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ผลการติดตามผลดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนา   (พ.ศ.   2559   –   2563) 

สรุปตามยุทธศาสตรการพัฒนาของ   เทศบาลตําบลคําอาฮวน 

(ระหวางเดือนตุลาคม   พ.ศ.   2559   ถึง   กันยายน   2560) 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา  ป   2559  ป   2560  ป2561  ป2562  ป2563 

โครงการ 

(ตามแผน) 

ผลการ 

ดําเนินการ 

โครงการ  

   (ตามแผน) 

ผลการ 

ดําเนินการ 

ยังไมถึงปงบประมาณ 

1.   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและ

พัฒนาแหลงน้ํา 

93  82  52  40  -  -  - 

2.   ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  65  52  50  44  -  -  - 

3.   ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองการบริหาร  14  13  15  13  -  -  - 

4.   ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานเศรษฐกิจ   สงเสริมการลุง

ทุน   การคาและการเกษตร 

1  1  4  1  -  -  - 

5.   ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

1  1  6  6  -  -  - 

รวมท้ังส้ิน  174  149  127  104  -  -  - 

คิดเปนรอยละของยุทธศาสตรการพัฒนา    85.64    81.88  -  -  - 
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สวนท่ี   2   ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป 

3.จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามป 
 

 

ยุทธศาสตร 

ปท่ี   1   2560  ปท่ี   2   2561  ปท่ี3   2562  รวม 

จํานวน 

โครง 

การ 

 

งบประมาณ 

จํานวน 

โครง 

การ 

 

งบประมาณ 

จํานวน 

โครง 

การ 

งบประมาณ  จํานวน 

โครง 

การ 

งบประมาณ 

1.   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืน

ฐานและพัฒนาแหลงน้ํา 

52  36,589,300  50  47,440,000  75  86,629,600  177  170,658,900 

2.   ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพ

ชีวิต 

50  22,719,920  29  9,375,000  1  2,500,000  80  34,594,920 

3.   ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองการบริหาร  15  4,953,460  3  600,000  -  -  18  5,553,460 

4.   ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานเศรษฐกิจ   สง

เสริมการลุงทุน   การคาและการเกษตร 

4  84,875  2  65,000  -  -  6  149,875 

5.   ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

6  371,000  4  2,025,000  2  21,000,000  12  23,396,000 

รวม  127  64,718,555  88  59,505,000  78  110,129,600  293  234,353,155 
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4.   จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 
 

 

ยุทธศาสตร 

ปท่ี   1   2560  ปท่ี   2   2561  ปท่ี   3   2562  รวม 

จํานวน 

โครง 

การ 

 

งบประมาณ 

จํานวน 

โครง 

การ 

 

งบประมาณ 

จํานวน 

โครง 

การ 

งบประมาณ  จํานวน 

โครง 

การ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

และพัฒนาแหลงน้ํา 

52  36,589,300  50  47,440,000  75  86,629,600  177  170,658,900 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  50  22,719,920  29  9,375,000  1  2,500,000  80  34,594,920 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองการบริหาร  15  4,953,460  3  600,000  -  -  18  5,553,460 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ   สงเสริม

การลุงทุน   การคาและการเกษตร 

4  84,875  2  65,000  -  -  6  149,875 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

6  371,000  4  2,025,000  2  21,000,000  12  23,396,000 

รวม  127  64,718,555  88  59,505,000  78  110,129,600  293  234,353,155 
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5.ผลการดาํเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ.   2560-2562)  
 

 

ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการท่ีเสร็จ  จํานวนโครงการ 

ท่ีอยูระหวางดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 

ยังไมดําเนินการ 

จํานวนโครงการท่ีี

มีการยกเลิก 

จํานวนโครงการ 
ท้ังหมด 

จํานวน   รอยละ  จํานวน   รอยละ  จํานวน   รอยละ  จํานวน   รอยละ  จํานวน  รอยละ 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและ

พัฒนาแหลงน้ํา 

40  76.47  -  -  12  23.53  -  -  52  100 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  44  88  -  -  6  12  -  -  50  100 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองการบริหาร  13  86.66  -  -  2  13.34  -  -  15  100 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ   สงเสริมการ

ลงทุน   การคาและการเกษตร 

1  25  -  -  3  75  -  -  4  100 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

6  100  -  -  -  -  -  -  6  100 

รวม  104  81.88  3  -  23  18.25  -  -  127  100 
 
หมายเหตุ   โครงการตามแผนพัฒนาสามปี   พ.ศ.   2560-2562         จาํนวน      127      โครงการ 
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6.   การเบกิจา่ยงบประมาณปี   2560   (งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ   พ.ศ.2560   รวมทัง้หมด   58,965,610   บาท) 
 
  

 

ยุทธศาสตร 

งบตามเทศบัญญัติ  เงินสะสม  งบอ่ืนๆ  รวม 

จํานวนเงิน   รอยละ  จํานวน   รอยละ  จํานวน   รอยละ  จํานวน   รอยละ 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

และพัฒนาแหลงน้ํา 

8,188,555  13.88  5,107,000  8.66  -  -  13,295,555   22.54 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  22,049,020  37.39  -  -  -  -  22,049,020  37.39 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองการบริหาร  5,015,123  8.50  -  -  -  -  5,015,123  8.50 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ   สงเสริม

การลงทุน   การคาและการเกษตร 

25,000  0.04  -  -  -  -  25,000  0.04 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

2,178,000  3.69  -  -  -  -  2,178,000  3.69 

รวม  37,455,698  63.50  5,107,000  8.66  -  -  39,169,698  72.16 
 
 
งบประมาณท่ีตัง้รับไวทั้ง้หมดทัง้งบประมาณตามขอ้บัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจาํปี   และงบอ่ืน   ๆ    ท่ีดาํเนินการ   รวมทัง้หมด         58,965,610.-   บาท 
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โครงการท่ีลงนามสัญญา   (ปงบประมาณ   2560)   ผานระบบ   e   –plan   (ขอมูล   ณ   วันท่ี   30   กันยายน   2560) 

เทศบาลตําบลคําอาฮวน      อําเภอเมืองมุกดาหาร      จังหวัดมุกดาหาร 

 

1.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐานและพัฒนาแหลงน้ํา 

ท่ี  ช่ือโครงการ  แหลงงบประมาณ  ผูรับจาง  ระยะเวลาการ

ดําเนินงาน 
สวนงาน 

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

ท่ีอนุมัติ(บาท)  ท่ีจายจริง(บาท) 

1  โครงการกอสรางถนนลูกรัง   บานเหมืองบา   หมู   2  35,000  33,900  บริษัทดงหลวงท่ีปรึกษาจํากัด  30  กองชาง   

2  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   บานพรานอน   หมู   4  174,000  171,000  หจก.อุปครุฑการคากิจเจริญ  60  กองชาง   

3  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   บานคําเม็ก   หมู   6  218,000  216,700  บริษัทดงหลวงท่ีปรึกษาจํากัด  30  กองชาง   

4  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   บานแสงอรุณ   หมู   14  185,000  182,000  หจก.อุปครุฑการคากิจเจริญ  60  กองชาง   

5  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   บานเหมืองบา   หมู   16  406,000  403,000  หจก.อุปครุฑการคากิจเจริญ  60  กองชาง   

6  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   บานพรานอน   หมู   4  396,000  393,000  หจก.อุปครุฑการคากิจเจริญ  60  กองชาง   

7  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   บานเหมืองบา   หมู   16  205,000  202,000  หจก.อุปครุฑการคากิจเจริญ  60  กองชาง   

8  โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก   บานคําเขือง   หมู   3  941,000  644,800  รานชันวาพงษการโยธาและวัสดุกอสราง  240  กองชาง   

9  โครงการขยายเขตไฟฟาบานดงมัน   หมู   5  92,198  92,197.62  การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร  1  กองชาง   

