654,000 
(เทศบาล)    

 งบ 
โดยประ มาณ 

ประชาชน รอยละ 
50 ของหมูบานได
ใชประโยชนแจาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะ 

กองชาง 

 
1. ยุทธศาสตรแการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาแหลงน้ํา 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงคแ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผานมา(บาท) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
52 กอสรางถนนลูกรัง 

บานโคกสูง หมู 8 
เพื่อกอสรางถนนลูกรัง 
หมู 8 บานโคกสูงนอย 

เสนทางถนนอนุรักษแบํารุง 
ไปบานนายเพยีร  วาปี 
ระยะทาง ประมาณ 500 
เมตร 

- - - - 290,000 
(เทศบาล) 

งบ 
โดยประ มาณ 

ประชาชน รอยละ 50 
ของหมูบาน 

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะ 

กองชาง 

53 กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กบานโคกสูง 
หมู 8 

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
หมู 8 บานโคกสูงนอย 

เสนทางบานนายไสว มณี
อองถึงบานนายประสิทธ์ิ 
สรอยแกว ระยะทาง
ประมาณ 300 เมตร 

- - - 
 

- 654,000 
(เทศบาล)    

 งบ 
โดยประ มาณ 

ประชาชน รอยละ 50 
ของหมูบานไดใช
ประโยชนแจาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะ 

กองชาง 

54 หมู 9 เพื่อกอสรางถนน เสนทางแยกหนองปลาปาก 621,000 300,000 - - - ประชาชน รอยละ 50 ประชาชนไดรับ กองชาง 
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กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บานเหลา
คราม หมู 9 

คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 9 บานเหลาคราม 

ถึงตลาดนัด ไปบานนายวน  
ไชยอาษา ระยะทาง
ประมาณ 

(เทศบาล)    
 งบ

โดยประมาณ 

(เทศบาล)    
 งบ

โดยประมาณ 
ของหมูบานไดใช
ประโยชนแ 

การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

55 กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กบานเหลา
คราม หมู 9 

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 9 บานเหลาคราม 

เสนทางบานนางมุก  ไช
ยายงคแ ถึงศูนยแพัฒนาเด็ก
เล็กวัดโพธ์ิศลิา  ระยะทาง 
100 เมตร 

- 200,000 
(เทศบาล)    

 งบ
โดยประมาณ 

- - - ประชาชน รอยละ 50 
ของหมูบานไดใช
ประโยชนแ 

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 

56 กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กบานเหลา
คราม หมู 9 

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 9 บานเหลาคราม 
 

เสนทางบานนานแทน          
ไชยายงคแถึงบานนายวน  คน
เพียร  ระยะทางประมาณ 
1,000 เมตร 

- 500,000 
(เทศบาล)    

 งบ
โดยประมาณ 

500,000 
(เทศบาล)    

 งบ
โดยประมาณ 

500,000 
(เทศบาล)    

 งบ
โดยประมาณ 

- ประชาชน รอยละ 50 
ของหมูบานไดใช
ประโยชนแ 

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 

 
1. ยุทธศาสตรแการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาแหลงน้ํา 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงคแ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
(บาท) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
57 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริม
เหล็กหมู 9 บาน
เหลาคราม 

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 9 บานเหลา
คราม 

เสนทางหอถังประปา ม.9 ถึง   
สี่แยกทางขึ้นวัดภฮูัง 
ระยะทางประมาณ 1,000 
เมตร 

- - - 500,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

500,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

ประชาชน รอยละ 
50 ของหมูบานได
ใชประโยชนแจาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 

58 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 9 บานเหลา
คราม 

เสนทางหอปูุตาถึงนา สท.กรุง  
ไชยายงคแ ระยะทางประมาณ 
500 เมตร 

- - - - 1,090,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

ประชาชน รอยละ 
50 ของหมูบานได
ใชประโยชนแจาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 

59 หมู 10 
กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บานโคง
สําราญ หมู 10 

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 10 บานโคง
สําราญ 

เสนทางหมูบานออกไปทาง   
ปุาชา  ระยะทางประมาณ 
600 เมตร 

500,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

 
- 

 
- 

500,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

- ประชาชน รอยละ 
50 ของหมูบานได
ใชประโยชนแจาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 

60 กอสรางถนน เพื่อกอสรางถนน เสนทางที่ดินนายเพิม่ สุวรรณ - 500,000 500,000 - - ประชาชน รอยละ ประชาชนไดรับ กองชาง 
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ลูกรัง บาน โคง
สําราญ หมู 10 
 

ลูกรัง หมู 10 บาน 
โคงสําราญ 

ศรี ถึงที่นานายวิลัย บุตดีวงคแ 
ระยะทางประมาณ 1,000 
เมตร 
  

(เทศบาล) 
งบโดยประมาณ 

(เทศบาล) 
งบโดยประมาณ 

50 ของหมูบานได
ใชประโยชนแจาก
โครงการนี ้

การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

 
 
 
1. ยุทธศาสตรแการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาแหลงน้ํา 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงคแ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
(บาท) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
61 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 10 บานโคง
สําราญ 

เสนทางบานนายเริ่ม  
ศรีบุรมยแ ถึงบานนายสมเกียรติ   
อินานันทแ ระยะทางประมาณ 
 500 เมตร(สวนปาลแม) 

- - 500,000  - - ประชาชน รอยละ 
50 ของหมูบานได
ใชประโยชนแจาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 

62 หมู 11 
กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 11 บานนิคม
สหกรณแหนองแต 

เสนทางบานนายสงา ไชยายงคแ 
-บานนางติ๋ม  บุญมา ระยะทาง
ประมาณ 700 เมตร 
(เสนทางบานผูใหญบาน) 

1,400,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

       -       -       - - ประชาชน รอยละ 
50 ของหมูบานได
ใชประโยชนแจาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 

63 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 11 บานนิคม
สหกรณแหนองแต 

เสนทางสามแยกวัดหนองแตถึง
สี่แยกศาลาประชาคมระยะทาง
ประมาณ 700 เมตร 

- 526,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

400,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

- ประชาชน รอยละ 
50 ของหมูบานได
ใชประโยชนแจาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 

64 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 11 บานนิคม
สหกรณแหนองแต 

เสนทางศาลาประชาคม  
 ถึงสามแยกหนองกุง ระยะทาง
ประมาณ 800 เมตร 

- 500,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

500,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

- 500,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

ประชาชน รอยละ 
50 ของหมูบานได
ใชประโยชนแจาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 
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65 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 11 บานนิคม
สหกรณแหนองแต 

เสนทางบานนางเพ็ง    กําแหล 
ถึงหนาบานสารวตัรโยไปอูรถ
ชางเปี๊ยกระยะทางประมาณ   
600 เมตร 

- - - - 1,249,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน รอยละ 
50 ของหมูบาน 

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 

 
1. ยุทธศาสตรแการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาแหลงน้ํา 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงคแ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
(บาท) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
66 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู 11 บานนิคม
สหกรณแหนองแต 

เสนทางศูนยแเรียนรูเกษตร
พอเพียงระยะทาง 
ประมาณ 400 เมตร 

- - - - 872,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

ประชาชน รอยละ 
50 ของหมูบานได
ใชประโยชนแจาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 

67 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 11 บานนิคม
สหกรณแหนองแต 

เสนทางถนนชยางกูร 
(หนาตชด.234) ถึงแยก
ทางเขาวัดหนองแต 
ระยะทางประมาณ  1,100 
เมตร 

- - - - 2,398,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

ประชาชน รอยละ 
50 ของหมูบานได
ใชประโยชนแจาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 

68 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 11 บานนิคม
สหกรณแหนองแต 

เสนทางศาลาประชาคมถึง
วัดหนองแต ระยะทาง 
ประมาณ 300 เมตร  (ขาง
วัด) 

- - - 654,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

- ประชาชน รอยละ 
50 ของหมูบาน 

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 

69 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 11 บานนิคม
สหกรณแหนองแต 

เสนทางแยกบานายทอง
พูน  ศรีโยหะ ถึงหนอง
สาธารณะหนองแต 
ระยะทางประมาณ     
300 เมตร 

- - - - 654,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

ประชาชน รอยละ 
50 ของหมูบานได
ใชประโยชนแจาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 
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1. ยุทธศาสตรแการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาแหลงน้ํา 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงคแ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
(บาท) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
70 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู 11 บานนิคม
สหกรณแหนองแต 

สามแยกสวนยางนาย
รอย   บุญโม฿ะ ถึงถนน
ชยางกูร 212 ระยะทาง
ประมาณ 500 เมตร 

- - - - 1,090,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

ประชาชน รอยละ 
50 ของหมูบานไดใช
ประโยชนแจาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 

71 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 11 บานนิคม
สหกรณแหนองแต 

เสนทางบานนายยอด
ชายถึงบานนายวินัย  
แสนสุข ระยะทาง
ประมาณ  150 เมตร 

- - - - 327,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

ประชาชน รอยละ 
50 ของหมูบานไดใช
ประโยชนแจาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 

72 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 11 บานนิคม
สหกรณแหนองแต 

เสนทางซอยบานนาย
ยอด ระยะทางประมาณ  
250 เมตร 

- - - - 545,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

ประชาชน รอยละ 
50 ของหมูบาน 

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 

73 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 11 บานนิคม
สหกรณแหนองแต 

เสนทางขางรานไพศาล
ยานยนตแถึงบานนายอุดร 
บุญทวี ระยะทาง
ประมาณ  200 เมตร 

- - - - 436,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

ประชาชน รอยละ 
50 ของหมูบานไดใช
ประโยชนแจาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 

74 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 11 บานนิคม
สหกรณแหนองแต 

เสนทาง บานรตท.วารี  
ดวงขาว ถึงบานนายบัว
ศรี ถอเงิน ระยะทาง
ประมาณ  150 เมตร 

- - - - 327,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

ประชาชน รอยละ 
50 ของหมูบานไดใช
ประโยชนแจาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 

 
1. ยุทธศาสตรแการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาแหลงน้ํา 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงคแ เปูาหมาย งบประมาณและที่ผานมา  ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน 
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(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ
หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

75 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 
หมู 11 บานนิคม
สหกรณแหนองแต 

เสนทางสามแยกบานนาง
วาสนา  ศรีสภุา ถึงบาน
นายบุญ  พันธแคูณ 
ระยะทางประมาณ     
300 เมตร 

- - - - 654,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

ประชาชน รอย
ละ 50 ของ
หมูบานไดใช
ประโยชนแจาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 

76 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กหมู 11 บาน
นิคมสหกรณแหนอง
แต 

เสนทางบานนายตุน  ตน
โพธิ์ ถึงบานนายบุญล้ํา  
ตนโพธ์ิ ระยะทางประมาณ 
150 เมตร 

- - - - 327,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

ประชาชน รอย
ละ 50 ของ
หมูบาน 

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 

77 กอสรางถนนคัน
ดิน 

เพื่อกอสรางถนน
คันดิน หมู 11 
บานนิคมสหกรณแ
หนองแต 

เสนทางบานนายทองเพชร  
พันทะ ถึงบานนางจันที  
วิเศษวงษา ระยะทาง
ประมาณ 300 เมตร 

- - - - 654,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

ประชาชน รอย
ละ 50 ของ
หมูบานไดใช
ประโยชนแจาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 

78 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู 11 
บานนิคมสหกรณแ
หนองแต 

เสนทางหัวมุมสะพานขาง
รานยายติ๋ง ระยะทาง
ประมาณ 365 เมตร 

- 500,000 
(เทศบาล)    

 งบ
โดยประมาณ 

400,000 
(เทศบาล)    

 งบ
โดยประมาณ 

- - ประชาชน รอย
ละ 50 ของ
หมูบานไดใช
ประโยชนแจาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 

 
1.ยุทธศาสตรแการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาแหลงน้ํา 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงคแ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
(บาท) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
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79 หมู 12 
กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 12 บานเหลา
คราม 
 

เสนทางบานนายลอน  ไช
ยายงคแ ถึงสี่แยกนากกตูม 
ระยะทางประมาณ 250 
เมตร (เสนหลังโรงเรียน
บานเหลาคราม) 

500,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

       - 500,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

      - - ประชาชน รอย
ละ 50 ของ
หมูบานไดใช
ประโยชนแ 

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

 
กองชาง 

80 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 12 บานเหลา
คราม 

จุดที่ 1 ซอยบานนายปัน 
ไชยายงคแ 
จุดที่ 2 ซอยบานนายเสถี
ยม เทพสุรยิแ ระยะทาง
ประมาณ 150 เมตร 

- 200,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- - - ประชาชน รอย
ละ 50 ของ
หมูบานใช
ประโยชนแ 

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 

81 กอสรางถนน
ลูกรัง 

เพื่อกอสรางถนนลูกรัง 
หมู 12 บานเหลา
คราม 

เสนทางนานายอาวุธ  ผุย
คําสิงหแถึงอุทยานธรรมภูฮัง
รังสี เช่ือมนานางสภุี  ไช
ยายงคแ ระยะทางประมาณ  
1,000 เมตร 

- - 580,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

- - ประชาชน รอย
ละ 50 ของ
หมูบานใช
ประโยชนแ 

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 

82 กอสรางถนน
ลูกรัง 

เพื่อกอสรางถนนลูกรัง 
หมู 12 บานเหลา
คราม 
 

เสนทางหลังโรงเรียน ถึง
บานนายทอง โคตรสขึง 
ระยะทางประมาณ  390
เมตร 

- -  
 

58,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 
 
 

- ประชาชน รอย
ละ 50 ของ
หมูบาน 

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 

 
 
1. ยุทธศาสตรแการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาแหลงน้ํา 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงคแ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
(บาท) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
83 กอสรางถนน

ลูกรัง 
เพื่อกอสรางถนนลูกรัง 
หมู 12 บานเหลา
คราม 
 

เสนทางบานนายลอม    
ไชยายงคแ ถึงสี่แยกทางขึ้น
ภูฮัง ระยะทางประมาณ 

- - - - 290,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

ประชาชน 
รอยละ 50 
ของหมูบาน 

ประชาชนไดรับการ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ 

กองชาง 
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84 หมู 13 
กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 13 บานพรานอน 
 

เสนทางบานพรานอน-
ชุมชนภูนอย ระยะทาง 
ประมาณ 2,000 เมตร 

500,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

1,000,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- - ประชาชน 
รอยละ 50 
ของหมูบานได
ใชประโยชนแ 

ประชาชนไดรับการ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ 

 
กองชาง 

85 กอสรางถนนคัน
ดิน 

เพื่อกอสรางถนนคัน
ดินหมู 13 บานพราน
อน 
 

เสนทางบานนายสงวน       
อรพันธแ ถึงบานนาย
บัญญัติ ระยะทาง
ประมาณ 1,200 เมตร 

- 1,224,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

  - ประชาชน 
รอยละ 50 
ของหมูบานใช
ประโยชนแ 

ประชาชนไดรับการ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ 

กองชาง 

86 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 13 บานพรานอน 
 

เสนทางบานนายประดิษฐแ        
สิมสิงหแ ไปบานนางอนันตแ  
ชาธิพา ระยะทาง
ประมาณ 1,000 เมตร 

- - 500,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

- - ประชาชน 
รอยละ 50 
ของหมูบานใช
ประโยชนแ 

ประชาชนไดรับการ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ 

กองชาง 

87 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 13 บานพรานอน 
 

เสนทางบานนาย
ไพรวรรณ ทุมมา-บานนาง
คํานึง นาทองถม 
ประมาณ 540 เมตร 

- - - - 1,350,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

ประชาชน 
รอยละ 50 
ของหมูบานใช
ประโยชนแ 

ประชาชนไดรับการ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ 

กองชาง 

 
1. ยุทธศาสตรแการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาแหลงน้ํา 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงคแ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
(บาท) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
88 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 13 บานพรานอน 
 

 เสนทางบานพรานอนถึง   
คําหมากดอ ระยะทาง 
ประมาณ 750 เมตร 

- 
 

512,300 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

- 
 

- - ประชาชน รอยละ 
50 ของหมูบานได
ใชประโยชนแ 

ประชาชนไดรับการ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ 

 
กองชาง 

89 กอสรางถนนคัน
ดิน 

เพื่อกอสรางถนนคัน
ดิน หมู 13 บานพราน
อน 
 

เสนทางฮองผไีห 
ระยะทางประมาณ  
1,000  เมตร 

- 500,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

- - - ประชาชน รอยละ 
50 ของหมูบานใช
ประโยชนแ 

ประชาชนไดรับการ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ 

กองชาง 
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90 หมู 14 
กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 14 บานแสงอรุณ 

เสนขางบานนางวิไล
ลักษณแ ระยะทาง 
ประมาณ 80 เมตร 

  
180,000 

(เทศบาล) 
งบ

โดยประมาณ 

- - - - ประชาชน รอยละ 
50 ของหมูบานได
ใชประโยชนแจาก
โครงการ 

ประชาชนไดรับการ
บริการสาธารณะ 

กองชาง 

91 กอสรางถนน
ลูกรังบานแสง
อรุณ   ม.14 

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 14 บานแสงอรุณ 
 

เสนทางบานนางบัวลา คํา
โยธา ถึงถนนตัดผานบาน
นายอุย คําโยธา  
ระยะทาง ประมาณ 
1,000 เมตร  
(ชวงที่ 2) 

- 1,000,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- - - ประชาชน รอยละ 
50 ของหมูบาน 

ประชาชนไดรับการ
บริการสาธารณะ 

กองชาง 

 
 
 
 
1. ยุทธศาสตรแการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาแหลงน้ํา 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงคแ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
(บาท) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวย 
งาน 

รับผิด 
ชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

92 กอสรางถนน
คอนกรีต
เสรมิเหล็ก 

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 14 บานแสง
อรุณ 

เสนทางคุมบานนาพาโชค 
ระยะทาง ประมาณ 1,000 
เมตร 

- 500,000 
(เทศบาล)    

งบ 
โดยประมาณ 

 

500,000 
(เทศบาล)    

งบ
โดยประมาณ 

500,000 
(เทศบาล)    

งบ
โดยประมาณ 

- ประชาชน รอยละ 50 
ของหมูบานไดใช
ประโยชนแจากโครงการ 

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะ 

กองชาง 

93 กอสรางถนน
คอนกรีต
เสรมิเหล็ก 

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 14 บานแสง
อรุณ 

เสนทางนานายฉลองชัยวัว
เผา ถึงนานายเล็ก  คําโยธา 
ระยะทางประมาณ  1,000 
เมตร 

- - - - 2,180,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

ประชาชน รอยละ 50 
ของหมูบาน 

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะ 

กองชาง 
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94 หมู 15 
กอสรางถนน
คอนกรีต
เสรมิเหล็ก 

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 15 บานคําอา
ฮวน 

เสนทางวัดปุาอรญัญวาส-ี
ศูนยแเลีย้งโค ระยะทาง
ประมาณ 1,600 เมตร 

800,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- 500,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

500,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

- ประชาชน รอยละ 50 
ของหมูบานไดใช
ประโยชนแจากโครงการ
นี ้

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 

95 กอสรางถนน
คอนกรีต
เสรมิเหล็ก 

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 15 บานคําอา
ฮวน 

เสนทางถนน 212 ถึงหนอง
คํายาว ระยะทางประมาณ 
850 เมตร 

- 500,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

500,000 - - ประชาชน รอยละ 50 
ของหมูบาน 

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 

 
 
 
 
1. ยุทธศาสตรแการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาแหลงน้ํา 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงคแ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
(บาท) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
96 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 15 บานคําอา
ฮวน 

เสนทางคุมโนนข้ีเหล็ก 
ระยะทางประมาณ 200 
เมตร 

- 500,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- - - ประชาชน รอยละ 50 
ของหมูบานไดใช
ประโยชนแจากโครงการนี ้

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 

97 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 15 บานคําอา
ฮวน 
 

เสนทางหนาบานนาย
กุหลาบ ผากา ถึงบาน
นายละมัย พูลสวัสดิ์ 
ระยะทางประมาณ 
1,000 เมตร 

- - 1,000,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- 1,000,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน รอยละ 50 
ของหมูบานไดใช
ประโยชนแจากโครงการนี ้

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 

98 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 15 บานคําอา
ฮวน 

เสนทางขางปศุสัตวแ ถึง
บานนายศักดิ์  ไชยพันธแ 
ระยะทาง ประมาณ 250 
เมตร 

- - - 545,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

- ประชาชน รอยละ 50 
ของหมูบาน 

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 
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99 กอสรางถนน
ลูกรัง 

เพื่อกอสรางถนน
ลูกรัง หมู 15 บาน
คําอาฮวน 
 

เสนทางบานนายหนตูาย    
วงคแศรีทา ไปถึงบานนาย
ช่ืน  วงคแศรีทา ระยะทาง
ประมาณ   600 เมตร 

- - - 348,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

- ประชาชน รอยละ 50 
ของหมูบาน 

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 

 
 
 
 
1. ยุทธศาสตรแการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาแหลงน้ํา 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงคแ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
(บาท) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
100 กอสรางถนน

ลูกรัง 
เพื่อกอสรางถนน
ลูกรัง หมู 15 บาน
คําอาฮวน 
 

เสนทางบานนายมั่น  คน
เพียร ถึงบานนายเสง่ียม  
ขันแข็ง ระยะทางประมาณ 
500 เมตร 

- - - - 
 

290,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 
 

ประชาชน 
รอยละ 50 
ของหมูบานได
ใชประโยชนแ 

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 

101 กอสรางถนน
ลูกรัง 

เพื่อกอสรางถนน
ลูกรัง หมู 15 บาน
คําอาฮวน 
 

เสนทางบานนายลํา  วงคแศรี
ทา ถึงบานดาบตํารวจ  
มานะ ระยะทางประมาณ 
400 เมตร 

- - - - 232,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

ประชาชน 
รอยละ 50 
ของหมูบานได
ใชประโยชนแ 

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 

102 หม 16 
กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 16 บานเหมือง
บา 
 

เสนทางศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก
ไปถึงบานนายประสิทธ์ิ  
ขันแข็ง ระยะทางประมาณ 
200 เมตร 