10  โครงการขยายเขตไฟฟา   รอบนอกหมูบาน   บานเหลาคราม   หมู   12   (ไป
ทางบานโนนสะอาด) 

51,898  51,897.14  การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร  1  กองชาง   

11  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   บานคําอาฮวน   ม.1คุม
บางนา 

462,000  459,000  หจก.อุปครุฑการคากิจเจริญ  60  กองชาง   

12  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   ม.10   บานโคงสําราญ  482,000  480,500  หจก.ภัคพงษวิศวกรรม  30  กองชาง   

13  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   ม.11   บานนิคมหนองแต  500,000  497,800  หจก.ภัคพงษวิศวกรรม  30  กองชาง   

14  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   บานคําอาฮวน   หมู   15 
   (คุมพรทิพย) 

500,000  498,800  บริษัทดงหลวงท่ีปรึกษาจํากัด  30  กองชาง   
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ท่ี  ช่ือโครงการ  แหลงงบประมาณ  ผูรับจาง  ระยะเวลาการ

ดําเนินงาน 
สวนงาน 

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

ท่ีอนุมัติ(บาท)  ท่ีจายจริง(บาท) 

15  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   บานเหลาคราม   หมู   9 
(บานนายจันทร-ลานตลาดนัด) 

500,000  499,000  บริษัทดงหลวงท่ีปรึกษาจํากัด  30  กองชาง   

16  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   บานพรานอน   หมู   13  500,000  498,000  บริษัทกิตติธัช   เคที   จํากัด  30  กองชาง   

17  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   บานเหลาคราม   หมู   12 
(หลังโรงเรียน) 

500,000  497,800  บริษัทดงหลวงท่ีปรึกษาจํากัด  30  กองชาง   

18  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   ม.6   บานคําเม็ก  211,000  209,800  บริษัทดงหลวงท่ีปรึกษาจํากัด  30  กองชาง   

19  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   บานแสงอรุณ   หมู   14 
(บานนายจอน) 

500,000  498,000  บริษัทกิตติธัช   เคที   จํากัด  30  กองชาง   

20  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   บานเหมืองบา   หมู   2 
(หาแยกแสงสวาง) 

500,000  498,000  บริษัทกิตติธัช   เคที   จํากัด  30  กองชาง   

21  โครงการกอสรางถนนลูกรัง   ม.15   บานคําอาฮวน   (ขาง 
สนง.ปศุสัตว 

200,000  198.500  บริษัทดงหลวงท่ีปรึกษาจํากัด  30  กองชาง   

22  โครงการขยายเขตไฟฟา   บานคําเขือง   ม.3   (นานายช่ืน)  617,298  617,297.98  การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัด
มุกดาหาร 

1  กองชาง   

23  โครงการขยายเขตไฟฟา   ม.10   บานโคงสําราญ   (ทางไปปาชา)  139,412  139,411.37        การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัด 
      มุกดาหาร 

1  กองชาง   

24  โครงการติดต้ังไฟสองสวาง   ม.1   บานคําอาฮวน   (ขางสวนสุขภาพ)  73,273  73,272.54  การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัด
มุกดาหาร 

1  กองชาง   

25  โครงการขยายเขตไฟฟา   ม.16   บานเหมืองบา(บาน   ผช.อวน)  39,158  39,157.72  การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัด
มุกดาหาร 

1  กองชาง   

26  โครงการขยายเขตไฟฟา   ม.7   บานโนนสะอาด(ไปหวยมหาราช)  96,913   96,912.04  การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัด 
มุกดาหาร 

1  กองชาง   
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ท่ี  ช่ือโครงการ  แหลงงบประมาณ  ผูรับจาง  ระยะเวลาการ

ดําเนินงาน 
สวนงาน 

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

ท่ีอนุมัติ(บาท)  ท่ีจายจริง(บาท) 

27     โครงการขยายเขตไฟฟา   ม.2   บานเหมืองบา   (แยกวัดคําเดือนหา)  103,566  103,565.30  การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร  1  กองชาง   

28  โครงการขยายเขตไฟฟา   ม.8   บานโคกสูงนอย   (อุทยาน)  47,602  47,601.09  การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร  1  กองชาง   

29     โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   บานโคงสําราญ   หมู   10
(หนาโรงเรียน) 

76,000  75,200  หจก.ภัคพงษวิศวกรรม  30  กองชาง   

30     โครงการกอสรางถนนคันดิน   เขาพ้ืนท่ีการเกษตร   บานพรานอน 
หมู   4   (หนองเซียงมอง) 

300,000  298,000  บริษัทกิตติธัช   เคที   จํากัด  30  กองชาง   

31  โครงการหอถังสูงและระบบทอน้ําจายน้ําประปาหมูบาน   บาน
พรานอน   หมู   13 

85,000  83,300  หจก.โนรี  30  กองชาง   

32  โครงการขยายเขตไฟฟา   บานแสงอรุณ   หมู   14   -ม.5  33,256  33,255.60  การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร  1  กองชาง   

33  โครงการขยายเขตไฟฟา   บานโคกสูงนอย   หมู   8   (หนองปลาปาก)  144,594  144,593.38  การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร  1  กองชาง   

34  โครงการขยายเขตไฟฟาบานโนนสะอาดหมู   7   (หลังโรงเรียน)  70,867  70,866.10  การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร  1  กองชาง   

35  โคางการขยายเขตไฟฟา   บานหนองแต   หมู   11   (2เสนทาง)  217,067  217,066.62  การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร  1  กองชาง   

36     โครงการขยายเขตไฟฟา   บานดงมัน   หมู   5   (ขางบานผูใหญบาน)  15,235  15,234.66  การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร  1  กองชาง   

37  โครงการติดต้ังไฟสองสวาง   บานคําอาฮวน   หมู   15   (หนาวัดปาอรัญ
วาสี) 

48,275  48,274.13  การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร  1  กองชาง   

38  โครงการขยายเขตไฟฟา   บานแสงอรุณ   หมู   14   (วัดอรุณวนาราม)  154,871  154,870.73  การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร  1  กองชาง   

39  โครงการขยายเขตไฟฟา   บานคําอาฮวน   หมู   15   (หนองคํายาว)  81,072  81,071.76  การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร  1  กองชาง   

40  โครงการซอมสรางถนนลาดยางสายคําเม็ก-โนนสะอาด  3,393,000  3,200,000  บริษัทศิรินิยม   (2525)   จํากัด  1  กองชาง   

  รวม  13,295,555  12,566,345         
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2.   ยุทธศาสตร์ดา้นสังคมและคุณภาพชีวติ 

ท่ี  ช่ือโครงการ  แหลงงบประมาณ  ผูรับจาง  ระยะ

เวลาการ

ดําเนิน

งาน 

สวนงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ท่ีอนุมัติ(บาท)  ท่ีจายจริง(บาท) 

1  โครงการอาหารเสริม(นม)สําหรับนักเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  571,030  471,475.62  บ.เชียงใหมเฟรชมิลค  1  งานการศึกษา   

2  โครงการอาหารเสริม(นม)สําหรับนักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาล  1,500,390  1,496,596.04  บ.เชียงใหมเฟรชมิลค  1  งานการศึกษา   

3  โครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  1,460,000  739,040  -  1  งานการศึกษา   

4     โครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด 
สพฐ.ในเขตเทศบาลตําบลคําอาฮวน 

3,132,000  1,566,000  -  1  งานการศึกษา   

5     โครงการจัดแสดงผลงานหนูนอยของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   ป   2560  15,000  14,100  รานคลังสํานักงาน  1  งานการศึกษา   