- 436,000- 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- - 
 

- ประชาชน 
รอยละ 50 
ของหมูบาน 

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 

103 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 16 บานเหมือง
บา 
 

- เสนทางศูนยแพัฒนาเด็ก
เล็กไปถึงบานนายเตือน  
ไชยพันธแ  ระยะทาง
ประมาณ 200 เมตร 

- - 
 

436,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- - ประชาชน 
รอยละ 50 
ของหมูบาน 

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 
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1. ยุทธศาสตรแการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาแหลงน้ํา 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงคแ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
(บาท) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
104 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 16 บานเหมืองบา 
 

-เสนทางบานนายกันหา        
ศรีทอง ถึงบานนายสันติ  
ระยะทางประมาณ 500 
เมตร 

- - 500,000 500,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- ประชาชน 
รอยละ 50 
ของหมูบาน 

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 

105 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 16 บานเหมืองบา 
 

-จากบานนายรักชยั ขันแข็ง ถึง
บานนายพจนแ ขันแข็ง ระยะทาง 
ประมาณ 50 เมตร 
-จากบานนายคาน ศรีวิชา-บาน
นายสมบัติ อุมเหมา ระยะทาง 
ประมาณ 50 เมตร 

- - - - 218,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน 
รอยละ 50 
ของหมูบาน 

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 

106 กอสรางถนน
ลูกรัง 

เพื่อกอสรางถนน
ลูกรัง หมู 16 บาน
เหมืองบา 

 - จากไรบุญประสาน-วัดปุา
คําเดือนหา ระยะทาง
ประมาณ 1500 เมตร 

- - - - 870,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน 
รอยละ 50 
ของหมูบาน 

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 

107 โครงการ
กอสรางบล฿อค
คอนเวิรแส ขาม
หวยง้ิว บาน
เหมืองบา หมู 2 

เพื่อสรางบล็อกคอน
เวิรแส ขามหวยง้ิว ให
ประชาชนสามารถ
สัญจรขามหวยไดงาย
ขึ้น 

-บล็อกคอนเวิรแส ขามหวย
ง้ิว จํานวน 1 แหง 

1,000,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- - - - รอยละ 50 
ของ
ประชาชนท่ี
ใชสัญจรไปมา
ขามหวยง้ิว 

ประชาชนไดรับ 
ความสะดวกใน
การสญัจรขาม
หวยง้ิว ขนถาย
สินคาเกษตรงาย
ขึ้น 

กองชาง 

 
1. ยุทธศาสตรแการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาแหลงน้ํา 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงคแ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
(บาท) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
108 ซอมแซมถนน

ลูกรังภายในเขต
เทศบาลตาํบล 
คําอาฮวน 

เพื่อซอมแซมใหถนน
สามารถใชงานได 

-ซอมแซมถนนลูกรัง
ภายในเขตเทศบาล
ตําบลคําอาฮวน ทั้ง   
16 หมูบาน 

3,000,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

3,000,000 3,000,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- - รอยละ 50 ของ
ถนนท่ีไดรับการ
ซอมแซมให
สามารถใชงานได 

ประชาชนไดรับ 
ความ
สะดวกสบายใน
การสญัจรไปมา 

กองชาง 

109 ซอมแซม/
ปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กภายในเขต
ตําบลคําอาฮวน 

เพื่อซอมแซมใหถนน
คอนกรีตสามารถใช
งานไดดีเหมือนเดมิ 

-ซอมแซมถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในเขต
เทศบาลตาํบลคําอา
ฮวนท้ัง 16 หมูบาน 

1,000,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

1,000,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

1,000,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- - รอยละ 50 ของ
ถนนคอนกรีตที่
ไดรับการ
ซอมแซมให
สามารถใชงานได
ตามเดิม 

ประชาชนไดรับ
ความ
สะดวกสบายใน
การสญัจรไปมา 

กองชาง 

110 โครงการ
คาชดเชยคางาน
สิ่งกอสรางแบบ
ปรับราคาได 
 (คา K) 

เพื่อจายเป็น
คาชดเชยคางาน
กอสรางใหผูรับจาง
โครงการกอสราง 

-คาชดเชยคางาน
กอสรางใหผูรับจาง
โครงการกอสราง 

- 250000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- - - ประชาชน รอย
ละ 50 ของตําบล
คําอาฮวนไดใช
ประโยชนแจาก
โครงการ 

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. ยุทธศาสตรแการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาแหลงน้ํา 
  1.2.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ไฟฟูา) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงคแ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผานมา 

(บาท) 
 ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ
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2561 2562 2563 2564 2565 หลัก 
1 หมู 1 

ติดตั้งไฟสอง
สวาง 

เพื่ออุดหนุนการ
ไฟฟูาสวนภมูิภาค
จังหวัดมุกดาหาร
ติดตั้งไฟสองสวางหมู
ที่ 1 บานคําอาฮวน 

-คุมบางนา ระยะทางประมาณ 
1,000 เมตร 
-ซอยบานนายคะนองศักดิ์ แกว
สูงเนิน ระยะทางประมาณ 300 
เมตร 
-เสนทางคําอาฮวน-คําเม็ก 
ระยะทางประมาณ 400 เมตร 
-สี่แยกปั๊ม ปตท.ระยะทาง
ประมาณ 600 เมตร 

100,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- 50,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

ติดตั้งไฟสอง
สวางไดรอยละ 
50 ของ
ระยะทางถนนใน
หมูบาน 

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 

2 ขยายเขตไฟฟูา เพื่ออุดหนุนการ
ไฟฟูาสวนภมูิภาค
จังหวัดมุกดาหาร
ขยายเขตไฟฟูาหมูที่ 
1 บานคําอาฮวน 

-เสนทางบานคําอาฮวน -บานคํา
เม็ก ระยะทางประมาณ 600 
เมตร 
-เสนทางจากปฺม ปตท.ถึง  ยู
เทิรแน  (ท่ีกลับรถหนาโรง
น้ําแข็ง) ระยะทาง ประมาณ 
100 เมตร 
-เสนขางวัดอรัญญิกาวาสไปบาน
คําเขือง ระยะทาง ประมาณ  
1,000 เมตร 

-     120,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ  

-    50,000 
(เทศบาล)    

 งบ
โดยประมาณ 
 

300,000 
(เทศบาล)    

    งบ
โดยประมาณ 

ขยายเขตไฟฟูา
ไดรอยละ 50 
ของระยะทาง
ถนนในหมูบาน 

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 

 
 
1. ยุทธศาสตรแการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาแหลงน้ํา 
  1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงคแ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
(บาท) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
3 หมู 2 

ติดตั้งไฟสอง
สวาง 

เพื่ออุดหนุนการไฟฟูา
สวนภูมภิาคจังหวัด
มุกดาหารเพื่อติดตั้ง
ไฟฟูาสาธารณะ หมูที่ 2 

เสนทางบานผูชวยบญุทอม 
คลองแคลว ถีงบานนายหัน 
ขันแข็ง จํานวน 12 จุดรวมทั้ง
ภายใน และรอบนอกหมูบาน 

70,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

70,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

70,000 
(เทศบาล)    

 งบ
โดยประมาณ 

70,000 
(เทศบาล)    

 งบ
โดยประมาณ 

70,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

ติดต้ังไฟสองสวาง
ไดรอยละ 50 
ของระยะทาง
ถนนในหมูบาน 

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 
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บานเหมืองบา 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขยายเขตไฟฟูา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่ออุดหนุนการไฟฟูา
สวนภูมภิาคจังหวัด
มุกดาหารขยายเขต
ไฟฟูา 
หมูที่ 2 บาน 
เหมืองบา 
 
 
 

-เสนทางวัดปุาคําเดือนหาไป
เสนทางบานนายอานนทแ บุญ
ประสาน เชื่อมถนนคําเขือง-
แสงอรุณ ระยะทางประมาณ   
1,500 เมตร 
-วัดปุาคําเดือนหา-สวนนายไพ
รัตนแ แสงสีนลิ ระยะทาง 
1,500 เมตร 
- เสนทางเหมืองบา-แสงอรณุ  
ระยะทางประมาณ   200 
เมตร 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

300,000 
(เทศบาล)    

 งบ
โดยประมาณ 

 
 
 
 
 
 

40,000 
(เทศบาล)    

 งบ
โดยประมาณ 

 
 
 
 
 
 

100,000 
 
 
 
 
 
 

ขยายเขตไฟฟูาได
รอยละ 50 ของ
ระยะทางถนนใน
หมูบาน 

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 

 
 
 
 
1. ยุทธศาสตรแการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาแหลงน้ํา 
  1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงคแ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
(บาท) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
5 หมู่ 3 

ติดตั้งไฟสอง
สวาง 

เพื่ออุดหนุนการไฟฟูาสวน
ภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
ติดต้ังไฟสองสวาง หมูที่  3 
บานคําเขือง 

เสนทางบานนายไพศาล   ศรีวิชา ถึงบาน
นาย   นัตชัย  สวุรรณศรี ระยะทาง
ประมาณ 800 เมตร 

- - 200,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

-  ติดต้ังไฟสองสวาง
ไดรอยละ 50 ของ
ถนนในหมูบาน 

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 

6 ขยายเขตไฟฟูา เพื่ออุดหนุนการไฟฟูา
สวนภูมภิาคจังหวัด
มุกดาหารขยายเขต

- เสนทางนานายไพศาล  ศรีวิชา ถึงสาม
แยกนา   นายโสม ระยะทาง ประมาณ 
1,500 เมตร 
-จากบานนายบุญยืน  คํานนทแ ถึงที่พกั

300,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

550,000 
(เทศบาล)    

 งบ
โดยประมาณ 

500,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

500,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

500,000 
(เทศบาล)    

 งบ
โดยประมาณ 

ขยายเขตไฟฟูา
ไดรอยละ 50 
ของระยะทาง

ประชาชน
ไดรับการ
บริการ

กองชาง 
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ไฟฟูา   หมูที่ 3  บาน
คําเขือง 
 
 

สงฆแปุาชา ระยะทางประมาณ 1,000 ม. 
-เสนทางนานายบญุชื่น สุวรรณศรี ถึงที่
พักสงฆแ ภหูินกอง ระยะทางประมาณ 
1,500 เมตร 
-เสนทางนานายสงวน  ศรีวิชา ถึงนานาย
สุภาพ โสมาบุตร ระยะทางประมาณ 
1,500 เมตร 
-เสนทางบานนายวันชัย  ชยัภูม ิถึงหนอง
แฝกระยะทางประมาณ  1,000 เมตร 
-เสนทางบานนายประดิษฐแ  บุญโม฿ะ ถึง
บานนายปอน หมื่นลามะ  ระยะทาง 
ประมาณ 200 เมตร 
-เสนทางบานคําเขืองไปบานศูนยแไหม 
ระยะทาง ประมาณ 500 เมตร 
-เสนทางบาน สท.ประสาน  ศรีวิชา  ถึง
หนองแฝก ระยะทางประมาณ 100 เมตร 

ถนนในหมูบาน สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

 
 
1. ยุทธศาสตรแการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาแหลงน้ํา 
  1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงคแ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
(บาท) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
7 หมู 4 

ขยายเขตไฟฟูา 
เพื่อขยายเขตไฟฟูา 
หมูที่ 4 บานพราน
อน 

-ลงไปนาใต (นายหนูผาน,    
นางสุปราณี,นางทองเตียน) 
ระยะทาง ประมาณ 200 เมตร 
-ลงไปบานนายวัฒนา เสนทาง
ขางปุาชาลงไปนาฮุง ถึงบาน
นายคําไหล ระยะทางประมาณ 
400 เมตร 
-เสนทางบานนายสมเด็จ  ศรี
โยหะ ถึงบานนางบุษบา  รูป
เหมาะ 
-เสนทางนานายดวงปี  ใจเทีย่ง 
ถึงนานางสาววารี  ใจเที่ยง 

40,000 
(เทศบาล)    

 งบ
โดยประมาณ 

50,000 
(เทศบาล)    

 งบ
โดยประมาณ 

50,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

60,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

100,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

ขยายเขตไฟฟูาไดรอยละ 
50 ของถนนในหมูบาน 

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 
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ระยะทางประมาณ 500 เมตร 
- เสนทางปุาชา-นาฮุงประมาณ 
1,000 เมตร 
-เสนทางบานนายพยุงศักดิ์(โอ
เลหแ) 
 

 
 
 
 
 
1. ยุทธศาสตรแการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาแหลงน้ํา 
  1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงคแ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
(บาท) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
8 หมู 5 

ขยายเขตไฟฟูา 
เพื่ออุดหนุนการ
ไฟฟูาสวน
ภูมิภาคจังหวัด
มุกดาหารขยาย
เขตไฟฟูา 
หมูที่ 5 บานดง
มัน 

-เสนทางบานนายทองปาน  คน
เพียร ผานทางที่พักสงฆแถ้ําไฮ ไป
ถึงนานายหลั่น กงนะระยะทาง 
ประมาณ 800 เมตร 
-เสนทางบานนางนารี เพ็งภูบาล 
ถึงบาน นายหรั่น กงนะ 
ระยะทางประมาณ  500 เมตร 
-เสนทางขึ้นวัดภูวัดมุกดาวาส 
จากถนนหมายเลข 212 บานดง
มัน-ดงเย็น ระยะทางประมาณ 
1,800 เมตร 
-เสนทางที่พักสงฆแถ้ําไฮ ถึงบาน
นายสมร บุญทวี ระยะทาง
ประมาณ 500 เมตร 
-เสนถํ้าหมาเฒาถึงนาขัน 

  300,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

400,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

200,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

300,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

ขยายเขต
ไฟฟูาไดรอย
ละ 50 ของ
ถนนใน
หมูบาน 

ประชาชน
ไดรับการ
บริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 
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ระยะทาง ประมาณ 1,200 
เมตร 

 
 
1. ยุทธศาสตรแการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาแหลงน้ํา 
  1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงคแ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา(บาท) 
 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวย งาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

9 หมู 6 
ติดตั้งไฟสอง
สวาง 

เพื่ออุดหนุนการไฟฟูา
สวนภูมภิาคจังหวัด
มุกดาหารติดตั้งไฟสอง
สวาง หมูที่ 6 บานคํา
เม็ก 

-เสนทางเขาหมูบานจากบานนาง
อภัยวรรณ ถึง บริเวณ ทาย
หมูบาน 
-เสนทางไปโรงเรียนบานคําเม็ก 
-เสนทางคําเม็ก   ซอย 10 
-เสนทางคําเม็ก ซอย 1 

- - 50,000 
(เทศบาล)    

 งบ
โดยประมาณ 

100,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

100,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

ติดตั้งไฟสอง
สวางไดรอยละ 
50 ของถนนใน
หมูบาน 

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 

10 ขยายเขต
ไฟฟูา 

เพื่ออุดหนุนการไฟฟูา
สวนภูมภิาคจังหวัด
มุกดาหารขยายเขต
ไฟฟูา หมูที่ 6   บานคํา
เม็ก 

-เสนทางคําเม็กไปโรงงาน
พลาสติก ระยะทาง 200 เมตร 
-เสนไปนานายไสว ขันแข็ง 
ระยะทางประมาณ 400 เมตร 
-เสนทางไปภูมโนรมยแ ระยะทาง 
400 เมตร ชวง กม ท่ี 11+100 
ถึง กม.ท่ี 11+500  
-เสนทางซอยตรงขามซอย 10 
บานนายอุน  จํานวน    1 ตน 
-เสนทางเขาปุาชาบานคําเม็ก 
ระยะทางประมาณ 500 เมตร 
-เสนทางตั้งแตคําตะซ่ึมถึงนา 
นายสมคิด  วงคแศรีทา ระยะทาง
ประมาณ 2,000 เมตร 

  100,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

100,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- 200,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

200,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

ขยายเขตไฟฟูา
ไดรอยละ 50 
ของถนนใน
หมูบาน 

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 
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1. ยุทธศาสตรแการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาแหลงน้ํา 
  1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงคแ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
(บาท) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

11 หมู่ 7 
ขยายเขต
ไฟฟูา 

เพื่ออุดหนุนการ
ไฟฟูาสวน
ภูมิภาคจังหวัด
มุกดาหารขยาย
เขตไฟฟูา 
หมูที่ 7 บาน
โนนสะอาด 

-เสนทางจากบานนายบญุตา  ผยุคําสิงหแ    
ถึงบานนายชาลี  วงคแศรีทา   (ไปภู
มหาราช)ระยะทางประมาณ  1,000 เมตร 
รวมทั้งเสนทางรอบนอกหมูบาน 
 

  160,000 
(เทศบาล) 

งบ 
โดยประมาณ 

100,000  100,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

   100,000 
(เทศบาล)    

 งบ
โดยประมาณ 

100,000 
(เทศบาล)    

งบ
โดยประมาณ 

ขยายเขตไฟฟูา
ไดรอยละ 50 
ของระยะทาง
ถนนในหมูบาน 

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 

12 ติดตั้งไฟ 
สองสวาง 

เพื่ออุดหนุนการ
ไฟฟูาสวน
ภูมิภาคจังหวัด
มุกดาหารติดตั้ง
ไฟสองสวาง  
หมูที่ 7  
บานโนนสะอาด 

-จากบานนางบุญหลาน ถึงบานนาย
ชัยวัฒนแ ผากา  
-จากบานนายไม  ไชยายงคแถึงบานนาย
แตม แพงหอม 
-จากบานนายแป  ผุยคําสิงหแ ถึงบานนาย
พรอม นามดี รวมระยะทาง 420 เมตร 
-จากศูนยแเด็กเล็ก -รพ.สต.โนนสะอาด 
-จากบานนางรากี พันหลา-นายดําริ ผากา 
-บานนายเฉลียว ผุยคําสิงหแ-บานนายสวี  
ทองผา 
-นายบุญสูง ประกอบบุญ-นายตู ผยุคํา
สิงหแ 

- - - 100,000 
(เทศบาล) 

งบ 
โดยประมาณ 

100,000 
(เทศบาล) 

งบ 
โดยประมาณ 

ติดตั้งไฟสอง
สวางไดรอยละ 
50 ของ
ระยะทางถนนใน
หมูบาน 

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 

 
 
1. ยุทธศาสตรแการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาแหลงน้ํา 



70 
 

  1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงคแ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
(บาท) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงา
น 

รับผิดช
อบหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

   - เสนทางบานนายเวียง   ผุยคําสิงหแ 
ถึงบานนายวิลัย  พันทะ ระยะทาง
ประมาณ 200 เมตร 
- เสนทางบานนางกอน    ผุยคําสงิหแ 
ถึงบานนายบุญเรยีม ผยุคําสิงหแ 
ระยะทางประมาณ 200 เมตร 
-เสนทางบานนางอรอุมา  กุลวงษแ ถึง
บานนายบุญตา  ผุยคําสิงหแ ระยะทาง
ประมาณ 500 เมตร 

- - - 100,000 
(เทศบาล)    

 งบ
โดยประมาณ 

100,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

ติดตั้งไฟสองสวางไดรอย
ละ 50 ของระยะทาง
ถนนในหมูบาน 

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะ 

กองชาง 

13 หมู 8 
ติดตั้งไฟสอง
สวาง 

เพื่ออุดหนุนการ
ไฟฟูาสวนภมูิภาค
จังหวัดมุกดาหาร
ติดตั้งไฟสองสวาง 
หมูที่ 8 บาน โคก 
สูงนอย 

ติดตั้งไฟสองสวางภายในหมูบาน - - 50,000 
(เทศบาล)    

 งบ
โดยประมาณ 

50,000 
(เทศบาล)    

 งบ
โดยประมาณ 

50,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

ขยายเขตไฟฟูาไดรอย
ละ 50 ของระยะทาง
ถนนในหมูบาน 

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 

 
 
 
 
 
 
1. ยุทธศาสตรแการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาแหลงน้ํา 
  1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงคแ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผานมา 

(บาท) 
 ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ
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2561 2562 2563 2564 2565 หลัก 
14 หมู 8 

ขยายเขตไฟฟูา 
เพื่ออุดหนุนการ
ไฟฟูาสวนภมูิภาค
จังหวัดมุกดาหาร
ขยายเขตไฟฟูา หมูที่ 
8 บาน  โคกสูงนอย 

-เสนทางคุมทุงสีทองไปถึง
วัดหนองปลาปากระยะทาง 
ประมาณ 1,832 เมตร 
- เสนทางคุมเกษตรพัฒนา
ถึงชุมชนนาเตย ระยะทาง 
ประมาณ 2,500 เมตร 
-เสนทางบานนายศรีทน         
ไชยายงคแ ไปสํานักสงฆแ 
หนองปลาปาก ระยะทาง 
ประมาณ 500 เมตร 
-เสนทางคุมรวมใจพัฒนา
ไปถึงที่พักสงฆแถ้ําเขียด  
ระยะทางประมาณ  2,800 
เมตร 
-เสนทางคุมเกษตรพัฒนา
ไปบานสวนอาจารยแฤาชัย 
เอี่ยมศรี ระยะทาง
ประมาณ 1,500 เมตร 
 

366,400 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

550,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

200,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

200,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

100,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

ขยายเขตไฟฟูา
ไดรอยละ 50 
ของระยะทาง
ถนนในหมูบาน 

ประชาชน
ไดรับการ
บริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 

 
 
1. ยุทธศาสตรแการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาแหลงน้ํา 
  1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงคแ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
(บาท) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
15 หมู 9 

ติดตั้งไฟสอง
สวาง 

เพื่ออุดหนุนการไฟฟูา
สวนภูมภิาคจังหวัด
มุกดาหารติดตั้งไฟ
สองสวางหมูที่ 9 บาน      

ติดตั้งไฟสองสวางภายใน
หมูบาน จํานวน 19 จุด 

50,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- 50,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- 50,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

ติดตั้งไฟสอง
สวางไดรอยละ 
50 ของ
ระยะทางถนน

ประชาชน
ไดรับการ
บริการ
สาธารณะที่มี

กองชาง 
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เหลาคราม ในหมูบาน คุณภาพ 
16 ขยายเขตไฟฟูา เพื่ออุดหนุนการไฟฟูา