6  โครงการทุนการศึกษาผูดูแลเด็กในเขตเทศบาลตําบลคําอาฮวน  30,000  30,000  นางสาวรักษยา   ไชยายงค  1  งานการศึกษา   

7     โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาเปนคา
สาธารณูปโภค 

35,400  35,400  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   8   แหง  1  งานการศึกษา   

8     โครงการวันเด็กแหงชาติ  100,000  14,100  งานการศึกษา  1  งานการศึกษา   

9     โครงการกอสรางกําแพงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   บานโคกสูง   ม.8  250,000  247,000  หจก.อุปครุฑการคากิจเจริญ  60  กองชาง   

10     โครงการชวยเหลือเบ้ืองตนแกผูปวยฉุกเฉิน   (หนวยกูชีพเทศบาล
ตําบลคําอาฮวน) 

600,000  438,000  อาสาสมัครกูชีพ  30  งานสาธารณสุข   

11     โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรม   วันอสม.  10,000  9,800  รพ.สต.เหมืองบา   และ 
รพ.สต.โนนสะอาด 

1  งานสาธารณสุข   

12  โครงการรณรงคและฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา  50,000  43,825   
รานรวมปศุสัตว 

1  งานสาธารณสุข   

13     โครงการจัดซ้ือเวชภัณฑประจําศูนยกูชีพวัสดุวิทยาศาสตรการ
แพทย 

120,000  116,941  บริษัท   ฟอรเต   2014   จํากัด  7  งานสาธารณสุข   

14  53.   โครงการฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข
มูลฐาน 

10,000  9,985  อาสาสมัครสาธารณสุข 
ประจําหมูบาน 

1  งานสาธารณสุข   
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ท่ี  ช่ือโครงการ  แหลงงบประมาณ  ผูรับจาง  ระยะเวลา

การดําเนิน

งาน 

สวนงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ท่ีอนุมัติ(บาท)  ท่ีจายจริง(บาท) 

15     โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  240,000  320,000  กองทุนหลักประกันสุขภาพ 
แหงชาติ 

1  งานสาธารณสุข   

16  โครงการสงเสริมการบําบัดฟนฟูผูเสพ   หรือฝกอบรมใหความรูเร่ืองยาเสพติดแก
ประชาชนท่ัวไป 

30,000  29,850  -  1  งานสาธารณสุข   

17     โครงการสนับสนุนชมรม   to   be   number   one      ตําบล                        คําอาฮวน  10,000  9,720  ชมรม   to   be   number   one 
ตําบลคําอาฮวน 

1  งานสาธารณสุข   

18     โครงการรวมกิจกรรมวันตอตานยาเสพติดโลก  7,000  6,500  รานคลังสํานักงาน  1  งานสาธารณสุข   

19     โครงการสนับสนุนกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตเพ่ือถวายเปนพระราชกุศลแด
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ 

5,000  5,000  อําเภอเมืองมุกดาหาร  1  งานสาธารณสุข   

20     โครงการใหความรูเร่ืองโรคเอดสและเพศศึกษา  15,000  14,850  นางสาวเยาวเรศ      ชาธิพา  1  งานสาธารณสุข   

21  โครงการสืบสานงานประเพณีบุญบ้ังไฟ   ประจําป   2560  300,000  299,800  นายวสันต      รักถ่ิน  1  งานการศึกษา   

22     โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในวันแมแหงชาติ  30,000  0.00  -  1  งานการศึกษา   

23  โครงการขอรับการอุดหนุนการจัดงานกาชาดและงานประจําป   จังหวัด
มุกดาหาร   ประจําป   2560 

25,000  25,000  อําเภอเมืองมุกาหาร  1  งานการศึกษา   

24     โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมบุญประเพณีเอกลักษณประจําหมูบาน  130,000  130,000  16   หมูบาน   ตําบลคําอาฮวน  1  งานการศึกษา   

25     โครงการสนับสนุนคายวิปสนากรรมฐานบานนิคมหนองแต  30,000  30,000  บานหนองแต  1  งานการศึกษา   