สวนภูมภิาคจังหวัด
มุกดาหารขยายเขต
ไฟฟูา 
หมูที่ 9 บาน      
เหลาคราม 

เสนทางที่ นายกรุง        
ไชยายงคแ ถึง ภูศรีแกว 
ระยะทางประมาณ 1,000 
เมตร 
-เสนทางที่นายกรุง         
ไชยายงคแ ถึง บานนาย   
ศรีแกว แยกไปบานนาย
ถนอม  เชิดโกทา 
ระยะทางประมาณ 500 
เมตร (ผาหมากยาง) 
-เสนทางบานนายลา  พัน
คูณ  ถึงวัดภูศรีแกว 
ระยะทางประมาณ 1,000 
เมตร 

- 200,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

200,000 
(เทศบาล)    

 งบ
โดยประมาณ 

200,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

ขยายเขตไฟฟูา
ไดรอยละ 50 
ของระยะทาง
ถนนในหมูบาน 

ประชาชน
ไดรับการ
บริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 

 
 
1. ยุทธศาสตรแการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาแหลงน้ํา 
  1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงคแ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
(บาท) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
   - เสนทางบานนายบุญแหวน 

ถึงบานนางเวียง  ไชยายงคแ 
จํานวน   2 ตน 
- เสนทางบานนายแทน          
ไชยายงคแ ถึงบานนายแดง   
ขายไอศกรมี จํานวน 3 ตน 
- เสนทางบานนายสวาง       
ไชยายงคแ ถึงตลาด จํานวน     
2 ตน 

- - - 250,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

- ขยายเขตไฟฟูาได รอยละ 
50 ของระยะทางถนนใน
หมูบาน 

ประชาชน
ไดรับการ
บริการ
สาธารณะ 

กองชาง 
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- เสนทางบานนายอาด        
ไชยายงคแ   ถึงบานนางราตรี  
สรอยแกว จํานวน 2 ตน 
-เสนทางสามแยกบานนาง
เวียง    ไชยายงคแไปบานนาย
บัวผัน  ไชยายงคแ ระยะทาง
ประมาณ      800 เมตร 
 

 
 
 
 
 
1. ยุทธศาสตรแการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาแหลงน้ํา 
  1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงคแ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
(บาท) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
17 หมู 10 

ติดตั้งไฟสอง
สวาง 

เพื่ออุดหนุนการ
ไฟฟูาสวนภมูิภาค
จังหวัดมุกดาหาร
ติดตั้งไฟสองสวาง  
หมูที่ 10 บานโคง
สําราญ 

ติดตั้งไฟสองสวางภายใน
หมูบาน  

50,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- - 150,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

150,000 
(เทศบาล)    

  งบโดยประมาณ 

ติดตั้งไฟสองสวางได
รอยละ 50 ของ
ระยะทางถนนใน
หมูบาน 

ประชาชน
ไดรับการ
บริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 

18 ขยายเขตไฟฟูา เพื่ออุดหนุนการ
ไฟฟูาสวนภมูิภาค
จังหวัดมุกดาหาร
ขยายเขตไฟฟูา หมู
ที่ 10 บานโคง
สําราญ 

เสนทางบานนางคําเส็ง   
ผลทับทิม ไปถึงนานาย
บําเพ็ญ  สุวรรณพันธแ 
ระยะทางประมาณ 1,000 
เมตร 

- 200,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

200,000 
(เทศบาล)    

 งบ
โดยประมาณ 

100,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

   100,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

ขยายเขตไฟฟูาไดรอย
ละ 50 ของระยะทาง
ถนนในหมูบาน 

ประชาชน
ไดรับการ
บริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 
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1. ยุทธศาสตรแการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาแหลงน้ํา 
  1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงคแ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
(บาท) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
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19 หมู 11 
ติดตั้งไฟสอง
สวาง 

เพื่ออุดหนุนการไฟฟูา
สวนภูมภิาคจังหวัด
มุกดาหารติดตั้งไฟสอง
สวางแบบมีสายดับ หมูท่ี 
11 บานนิคมสหกรณแ
หนองแต 

ติดตั้งไฟสองสวางภายใน
หมูบานหนองแต 
- สามแยกหนาวัดหนองแต
ถึงบานนายสงา ไชยายงคแ  
- ศาลาประชาคมถึงวัด
หนองแต (ขางวัด) 
- เสนทางศาลาประชาคม  
ถึงสามแยกหนองกุง
ระยะทางประมาณ 2,000 
เมตร 
- เสนทางศาลาประชาคม  
ถึงสามแยกบานนางติม๋    
บุญมา ระยะทางประมาณ 
800 เมตร 
- เสนทางบานนายประยูร    
โพธิ์สุวรรณ ถึงสามแยก
บานนางติ๋ม  บุญมา 
ระยะทางประมาณ  
600 เมตร 

50,000 
(เทศบาล)    

 งบ
โดยประมาณ 

- 100,000 
(เทศบาล)    

 งบ
โดยประมาณ 

- 100,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

ติดตั้งไฟสองสวางได
รอยละ 50 ของถนน
ในหมูบาน 

ประชาชน
ไดรับการ
บริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 

 
 
 
1. ยุทธศาสตรแการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาแหลงน้ํา 
  1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงคแ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
(บาท) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
20 ขยายเขตไฟฟูา เพื่ออุดหนุนการ

ไฟฟูาสวนภมูิภาค
จังหวัดมุกดาหาร

- เสนทางโสกเสือบานนางแพง  
ศรีสุภา 
- เสนทางบานนายตุน   ตน

- 100,000 
(เทศบาล)    

 งบ
โดยประมาณ 

100,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

   100,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

   100,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

ขยายเขตไฟฟูา
ไดรอยละ 50 
ของถนนใน

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะที่มี

กองชาง 
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ขยายเขตไฟฟูาหมูที่ 
11 บานนิคม
สหกรณแหนองแต 

โพธ์ิ ถึงบานนายบุญล้ํา  ตน
โพธ์ิ ระยะทางประมาณ150 
เมตร 
- จากบล็อกคอนเวิรแส    (ทอ
ลอดเหล่ียม)ไปหนอง
สาธารณะหนองแต ระยะทาง
ประมาณ  150 เมตร 
-เสนทางอูชางเปี๊ยก (ขาง
ตชด.) ถึงหวยวังนอง 
ระยะทางประมาณ 500 เมตร 
-จากบานนายไมตรี สมคิด –
บานนายคําพันธแ ระยะทาง
ประมาณ 400  เมตร 
-จากแยกวัดหนองแตฯไป
หนองมหาราช  

  
 

หมูบาน คุณภาพ 

 
 
 
1. ยุทธศาสตรแการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาแหลงน้ํา 
  1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงคแ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
(บาท) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
21 หมู 12 

ขยายเขตไฟฟูา 
เพื่ออุดหนุนการ
ไฟฟูาสวนภมูิภาค
จังหวัดมุกดาหาร
ขยายเขตไฟฟูา หมู
ที่ 12 บานเหลา
คราม 

-เสนทางบานนายซัน  บุตทศ 
ถึงบานนางตอง  โคตรรสขึง 
ระยะทางประมาณ500 เมตร 
-เสนทางหนาโรงเรียนบาน
เหลาครามถึงบานนายวีระชาติ   
มุกจิตร ระยะทางประมาณ 
500 เมตร 
เสนทางถังประปา ม.12 ถึงนา
นางจําปี ศรีวิชา (หนองดิน
แดง)ระยะทางประมาณ 

100,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

  100,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

500,000 
(เทศบาล)    

 งบ
โดยประมาณ 

500,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

- ขยายเขตไฟฟูา
ไดรอยละ 50 
ของระยะทาง
ถนนในหมูบาน 

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 
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1,000 เมตร 
-เสนทางบานนางออนศรี      
คําจันทรแ ถึงอางเก็บนํ้าหวย
มหาราช ระยะทางประมาณ 
500 เมตร 
-เสนทางหลังโรงเรียนบาน
เหลาคราม ถึงนาแพง 
ระยะทาง ประมาณ    600 
เมตร 
 

 
 
 
1. ยุทธศาสตรแการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาแหลงน้ํา 
  1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงคแ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
(บาท) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวย 
งาน 

รับผิดชอ
บหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

22 หมู 13 
ติดตั้งไฟสอง
สวางบาน
พรานอน   
ม.13 

เพื่ออุดหนุนการ
ไฟฟูาสวนภมูิภาค
จังหวัดมุกดาหาร
ติดตั้งไฟสองสวาง
แบบมีสายดับ หมูที่ 
13 บานพรานอน 

- เสนทางบานนางบุญมี    
หนอคํา ถึงบานนางสุธรร
มา  ชาธิพา  
 -เสนทางบานนายวิลัย 
ชาธิพา ถึงบานนายดวง
จิตร  จอมใจธิปิ  
- เสนทางชุมชนภูนอยถึง
บาน  นางบุญนํา  ชาธิพา 
 - ติดตั้งไฟสองสวางรอบ
บริเวณหมูบาน 

   50,000 
(เทศบาล)    

 งบ
โดยประมาณ 

   50,000 
(เทศบาล)    

 งบ
โดยประมาณ 

 
 

   50,000 
(เทศบาล)    

 งบ
โดยประมาณ 

   50,000 
(เทศบาล)    

 งบ
โดยประมาณ 

   50,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

ติดตั้งไฟสองสวางไดรอยละ 
50 ของระยะทางถนนใน
หมูบาน 

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 
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23 ขยายเขต
ไฟฟูา 

เพื่ออุดหนุนการ
ไฟฟูาสวนภมูิภาค
จังหวัดมุกดาหาร
ขยายเขตไฟฟูา 
หมูที่ 13 บานพราน
อน 

เสนทางบานนายศลิา   
ชาธิพา ถึงชลประทาน
ระยะทางประมาณ 1,000 
เมตร 
- 

- 
 

- - 50,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

 ขยายเขตไฟฟูาไดรอยละ 50 
ของระยะทางถนนในหมูบาน 

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 

 
 
 
1. ยุทธศาสตรแการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาแหลงน้ํา 
  1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงคแ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
(บาท) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
24 หมู 14 

ขยายเขต
ไฟฟูา 

เพื่ออุดหนุนการ
ไฟฟูาสวนภมูิภาค
จังหวัดมุกดาหาร
ขยายเขตไฟฟูาหมูที่ 
14 บานแสงอรุณ 
 

-เสนทางบานนางประนม  
สุวรรณศรี ถึงบานนายวิชัย  
ศรีโยหะ ระยะทางประมาณ 
1,000 เมตร 
-เสนทางวัดอัมพวัน บานคํา
เขือง ไปนานายทองคํา ศรี
โยหะ  ระยะทางประมาณ 
2000 เมตร 
-เสนทางนา สท.นเรศ  
สุวรรณศรี ถึงนานายลําพาย  
สุวรรณศรี ระยะทาง
ประมาณ 1,000 เมตร 
-เสนทางนานายซอนถึง   
ฉลองชัย วัวเผา ระยะทาง
ประมาณ 1,000 เมตร 

200,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

-  300,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

 100,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

- ขยายเขตไฟฟูารอยละ 
50 ของระยะทางถนน
ในหมูบาน 

ประชาชนไดรับ
การบริการที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 
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25 ติดตั้งไฟฟูา
สองสวาง 
บานแสงอรุณ 
หมู 14 

เพื่ออุดหนุนการ
ไฟฟูาสวนภมูิภาค
จังหวัดมุกดาหาร
ติดตั้งไฟสองสวาง
แบบมีสายดับ 

ภายในหมูบานแสงอรุณ หมู 
14 

- 50,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

- 50,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

- ติดตั้งไฟสองสวางได
รอยละ 50 ของ
ระยะทางถนนใน
หมูบาน 

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 

 
 
1. ยุทธศาสตรแการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาแหลงน้ํา 
  1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงคแ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
(บาท) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
26 หมู 15 

ติดตั้งไฟสอง
สวาง 

เพื่ออุดหนุนการ
ไฟฟูาสวนภมูิภาค
จังหวัดมุกดาหาร
ติดตั้งไฟสองสวาง 
หมูที่ 15บานคําอา
ฮวน 

- เสนทางสามแยกหนา  
ปศุสัตวแไปถึงบานนายละ
มัย พูลสวสัดิ์  ระยะทาง
ประมาณ 500 เมตร 
- เสนทางสามแยกรับซื้อ
ขยะไปหนองคํายาว 
ระยะทางประมาณ 850 
เมตร 
- เสนทางซอยบานนายชื่น 
ถึงบานนางพะยอม ใจชวง 
ระยะทางประมาณ 700 
เมตร (คุมพรทิพยแ) 
- เสนทางขางปศุสัตวแไป
บานนายศักดิ์ ไชยพันธแ 
ระยะทางประมาณ 250 
เมตร 

100,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

150,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

100,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

50,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

- ติดตั้งไฟสองสวาง
รอยละ 50 ของ
ระยะทางถนนใน
หมูบาน 

ประชาชนไดรับ
การบริการที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 
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1. ยุทธศาสตรแการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาแหลงน้ํา 
  1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงคแ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
(บาท) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 
27 หมู 15 

ขยายเขต
ไฟฟูา 

เพื่ออุดหนุนการ
ไฟฟูาสวนภมูิภาค
จังหวัดมุกดาหาร
ขยายเขตไฟฟูา 
หมูที่ 15 บานคํา   
อาฮวน 

- เสนทาง ซอยริมทุง 
จํานวน    1 ตน 
- เสนทางบานนางสีสวรรคแ  
ไชยสุนันทแ ถึงบานนาย
มานะ  จํานวน  3 ตน (คุม
พรทิพยแ) 
- เสนทางหนองคํายาว ถึง 
ถนน  ชยางกูร 212 
ระยะทางประมาณ 500 
เมตร 

- 30,000 
(เทศบาล)    

 งบ
โดยประมาณ 

- 200,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

- ขยายเขตไฟฟูารอยละ 
50 ของระยะทางถนน
ในหมูบาน 

ประชาชน
ไดรับการ
บริการที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 

28 หมู 16 
ขยายเขต
ไฟฟูา 

เพื่ออุดหนุนการ
ไฟฟูาสวนภมูิภาค
จังหวัดมุกดาหาร
ขยายเขตไฟฟูาหมูที่ 
16 บานเหมืองบา 

เสนทางสี่แยกไรประสาร 
ถึงที่นายลําพาย ทองชุม 
ระยะทาง ประมาณ 1,500 
เมตร 

300,000 
(เทศบาล) 
งบโดยประ 

มาณ 

- - - - ขยายเขตไฟฟูารอยละ 
50 ของระยะทางถนน
ในหมูบาน 

ประชาชน
ไดรับการ
บริการมี
คุณภาพ 

กองชาง 
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1. ยุทธศาสตรแการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาแหลงน้ํา 
  1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงคแ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
(บาท) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวย 
งาน 

รับผิดชอ
บหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

29 ติดตั้งไฟสอง
สวาง 

เพื่ออุดหนุนการไฟฟูา
สวนภูมภิาคจังหวัด
มุกดาหารติดตั้งไฟสอง
สวาง 
หมูที่ 16 บานเหมืองบา 

- เสนทางบานนายสุวิทยแ      
บุญเชิญ   ถึงบานนายสุรินทรแ  
สุขเกษม ระยะทางประมาณ 
100 เมตร 
- เสนทางบานนายบุญทรง  
ขันแข็ง ถึงบานนางสาวนุช
รัตนแ  สายรัตนแ ระยะทาง
ประมาณ 300 เมตร 
- เสนทางศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก
ถึงบานนางเตือน ไชยพันธแ 
ระยะทางประมาณ  200 
เมตร 

- 50,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

10,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

60,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

60,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

ติดตั้งไฟสองสวางรอย
ละ 50 ของระยะทาง
ถนนในหมูบาน 

ประชาชน
ไดรับการ
บริการที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 

30 โครงการ
ซอมแซม
ไฟฟูาสอง
สวาง 

เพื่อซอมแซมไฟฟูาสอง
สวางภายในเขตเทศบาล
ตําบลคําอาฮวน ม.1-16 

ทุกหมูบานทั้ง 16 หมูบาน ใน
เขตเทศบาลตําบลคําอาฮวน   
ม.1-ม.16  

50,000 
(เทศบาล)    

 งบ
โดยประมาณ 

50,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

50,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

50,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

50,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

รอยละของไฟฟูาสอง
สวางชํารุดลดลง 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกขึ้น 

กองชาง 

 
 
 
 
1. ยุทธศาสตรแการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาแหลงน้ํา 
  1.2.2  แผนงานเคหะและชุมชน (ประปา) 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงคแ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
(บาท) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
1 หมู 1 

ซอมแซมระบบ
ประปาหมูบาน 

เพื่อปรับปรุง
ซอมแซม 
ระบบน้ําประปา หมู
ที่ 1 บานคําอาฮวน 

ปรับปรุงซอมแซม ระบบ
น้ําประปาในหมูบาน บอสวน
สุขภาพ 

100,000 - - - - จํานวนคนท่ีไดรับ
การบริการดานน้ํา
บริโภคเพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนไดรับ
การบริการ
ธารณะทีม่ี
คุณภาพ 

กองชาง 

2 ขยายเขต
ประปาภมูิภาค
บานคําอาฮวน 
หมู 1 

เพื่อขยายเขตประปา
ภูมิภาค 

-เสนไปบานคําเม็กระยะทาง 
ประมาณ 700 เมตร 

- - 300,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

- - จํานวนคนท่ีไดรับ
การบริการดานน้ํา
บริโภคเพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 

3 ขยายเขต
ประปาภมูิภาค
บานเหมืองบา 
หมู 2 

เพื่อขยายเขตประปา
ภูมิภาค 

เสนทางบานนายบญุทอม  
คลองแคลวไปบานนาย
ไพโรจนแ  ไชยพันธแ ระยะทาง
ประมาณ  1,500 เมตร 

100,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

- - - - จํานวนคนท่ีไดรับ
การบริการดานน้ํา
บริโภคเพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 

4 ขยายเขต
ประปาภมูิภาค
บานเหมืองบา-
บานคําเขือง 

เพื่อขยายเขตประปา
ภูมิภาค 

จากบานเหมืองบาไปบานคํา
เขือง หมู 3 

- - - 1,000,000 
(เทศบาล)    

 งบ
โดยประมาณ 

- จํานวนคนท่ีไดรับ
การบริการดานน้ํา
บริโภคเพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 

 
 
 
 
 
1. ยุทธศาสตรแการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาแหลงน้ํา 
  1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงคแ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
(บาท) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
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5 หมู 2 
กอสรางคลอง
ระบายน้ํา 
บานเหมืองบา 
หมู 2 

เพื่อกอสรางคลอง
ระบายน้ําในหมูบาน   
เหมืองบา หมู 2 

-เสนทางประปาหมูบานไป
เสนทางบานผูชวยบญุทอม  
คลองแคลว ระยะทางประมาณ  
300 เมตร 
-เสนทางหนาศาลาประชาคมไป
เชื่อมถนนแสงอรุณหนาบาน 
สท.ไพรวรรณ  ไชยพันธแ 

- - - 800,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

- จํานวนของ
ครัวเรือนท่ี
เดือดรอนลดลง 

ประชาชน
ไดรับการ
บริการธารณะ
ที่มีคุณภาพ 

กองชาง 

6 หมู 3 
กอสรางคลอง
ระบายน้ํา 
บานคําเขือง 
หมู 3 

เพื่อสรางคลองระบาย
น้ํา หมูที่ 3 บานคําเขือง 

เสนทางบานนายไพศาล  ศรี
วิชา ถึงลานกีฬา ระยะทาง 
ประมาณ 300 เมตร รวมทั้ง
เสนทางภายในหมูบาน 

- - - - 1,200,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนของ
ครัวเรือนท่ี
เดือดรอนลดลง 

ประชาชน
ไดรับการ
บริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 

7 กอสรางระบบ
น้ําประปา 
หมูบาน 
(บอคําเบ็ญ) 

เพื่อกอสรางระบบ
น้ําประปาท่ีสามารถดื่ม
ได หมูที่ 3 บานคําเขือง 

กอสรางระบบน้ําประปาดื่มได
บอคําเบ็ญ  

- - - 100,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

- ระบบน้ําประปา
หมูบานเป็นระบบ
น้ําดื่มในหมูบาน 

ประชาชน
ไดรับการ
บริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 

 
 
 
1. ยุทธศาสตรแการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาแหลงน้ํา 
  1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงคแ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
(บาท) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
8 ม.4 

ขยายทอสง
น้ําประปา 

-เพื่อขยายทอสง
น้ําประปา 

-ขยายทอสงน้ําประปา 
ระยะทางประมาณ 
1,500 เมตร 

- - - 150,000 
(เทศบาล)    

 งบ
โดยประมาณ 

- จํานวนคนท่ีไดรับการ
บริการดานน้ํามากข้ึน 

ประชาชนไดรับ
การบริการมี
คุณภาพ 

กองชาง 
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9 กอสรางคลอง
ระบายน้ํา บาน
คําเม็ก ม.6 

เพื่อสรางคลองระบายน้ํา 
หมูที่ 6 บานคําเม็ก 

กอสรางบริเวณถนน 
ลาดยางในหมูบาน ม. 6 

- - - 800,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

- จํานวนของครัวเรือนท่ี
เดือดรอนลดลง 

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 

10 ม.9 
ขยายเขตประปา 
บานเหลาคราม 
ม.9 

-เพื่อขยายเขตทอสง
น้ําประปา 

ขยายเขตประปา บาน
เหลาคราม หมู 9 

- 100,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

 

- - - จํานวนคนท่ีไดรับการ
บริการดานน้ํามากข้ึน 

ประชาชนไดรับ
การบริการมี
คุณภาพ 

กองชาง 

11 กอสรางระบบ
ประปาหมูบาน   
ม. 11 

เพื่อกอสรางระบบ
ประปาหมู 11 นิคม
สหกรณแหนองแต 

คุมนิคมสหกรณแและคุม 
ดงหมากหลอด ม.11 

- - - - 800,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนคนท่ีไดรับการ
บริการดานน้ําข้ึน 

ประชาชนไดรับ
การบริการธารณะ
ที่มีคุณภาพ 

กองชาง 

12 ขยายเขตประปา
หมูบาน ม. 11  

เพื่อขยายเขตประปา
หมูบาน ม.11 

ขยายเขตประปาหมูบาน 
ระยะทาง 500 เมตร
บริเวณหมูบาน ม.11 

100,000 
(เทศบาล) 
งบโดย   

ประมาณ 

- - 50,000 100,000 จํานวนคนท่ีไดรับการ
บริการดานน้ําเพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดรับ
การบริการที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 

 
 
 
 
1. ยุทธศาสตรแการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาแหลงน้ํา 
  1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงคแ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
(บาท) 

 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
13 กอสรางระบบ

ประปาหมูบาน
แบบบาดาล  ม.
11 

เพื่อกอสรางระบบ
ประปาหมู 11 นิคม
สหกรณแหนองแต 

กอสรางระบบประปา
แบบบาดาล คุมแสน
สบายและคุมนาโสก ม.
11 

- - - 800,000 
(เทศบาล)    

 งบ
โดยประมาณ 

- จํานวนคนท่ีไดรับ
การบริการดานน้ํา
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดรับการ
บริการที่มีคณุภาพ 

กองชาง 

14 หมู 12 
กอสรางระบบ
ประปาหมูบาน
แบบผิวดิน  ม.12 

เพื่อกอสรางระบบ
ประปาผิวผิวดิน หมู 12  
บานเหลาคราม 

กอสรางระบบประปา
หมูบานแบบผิวดินบาน
เหลาคราม ม.12 
จํานวน 1 แหง 

800,000 
(เทศบาล)    

 งบ
โดยประมาณ 

- - - - จํานวนคนท่ีไดรับ
การบริการดานน้ํา
บริโภคเพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนไดรับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 
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15 เปลี่ยนทอประปา
หมูบาน ม.12 

เพื่อเปลี่ยนทอประปา
หมูบาน 

เปลี่ยนทอประปา
หมูบานขนาด 3 น้ิว 
ระยะทาง ประมาณ 
2,000 เมตร   ม. 12 

- - - 50,000 
(เทศบาล)    

 งบ
โดยประมาณ 

- จํานวนคนท่ีไดรับ
การบริการดานน้ํา
บริโภคเพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนไดรับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 

16 หมู13 
กอสรางหอถัง
ประปาหมูบาน
แบบผิวดิน ม. 13 

เพื่อกอสรางหอถัง
ประปา 
หมู 13 บานพรานอน
(ชุมชนภูนอย) 

กอสรางหอถังประปา  
บานพรานอน ม.13   
(ชุมชนภูนอย) 

 300,000 
(เทศบาล)    

 งบ
โดยประมาณ 

- - - จํานวนคนท่ีไดรับ
การบริการดานน้ํา
บริโภคเพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนไดรับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 

 
 
 
 
1. ยุทธศาสตรแการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาแหลงน้ํา 
  1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงคแ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
(บาท) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
17 หมู 14 

คลองระบายน้าํ 
เพื่อกอสรางคลอง 
ระบายน้ํา 

เสนทางศาลาประชาคม ถึงหอ  
ปูุตา และเสนท้ึางภายในหมูบาน 
ระยะทางประมาณ 500 เมตร  

- - - 2,100,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประ 
มาณ 

- จํานวนครัวเรือนท่ี
ไดประโยชนแ 

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 

18 ขยายเขตประปา
สวนภูมภิาค ม. 
15  

เพื่อขยายเขตประปา 
สวนภูมภิาค 

- เสนทางบานนายรินสาย    วงคแ
ศรีทา ไปถึงบานนางแกว  บุญ
โม฿ะ ระยะทางประมาณ  150 
เมตร 
- แยกบานนางหนูเวียน  บุญโม฿ะ 
ถึงบานนางขนิษฐา   จารุการ 
ระยะทาง ประมาณ 150 เมตร 

- - 240,000 
(เทศบาล     
 งบโดย
ประ 
มาณ 

- - จํานวนคนท่ีไดรับ
การบริการดานน้ํา
บริโภคเพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 
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19 ขยายเขตประปา
สวนภูมภิาค ม. 
15  

เพื่อขยายเขตประปา 
สวนภูมภิาค 

จากบานนางไฉน  แกวเพชร ถึง
ถนนสายคําอาฮวน-เหลาคราม 
ระยะทางประมาณ  500 เมตร 

- - - 200,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประ 
มาณ 

- จํานวนคนท่ีไดรับ
การบริการดานน้ํา
บริโภคเพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 

20 หมู 16 
ซอมแซมระบบ
น้ําประปาหมูบาน  

เพื่อซอมแซมระบบ
น้ําประปาหมูบาน 

ซอมแซมระบบน้ําประปาหมูบาน 
บานเหมืองบา 
 ม.16 

- - - 100,000 
(เทศบาล) 
งบโดยประ 

มาณ 

- จํานวนคนท่ีไดรับ
การบริการดาน
สาธารณูปโภค
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดรับ
การบริการที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 

 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่4  พัฒนาเมืองและชุมชนนาอยูอยางยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสรางทองถิ่นเมืองนาอยู 
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
   2.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงคแ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
(บาท) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
1 การจางเหมาจัดเก็บ

ขยะในเขตเทศบาล
ตําบลคําอาฮวน 

เพื่อจางเหมาจดัเก็บ
ขยะในเขตตําบลคําอา
ฮวน 

จัดเก็บขยะทั้ง 16 
หมูบาน 

336,000 336,000 336,000 336,000 336,000 จัดเก็บขยะทั้ง 16 
หมูบาน ไดรอยละ 70 
ของตําบล   คําอาฮวน 

ประชาชน
ไดรับการ
บริการ
สาธารณะ 

งาน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม 

2 ชวยเหลือเบื้องตนแก
ผูปุวยฉุกเฉิน 

เพื่อชวยเหลือเบื้องตน
แกผูปุวยฉุกเฉิน 

ผูปุวยไดรับการ
ชวยเหลือเบื้องตน 

600,000 547,500 547,500 547,500 547,500 ผูปุวยไดรับการ
ชวยเหลือ ไดรอยละ50 
ประชาชนในตําบลคําอา
ฮวน 

ประชาชน
ไดรับการ
บริการ
สาธารณะ 

งาน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม 

3 รวมกิจกรรมวัน
ตอตานยาเสพตดิโลก 

เพื่อเขารวมกิจกรรม
วันยาเสพตดิโลก 

เขารวมเดินรณรงคแวัน
ตอตานยาเสพตดิโลก 

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 จํานวนรอยละ50 ของ
ผูเขารวมโครงการ 

ประชาสมัพันธแ
ถึงภัยอันตราย
ยาเสพตดิ 

งาน
สาธารณสุข
และ
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สิ่งแวดลอม 

4 สนับสนุนการจัด
กิจกรรมวัน อสม. 

เพื่อพัฒนาองคแความรู
และทักษะการ
ปฏิบัติงานของอสม. 

อสม.ทั้ง 16 หมูบาน  10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนรอยละ50 ของ
ผูเขารวมโครงการ 

อสม.มีการ
พัฒนาความรู 

งาน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม 

 
 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
   2.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงคแ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
(บาท) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 
5 สนับสนุนกองทุน

ตําบลแมเพื่อ
พัฒนาการเด็กตาํบล
คําอาฮวน 

เพื่อดําเนินงานกองทุน
ตําบลแมเพื่อ
พัฒนาการเด็กตาํบล
คําอาฮวนอยาง
ตอเนื่อง 

สนับสนุนงบประมาณ
กองทุนตําบลแมเพื่อ
พัฒนาการเด็กตาํบล
คําอาฮวน 

10,000 - - - - จํานวนรอยละ50 ของ
ผูเขารวมโครงการ 

สตรมีีครรภแ
ไดรับความรู
เรื่องนมแมมาก
ขึ้น 

งาน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม 

6 สนับสนุนชมรม To 
Be Number One 
ตําบลคําอาฮวน 

เพื่อดําเนินงานชมรม 
To Be Number 
One ตําบลคําอาฮวน 
อยางตอเนื่อง 

สนับสนุนงบประมาณ
ชมรม To Be 
Number One ตําบล
คําอาฮวน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนรอยละ50 ของ
ผูเขารวมโครงการ 

เด็กและ
เยาวชนไดรับ
ความรูเรื่องยา
เสพติด 

งาน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม 

7 รณรงคแและใหความรู
เรื่องโรคเอดสแและ
เพศศึกษา 

เพื่อเขารวมรณรงคแวัน
เอดสแโลกและให
ความรูเรื่องเพศศึกษา 

จัดกิจกรรมอบรมให
ความรู 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จํานวนรอยละ50 ของ
ผูเขารวมโครงการ 

ประชาชนได
ความรูเรื่องโรค
เอสแและเรื่อง
เพศศึกษา 

งาน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม 
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8 อบรมฟื้นฟูพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจํา
หมูบาน 

เพื่ออบรมฟื้นฟูพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจํา
หมูบาน 

อสม.ทั้ง 16 หมูบาน - - 400,000 - - จํานวนรอยละ50 ของ
ผูเขารวมโครงการ 

อสม.มีการ
พัฒนาความรู
และพัฒนา
ศักยภาพ 

งาน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม 

 
 
 
 
2. ยุทธศาสตรแการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
   2.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงคแ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
(บาท) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
9 ตรวจสอบคุณภาพ

น้ําประปาหมูบาน 
เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพน้ําประปา
หมูบาน 

ทั้ง 16 หมูบานในเขต
ตําบลคําอาฮวน 

35,000 - - - - จํานวนรอยละ50 
ของหมูบานที่เขารวม
โครงการ 

น้ําประปาหมูบานใน
หมูบานมีคณุภาพมาก
ขึ้น 

งาน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม 

10 แขงขันกีฬาฟุตบอล 
ตานภัยยาเสพติด
และเอดสแ 

เพื่อสงเสริมการ
แขงขันกีฬาและออก
กําลังกาย 

จัดการแขงขันกีฬา
ประชาชนและ
เยาวชนในเขตตําบล
คําอาฮวน 

50,000 - - - - จํานวนรอยละ50 
ของผูเขารวม
โครงการ 

ประชาชนและ
เยาวชนไดแขงกีฬา
และออกกําลังกาย 

งานการศึกษา 

11 อบรมและศึกษาดู
งานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานดาน
สาธารณสุข 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานดาน
สาธารณสุขใหแก อส
ม.ผูนําหมูบานและ
เจาหนาท่ีทองถิ่น 

ผูปฏิบัติงานดาน
สาธารณสุข, อสม.
ผูนําหมูบานและ
เจาหนาท่ีทองถิ่น 

400,000 
 

- 398,300 
 

- - จํานวนรอยละ50 
ของผูเขารวม
โครงการ 

ผูปฏิบัติงานดาน
สาธารณสุขมี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น 

งาน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม 
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12 โครงการสงเสริมการ
บําบัดฟื้นฟูผูเสพ
หรืออบรมความรู
เรื่องยาเสพติดแก
ประชาชนท่ัวไป 

เพื่อบําบัดฟื้นฟูผูเสพ
หรืออบรมความรู
เรื่องยาเสพติดแก
ประชาชนท่ัวไป 

ประชาชนท่ัวไปใน
เขตตําบลคําอาฮวน 

- - 15,000 15,000 15,000 จํานวนรอยละ50 
ของผูเขารวม
โครงการ 

ประชาชนท่ัวไปไดรับ
ความรูเรื่องยาเสพติด 

งาน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม 

   
 
 
2. ยุทธศาสตรแการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  2.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงคแ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
(บาท) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
13 โครงการปูองกันและ

ควบคุมโรคพิษสุนัขบา 
ตามโครงการสัตวแปลอด
โรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบา (กิจกรรม
สํารวจและขึ้นทะเบียน
สุนัขและแมว) 

-สํารวจและขึ้น
ทะเบียนสุนัขและแมว 

สุนัขและแมวใน
เขตตําบลคําอา
ฮวน 

6,000 
 

15,000 15,000 15,000 15,000 รอยละของสุนัข
และแมวไดรับการ
สํารวจ ขึ้น
ทะเบียน 

- ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว งานสา
ธารณ สุข
และสิ่งแวด 

ลอม 

14 โครงการปูองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบา 
ตามโครงการสัตวแปลอด
โรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบา (กิจกรรม
รณรงคแฉีดวัคซีนปูองกัน
โรคพิษสุนัขบา) 

- เพื่อรณรงคแและฉีด
วัคซีนปูองกันโรคพิษ
สุนัขบา 
 

สุนัขและแมวใน
เขตตําบลคําอา
ฮวน 

56,000 48,000 48,000 48,000 48,000 รอยละของสุนัข
และแมวไดรับการ
ฉีดวัคซีนปูองกัน
โรคพิษสุนัขบา 

- มีการฉีดวัคซีนปูองกันโรค
พิษสุนัขบา 

งานสา
ธารณ สุข
และสิ่งแวด 

ลอม 
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15 เยาวชนไทยผนึกหัวใจ 
ตานภัยยาเสพติด 

เพื่อใหเยาวชนไดรับรู
และทราบถังปัญหา
และพิษภัยยาเสพติด  
สรางภมูิคุมกัน
ทางดานรางกายและ
จิตใจใหกับเยาวชน 

เยาวชนตําบล     
คําอาฮวน 

- 15,000   15,000 -   15,000 รอยละของ
เยาวชนท่ีเขารวม
กิจกรรม 

-เยาวชนไดรับรูและทราบถึง
ปัญหาและพิษภัยยาเสพติด  
สรางภมูิคุมกันทางดาน
รางกายและจิตใจใหกับ
เยาวชน 

งานสา
ธารณ สุข
และสิ่งแวด 

ลอม 

 
2. ยุทธศาสตรแการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  2.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงคแ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
(บาท) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
 16 
 

รับบริจาคโลหิต เพื่อเป็นคาใชจายใน
การอุดหนุนท่ีทําการ
ปกครองอําเภอเมือง
มุกดาหาร 
 

อุดหนุนท่ีทําการปกครอง
อําเภอเมืองมุกดาหาร 

5,000 - - - - รอยละ50 
ของผูเขารวม
โครงการ 

ประชาชนได
เขารวมบริจาค
โลหิต 

งาน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม 

17 เงินอุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข 

เพื่อใหคณะกรรมการ
หมูบานไดดําเนิน
โครงการดาน 
สาธารณสุข อยางนอย 
3 โครงการ  
 

คณะกรรมการดําเนินงาน
ดานสาธารณสุข หมูบาน
ละอยางนอย 3 โครงการ 
(คณะกรรมการหมูบานทั้ง 
16 หมูบาน) 

320,000 320,000 320,000 320,000 320,000 รอยละของ
การเบิกจาย
งบประมาณ 

ประชาชนใน
หมูบานไดรับ
การสงเสริม
ดานสุขภาพ
มากยิ่งข้ึน 

งาน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม 
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2. ยุทธศาสตรแการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  2.2 แผนงานสังคมสงเคราะหแ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงคแ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
(บาท) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
1 กอสราง ปรับปรุง 

ซอมแซมบาน หองน้ํา 
ผูพิการ ผูยากไร 
ผูดอยโอกาส 

เพื่อจัดซื้อวัสดปุรับปรุงและ
ซอมแซมบาน หองน้ํา ผูพิการ  
ผูยากไร ผูดอยโอกาส 

ปรับปรุง ซอมแซม
บาน หองน้ํา คน
พิการ ผูยากไร 
ผูดอยโอกาส 

200,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

- รอยละ 3 
ของผูพิการ  
ผูยากไร 
ผูดอยโอกาส  

ผูพิการ ผูยากไร 
ผูดอยโอกาสมีบานที่พัก
อาศัยมั่นคง ถาวร มากขึ้น 
มีชีวิตความเป็นอยูที่ดีขึ้น 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 
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2. ยุทธศาสตรแการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
   2.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงคแ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
(บาท) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 ปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลปีใหม  

เพื่อปูองกันและ
ลดอุบัตเิหตุทาง
ถนนชวงเทศกาลปี
ใหม 

จัดตั้งศูนยแปฏิบัติการรวม
ปูองกันและลดอุบตัิเหตุ
ทางถนนชวงเทศกาลปี
ใหม 

47,600 56,000 56,000 56,000 56,000 จํานวนรอยละ50   
ของผูเขารวมโครงการ 

ลดจํานวนอุบัตเิหตุ
และลดจํานวน
ผูเสยีชีวิตในชวง
เทศกาลปีใหม 

งานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

2 รณรงคแเผาในที่โลง เพื่อใหประชาชน
เขาใจและรวม
รักษาสิ่งแวดลอม 

จัดอบรมใหความรูเรื่อง
การเผาพืชผลทางการ
เกษตรตางๆเชนตอซังขาว
, ออย 

15,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนรอยละ50   
ของผูเขารวมโครงการ 

ประชาชนไดรับ
ความรูมากขึ้นและ
รักษาสิ่งแวดลอม 

งานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

3 อบรมและสราง
เครือขายการควบคุม
ไฟปุา 

เพื่ออบรมและ
สรางเครือขายการ
เผาปุา 

จัดฝึกอบรมและจัดตั้ง
แกนนําหมูบานในการดบั
ไฟปุา 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนรอยละ50   
ของผูเขารวมโครงการ 

มีแกนนําและ
เครือขายในการ
รักษาปุาไม 

งานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

4 ฝึกซอมแผนการ
ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยเทศบาลตําบล
คําอาฮวน 

เพื่อฝึกซอม
แผนการปูองกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยให
เจาหนาท่ี 

เจาหนาท่ีและพนักงาน
ปูองกันฯในเขตตําบล 
คําอาฮวน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนรอยละ50   
ของผูเขารวมโครงการ 

เจาหนาท่ีและ
พนักงานปูองกันฯ
สามารถปฏิบัติ
หนาท่ีประสิทธิภาพ 

งานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

 
 
 
 
 
2. ยุทธศาสตรแการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
   2.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงคแ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
(บาท) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

5 สงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน
(อปพร.) 

เพื่อสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพล
เรือน (อปพร.) 

อาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน (อปพร.) 
ในเขตตําบลคําอาฮวน 

15,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนรอยละ
50 ของ
ผูเขารวม
โครงการ 

อาสาสมัครปูองกันภัยฝุาย
พลเรือน  
(อปพร.)มีความรูและมี
ศักยภาพมากขึ้น 

งานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

6 ปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลสงกรานตแ 

เพื่อปูองกันและ
ลดอุบัตเิหตุทาง
ถนนชวงเทศกาล
สงกรานตแ 

จัดตั้งศูนยแปฏิบัติการ
รวมปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลสงกรานตแ 

47,600 56,000 56,000 56,000 56,000 จํานวนรอยละ
50 ของ
ผูเขารวม
โครงการ 

ลดจํานวนอุบัตเิหตุและลด
จํานวนผูเสียชีวิตในชวง
เทศกาลสงกรานตแ 

งานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

7 สงเสริมและสนับสนุน
การสรางความ
ปรองดองและ
สมานฉันทแของคนใน
ชาติ 

เพื่อสงเสริมและ
สนับสนุน การ
สรางความ
ปรองดองและ
สมานฉันทแของคน 
ในชาติ 

สนับสนุนการ
ดําเนินงานกิจกรรมการ
สรางความปรองดอง
และสมานฉันทแของคน
ในชาติ 

20,000 20,000 - - - จํานวนรอยละ
50 ของ
ผูเขารวม
โครงการ 

ประชาชนเกิดความรูรัก
สามัคคีกันมากขึ้น 

งานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

8 ฝึกอบรมทบทวนหรือ
จัดตั้งอาสมคัรปูองกัน
ภัยฝุายพลเรือน      
(อปพร.) 