26  โครงการสนับสนุนบุญผะเหวดบานโนนสะอาด   ม.7  30,000  30,000  บานโนนสะอาด  1  งานการศึกษา   

27     โครงการฝกอบรมอาชีพ  40,000  35,355  กลุมอาชีพตําบลคําอาฮวน  1  งานการศึกษา   

28  โครงการเสริมสรางความเขมแข็งและสงเสริมความสัมพันธในครอบครัว  10,000  8,500  รานคลังสํานักงาน    งานการศึกษา   

29  โครงการพัฒนากลุมสตรีตําบลคําอาฮวน  30,000  28,390  นางคําเวิน      ชาธิพา  1  กองสวัสดิการฯ   

30  โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนตําบลคําอาอวน  30,000  18,600  นางคําเวิน      ชาธิพา  1  กองสวัสดิการฯ   

31     โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน(
อปพร.)   ประจําป   2560 

15,000  14,780  รานเอกรันตการพิมพ  1  งานปองกันฯ   
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ท่ี  ช่ือโครงการ  แหลงงบประมาณ  ผูรับจาง  ระยะเวลา

การดําเนิน

งาน 

สวนงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ท่ีอนุมัติ(บาท)  ท่ีจายจริง(บาท) 

32     โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน   7   วันอันตราย
เทศกาลปใหม   2560 

47,600  47,600  รานอรอุมาพาฌิชย  1  งานปองกันฯ   

33     โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน   7   วันอันตราย 
เทศกาลสงกรานต   2560 

47,600  47,600  รานอรอุมาพาฌิชย  1  งานปองกันฯ   

34     โครงการฝกซอมแผนการปองกันและระงับอัคคีภัย   ป   2560  15,000  15,000  นางคําเวิน      ชาธิพา  1  งานปองกันฯ   

35     โครงการอบรมการเฝาระวังไฟปา  15,000  15,000  รานเอกรัตนการพิมพ  1  งานปองกันฯ   

36     โครงการรณรงคลดการเผาตอซังและลดการเผาในท่ีโลง  15,000  15,000  รานเอกรัตนการพิมพ  1  งานปองกันฯ   

37     โครงการสงเสริมและสนับสนุนการสรางความปรองดองและ
สมานฉันท 

20,000  35,650  รานราชสีหอารต  3  งานปองกันฯ   

38     โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอล   7   คน   ตานภัยยาเสพติดและเอดส 
ประจําป   2560 

50,000  28,500  -  1  งานสาธารณสุข   

39     โครงการสรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ   9,888,000  9,458,000  ผูสูงอายุในเขตตําบลคําอาฮวน  1  กองสวัสดิการสังคม   

40     โครงการสนับสนุนเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกคนพิการ  2,700,000  2,842,400  ผูพิการในเขตตําบลคําอาฮวน  1  กองสวัสดิการสังคม   

41     โครงการสนับสนุนเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส   (งบกลาง)  60,000  59,500  ผูปวยเอดสในเขตต.คําอาฮวน  1  กองสวัสดิการสังคม   

42  โครงการวันผูสูงอายุ   ป   2560  200,000  129,085  กองสวัสดิการฯ  1  กองสวัสดิการสังคม   

43  โครงการสนับสนุนกิจกรรมวันคนพิการ   ป   2560  15,000  0  -  1  กองสวัสดิการสังคม   

44  โครงการจัดซ้ือวัสดุเพ่ือปรับปรุงและซอมแซมบานผูยากไร 
ผูดอยโอกาส 

115,000  153,671  กองสวัสดิการฯ  1  กองสวัสดิการสังคม   

  รวม  22,049,020  19,085,613.66         
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3.   ยุทธศาสตร์ดา้นการเมืองการบริหาร 
  

ท่ี  ช่ือโครงการ  แหลงงบประมาณ  ผูรับจาง  ระยะเวลา

การดําเนิน

งาน 

สวนงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ท่ีอนุมัติ(บาท)  ท่ีจายจริง(บาท) 