เพื่อใหสมาชิก     
อปพร.ไดฝึกอบรม
ทบทวนความรู 

จัดฝึกอบรมทบทวน 
อปพร. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนรอยละ
50 ของ
ผูเขารวม
โครงการ 

สมาชิก อปพร.ไดฝึกอบรม
ทบทวนความรูใหมๆเพื่อ
นํามาปรับใช 

งานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

 
 
2. ยุทธศาสตรแการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  2.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงคแ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
(บาท) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
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9 รณรงคแขับขี่ปลอดภยั  
ใสใจกฎจราจร 

เพื่อใหประชาชนเกิด
ความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับกฎหมาย
จราจร 

ประชาชน,เยาวชนใน
เขตตําบลคําอาฮวน 

30,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนรอยละ50 ของ
ผูเขารวมโครงการ 

ประชาชนเกิด
ความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับกฎหมาย
จราจร 

งานปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 

10 ชวยเหลือผูประสบ     
ภัยแลง 

เพื่อจัดซื้อภาชนะ
รองรับน้ําชวยเหลือ
ประชาชนประสบภัย
แลง ในพื้นที่ท่ีขาด
แคลนน้ําเพื่อการ
อุปโภค-บริโภค 

ผูประสบภยัแลง ใน
พื้นที่ท่ีขาดแคลนน้ํา
เพื่อการอุปโภค-
บริโภค 

100,000 - 100,000 - - จํานวนรอยละ50 ของ
ผูประสบภยัแลง 

ผูประสบภยัแลง
ไดรับความ
ชวยเหลือได
ทันทวงที 

งานปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 

11 ปูองกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยแสินของประชาชน
ในเขตเทศบาลตําบล    
คําอาฮวน 

เพื่อลดปัญหา
อาชญากรรมและ
ปัญหาตางๆ ในเขต
เทศบาลตาํบล       
คําอาฮวน  

จางเหมาบริการเพื่อ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
ที่ไดรับมอบหมายใน
เขตเทศบาล จํานวน 
16 หมูบาน 

- 252,000 252,000 - - รอยละของ  50
ผูปฏิบัติงาน 

ประชาชนเกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยแสิน 

งานปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 

  
 
 
 
 
2. ยุทธศาสตรแการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  2.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงคแ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
(บาท) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
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1 โครงการฝึกอบรมอาชีพ เพื่อจัดกิจกรรมการ
ฝึกอบรมอาชีพให
กลุมเปูาหมายในเขตตําบล
คําอาฮวน 

ประชาชนใน
เขตตําบลคําอา
ฮวน 

30,000 - 19,800 19,800 - จํานวนรอยละ50 
ของผูเขารวม
โครงการ 

ประชาชน เยาวชนท่ัวไป 
กลุมเสี่ยงท่ีผานการ
บําบัดยาเสพติดมีอาชีพ,
เสรมิรายได 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

2 เสรมิสรางเครือขายและ
พัฒนาศักยภาพสภา
เด็กและเยาวชนตําบล      
คําอาฮวน 

เพื่อพัฒนาสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลคําอาฮวนให
มีความรูความสามารถ 
และใหเกดิความตอเนื่อง 
และยั่งยืน ใหเยาวชนไดมี
สวนรวมในการคิด รวม
แกไขปัญหา รวมพัฒนา
ทองถิ่น 

สภาเด็กและ
เยาวชนตําบล 
คําอาฮวน 

- 9,700 9,700 9,700 - จํานวนกิจกรรมที่
สภาเด็กมสีวน
รวม 

เด็กและเยาวชนไดมสีวน
รวมในการรวมคิด รวม
แกไขปัญหา รวมพัฒนา
ทองถิ่น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

3 พัฒนาแกนนําเด็กและ
เยาวชนตําบลคําอาฮวน 

เพื่อพัฒนาสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลคําอาฮวนให
มีความรูความสามารถ 
และใหเกดิความตอเนื่อง 
และยั่งยืน ใหเยาวชนไดมี
สวนรวมในการคิด รวม
แกไขปัญหา รวมพัฒนา
ทองถิ่น 

สภาเด็กและ
เยาวชนตําบล 
คําอาฮวน 

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

เด็กเยาวชน มี
ความสามารถในการ
พัฒนากลุม องคแกรให
เขมแขง สรางเครือขาย 
มีกิจกรรมสรางสรรคแตอ
สังคมอยางตอเนื่อง 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 
 
2. ยุทธศาสตรแการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  2.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงคแ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
(บาท) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
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4 ยกยองเยาวชนตนแบบ
เทศบาลตาํบลคําอา
ฮวน 

เพื่อสรางขวัญและกําลังใจ
ใหกับเยาวชนผูมีความ
ประพฤติดี ใหเป็น
แบบอยางท่ีดีใหกับ
เยาวชนรุนตอๆไป 

เยาวชนใน
ตําบล 
คําอาฮวน 

- 8,500 - - 8,500 จํานวนเยาวชน
ตนแบบ 

เยาวชนมีขวัญและ
กําลังใจมีความประพฤติ
ดี เป็นแบบอยางท่ีดี
ใหกับเยาวชนรุนตอๆไป 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

5 โครงการสงเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็กและ
เยาวชนตําบลคําอาฮวน 

เพื่อสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็กและ
เยาวชนตําบลคําอาฮวน 

เด็กและ
เยาวชนในเขต
ตําบลคําอา
ฮวน 

30,000 - - - 30,000 จํานวนรอยละ50
ของเด็กและ
เยาวชนในเขต
ตําบลคําอาฮวน 

มีการพัฒนาและสงเสรมิ
คุณภาพชีวิตเด็กและ
เยาวชนตําบลคําอาฮวน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

6 โครงการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอาย ุ

เพื่อเป็นคาใชจายในการ
จัดกิจกรรมในการพัฒนา
และสงเสรมิคณุภาพชีวิต
ผูสูงอาย ุ

ผูสูงอายใุนเขต
ตําบลคําอา
ฮวน 

200,000 123,500 123,500 123,500 - จํานวนรอยละ60
ของผูสูงอายตุําบล
คําอาฮวน 

มีการพัฒนาและสงเสรมิ
คุณภาพชีวิตผูสูงอาย ุ

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

7 ลานกิจกรรมสรางสุข   
แกผูสูงอาย ุ

เพื่อพัฒนาทักษะ การ
สรางสุข การเขาใจวิธีดูแล
ตัวเอง ใหสามารถอยูใน
สังคมไดอยางมีความสุข 

ผูสูงอายใุนเขต
ตําบลคําอา
ฮวน 

- 20,600 27,800  - จํานวนผูสูงอายุท่ี
เขารวมกิจกรรม 

ไดพัฒนาทักษะ การ
สรางสุข การเขาใจวิธี
ดูแลตัวเอง ใหสามารถ
อยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 
2. ยุทธศาสตรแการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  2.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงคแ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
(บาท) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564   2565 
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8 โครงการสงเสริม
สนับสนุนการดําเนิน
กิจกรรมดานการ
พัฒนาสตรีและ
ครอบครัวตําบลคํา
อาฮวน 

เพื่อสงเสริมสนับสนุนการดําเนิน
กิจกรรมดานการพัฒนาสตรีและ
ครอบครัวตําบลคําอาฮวน 

สตรีและครอบครัว
ในตําบลคําอาฮวน 

40,000 - - - - จํานวนของผูเขารวม
โครงการ 

กิจกรรมดานการ
พัฒนาสตรีและ
ครอบครัวตําบลคํา
อาฮวนไดรับการ
สงเสริมสนับสนุน
พัฒนาที่ดีขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

9 ปูองกันและแกไข
ปัญหาความรุนแรง
ตอเด็ก สตรี และ
บุคคลในครอบครัว 

เพื่อสรางความเขาใจกฎหมายที่
เกี่ยวของ และใหมีสวนรวมในการ
แกไขปัญหาความรุนแรงท่ีเกิดขึ้นกับ
เด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัวและ
สรางเครือขายเฝูาระวังปัญหาในพ้ืนท่ี 

ผูนําชุมชน 
เยาวชน สตรี และ
ผูที่เกี่ยวของ 

- 13,100 - - - จํานวนของผูเขารวม
โครงการ 

มีความเขาใจ
กฎหมายที่เกีย่วของ 
และแกไขปัญหา
ความรุนแรงที่เกิด
ขึ้นกับเด็ก สตรีและ
บุคคลในครอบครัว 

กองสวัสดิการ
สังคม 

10 พัฒนาศักยภาพสตรี
ตําบลคําอาฮวน 

เพื่อใหผูนําสตรีเขาใจในบทบาทของ
สตรีในการพัฒนาชุมชน การ
ขับเคลื่อนดานตางๆ และเพื่อ
แสดงออกซึ่งความคิดเห็นในการ
พัฒนาทองถิ่น 

ตัวแทนสตรีใน
ชุมชน ผูนําสตรี 
อาสาสมัครสตรี
ชุมชน และผูที่
เกี่ยวของ 

- 13,100 15,400 15,400 - จํานวนของผูเขารวม
โครงการ 

ผูนําสตรีเขาใจใน
บทบาทของสตรีใน 
การขับเคลื่อนดาน
ตางๆ และเพื่อความ
คิดเห็นในการพัฒนา
ทองถิ่น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
 
 
 
2. ยุทธศาสตรแการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  2.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงคแ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
(บาท) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
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11 สงเสริมอาชีพผูสูงอายุ 
กิจกรรมอบรมทําลูก
ประคบสมุนไพรและ
น้ํามันนวดสมุนไพร 

เพื่อฝึกทักษะดานอาชีพ
เสรมิและใชเวลาวางให
เกิดประโยชนแ สราง
โอกาสใหผูสูงอายุมรีายได 
สงเสริมการรวมกลุม 
สรางเครือขายของ
ผูสูงอาย ุ

ผูสูงอายุในเขต
ตําบลคําอา
ฮวน 

- 10,000 - - - จํานวนผูสูงอายุท่ี
เขารวมกิจกรรม 

ผูสูงอายไุดฝึกทักษะดาน
อาชีพเสริมและใชเวลา
วางใหเกิดประโยชนแ 
สรางโอกาสใหผูสูงอายุมี
รายได สงเสริมการ
รวมกลุม สรางเครือขาย
ของผูสูงอาย ุ

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

12 โครงการสงเสริมอาชีพ
ผูพิการและ ดอยโอกาส   

เพื่อสงเสริมใหผูพิการและ
ผูดอยโอกาสไดฝึกทักษะ
ทางดานอาชีพ ใชเวลาวาง
ใหเกิดประโยชนแ  สราง
เครือขายของผูพิการ 
ผูดอยโอกาส 

ผูพิการและ
ผูดอยโอกาส
ตําบล คําอา
ฮวน 
 

15,000 10,000 19,000 19,000 - จํานวนรอยละ50
ของผูพิการ
ผูดอยโอกาส
ตําบล 
คําอาฮวน 

มีการพัฒนาและสงเสรมิ
คุณภาพชีวิตผูพิการ
ตําบลคําอาฮวน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

13 โครงการโรงเรยีน
ผูสูงอายุตาํบลคําอา
ฮวน 

เพื่อสงเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการ
จัดการเรียนรูตลอดชีวิต
ของผูสูงอาย ุ

ผูสูงอายุในเขต
ตําบลคําอา
ฮวน 

- - 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูสูงอายุท่ี
เขารวมกิจกรรม 

ผูสูงอายุมสีวนรวมใน
การทําประโยชนแตอ
ชุมชนและสังคม
ประโยชนแท่ีไดทั้ง
รางกายจิตใจและสังคม 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 
 
2. ยุทธศาสตรแการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  2.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงคแ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
(บาท) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
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14 โครงการสงเสริม
สนับสนุนการ
ดําเนินงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับครัวเรือน
และชุมชน 

-เพื่อสงเสรมิการ
ดําเนินงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

-จํานวน
ครัวเรือนใน
ตําบลคําอา
ฮวน 

- 10,000 13,000 40,000 - รอยละจํานวน
ครัวเรือนท่ีเขา
รวมโครงการ 

ครัวเรือนในชุมชนมีชีวิตทีด่ี
ขึ้นตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 
 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  2.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงคแ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
(บาท) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
1 กอสรางศาลา

ประชาคม 
เพื่อกอสรางศาลา
ประชาคม สาํหรับใชใน
การจัดกิจกรรมตางๆของ
หมูบาน 

กอสรางศาลา
ประชาคม บานคํา
อาฮวน ม.1,ม.15 
จํานวน 1 แหง 

- - 350,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

350,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

- จํานวนรอยละ  80  
ของประชาชนบานคํา
อาฮวน 

ประชาชนบานคําอา
ฮวนมีสถานท่ีในการ
จัดกิจกรรม ไดใช
ประโยชนแจากอาคาร
เอนกประสงคแแหงนี ้

กองชาง 

 
 
 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  2.6 แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงคแ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
(บาท) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
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1 เบี้ยยังชีพ
ผูสูงอาย ุ

เพื่อเป็นคาใชจายในการ
สงเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอาย ุ

ผูสูงอายุในเขต
ตําบลคําอาฮวน 

9,888,000 
 

9,888,000 
 

9,888,000 
 

9,888,000 
 

9,888,000 
 

จํานวนรอยละ99.99 
ของผูสูงอายุในเขต
ตําบลคําอาฮวน 

สรางหลักประกัน
รายไดแกผูสูงอาย ุ

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

2 เบี้ยยังชีพ
คนพิการ 

เพื่อเป็นคาใชจายในการ
สงเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู
พิการ 

ผูพิการในเขต
ตําบลคําอาฮวน 

2,700,000 
 

2,700,000 
 

2,700,000 
 

2,700,000 
 

2,700,000 
 

จํานวนรอยละ100 ของ
ผูพิการในเขตตําบลคํา
อาฮวน 

สรางสวสัดิการ
ทางสังคมใหแกผู
พิการหรือทุพพล
ภาพ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

3 เบี้ยยังชีพ
ผูปุวยเอดสแ 

เพื่อจายเป็นเงินเบีย้ยังชีพ
ใหกับผูปุวยเอดสแ 

ผูปุวยเอดสแใน
เขตตําบลคําอา
ฮวน 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

จํานวนรอยละ100 ของ
ผูปุวยเอดสแในเขตตําบล
คําอาฮวน 

สรางสวสัดิการ
ทางสังคมใหแก
ผูปุวยเอดสแ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

4 สํารองจาย เพื่อจายเป็นเงินสํารอง
จาย กรณจีําเป็นเรงดวน 
หรือเหตุการณแที่คาดไมถึง 

ประชาชนในเขต
ตําบลคําอาฮวน 

850,120 
 

850,120 
 

850,120 
 

850,120 
 

850,120 
 

จํานวนรอยละ50ของ
ประชาชนในเขตตาํบลคํา
อาฮวน 

จายในกรณจีําเป็น
เรงดวน หรือ
เหตุการณแที่คาดไมถึง 

สํานักปลดัฯ 
กองชาง 

 
 
 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาเมืองและชุมชนนาอยูอยางยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสรางเศรษฐกิจและการทองเที่ยว และ 5 เสริมสรางการศึกษาดีมีมาตรฐานสากล 
  3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   3.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงคแ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
(บาท) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
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1 กิจกรรมวันเด็ก
แหงชาติ 

เพื่อใหเด็กและ
เยาวชนไดมีกิจกรรม
เห็นความสําคัญของ
ตนเอง 

จัดงานวันเด็กในวัน
เสารแ ท่ี 2 ของเดือน
มกราคม 

100,000 
 

94,500 
 

94,500 94,500 94,500 จํานวนรอยละ50 
ของผูเขารวม
โครงการ 

เด็กและเยาวชนไดมี
กิจกรรมและเห็น
ความสําคญัของตนเอง 

งาน
การศึกษา 

2 กอสรางที่แปรงฟัน
เด็ก 

เพื่อความสะดวกใน
การปฏิบัติกจิวัตร
ประจําวันของเด็กเล็ก 

ศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก
บานพรานอน 

20,000 
 

- - - - จํานวนรอยละ 50 
ของเด็กในศูนยแ
พัฒนาเด็กเล็กบาน
พรานอน 

เด็กในศูนยแพัฒนาเด็ก
เล็กบานพรานอน ไดรับ
ความสะดวกในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน 

กองชาง 
งาน
การศึกษา 

3 กอสรางหลังคา
ทางเดินเช่ือมตอ
ระหวางอาคาร
เรียน 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตสําหรับเด็กๆ 

ศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก
บานเหมืองบา 

50,000 
 

- - - - จํานวนรอยละ 50 
ของเด็กในศูนยแ
พัฒนาเด็กเล็กบาน
เหมืองบา 

ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กบาน
เหมืองบามีความ
ปลอดภัยขึ้น 

กองชาง 
งาน
การศึกษา 

4 โครงการจดัแสดง
ผลงานหนูนอยศูนยแ
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อเผยแพรผลงาน
และความกาวหนา
ของการจัดการศึกษา 

จัดกิจกรรม
นิทรรศการแสดงผล
งาน ปีละ 1 ครั้ง 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 จํานวนรอยละ50 
ของผูเขารวม
โครงการ 

เผยแพรผลงานและ
ความกาวหนาของการ
จัดการศึกษา 

งาน
การศึกษา 

 
 
 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   3.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงคแ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
(บาท) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
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5 โครงการอาหารเสรมิ
(นม) สําหรับนักเรียน
ในศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก 
 

เพื่อสงเสริมใหเด็ก
นักเรียนมสีุขภาพ
สมบูรณแแข็งแรงไดรับ
สารอาหารครบถวน 

จัดซื้ออาหารเสริม
(นม)ใหกับศูนยแ
พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตเทศบาล 

570,360 
 

413,899 
 

413,899 
 

413,899 
 

413,899 
 

-รอยละเด็ก
นักเรียนท่ีไดรับ
อาหารเสริม (นม) 

-เด็กของศูนยแ
พัฒนาเด็กเล็กมี
สุขภาพรางกายที่
สมบูรณแแข็งแรง 

งาน
การศึกษา 

6 โครงการอาหารเสรมิ
(นม)สําหรับนักเรียน
โรงเรียนในเขต
เทศบาล 
 

เพื่อสงเสริมใหเด็ก
นักเรียนมสีุขภาพ
สมบูรณแแข็งแรงไดรับ
สารอาหารครบถวน 

จัดซื้ออาหารเสริม
(นม)ตามหนังสือ
สั่งการของกรม
สงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น
ใหกับโรงเรียน
สังกัด สพฐ,  ใน
เขตเทศบาล 

1,434,160 
 

1,540,625 
 

1,540,625 
 

1,540,625 
 

1,540,625 
 

-รอยละเด็ก
นักเรียนท่ีไดรับ
อาหารเสริม (นม) 

-นักเรียนของ
โรงเรียนในเขต
เทศบาลไดรับ
ประทานอาหาร
ครบทั้ง 5 หมูทํา
ใหม ีสุขภาพ
รางกายสมบูรณแ
แข็งแรง 

งาน 
การศึกษาฯ 

7 โครงการอาหาร
กลางวันสําหรับเด็ก
ในศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อสงเสริมสุขภาพ
เด็กเล็กใหไดรับ
สารอาหารครบถวน  
5 หมู 

เด็กเล็กในศูนยแ
พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตเทศบาลตําบล
คําอาฮวน จํานวน  
8 ศูนยแ 

1,629,600 
 

1,058,400 
 

1,058,400 
 

1,058,400 
 

 

1,058,400 
 

-รอยละเด็กนกัเรียนที่
ไดรับอาหารเสรมิ 
(นม) 

-เด็กของศูนยแพัฒนา
เด็กเล็กมสีุขภาพ
รางกายทีส่มบูรณแ
แข็งแรง 

งาน 
การศึกษาฯ 

 
 
 
 
3. ยุทธศาสตรแดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  3.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงคแ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
(บาท) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 



103 
 

8 เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนคาจัดการ
เรียนการสอนของ
ศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก 
(รายหัว) 

เพื่อสงเสริม
พัฒนาการเด็กตาม
หนหลักสตูรการ
เรียนการสอน 

เด็กเล็กในศูนยแ
พัฒนาเด็กเล็กในเขต
เทศบาลตาํบลคําอา
ฮวน จํานวน 8 ศูนยแ 

385,000 367,200 367,200 367,200 367,200 -รอยละของ
เด็กเล็กท่ีไดรับ
การพัฒนาตาม
หลักสตูร 

-เด็กมีพัฒนาการทั้งดาน
รางกาย สังคม อารมณแ 
จิตใจ 
 

 

งาน
การศึกษาฯ 

9 เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนคาใชจาย
ในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนยแพัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อสนับสนุนคา
หนังสือเรียน คา
อุปกรณแการเรียน คา
เครื่องแบบนักเรยีน 
และคากิจกรรม
พัฒนาผูเรียน 

เด็กเล็กในศูนยแ
พัฒนาเด็กเล็กในเขต
เทศบาลตาํบลคําอา
ฮวน จํานวน 8 ศูนยแ 

- 118,650 118,650 118,650 118,650 รอยละของเด็ก
เล็กท่ีไดรับการ
จัดสรร
งบประมาณ 

-เด็กเล็กไดรับสวสัดิการ
ในการสนับสนุนการเรียน
เพิ่มมากข้ึน 

งาน
การศึกษาฯ 

10 โครงการปรับปรุง 
ซอมแซม ตอเติม 
อาคารเรยีน หองน้ํา 
ศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก  

เพื่อใหมีพื้นท่ีในการ
ใชงานเพิ่มมากขึ้น
และเพียงพอแกการ
ใชประโยชนแ 

-ศพด. บานโคง
สําราญ 
-ศพด. บานโนน
สะอาด 
-ศพด. วัดอัมพวัน 
-ศพด. วัดศรีชมชื่น 

- - - 500,000 - รอยละความ
ปลอดภัยของ
เด็กเพิ่มมาก
ขึ้น 

มีพื้นท่ีในการใชงานเพิ่ม
มากขึ้นและเพียงพอแก
การใชประโยชนแ 

งาน
การศึกษาฯ 

กองชาง 

 
 
 
 
3. ยุทธศาสตรแดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  3.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงคแ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
(บาท) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
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11 โครงการปรับปรุง ตอ
เติมหองสื่อ
สรางสรรคแพัฒนาการ
เรียนรูเด็ก 

เพื่อพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนและแหลง
เรียนรู 

-ศพด.บานคําอาฮวน - - - 300,000 - รองละของผูเขา
ศึกษา 

สถานศึกษามสีื่อการเรียน
การสอนและแหลงเรียนรูที
หลากหลายและเหมาะสม 

งาน
การศึกษาฯ  

กองชาง 

12 โครงการกอสราง 
ปรับปรุง รั้วศูนยแ
พัฒนาเด็กเล็กในเขต
ตําบลคําอาฮวน 

-เพื่อปูองกันไมใหเด็ก
วิ่งออกไปเลนดานนอก
ของบริเวณศูนยแพัฒนา
เด็กเล็ก 
 

-กอสราง ปรับปรุง 
รั้วรอบบริเวณศูนยแ
พัฒนาเด็กเล็ก 
 

 
500,000 
งบโดยประมาณ 

 

200,000 
งบโดยประมาณ 

- - - -เด็กๆไดรับ
ความปลอดภัย 

-เด็กสามารถเรียนรูอยางมี
ความสุขตามพัฒนาการและ
มีความปลอดภัยขณะอยูใน
บริเวณศูนยแฯ 

งาน
การศึกษาฯ 

กองชาง 

13 โครงการแขงขัน
ทักษะทางวิชาการ
ของศูนยแพัฒนาเด็ก
เล็ก 

-เพื่อพัฒนาการเรียนรู
ของเด็กศูนยแพัฒนาเด็ก
เล็กฯ 

-ศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตเทศบาลตําบล
คําอาฮวน 

- - 20,000 20,000 - -จํานวนรอยละ
ของเด็กๆที่เขา
รวมโครงการ 

-เด็กสามารถมีพัฒนาการ
เรียนรูทีด่ีเหมาะสมกับวัย 

งาน
การศึกษา 

 
 
 
 
 
3. ยุทธศาสตรแดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  3.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงคแ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
(บาท) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
14 โครงการแขงขันกีฬา

ศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก 
-เพิ่อสงเสรมิการออก
กําลังกายและสุขภาพท่ี
ดีของเด็กศูนยแพัฒนา
เด็กเล็ก 

-ศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตเทศบาลตําบล
คําอาฮวน 

- - 20,000 20,000 - -จํานวนรอยละ
ของเด็กๆที่เขา
รวมโครงการ 

-เด็กมีสุขภาพรางกาย
ที่แข็งแรงสมวัย 

งาน
การศึกษา 
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15 เงินอุดหนุนอาหาร
กลางวันสําหรับเด็ก
นักเรียนในโรงเรียน
สังกัด สพฐ.ในเขต
เทศบาลตาํบล      
คําอาฮวน 