1  โครงการอบรมช้ีแจงการจัดทําแผนชุมชนตําบลคําอาฮวน  1,500  1,500  กองวิชาการฯ  1  กองวิชาการฯ   

2  โครงการประชาคมหมูบานและระดับตําบลเพ่ือจัดทําแผน
พัฒนาสามป 

28,500  12,100  กองวิชาการฯ  1  กองวิชาการฯ   

3  โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานของผูบริหาร,สมาชิกสภา,
พนักงานเทศบาลตําบลคําอาฮวน 

250,000  164,610  สํานักปลัดฯ  3  สํานักปลัด   

4     โครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาล  718,000  341,644  บุคลากรทุกสวนงาน  1  ทุกสวนงาน   

5     โครงการสนับสนุนกองทุนบําเหน็จบํานาญ  522,460  505,303  กองทุนบําเหน็จบํานาญฯ  1  กองคลัง   

6     โครงการจัดเก็บภาษีนอกเวลาทําการ  0  0  งานจัดเก็บรายได  180  กองคลัง   

7     โครงการปรับปรุงสถานท่ีทํางาน    97,449.81  -  15  สํานักปลัด   

8     โครงการจัดซ้ือ   จัดหาครุภัณฑในการปฏิบัติงาน  2,791,663  2,791,663  -  7  สํานักปลัด   

9  โครงการจัดทําส่ือประชาสัมพันธองคกร  30,000  27,200  กองวิชาการฯ  1  สํานักปลัด   

10     โครงการจัดทําเวปไซตเทศบาลตําบลคําอาฮวน  5,000  4,770  กองวิชาการฯ  1  กองวิชาการฯ   

11     โครงการพัฒนาประสิทธิภาพศุนยรวมขาวสารการจัดซ้ือจัดจาง
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   ระดับอําเภอ   ป   2560 

15,000  0  กองวิชาการฯ  1  กองวิชาการฯ   

12     โครงการจางเหมาทําความสะอาดอาคาร   และดุแลสวนหยอม 
สวนสาธารณะ 

588,000  536,000  สํานักปลัดฯ  30  สํานักปลัด   

13     โครงการประดับธงตราสัญลักษณบริเวณเกาะกลางถนน 
หมายเลข   212(เสาไฟสองสวาง) 

65,000  64,000  สํานักปลัดฯ  1  สํานักปลัดฯ   

  รวม  5,015,123  4,546,240         
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4.   ยุทธศาสตร์ดา้นเศรษฐกิจ   สง่เสริมการลงทุน   การคา้และการเกษตร 
  

ท่ี  ช่ือโครงการ  แหลงงบประมาณ  ผูรับจาง  ระยะ

เวลาการ

ดําเนิน

งาน 

สวนงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ท่ีอนุมัติ(บาท)  ท่ีจายจริง(บาท) 

1  โครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือนและระดับชุมชน 

25,000  21,000  กองสวัสดิการฯ  1  กองสวัสดิการสังคม   

  รวม  25,000  21,000         
 
 
5.   ยุทธศาสตร์ดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 
  

ท่ี  ช่ือโครงการ  แหลงงบประมาณ  ผูรับจาง  ระยะ

เวลาการ

ดําเนิน

งาน 

สวนงาน 
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ท่ีอนุมัติ(บาท)  ท่ีจายจริง(บาท) 

1  โครงการปลูกปาชุมชน  5,000  5,000  งานสาธารณสุข  1  งานสาธารณสุข   

2  โครงการอบรม   รณรงคคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน   ประจําป 
2560 

10,000  9,875  งานสาธารณสุข  1  งานสาธารณสุข   

3  โครงการการจัดการน้ําเสียในชุมชน   ประจําป   2560  5,000  4,850  งานสาธารณสุข  1  งานสาธารณสุข   

4  โครงการจางเหมาจัดเก็บขยะในเขตเทศบาลตําบลคําอาฮวน  336,000  308,000  งานสาธารณสุข  30  งานสาธารณสุข   

5  โครงการกอสรางอาคารฌาปนสถาน   บานคําอาฮวน   911,000  909,000  หจก.วุฒิชัยกิจเจริญ  240  กองชาง   

6  โครงการกอสรางอาคารฌาปนสถาน   บานเหลาคราม   ม.8   ม.9 
   ม.12 

911,000  909,000  หจก.วุฒิชัยกิจเจริญ  240  กองชาง   

  รวม  2,178,000  2,145,725         
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โครงการท่ีไมสามารถดําเนินการได   (ปงบประมาณ   2560)   ผานระบบ   e   –plan   (ขอมูล   ณ   วันท่ี   30   กันยายน   2560) 

เทศบาลตําบลคําอาฮวน      อําเภอเมืองมุกดาหาร      จังหวัดมุกดาหาร 

ลําดับท่ี  โครงการ  งบประมาณ 
ท่ีไดรับการจัดสรร 

หนวยงานผูรับผิดชอบ  หมายเหตุ 

1  โครงการวันเด็กแหงชาติ  100,000  งานการศึกษา  ไมไดดําเนินการเน่ืองจากงดกิจกรรมร่ืนเริงในชวงของการถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว   รัชกาลท่ี   9   จึงมีการขอโอนงบประมาณเพ่ือดําเนินจัดซ้ือวัสดุไฟฟา   โอนเพิมคาบํารุง

รักษาและซอมแซม      และโอนเพ่ิมวัสดุยานพาหนะและขนสง 

2  โครงการสนับสนุนงบประมาณกองทุน

ตําบลนมแมเพ่ือพัฒนาการเด็กตําบลคํา

อาฮวน 

10,000  งานสาธารณสุข  ไมไดดําเนินการ 

3  โครงการวันลอยกระทง  30,000  อุดหนุนคณะกรรมการ

หมูบานคําเม็ก   ม.6 

ไมไดดําเนินการเน่ืองจากงดกิจกรรมร่ืนเริงในชวงของการถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว   รัชกาลท่ี   9   จึงมีการขอโอนงบประมาณเพ่ือดําเนินโครงการอบรมเรียนรูและเผยแพร

พระราชกรณียกิจเพ่ือแสดงความอาลัยและถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรม

หาภูมิพลอดุลยเดช. 

4  โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ําประปา

หมูบาน 

20,000  งานสาธารณสุข  ไมไดดําเนินการ 

5  โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเน่ืองใน

วันพอแหงชาติ 

30,000  งานการศึกษา  เน่ืองจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิิพลอดุลยเดชสวรรคต   จึงไมไดดําเนินโครงการ   มีการ

โอนงบประมาณเพ่ือดําเนินโครงการอบรมเรียนรูและเผยแพรพระราชกรณียกิจเพ่ือแสดงความ

อาลัยและถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

6  โครงการใหความรูแกกลุมสตรีตําบลคํา

อาฮวนเพ่ือปองกันการคามนุษย 

  กองสวัสดิการและสังคม  งบประมาณไมเพียงพอ  

7  โครงการรวมสงเสริมผูสูงอายุในการ 

อนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน 

  กองสวัสดิการและสังคม  งบประมาณไมเพียงพอ 

8  โครงการจัดเวทีประชาคมเพ่ือรับฟง

ความคิดเห็นของประชาชน 

3,000  กองวิชาการและแผนงาน  ไมไดดําเนินการ 

9  โครงการฝกอบรมใหความรูเร่ืองเขต

เศรษฐกิจพิเศษ 

15,000  กองวิชาการและแผนงาน  ไมไดดําเนินการเน่ืองจากยังไมมีความคืบหนาของโครงการในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษจึงโอนงบ

ประมาณเพ่ือดําเนินโครงการปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสาร   ทต.คําอาฮวน 



 

 

 