เพื่อสงเสริมสุขภาพ
เด็กเล็กใหไดรับ
สารอาหารครบถวน    
5 หมู 

อุดหนุนคาอาหาร
กลางวันใหกับ
โรงเรียน สังกัด สพฐ.
ที่อยูในเขตเทศบาล
ตําบล     คําอาฮวน 

3,152,000 
 

3,216,000 
 

3,216,000 
 

3,216,000 
 

3,216,000 
 

-รอยละเด็ก
นักเรียนท่ีไดรับ
อาหารเสริม (นม) 

-นักเรียนของโรงเรยีน
ในเขตเทศบาลไดรับ
ประทานอาหารครบ
ทั้ง 5 หมูทําใหมี
สุขภาพรางกาย
สมบูรณแแข็งแรง 

งาน 
การ

ศึกษาฯ 

16 โครงการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

เพื่อใหมีการควบคุม
คุณภาพการตรวจสอบ
การประเมินคณุภาพ
การศึกษา 

-สถานศึกษาในเขต
เทศบาลตาํบลคําอา
ฮวน 

- - - - - คุณภาพที่ดีใน
สถานศึกษา 

สถานศึกษามีคณุภาพ
ที่ด ี

งาน
การศึกษา 

17 โครงการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา 

เพื่อใหความชวยเหลือ
แนะนําสถานศึกษา
สามารถดําเนินงานได 

-สถานศึกษาในเขต
เทศบาลตาํบลคําอา
ฮวน 

- - - - - รอยละ
สถานศึกษา
ดําเนินงานเองได 

สถานศึกษาสามารถ
ดําเนินงานเองได 

งาน
การศึกษา 

18 โครงการสงเสริมการ
เรียนรูเด็กปฐมวยั
ทองถิ่นไทย ผาน 
การเลน 

เพื่อสงเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย 

-ศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตตําบลคําอา
ฮวน 

- - 200,000 - - รอยละของเด็กใน
ศูนยแพัฒนาเด็ก
เล็ก 

เด็กมีพัฒนาการทีด่ี
รางกายและจิตใจ 

งาน
การศึกษา 

 
 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงคแ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
(บาท) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 งานรัฐพิธีสําคัญ
ตางๆ 

เพื่อสํานึกในพระ
มหากรณุาธิคณุ 

ประชาชนในเขตตําบล
คําอาฮวน 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

- จํานวนรอยละ50 
ของผูเขารวม
โครงการ 

ประชาชนรวม
กิจกรรมและสํานึก
ในพระมหา
กรุณาธิคณุ 

งานการศึกษา 
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2 สืบสานงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ 

เพื่ออนุรักษแและสืบ
สานศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณ ี

ประชาชนในเขตตําบล
คําอาฮวน 

300,000 
 

- - - - จํานวนรอยละ50 
ของผูเขารวม
โครงการ 

ประชาชนในแตละ
หมูบานไดรวม
อนุรักษแวัฒนธรรม
ประเพณีทองถิ่น 

งานการศึกษา 

3 เขาคายวิปัสสนา
กรรมฐานบาน
หนองแต  

เพื่อสงเสริมและ
สนับสนุนการมสีวน
รวมในกิจกรรมดาน
ศาสนา 
 

อุดหนุนงบประมาณให
คณะกรรมการบาน
หนองแตจัดกิจกรรม
การเขาคายวิปสัสนา
กรรมฐานบานหนองแต 

30,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- จํานวนรอยละ50 
ของผูเขารวม
โครงการ 

ประชาชนในแตละ
หมูบานไดรวม
อนุรักษแวัฒนธรรม
ประเพณีทองถิ่น 
 

งานการศึกษา 

4 โครงการแขงขัน
กีฬาชกมวย 

เพื่อสงเสริมและ
สนับสนุนการ
แขงขันกีฬาและการ
ทองเที่ยว 

จัดการแขงขันการชก
มวยจํานวน 1 ครั้ง 

120,000 
 

149,775 - - - จํานวนรอยละของ
ผูเขารวมกิจกรรม 

ประชาชนในเขต
ตําบลคําอาฮวนได
รวมการแขงขัน และ
การทองเที่ยว 

งานการศึกษา 

 
 
 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงคแ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
(บาท) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
5 บุญผะเหวดบาน  

โนนสะอาด 
เพื่ออนุรักษแและสืบ
สานศิลปะ 
วัฒนธรรม 
ประเพณีของ
ทองถิ่นใหสืบทอด
ตอไปยั่งยืน 

อุดหนุนงบประมาณให
คณะกรรมการบานโนน
สะอาดจดักิจกรรมตาม
โครงการบญุผะเหวด
จํานวน  1  ครั้ง 

30,000 
 

- - - - จํานวนรอยละ50 
ของผูเขารวม
โครงการ 

ประชาชนในทองถิ่นได
มีโอกาสรวมในกิจกรรม
สงเสริมประเพณี อันดี
งามสืบตอไป 

งาน 
การศึกษาฯ 
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6 การจัดกิจกรรมบญุ
ประเพณีที่เป็น
เอกลักษณแประจํา
หมูบาน 

-เพื่อสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมดานการ
ศาสนา อนุรักษแ
วัฒนธรรมของ
ทองถิ่น 

อุดหนุนงบประมาณ
ใหกับคณะกรรมการ
หมูบานในเขตตาํบล     
คําอาฮวน 16 หมูบาน       
บานละ 1 ครั้ง 

130,000 
 

160,000 160,000 160,000 160,000 จํานวนรอยละ50 
ของผูเขารวม
โครงการ 

-ประชาชนในแตละ
หมูบานไดรวมอนุรักษแ
วัฒนธรรมประเพณีของ
ทองถิ่น 

งาน 
การศึกษาฯ 

7 อบรมคุณธรรม
จริยธรรม 

เพื่ออบรมคุณธรรม
จริยธรรมใหกับ
เยาวชน 

เด็กและเยาวชนในเขต
ตําบลคําอาฮวน 

20,000 
 

- - - - จํานวนรอยละ50 
ของผูเขารวม
โครงการ 

เด็กมีคณุธรรมและ
จริยธรรมอันดีงาม 

งาน 
การศึกษาฯ 

8 หมูบานรักษาศลี 5 เพื่อรณรงคแเรื่องการ
ฝึกฝนสรางนิสยัที่ดี 
โดยการ   “คิดดี 
พูดดี ท าดี” 

นําธรรมะไปสู
ภาคปฏิบตัิ หลักศลี 5 
ครอบครัวอบอุน เด็ก
และเยาวชนหางไกลยา
เสพติดพระพุทธศาสนา
เจริญรุงเรือง 

15,000 
 

- - - - จํานวนรอยละ50 
ของผูเขารวม
โครงการ 

ครอบครัวอบอุน เด็ก
และเยาวชนหางไกลยา
เสพติด และอบายมุข
ตางๆพระพุทธศาสนา
เจริญรุงเรือง 

งาน 
การศึกษาฯ 

  
3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงคแ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
(บาท) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
9 อบรมการทําพาน

บายศร ี
เพื่ออบรมใหความรู
แกบุคคลทั่วไปและ
เยาวชน 

ประชาชนในเขตตําบล  
คําอาฮวน ม.1-16 

10,000 
 

- 10,000 
 

- - จํานวนผูเขารวม
โครงการ 

สามารถสืบสานภูมิ
ปัญญาทองถิ่น 

งาน
การศึกษาฯ 

10 แขงขันกีฬาเซปัก
ตะกรอคําอาฮวน 
คัพ 

เพื่อสงเสริมให
ประชาชนมีสุขภาพ
รางกายที่แข็งแรง 

ประชาชนในเขตตําบล  
คําอาฮวน 

30,000 
 

- - 
 

- - จํานวนรอยละ50 
ของผูเขารวม
โครงการ 

ประชาชนมีสุขภาพ
รางกายที่แข็งแรง 

งาน
การศึกษาฯ 
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11 แขงขันกีฬาฟุตบอล 
7คน ตานภัยยาเสพ
ติดและเอสดแ 

เพื่อสงเสริมการ
แขงขันกีฬาและออก
กําลังกาย 

จัดการแขงขันกีฬา
ประชาชนและเยาวชน
ในเขตตําบลคําอาฮวน 

- 63,650 63,650 63,650 - จํานวนรอยละ50 
ของผูเขารวม
โครงการ 

ประชาชนและ
เยาวชนในเขตตําบล 
คําอาฮวนไดแขงกีฬา
และออกกําลังกาย 

งาน
การศึกษาฯ 

12 จัดหาอุปกรณแกีฬา
ชุมชน 

เพื่อสงเสริมให
ประชาชนมีสุขภาพ
รางกายที่แข็งแรง 

ประชาชนในเขตตําบล  
คําอาฮวน 

- 100,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนรอยละ50
ของประชาชนใน
เขตตําบลคําอาฮวน 

ประชาชนมีสุขภาพ
รางกายที่แข็งแรง 

งาน
การศึกษา 

 13 
 

จัดกิจกรรมงาน
กาชาดและงาน
ประจําปีจังหวัด
มุกดาหาร 

เพื่อเป็นคาใชจายในการ
อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอเมือง
มุกดาหารตามโครงการ
จัดกิจกรรมงานกาชาด
และงานประจําปีจังหวัด
มุกดาหาร  

อุดหนุนท่ีทําการ
ปกครองอําเภอเมือง
มุกดาหาร 

25,000 - - - - รอยละ50 ของ
ผูเขารวมโครงการ 

ประชาชนไดเขารวม
กิจกรรมงานกาชาด
และงานประจําปี
จังหวัดมุกดาหาร 

งาน
การศึกษา 

 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   -    
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสรางการบริหารจัดตามหลักธรรมาภิบาล 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร 
  4.1.แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงคแ 
เปูาหมาย(ผลผลติของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา (บาท)  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธแที่คาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

1 จางเหมาทําความ
สะอาดอาคาร 
สถานท่ี สวนหยอมฯ 

เพื่อเป็นคาใชจายในการ
จางเหมาบริการทําความ
สะอาดฯ 

ทําความสะอาดอาคาร 
สถานท่ี สวนหยอม ฯ 

85,000 
 

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

ทําใหการ
ปฏิบัติงานที
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

สํานักปลดั 
กองวิชาการฯ 
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2 การประเมินความพึง
พอใจของผูรับบริการ 

เพื่อจางหนวยงานใหทํา
การประเมินความพึงพอ
ในการบริหารงานของ 
ทต.คําอาฮวน 

จางสถาบัน การศึกษา
ทําการประเมิน 

20,000 
(เทศบาล)       

งบโดยประมาณ 

20,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- รอยละของผล
การประเมิน 

สามารถนําผล
การประเมินมา
ปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานได 

สํานักปลดั 

3 คาใชจายสําหรับการ
เลือกตั้ง หรือการทํา
ประชาพิจารณแ 
ประชามตติางๆ 

เพื่อเป็นคาใชจายสําหรับ
การเลือกตั้งท่ัวไปหรือ
เลือกตั้งซอมฯ ในระดับ
ทองถิ่นและระดับชาติ 
การทําประชาพิจารณแ 
ประชามตติางๆ 

การเลือกตั้ง 
การทําประชาพิจารณแ 
ประชามตติางๆ 
ตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

50,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

300,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

50,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

50,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

- รอยละ 60 
ของผูมีสิทธิ
เลือกตั้งไป
เลือกตั้ง 

ระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษตัริยแ
ทรงเป็นประมุข
ไดรับการพัฒนา 

-สํานักปลัด   
-กองวิชาการฯ 

 

 
 
 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร 
  4.1.แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงคแ 
เปูาหมาย(ผลผลติ

ของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา (บาท)  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธแที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

 

2562 

 

2563 

 

2564 

 

2565 

4 โครงการเทศบาล
ใหบริการประชาชน
รวมกับอําเภอยิ้ม
เคลื่อนที่เพ่ือพัฒนาการ
ใหบริการประชาชน 

เพื่อพัฒนาการ
ใหบริการ
ประชาชนและ
สงเสริมการมีสวน
รวมกับทุกภาคสวน 

สรางความรูความ
เขาใจหรือการมีสวน
รวมในกิจกรรมการ
บริการตางๆตาม
ภารกิจและอํานาจ
หนาท่ีใหกับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

- 10,000 10,000 10,000 - จํานวน
ประชาชนเขา
รับบริการให
ความสนใจ
และมสีวนรวม
ในกิจกรรม
เพิ่มขึ้น 

การใหบริการ
ประชาชนของ
เทศบาลมี
ประสิทธิภาพ สะดวก 
รวดเร็ว และ
ประชาชนเกิดความ
พึงพอใจ 

-สํานักปลัด   
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5 โครงการติดตั้งพระบรม
ฉายาลักษณแรัชกาลที่ 10 
พรอมประดับธง 

เพื่อเป็นการแสดง
ถึงความจงรักภักดี
ตอสถาบันชาติและ
พระมหากษตัริยแ 

ติดตั้งพระบรมฉายา
ลักษณแ รัชกาลที่ 10 
พรอมประดับธง 

200,000 
 

- - - - จํานวนพระ
บรมฉายา
ลักษณแและ
จํานวนธงที่
ประดับ 

ผูสญัจรไปมาไดนอม
รําลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคณุของ
สถาบัน
พระมหากษตัริยแไทย 

สํานักปลดั 

6 โครงการฝึกอบรม-ศึกษา
ดูงานเพื่อเพิ่มวิสัยทัศนแ
และพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงาน 

เพื่อพัฒนาความรู
ความสามารถแกผู
เขารับการฝึกอบรม
และทัศนศึกษาดู
งาน  

-ผูบริหาร พนักงาน 
ผูนําชุมชน 
และกลุมตางๆ 

250,000 
 

25,000 
 

250,000 - - รอยละของ
ผูบริหาร 
พนักงาน  

นําความรูมาพัฒนา
ทองถิ่น 

สํานักปลดั  

 
 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร 
  4.1.แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่  
โครงการ 

วัตถุประสงคแ 
เปูาหมาย(ผลผลติ

ของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา (บาท)  ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธแที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

7 โครงการจดัทําเว็บไซตแ
เทศบาลตาํบลคําอาฮวน 

-เพื่อเพ่ิมชองทางการ
ประชาสมัพันธแ 
ติดตอสื่อสาร 

-เชาพ้ืนท่ีจัดทําเว็ป
ไซตแเทศบาลตําบล
คําอาฮวน 

6,000 
 

6,000 
 

6,000 

 

6,000 

 

6,000 -จํานวนผูเขาชม มีชองทางการ
ประชาสมัพันธแ
องคแกรเพิ่มขึ้น 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

8 โครงการจดัทําสื่อ
ประชาสมัพันธแองคแกร 
 

-เพื่อเผยแพร
ประชาสมัพันธแการ
ดําเนินงานของ
เทศบาล 

-จัดทําวารสาร
รายงานการ
ดําเนินงานของ
เทศบาล 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 จํานวนวารสารที่
จัดทํา 

ประชาชนสามารถ
ติดตามแผลการ
ดําเนินงานของ ทต.
ไดจากวารสาร 

กองวิชาการ
และแผนงาน 
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9 โครงการจดัเวที
ประชาคมเพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นของ
ประชาชน 

เพื่อรับฟังความ
คิดเห็นของ
ประชาชนท่ีมีตอการ
บริหารงานของ
เทศบาล 

-จัดเวที ประชาคม
ใหประชาชนไดมี
สวนรวมและแสดง
ความคิดเห็น 

3,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- รอยละของ
ประชาชนท่ีเขา
รวม 

ผูบริหารไดทราบผล
การบริหารงานจาก
การจัดเวที
ประชาคม 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

10 โครงการเวทีประชาคม
เพื่อจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลและแผนชุมชน 

เพื่อเป็นคาใชจายใน
การรวบรวมปัญหา
ความตองการเพื่อ
เตรียมจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น 

-จัดเวทีประชาคมใน
ระดับหมูบาน และ
ระดับตําบล 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 รอยละของ
ผูเขารวม
ประชาคม 

ไดรับทราบขอมูล 
ปัญหาความ
ตองการเพื่อใชเป็น
แนวทางในการ
พัฒนาตอไป 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

 
 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร 
   4.1.แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงคแ 
เปูาหมาย(ผลผลติ

ของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา (บาท)  ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธแที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

11 โครงการอบรมใหความรู
เรื่องผลประโยชนแทับ
ซอนและมาตรการ
ปูองกัน 

-เพื่อเสริมสราง
พฤติกรรมและวิธีการ
ทํางานท่ีสุจริตโปรงใส มี
จิตสําสึก คานิยมทํางาน
อยางมีประสิทธิภาพ 

-ผูบริหาร 
-สมาชิกสภาฯ 
-พนักงาน 

- 
 

- 5,000 
 

5,000 - รอยละของ
กลุมเปูาหมายที่
เขารวมอบรม 

ผูบริหาร สมาชิกสภา
พนักงานเทศบาล 
ตระหนักและให
ความสําคญัในการใน
การปฏิบัติงาน 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

12 โครงการอบรมความรู
ขอมูลขาวสารเทศบาล
ตําบลคําอาฮวน 

-เพื่อใหความรูกับ
เยาวชนประชาชนท่ัวไป 
เพื่อเพ่ิมชองทางการหา
ขอมูลขาวสาร  

-ประชาชนหรือ 
เยาวชนในเขต
ตําบลคําอาฮวน 

10,000 
 

- 10,000 
 

10,000 - รอยละของ
ผูเขารวมกิจกรรม 

เยาวชน ประชาชน
ทั่วไป สามารถรับรู
ขาวสารและมี
ชองทางเพิ่มขึ้น 

กองวิชาการฯ 
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13 โครงการจางเหมา
บริการบุคคลธรรมดา
เพื่อปฏิบัติงานจัดเก็บ
รายได 

-เพื่อจางบุคคลจัดเก็บ
รายได 

บุคคลเพื่อจัดเก็บ
รายได 

- - 84,000 84,000 84,000 รอยละของ
ประชาชน
ผูรับบริการ 

อํานวยความสะดวก
แกประชาชนท่ีชําระ
ภาษี 

กองคลัง 

14 โครงการจดัทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพยแสิน  

-เพื่อจัดเก็บภาษีให
ถูกตอง ครบถวน และ
เป็นธรรม 
 

-ประชาชนในเขต
พื้นที่ตําบลคําอา
ฮวน และที่มีท่ีดิน
ในเขตตําบลคําอา
ฮวน 

20,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ 95 ของ
ยอดลูกหนี้
ทั้งหมด 

-จัดเก็บภาษไีด
ครบถวนถูกตอง 

กองคลัง 

 
 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร 
   4.1.แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงคแ 
เปูาหมาย(ผลผลติ

ของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา (บาท)  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธแที่คาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

15 การใหบริการจัดเก็บ
ภาษีนอกสถานท่ี 

เพื่ออํานวยความสะดวก
ใหกับผูชําระภาษี          
ม.1-ม.16 

-ผูยื่นชําระภาษีใน
เขตตําบลคําอาฮวน        
ม.1-  ม.16 

- - - - - รอยละ 100 
ของลูกหนี้ภาษ ี

สามารถจัดเก็บ
รายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

กองคลัง 

16 โครงการใหบริการ
ประชาชนใน
วันหยุดราชการ วันหยุด
นักขัตฤกษแ 

เพื่ออํานวยความสะดวก
ใหกับประชาชน ม.1-16 

ประชาชนในเขต
ตําบลคําอาฮวน   
ม.1-ม.16 

- - - - - จํานวน
ประชาชนผูมาใช
บริการ 

ใหบริการ
ประชาชนในชวง
วันหยุด 

ทุกสวนงาน 

17 โครงการสํานักงานนาอยู
นาทํางาน  

เพื่อปรับปรุงสถานท่ี
ทํางานใหนาอยูนา
ทํางานสามารถอํานวย
ความสะดวกในการ
บริการประชาชน 

ปรับปรุงภูมิทัศนแ 
หองทํางาน 
สํานักงานเทศบาล
ตําบลคําอาฮวน 

- - 500,000 100,000 - ความพึงพอใจใน
การใหบริการ
ประชาชน
เพิ่มขึ้น 

สามารถอํานวย
ความสะดวกแก
ประชาชนไดอยาง
คลองตัวมากยิ่งข้ึน 

ทุกสวนงาน 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร 
   4.2.แผนงานการรักษาความสงบภายใน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงคแ 
เปูาหมาย(ผลผลติ

ของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา (บาท)  ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธแที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 จัดซื้อครภุัณฑแตางๆ 
เพื่อดําเนินการตาม
อํานาจหนาที่ ตาม
ภารกิจงานปูองกัน
บรรเทาสาธารณภยั 

เพื่อจัดซื้อครภุัณฑแประเภท
ตางๆเพื่อเนิน การตามอํานาจ
หนาท่ีงานปูองกันบรรเทา 
สาธารณภัย 

- จํานวนครุภัณฑแ
งานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

20,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

 

100,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

- - - ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
ที่สูงข้ึน 

การบริหารงานของ 
เทศบาลตาํบล มีประ
สิทธิ ภาพมากขึ้น 

สํานักปลดั  
งานปูองกันฯ 

2 กอสรางโรงสูบน้ําหอถัง
สูงรองรับน้ําใส
รถดับเพลิง 

เพื่อใชเป็นจุดรองรับน้ําของ
รถบรรทุกน้ําเพื่อชวยเหลือ
ผูประสบภยัแลง และดับเพลิง 
เมื่อเกิดเหตุอัคคภีัย บริเวณ
ศูนยแโคฯ 

- กอสรางโรงสูบ
น้ําบริเวณศูนยแโค 
จํานวน 1 แหง 

 

- 200,000 
(เทศบาล)    

 งบ
โดยประมาณ 

- - - รอยละของ
ผูประสบภยั
ไดรับการ
ชวยเหลือ 

มีจุดรองรับน้ําของ
รถบรรทุกน้ําในการ
ชวยเหลือผูประสบภัย
แลง และดับเพลิง เมื่อ
เกิดเหตุอัคคีภัย  

งานปูองกันฯ 

3 ปรับปรุงหองเก็บ
อุปกรณแงานปูองกัน
บรรเทาสาธารณภยั 

เพื่อเก็บวัสดุอุปกรณแในงาน
ปูองกันฯใหเป็นระเบยีบ
เรียบรอยและปูองกันการสญู
หาย 

- ปรับปรุงหอง
เก็บของ จํานวน  
1 แหง 

- - - 100,000 
(เทศบาล)    

 งบ
โดยประมาณ 

- ลดการสูญ
หายของวัสดุ
อุปกรณแ 

มีหองเก็บวัสดุที่เป็น
ระเบียบ ลดการสญูหาย 

งานปูองกันฯ 
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4 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําเทศบาล
ตําบลคําอาฮวน 

เพื่อเสริมสรางศักยภาพและความ
เขมแข็ง สงเสริมความรูดานสา
ธารณภัยเบือ้งตน พัฒนาระบบการ
ปฏิบัติงานกูภัย เพื่อสนับสนุน
โครงการจิตอาสาพระราชทาน 

ผูเขารับการอบรมจิต
อาสาภยัพิบัต ิของ 
ทต.คําอาฮวนจํานวน 
50 คน 

- - 120,000 
 

50,000 
 

-    

 
 
  
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร 
   4.3.แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงคแ เปูาหมาย(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา (บาท)  ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธแที่คาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

1. โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษาเป็นคา
สาธารณูปโภค 

-เพื่อเป็นการ
สนับสนุนคาใชจายของ
ศูนยแพัฒนาเด็กเล็กใน
เขตตําบลคําอาฮวน 

-สนับสนุน
งบประมาณเพื่อให
ศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก
นําไปใชจายคาน้ําและ
คาไฟ  

35,400 
 

35,400 
 

35,400 
 

35,400 
 

35,400 -จํานวน
งบประมาณที่
สนับสนุน 

-ไดแบงเบาภาระ
คาใชจายในเรื่องคา
ไฟฟูา คานํ้าประปา 
หรือน้ําด่ืม 

สํานักปลดั  
งานการศึกษา 

 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร 
   4.4.แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงคแ 
เปูาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา (บาท)  ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธแที่คาดวา
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

1 จัดซื้อครภุัณฑแตางๆ 
เพื่อดําเนินการตาม
อํานาจหนาที่ ตาม
ภารกิจงานสาธารณสุข 

เพื่อจัดซื้อครภุัณฑแ
ประเภทตางๆเพื่อเนิน
การตามอํานาจหนาที่
งานสาธารณสุข 

ครุภณัฑแที่ใช
เกี่ยวกับงาน
สาธารณสุข 

20,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 
 

- 
 

- - 
 

- ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานท่ีสูงขึ้น 

การบริหารงาน
ของ ทต. มี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

สํานักปลดั  
งานสาธารณสุข 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร 
   4.5.แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงคแ 
เปูาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา (บาท)  
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธแที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวย งาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

1 คาเชาเครื่องถาย
เอกสารกองชาง 

เพื่อเป็นคาเชาเครื่อง
ถายเอกสาร 

- เชาเครื่องถาย
เอกสารของ    
กองชาง 

30,000
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

- - - - ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานท่ี
สูงขึ้น 

การบริหารงานของ 
เทศบาล มี
ประสิทธิภาพ 

กองชาง 

2 จัดซื้อครภุัณฑแ
ประเภทตางๆ     
กองชาง 

เพื่อจัดซื้อครภุัณฑแ
ประเภทตางๆ ที่ใชใน
งานกองชาง 

-ครุภัณฑแ
ประเภทตางๆ 
กองชาง 

50,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

- - - - การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงานมีความ
สะดวกมากข้ึน
ตอบสนองบริการได
รวดเร็วข้ึน 

กองชาง 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร 
   4.6 แผนงานงบกลาง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงคแ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผานมา(บาท)  ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

1 เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

เพื่อจายเป็นเงินสมทบเขา
กองทุนประกันสังคมใหกับ
พนักงานจาง พนักงานจางตาม
ภารกิจ ผูชวยครูผูดูแลเด็ก 
และผูดูแลเด็ก 

กองทุนประกันสังคมใหกับ
พนักงานจาง พนักงานจาง
ตามภารกจิ ผูชวยครูผูดูแล
เด็ก และผูดูแลเด็ก 

233,800 
 

233,800 233,800 233,800 233,800 จายเป็นเงินสมทบเขา
กองทุนประกันสังคม
รอยละ 100 

สมทบเขากองทุน
ประกันสังคม 

สํานักปลัดฯ 

2 เงินสมทบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพทองถิ่น 

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพทองถิ่น 

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพทองถิ่น 

240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 จายเป็นเงินสมทบเขา
กองทุนประกันสุขภาพ
ทองถิ่นไดรอยละ 100 

สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ทองถิ่น 

งานสาธารณสุขฯ 

3 เงินคาบํารุง
สันนิบาตเทศบาล
แหงประเทศไทย 

เพื่อจายเป็นเงินคาบํารุง
สันนิบาตเทศบาลแหงประเทศ
ไทย 

สันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จายเป็นเงินคาบํารุง
สันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทยไดรอยละ 
100 

บํารุงสันนิบาตเทศบาล
แหงประเทศไทย 

กองคลัง 

4 เงินทุนการศึกษา
หลักสูตรศึกษา
ศาตรบัณฑิต 
สาขาการศึกษา
ปฐมวัย 

เพื่อจายเป็นเงินทุนการศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาตรบัณฑิต 
สาขาการศึกษาปฐมวัย 

นักศึกษาทุนการศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาตร
บัณฑิต สาขาการศึกษา
ปฐมวัย จํานวน 1 คน 

30,000 - - - - จายเป็นเงิน
ทุนการศึกษาหลักสูตร
ศึกษาศาตรบัณฑิต 
สาขาการศึกษาปฐมวัย
ไดรอยละ 100 

นักศึกษาทุนการศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาตร
บัณฑิต สาขา
การศึกษาปฐมวัย  

สํานักปลัดฯ 

5 เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญ 

-เพื่อสมทบกองทุนบาํเหน็จ
บํานาญของขาราชการทองถิ่น 

-จายเงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญ
ขาราชการทองถิ่น 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 -รอยละของ
ขาราชการที่ไดรับการ
สมทบกองทุน 

- สมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญ
ขาราชการทองถิ่น 

กองคลัง 

 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยกระดับมาตรฐานการเกษตรและตอยอดเพ่ือเพ่ิมมูลคาและ ยุทธศาสตรแที่ 3 พัฒนาการทองเที่ยวตามวิถีชีวิตลุมน้ําโขง 
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสรางเศรษฐกิจและการทองเที่ยวและ 3เสริมสรางการเกษตรใหมีประสิทธิภาพอยางยั่งยืน 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน การค้า และการเกษตร  
  5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงคแ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผานมา(บาท)  ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการปลูกผักสวน
ครัวรั้วกินได 

-เพื่อสรางแหลงอาหารใหกับ
ครอบครัวโดยที่ไมตองเสยี
คาใชจายในปริมาณที่สูง 
 

-จัดฝึกอบรม รับฟัง
การชี้แจงแนวทางการ
ปลูกพืชใหเหมาะสมกับ
ฤดูกาล 

20,000 - - - - -รอยละรายได
ครัวเรือนท่ีเพิ่มขึ้น 

-เพิ่มแหลง
อาหารใหกับ
ครอบครัวที่ตก
เกณฑแ จปฐ. 

กอง
สวัสดิการ
และสังคม 

 

2 โครงการอบรมการ
ผลิตปุยอินทรียแและ
ปุยชีวภาพ 

-เพื่อใหเกิดการรวมกลุมของ
เกษตรกร เพื่อลดตนทุนการผลิต
ของเกษตรกร เพื่อเสริมสราง
ความรูในการผลติปุยใชเองและ
รายไดใหเกษตรกร และใหเกิด
ประโยชนแ 

-จัดการฝึกอบรม
เกษตรกร เยาวชนจาก
ทุกหมูบาน จํานวน  50 
คน 

24,000 - - - - -รอยละรายไดภาค
เกษตรเพิ่มขึ้น 

-เกษตรกรมี
ความรูในการ
ผลิตปุยชีวภาพใช
เองได 
 

กอง
สวัสดิการ
และสังคม 

 

3 โครงการสงเสริม
สนับสนุนการ
ดําเนินงานตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ระดับ
ครัวเรือนและระดับ
ชุมชน   

เพื่อสงเสริมสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ระดับ
ครัวเรือน และ  
ระดับชุมชน     

ประชาชนในเขตตําบล 
คําอาฮวน 

25,000 40,000 - - - -รอยละ50ของ
ผูเขารวมโครงการ
นําความรูมา
ประยุกตแใช 

ประชาชนใน
ตําบล 
ไดนําหลักปรัชญา
ของเศรษฐกจิ
พอเพียงมาใชใน
การดําเนินชีวิต 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 
 
 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน การค้า และการเกษตร 
  5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงคแ เปูาหมาย งบประมาณและที่ผานมา(บาท)  ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน 
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(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบหลัก 

4 สงเสริมและพัฒนา
อาชีพตําบลคําอา
ฮวน  
กิจกรรม การฝีก
อบรมการทําน้ํามัน
นวดสมุนไพรน้ํามัน
มะกรูด สมุนไพร
ตะไครหอมและ
พิมเสนน้ํา 

-เพื่อใหกลุมอาชีพไดสราง
โอกาสและทางเลือกในการ
จัดทําผลิตภณัฑแของกลุมให
หลากหลาย มีอาชีพเสริม
และมรีายไดใหกับ
ครอบครัว สรางความ
สามัคคีและความเขมแข็ง
ของกลุม 

-จัดฝึกอบรมกลุม
สตรี และเจาหนาที ่
 

- 22,000 - - - -รอยละรายได
ครัวเรือนท่ี
เพิ่มขึ้น 

-ผูเขาอบรมไดสราง
โอกาสและทางเลือกใน
การจัดทําผลติภณัฑแของ
กลุมใหหลากหลาย มี
อาชีพเสริมและมรีายได
ใหกับครอบครัว สราง
ความสามัคคีและความ
เขมแข็งของกลุม 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
 

5 พัฒนาผลิตภัณฑแ
สินคาชุมชนตําบลคํา
อาฮวน กิจกรรมการ
ฝึกอบรมการตัดเย็บ
กระเปาผายอมคราม 

เพื่อใหกลุมอาชีพไดสราง
โอกาสและทางเลือกในการ
จัดทําผลิตภณัฑแของกลุมให
หลากหลาย มีอาชีพเสริม
และมรีายไดใหกับ
ครอบครัว สรางความ
สามัคคีและความเขมแข็ง
ของกลุม 

- ประชาชนท่ัวไปที่
สนใจ เขารวม
กิจกรรม 

- 22,000 - - - -รอยละของ
ผูเขารวม
โครงการ 

-ผูเขาอบรมไดสราง
โอกาสและทางเลือกใน
การจัดทําผลติภณัฑแ มี
อาชีพเสริมและมรีายได 
สรางความสามัคคีและ
ความเขมแข็งของกลุม 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
 

 
   
 
 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน การค้า และการเกษตร 
  5.2 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงคแ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
(บาท) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอ
บหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
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1 กอสรางฝายน้ําลน
หวยง้ิว บานคําอา
ฮวน หมู 1 

เพื่อปรับปรุงฝายน้ําลน 
บานคําอาฮวน หมูที่ 1 
 

ที่นานายประสิทธ์ิ  
พันธะ 

950,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

- - - - รอยละของประชาชนท่ีได
ใชประโยชนแ 

ประชาชนมีแหลง
น้ําเพื่อการเกษตร
เพิ่มขึ้น 

กองชาง 

2 ปรับปรุงฝายน้ํา
ลนหวยง้ิว บานคํา
เขือง หมู 3 

เพื่อปรับปรุงฝายน้ําลน
หวยง้ิว บานคําเขือง   
หมูที่ 3 

จากท่ีนานาย
ไพศาล  ศรีวิชา 

200,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

- - - - รอยละของประชาชนท่ีได
ใชประโยชนแ 

ประชาชนมีแหลง
น้ําเพื่อการเกษตร
เพิ่มขึ้น 

กองชาง 

3 ขุดลอกหวยทราย 
บานดงมัน หมู 5 

เพื่อขุดลอกหวยทราย 
บานดงมัน หมูที่ 5 

จากท่ีนานาย
สําเภา  คําโยธา 
ถึงที่นานางสังวาล  
ศรศิลป 

- - - - 500,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

รอยละของประชาชนท่ีได
ใชประโยชนแ 

ประชาชนมีแหลง
น้ําเพื่อการเกษตร
เพิ่มขึ้น 

กองชาง 

4 
 

กอสรางฝายน้ําลน
หวยง้ิว บานคํา
เม็ก หมู 6 

เพื่อกอสรางฝายน้ําลน 
ลําหวยง้ิว  บานคําเม็ก 
หมูที่ 6 

ฝายน้ําลนลําหวย
ง้ิว นานายเฉย รู
รอบ 

- - - - 950,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

รอยละของประชาชนท่ีได
ใชประโยชนแ 

ประชาชนมีแหลง
น้ําเพื่อการเกษตร
เพิ่มขึ้น 

กองชาง 

5 กอสรางฝายน้ําลน
หวยตะงอ บานคํา
เม็ก หมู 6 

เพื่อกอสรางฝายน้ําลน 
ลําหวยตะงอ บานคําเม็ก  
หมูที่ 6 

ฝายน้ําลนลําหวย 
ตะงอ นานาย
ปรานี  อาจหาญ 

- - - - 950,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

รอยละของประชาชนท่ีได
ใชประโยชนแ 

ประชาชนมีแหลง
น้ําเพื่อการเกษตร
เพิ่มขึ้น 

กองชาง 

 
 
 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน การค้า และการเกษตร 
  5.2 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงคแ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
(บาท) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอ
บหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565    
6 

 
ขุดลอกหวยตะงอ 
บานโนนสะอาด 
หมู 7 

เพื่อขุดลอกหวยตะงอ 
บานโนนสะอาด 
หมู 7 

ขุดลอกหวยตะงอ 
ระยะทางประมาณ 
1,200 เมตร 

- - 1,200,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- - ขุดลอกหวยไดรอยละ 
20 ของหมูบาน 

ประชาชนมีแหลงน้ํา
เพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น 

กองชาง 
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7 ขุดลอกหวยนา
มะเขือง บานโนน
สะอาด หมู 7 

เพื่อขุดลอกหวยนา
มะเขือง บานโนน
สะอาด  หมู 7 

ขุดลอกหวยนา
มะเขือง ระยะทาง 
1,000 เมตร 

- - - 1,000,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- ขุดลอกหวยไดรอยละ 
20 ของหมูบาน 

ประชาชนมีแหลงน้ํา
เพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น 

กองชาง 

8 ขุดสระน้ําขนาด
เล็ก บานโคกสูง
หมู  8 

เพื่อขุดสระน้ําขนาดเล็ก 
บานโคกสูงนอย หมู 8 

ขุดสระน้ําขนาดเล็ก 
ในที่ทํากินของ
เกษตรกร ขนาด 
1,200     ลูกบาศกแ
เมตร 

- - - - 100,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

ขุดสระน้ําไดรอยละ 
20 ของหมูบาน 

ประชาชนมีแหลงน้ํา
เพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น 

กองชาง 

9 
 

กอสรางฝายน้ําลน
หวยตะงอ บาน
เหลาคราม หมู 9 

เพื่อกอสรางฝายน้ําลน 
ลําหวยตะงอ บานเหลา
คราม  หมู 9 

ฝายน้ําลนลําหวยตะ
งอ นานายทิม  สุกใส 
นานายแซม ชางพันธแ 

- - - 950,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- กอสรางฝายน้ําลนได
รอยละ 20 ของ
หมูบาน 

ประชาชนมีแหลงน้ํา
เพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น 

กองชาง 

10 กอสรางฝายน้ําลน
หวยตะงอ 

เพื่อกอสรางฝายน้ําลน 
ลําหวยตะงอ หมูที่ 9  
บานเหลาคราม 
 

ฝายน้ําลนลําหวยตะ
งอ นานางถนอม ไช
ยายงคแ 
 

- - - 950,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- กอสรางฝายน้ําลนได
รอยละ 20 ของ
หมูบาน 

ประชาชนมีแหลงน้ํา
เพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น 

กองชาง 

 
 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน การค้า และการเกษตร 
  5.2 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงคแ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
(บาท) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
11 หมู 10 

กอสรางฝายน้ําลน-
ประตรูะบายน้าํ 

เพื่อกอสรางฝายน้ําลน 
ประตรูะบายน้าํ หมูที่ 
10 บานโคงสําราญ 
 

ฝายน้ําลน-ประตูระบาย
น้ําพรอมคันดินหวย
ทรายตะวันออก 
นานายเสวย วังคะฮาต 

950,000 
(เทศบาล) 
งบโดยประ 

มาณ 

- - - - กอสรางฝายน้ําลนไดรอย
ละ 20 ของหมูบาน 
 

ประชาชนมี
แหลงน้ําเพื่อ
การเกษตร
เพิ่มขึ้น 

กองชาง 
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12 กอสรางฝายน้ําลน 
หมู 10 

เพื่อกอสรางฝายน้ําลน 
หวยทรายตะวันตก 
หมูที่ 10 บานโคง
สําราญ 
 

ฝายน้ําลน-ประตูระบาย
น้ําพรอมคันดินหวย
ทรายตะวันตก ท่ีนานาง
อุดร  คนซื่อ และที่นา 
นายเนรมติร วังคะฮาต 

- - - - 950,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

กอสรางฝายน้ําลนไดรอย
ละ 20 ของหมูบาน 
 

ประชาชนมี
แหลงน้ําเพื่อ
การเกษตร
เพิ่มขึ้น 

กองชาง 

13 ขุดลอกหนองแตฯ เพื่อขุดลอกหนองแต 
หมู 11 นิคมสหกรณแ 
หนองแต 

หมู 11 นิคมสหกรณแ
หนองแต 

- - - - 350,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

ขุดลอกหนองน้ําไดรอยละ 
20 ของหมูบาน 

ประชาชนมี
แหลงน้ําเพื่อ
การเกษตร
เพิ่มขึ้น 

กองชาง 

14 กอสรางฝายน้ําลน
หวยสมกบ 

เพื่อกอสรางฝายน้ําลน 
หวยสมกบ หมูที่ 13   
บานพรานอน 

หมูที่ 13 บานพรานอน - - - 950,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

- กอสรางฝายน้ําลนไดรอย
ละ 20 ของหมูบาน 
 

ประชาชนมี
แหลงน้ําเพื่อ
การเกษตร
เพิ่มขึ้น 

กองชาง 

 
 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  ยกระดับมาตรฐานการเกษตรและต่อยอดเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและ ยุทธศาสตร์ที ่3  พัฒนาการท่องเท่ียวตามวิถีชีวิตลุ่มน้ าโขง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวและ 3เสริมสร้างการเกษตรให้มีประสิทธิภาพอย่างย่ังยืน 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน การค้า และการเกษตร   
  5.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงคแ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
(บาท) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
1 ปรับปรุง

แหลง
ทองเที่ยวภู
หินขัน 

เพื่อปรับปรุงแหลง
ทองเที่ยวรองรับ
นักทองเที่ยวในอนาคต 

ปรับปรุงแหลง
ทองเที่ยวภูหินขัน 
บานโคงสําราญ  
ม.10 

- - - 2,000,000 
(ขอรับการสนับสนุน

งบฯ) 

- รอยละของประชาชนท่ี
ไดใชประโยชนแ 

ประชาชนมีแหลง
น้ําเพื่อการเกษตร
เพิ่มขึ้น 

กองชาง 



122 
 

2 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กเขาพ้ืนท่ี
แหลง
ทองเที่ยว 

เพื่อการพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวใหเกิดขึ้นในพื้นที่
ตําบลคําอาฮวน 

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ขึ้นวัดภูหินขัน 

2,000,000 
(ขอรับการสนับสนุน

งบฯ) 

- - - - จํานวนรอยละของ
ประชาชนท่ีใชเสนทาง
ขึ้นแหลงทองเที่ยว 

เกิดแหลง
ทองเที่ยวภายใน
ตําบลคําอาฮวน 

งาน
การศึกษา 
กองชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือเป็นฐานการพัฒนาอยางยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสรางประสิทธิภาพของการอนุรักษแและฟ้ืนฟูสิ่งแวดลอม 
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  6.1 แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอ่ืน) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงคแ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
(บาท) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 
1 
 

อบรมรณรงคแคดั
แยกขยะมลูฝอยใน
ชุมชน 

เพื่ออบรมใหความรูคัด
แยกขยะมลูฝอยในชุมชน 

ประชาชนท้ัง  
16 หมูบาน 

10,000 13,000 10,000 10,000 - จํานวนรอยละ50 ของ
ผูเขารวมโครงการ 

ประชาชนไดรับ
ความรูคัดแยก
ขยะมูลฝอยมาก
ขึ้น 

งานสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 
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2 จัดการน้ําเสียใน
ชุมชน 

เพื่อสรางเครือขายในการ
เฝูาระวังคุณภาพน้ํา และ
สรางจิตสํานึกในการ
อนุรักษแน้ํา และเพื่อ
สงเสริมการใชน้ําหมัก
ชีวภาพในการบําบัดน้ํา
เสีย 

ประชาชนทั้ง    
16 หมูบาน 

5,000 5,000 5,000 5,000 - จัดการน้ําเสียในชุมชนได
รอยละ 40 ในเขตตําบล 
คําอาฮวน 

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

งานสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

 
 
 
 
 
 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  6.2 แผนงานการเกษตร (งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงคแ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา(บาท)  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

1 ทองถิ่นอาสา ปลูก
ปุาเฉลิมพระเกยีรติ 
“จิตอาสา สรางปุา 
รักษแน้ํา” (ปลูก
ตนไมเพื่อลดภาวะ
โลกรอน) 
 

เพื่อเป็นการเฉลิมพระ
เกียรติและแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีตอ
สถาบันพระมหากษัตริยแ  
ปลูกตนไมเพื่อลดภาวะ
โลกรอน 

-ปลูกตนพะยูง 
-ปลูกหญาแฝก 
-ปลูกตนยางนา 
-ปลูกตนสัก 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จํานวนตนไมทีเ่พิ่มขึ้น
ของพื้นที่ตําบลคําอาฮวน 

แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีตอสถาบัน
พระมหากษตัริยแ  ปลูก
ตนไมเพื่อลดภาวะโลก
รอนและกระตุนจติสาํนึก
ของประชาชน 

งานสา
ธารณ สุข
และสิ่งแวด 

ลอม 

2 รณรงคแอนุรักษแ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดลอม
ในชุมชน 

เพื่อปลูกฝังใหประชาชน
มีจิตสาํนึกในการรวมกัน
รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

ประชาชน 
ผูประกอบการ 
และผูเกี่ยวของ 

- 10,000 - - - จํานวนผูเขารวมกิจกรรม เกิดการปลูกฝังให
ประชาชนมีจิตสํานึกใน
การรวมกันรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

งานสา
ธารณ สุข
และสิ่งแวด 

ลอม 
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3 ศึกษาการบริหาร
จัดการน้ําตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (ธนาคาร
น้ําใตดิน) 

เพื่อนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเรื่อง
จัดการน้ํามาพัฒนาพื้นที่
ในเขตตําบลคําอาฮวน 

ประชาชนท่ัวไป
ในเขตตําบลคํา
อาฮวน 

- 50,000 - - - จํานวนผูเขารวมกิจกรรม นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาพัฒนาและ
ปรับใชเพื่อจัดการน้ํา
ยกระดับคุณภาพชีวิตให
ประชาชน 

กอง
วิชาการ

และ
แผนงาน 

 
 
 
 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  6.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงคแ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
(บาท) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
1 โครงการปรับปรุง  

ภูมิทัศนแสวน
สุขภาพตําบล    
คําอาฮวน 

เพื่อปรับปรุงภมูิทัศนแ และ
สภาพแวดลอมใหเป็นที่
พักผอนของประชาชน 

ปรับปรุงภูมิทัศนแ
สวนสุขภาพตําบล
คําอาฮวน ม.1 

100,000 
(เทศบาล)    

 งบ
โดยประมาณ 

- - - - รอยละ 50 ของ
ประชาชนผูใชบริการ 

ประชาชนมีสถานท่ี
ออกกําลังกายและ
พักผอน 

กองชาง 
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  6.4 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงคแ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
(บาท) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
1 โครงการกอสราง

อาคารฌาปน 
สถาน บานดงมัน 
ม.5 

- เพื่อใหมีสถานท่ีในการ
ปฏิบัติกิจกรรมของ
พุทธศาสนิกชนเมื่อเสยีชีวิต 
 

- กอสรางอาคาร 
ฌาปนสถาน 
จํานวน 1 แหง 

- 1,000,000 
(เทศบาล)    

 งบ
โดยประมาณ 

- - - รอยละ 50 ของประชาชน
ผูใชบริการ 

ประชาชนมี
สถานท่ีในการจัด
งานศพ 

กองชาง 

2 โครงการกอสราง
อาคารฌาปน 
สถาน บานโคง
สําราญ ม.10 

- เพื่อใหมีสถานท่ีในการ
ปฏิบัติกิจกรรมของ
พุทธศาสนิกชนเมื่อเสยีชีวิต 
 

- กอสรางอาคาร 
ฌาปนสถาน 
จํานวน 1 แหง 

- 1,000,000 
(เทศบาล)    

 งบ
โดยประมาณ 

- - - รอยละ 50 ของประชาชน
ผูใชบริการ 

ประชาชนมี
สถานท่ีในการจัด
งานศพ 

กองชาง 

3 โครงการกอสราง
อาคารฌาปน 
สถาน บานโนน
สะอาด ม.7 

- เพื่อใหมีสถานท่ีในการ
ปฏิบัติกิจกรรมของ
พุทธศาสนิกชนเมื่อเสยีชีวิต 
 

- กอสรางอาคาร 
ฌาปนสถาน 
จํานวน 1 แหง 

- - 1,000,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

- - รอยละ 50 ของประชาชน
ผูใชบริการ 

ประชาชนมี
สถานท่ีในการจัด
งานศพ 

กองชาง 
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4 โครงการกอสราง
อาคารฌาปน 
สถาน บานนิคม
สหกรณแหนองแต 
ม.11 

- เพื่อใหมีสถานท่ีในการ
ปฏิบัติกิจกรรมของ
พุทธศาสนิกชนเมื่อเสยีชีวิต 
 

- กอสรางอาคาร 
ฌาปนสถาน 
จํานวน 1 แหง 

- - 1,000,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

- - รอยละ 50 ของประชาชน
ผูใชบริการ 

ประชาชนมี
สถานท่ีในการจัด
งานศพ 

กองชาง 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลค าอาฮวน 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและพัฒนาแหล่งน้ า 
  1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงคแ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
(บาท) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
1 กอสรางถนน

คอนกรีต
เสรมิเหล็ก 

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 11 บานนิคม
สหกรณแหนองแต 

เสนทางบานนาย
ประยรู โพธิ์สุวรรณ ถึง
สามแยกบานนางติ๋ม 
บุญมา ระยะทาง
ประมาณ   1,000 
เมตร 

- - - 2,180,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

- ประชาชน รอยละ 
50 ของหมูบานไดใช
ประโยชนแจาก
โครงการนี ้

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 

แบบ ผ.02/1 
02 
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2 กอสรางถนน
คอนกรีต
เสรมิเหล็ก 

เพื่อกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 15 บานคําอาฮวน 
 

เสนทางหนาวัดอรญัญ
วาสี ถึงศูนยแโค 
ระยะทาง ประมาณ 
1,500 เมตร 

- - - 3,270,000 
(เทศบาล)    

 งบโดยประมาณ 

- ประชาชน รอยละ 
50 ของหมูบาน 

ประชาชนไดรับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 

 

 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ยุทธศาสตร์ที่ 5   พัฒนาเมืองและชุมชนนาอยูอยางยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสรางการศึกษาดีมีมาตรฐานสากล 
 3  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  3.1  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงคแ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
(บาท) 

 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
1 กอสรางอาคาร

ศูนยแพัฒนาเด็ก
เล็กวัดอัมพวัน 

เพื่อกอสรางศูนยแพัฒนา
เด็กเล็กใหไดมาตรฐาน 

ศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก
วัดอัมพวัน 

- 2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

- ศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก
ไดมาตรฐาน 

มีศูนยแพัฒนาเด็ก
เล็กท่ีไดมาตรฐาน 

งานการศึกษา 

2 กอสรางอาคาร
ศูนยแพัฒนาเด็ก
เล็กวัดศรีชมช่ืน 

เพื่อกอสรางศูนยแพัฒนา
เด็กเล็กใหไดมาตรฐาน 

ศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก
วัดศรีชมชื่น 

- 2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

- ศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก
ไดมาตรฐาน 

มีศูนยแพัฒนาเด็ก
เล็กท่ีไดมาตรฐาน 

งานการศึกษา 

3 กอสรางอาคาร
ศูนยแพัฒนาเด็ก
เล็กวัดโพธ์ิศลิา 

เพื่อกอสรางศูนยแพัฒนา
เด็กเล็กใหไดมาตรฐาน 

ศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก
วัดโพธิ์ศิลา 

2,000,000 
 

- - - - ศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก
ไดมาตรฐาน 

มีศูนยแพัฒนาเด็ก
เล็กท่ีไดมาตรฐาน 

งานการศึกษา 

 
 
 

แบบ ผ.02/1 
02 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลค าอาฮวน 

   

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑแ) 

งบประมาณ  
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑแ ครุภณัฑแโฆษณา
และเผยแพร 

จัดซื้อกลองวงจรปิดพรอมตดิตั้ง - 80,000 - - - สํานักปลดัฯ 

2 
 

แผนงานรักษาความสงบ 
แผนงานรักษาความสงบ 

ครุภณัฑแ 
 

ครุภณัฑแอื่น แผงกั้นจราจร (แบริเออรแ จํานวน    
20 ตัว 

- 70,000 - - - สํานักปลดัฯ 

กรวยจราจรโปรงแสง จํานวน 40 ตัว - 36,000 - - - สํานักปลดัฯ 
สายสงน้ําดับเพลิง ขนาด 1.5 น้ิว  - 37,000 - - - สํานักปลดัฯ 

ครุภณัฑแ
สํานักงาน 

ซุมเฉลมิพระเกียรติ สมเด็จพระ
เจาอยูหัว มหาวชิราลงกรณบดินทร
เทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10  

- 500,000 - - - สํานักปลดัฯ 

ครุภณัฑแ
คอมพิวเตอรแ 

อุปกรณแอานบัตรแบบเอนกประสงคแ  - 700 - - - กองสวัสดิการสังคม 

   รวม   723,700     
 
 

แบบ ผ 03 



ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมนิผล 

1.การติดตามและประเมนิผลยุทธศาสตร์ 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง  โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการ
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจาก
ประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  
ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้
ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู้การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่าง
แท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 
ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น  จึ งต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือ
น าไปสู่การบูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  
ไทยแลนด์ ๔.๐  และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   จะต้องมีการติดตามและ
ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทาง
การพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  
๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนน 

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

รวมคะแนน 100 
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แนวทางเบื้องต้นการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา  รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนน 
ที่ได้ 

1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและ 
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพเชน่ท่ีตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศลักษณะภูมิอากาศลักษณะของดินลักษณะของ 
แหล่งน้าลักษณะของไม/้ป่าไม้ฯลฯด้านการเมือง/การปกครองเช่น 
เขตการปกครองการเลือกตั้งฯลฯ 

20 
(3) 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครองเช่นเขตการปกครอง 
การเลือกตั้งฯลฯประชากรเช่นข้อมูลเกี่ยวกับจ้านวนประชากรและช่วง
อายุและจ้านวนประชากรฯลฯ 

(2)  

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคมเช่นการศึกษาสาธารณสุข 
อาชญากรรมยาเสพติดการสังคมสงเคราะหฯ์ลฯ 

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพืน้ฐานเช่นการคมนาคมขนส่งการ 
ไฟฟ้าการประปาโทรศัพท์ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจเช่นการเกษตรการประมงการปศุ
สัตว์การบริการการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมการพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ
แรงงานฯลฯและเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า) 

(2)  

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนาประเพณวีัฒนธรรมเช่นการนบัถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจา้ปีภูมิปญัญาท้องถิ่นภาษาถิ่นสินค้าพ้ืนเมือง 
และของที่ระลึกฯลฯและอื่นๆ 

(2)  

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติเช่นน้าป่าไมภู้เขาคณุภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาตฯิลฯ 

(2)  

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ 
การใช้ข้อมูลจปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่นรูปแบบวิธีการและการด าเนินการ 
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิดร่วมท้าร่วม 
ตัดสินใจร่วมตรวจสอบร่วมรับประโยชน์ร่วมแก้ปญัหาปรึกษาหารือ 
แลกเปลีย่นเรยีนรู้เพื่อแก้ปญัหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ 
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  

2 .การวิเคราะห์ 
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลมุความเช่ือมโยงความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นรวมถงึความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand 4.0 

15 
(2) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคบั
ใช้ผลของการบังคับใช้สภาพการณท์ี่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(1)  
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ประเด็นการพิจารณา  รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่
ได้ 

2 .การวิเคราะห์ 
สภาวการณ์และศักยภาพ
(ต่อ) 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคมเช่นด้านแรงงานการศึกษาสาธารณสุข 
ความยากจนอาชญากรรมปญัหายาเสพตดิเทคโนโลยจีารตี 
ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปญัญาท้องถิ่นเป็นต้น 

(2)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือนการส่งเสรมิ
อาชีพกลุ่มอาชีพกลุ่มทางสังคมการพัฒนาอาชีพและกลุม่ต่างๆสภาพ
ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไปเป็นต้น 

(2)  

(5) การวิเคราะหส์ิ่งแวดล้อมพื้นท่ีสีเขียวธรรมชาตติ่างๆทาง 
ภูมิศาสตร์กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้นการประดิษฐ์ที่มผีลต่อ 
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(2)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน 
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่นด้วยเทคนิค
SWOTAnalysisที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก ่S-Strength (จุด
แข็ง)WWeakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Threat(อุปสรรค) 

(2)  

(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่มีการ
น้าเสนอปัญหาค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหาแนว
ทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแกไ้ขปัญหาการก าหนดวตัถุประสงค์
เพื่อแก้ไขปัญหา 

(2)  

(8) สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย 
งบประมาณในปีงบประมาณพ.ศ. 2557-2560 เช่นสรุป 
สถานการณ์การพัฒนาการตั้งงบประมาณการเบิกจ่ายงบประมาณ 
การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและ 
การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

(1)  

(9) ผลทีไ่ด้รบัจากการด าเนินงานในปีงบประมาณพ.ศ. 2557-2560 
เช่นผลที่ได้รับ/ผลที่ส าคัญผลกระทบและสรุปปัญหาอุปสรรคการ
ด าเนินงานท่ีผ่านมาและแนวทางการแก้ไขปีงบประมาณพ.ศ. 2557-2560 

(1)  

3. ยุทธศาสตร์ 
3 .1 ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นประเด็น 
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององกรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและเช่ือมโยงหลกัประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
และThailand 4.0 

65 
(10) 

 

3 .2 ยุทธศาสตร์ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสงัคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมของ 
ท้องถิ่นและยุทธศาสตร์จังหวัดและเช่ือมโยงหลักประชารัฐ 
แผนยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปีแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
และThailand 4.0 

(10)  
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ประเด็นการพิจารณา  รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่

ได้ 
3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติแผนการบรหิาร 
ราชการแผ่นดินนโยบาย/ยุทธศาสตร์คสช. และนโยบายรัฐบาล 
หลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและ Thailand 4.0 

(10)  

3.4 วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจนสอดคล้องกับโอกาส 
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5)  

3.5 กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทางวิธีการภารกจิหรือสิ่งท่ีต้องท้าตามอ านาจหน้าที ่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน้าไปสู่การบรรลุวิสยัทัศน์หรือ 
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวสิัยทัศนน์ั้น 

(5)  

3.6 เป้าประสงค์ของแต ่
ละประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนนุ 
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกดิขึ้นมุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(5)  

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร ์
(Positioning) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้บรรล ุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่
จริงที่จะน้าไปสู่ผลส าเรจ็ทางยุทธศาสตร์ 

(5)  

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจากเป้าประสงค์ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมายกลยุทธ์จดุยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจนน้าไปสู่การจัดท้าโครงการพัฒนา 
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีโดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกล่าว 

(5)  

3.9 ความเชื่อมโยงของ 
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น้าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลติ / 
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที ่12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (5) ผลผลิต/โค 

(5)  

3.10 ผลผลติ/โครงการ ผลผลติ/โครงการเป็นผลผลิตที่เปน็ชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุดกลุม่
หรืออันหนึ่งอันเดียวกันลักษณะเดยีวกันเป็นต้นเพื่อน้าไปสู่การจัดท า
โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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2. การติดตามและประเมนิผลโครงการ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดย

จะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 13  และในการประเมินแผนนั้นจะต้องด าเนินการ
ประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0810.3/ว6046ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เรื่อง ก าหนดแนวทางปฏิบัติแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 

แบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายคะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิด
ความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 
(80 คะแนน) การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนน 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 

2. การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 

3. การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 

4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพฒันา 10 

5. โครงการพัฒนาประกอบด้วย 60 

5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 

5.2 ก าหนดวัตถุประสงคส์อดคลอ้งกับโครงการ 5 

5.3 เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความชัดเจนน้าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 

5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี 5 

5.5 เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ 5 

5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับThailand 4.0 5 

5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตรจ์ังหวัด 5 

5.8 โครงการแกไ้ขปญัหาความยากจนหรือการเสรมิสร้างให้ประเทศชาติมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนภายใตห้ลักประชารัฐ 5 

 5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 

5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 

5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงคแ์ละผลที่คาดวา่จะได้รับ 5 

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคลอ้งกับวัตถุประสงค ์ 5 
รวมคะแนน 100 
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การให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง 
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา  รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

1.การสรุปสถานการณ์ 
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัท้ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห ์SWOT Analysis/Demand (Demand  
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาอย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะหศ์ักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) 

10  

2. การประเมินผลการนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป 
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคมุที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆเพื่อน้ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่นการวัดจ้านวนโครงการกิจกรรมงานต่างๆก็คือผลผลิตนั่นเองว่า 
เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรอืไม่จ้านวนที่ด าเนินการจริงตามทีไ่ด้ 
ก าหนดไว้เท่าไหร่จ้านวนที่ไมส่ามารถด าเนินการได้มีจ้านวนเท่าไหร่ 
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสทิธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว ้
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการ
ในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10  

3. การประเมินผลการนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป 
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การควบคมุที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆเพื่อน้ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่นการวัดจ้านวนโครงการกิจกรรมงานต่างๆก็คือผลผลิตนั่นเองว่า 
เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรอืไม่จ้านวนที่ด าเนินการจริงตามทีไ่ด้ 
ก าหนดไว้เท่าไหร่จ้านวนที่ไมส่ามารถด าเนินการได้มีจ้านวนเท่าไหร่ 
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสทิธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว ้
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการ
ในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10  

4.แผนงานและ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงานงานท่ีเกดิจากด้านต่างๆมคีวามสอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆจนน้าไปสู่การ 
จัดท้าโครงการพัฒนาทอ้งถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบรูณา 
การ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกนั 
2) วิเคราะห์แผนงานงานท่ีเกดิจากด้านต่างๆทีส่อดคล้องกับการแกไ้ข
ปัญหาความยากจนหลักประชารัฐและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพยีงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหลง่
น้า)(Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) 

10  
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ประเด็นการพิจารณา  รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของช่ือ 
โครงการ 
 
 
5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์ 
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 
 
5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์  20 ปี 
 
 
 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ ) มีความ 
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาต ิ
 
 
 
 
 
5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงคส์นองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม 
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ช่ือโครงการมีความชัดเจนมุ่งไปเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งอ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนดวัตถปุระสงคส์อดคล้อง
กับความเป็นมาของโครงการสอดคล้องกับหลักการและเหตผุลวิธีการด าเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์มีความเป็นไปได้ชัดเจนมลีักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

สภาพที่อยากให้เกดิขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจนสามารถ
ระบุจ้านวนเท่าไรกลุ่มเป้าหมายคอือะไรมผีลผลิตอย่างไรกลุม่เป้าหมายพื้นที่ด าเนินงาน
และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท้าทีไ่หนเริ่มต้นในช่วงเวลาใด
และจบลงเมื่อไรใครคือกลุ่มเปา้หมายของโครงการหากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุม่ให้บอก
ชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลักใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมัน่คง (2) การสรา้งความสามารถใน 
การแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง 
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการ 
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดลุและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐเพื่อให้เกิดความม่ันคงมั่งคั่งยั่งยืน 

(5)  

โครงการมคีวามสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน 
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี(4) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน้าไปสู่การปฏบิัติให้เกดิผลสัมฤทธ์ิอย่าง
จริงจังใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสูผ่ลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาวภายใต้แนวทางการ
พัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลดุพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่
รายได้สูง(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏริูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมลา้ทางสังคม (4)การรองรับการเช่ือมโยงภมูิภาค
และความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม (6)การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5)  

โครงการมลีักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value–
Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมท้าน้อยได้มากเช่น (1) 
เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสูส่ินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลีย่นจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยคีวามคดิ
สร้างสรรค์และนวตักรรม (3) เปลีย่นจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาค
บริการมากขึ้นรวมถึงโครงการที่เตมิเต็มด้วยวิทยาการความคดิสร้างสรรค์นวัตกรรม
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการวจิัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความไดเ้ปรียบเชิง
เปรียบเทยีบเช่นด้านเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพสาธารณสุขวัฒนธรรมฯลฯ 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา  รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
5. โครงการพัฒนา(ต่อ) 
5.7 โครงการสอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ 
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น 
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดซึ่งไมส่ามารถแยกส่วนใด 
ส่วนหนึ่งออกจากกันได้นอกจากน้ีโครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น 
โครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปดว้ยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได ้
ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

(5)  

5.8 โครงการแก้ไขปญัหาความ
ยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาตมิั่นคง มั่งคั่ง ยั้งยืน
ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชน 
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการเป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืนซึ่งมลีักษณะที่ 
จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วย 
การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งน้า) (LSEP) 

(5)  

5.9 งบประมาณมคีวาม 
สอดคล้องกับเปา้หมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการใน
การจัดท้าโครงการได้แก ่(1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) 
(4)ความยตุิธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5)  

5.10 มีการประมาณการราคา
ถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพฒันาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ 
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่างหลักของราคากลางราคากลางท้องถิ่น
มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์มี
ความคลาดเคลื่อนไมม่ากกว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าของการน้าไปตั้ง
งบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัต/ิเทศบัญญตัิเงินสะสมหรือรายจ่าย
พัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบอื่นๆ 

(5)  

5 .11มีการก าหนดตัวช้ีวัด 
( KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)ที่
สามารถวัดได ้(measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness)ใช้
บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ไดเ้ช่นการก าหนดความพึงพอใจ 
การก าหนดร้อยละการก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่
สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณค์าดว่าจะไดร้ับ) 

(5)  

5.12 ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้น
จะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียน
วัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจงในการด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผล
ระดับของความส าเร็จได(้3) ระบุสิง่ที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่สดุและสามารถปฏิบตัิได ้(4) เป็นเหตุเป็นผล
สอดคล้องกับความเป็นจริง(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได ้

(5)  

รวมคะแนน 100  
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3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (1) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามท่ีเทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาล             
ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2561 
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

 
                   โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบที่  1  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0810.2/ว 0703  ลงวันที่            

2 กุมภาพันธ์  2558  เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นข้อ 7 การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 4830 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน  2556 ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วัน
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)   

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

การจัดผลเชิงคุณภาพเทศบาลใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย
ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาล 
แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 

 

http://www.dla.go.th/
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4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 1. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้าเพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน

กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 
 2. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
 3.  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยาก

และบางเรื่องอาจท าไม่ได้   
 
4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 1)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบ       

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน   
2)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานการณ์คลัง              

ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ทีจ่ะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
3)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย                    

ให้สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
4)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้าน                 

ที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
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