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คานา
เทศบาลตําบลจัดตั้งขึ้นมาเพื่อทําหน้าที่ในการจัดทํา บํารุงรักษาและให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชน ซึ่งต่อมาได้รับการถ่ายโอนภารกิจการจัดการบริการสาธารณะจากส่วนราชการให้เทศบาลตําบลเป็น
หน่วยงานดําเนินการในการจัดการบริการสาธารณะมากยิ่งขึ้น
เทศบาลตําบลคําอาฮวนในฐานะหน่วยงานดําเนินงาน จึงได้จัดทําแผนพัฒนาสามปีขึ้นจากการ
ระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและจากสภาพปัญหาความต้องการของประชาชน รวมทั้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเทศบาลตําบล คําอาฮวน สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการบริหาร การพัฒนาตําบลเพื่อ แก้ไข ปัญหาและ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดประโยชน์และความพึงพอใจแก่
ประชาชน
แผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2560-2562) ฉบับนี้ คงจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลตําบล คําอาฮวนในการ
เพิ่มศักยภาพการบริหารการพัฒนาและการบริการสาธารณะ ตอบ สนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่
ประชาชนชาวตําบลคําอาฮวนอย่างยั่งยืนตลอดไป
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลคําอาฮวน
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ส่วนที่ 1
บทนา

1. ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตําบลคําอาฮวน เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา มีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน / โครงการที่จัดขึ้นสําหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความ
ต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า ครอบคลุมระยะเวลา
3 ปี โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจําทุกปี
แผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลตําบลเป็นการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การนําไปปฏิบัติเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ในการพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาสามปีเป็นเครื่องมือในการพัฒนาของท้องถิ่น เป็นเครื่องมือในการจัดทํางบประมา
รายจ่ายประจําปี โดยนําแผนงานกิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี ในปีที่จะจัดทํางบประมาณเพื่อให้กระบวนการจัดทํางบประมาณ
ด้วยความรอบคอบและผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน

2. วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
การจัดทําแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตําบลเพื่อกําหนดทิศทางเปูาหมายการพัฒนาของท้องถิ่นในระยะ3 ปี โดยมีการ
ทบทวนแผนพัฒนาทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
- เพื่อให้เกิดความแน่นอนของกิจกรรมที่ดําเนินการ โดยมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของโครงการ รวมทั้งประโยชน์
สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ/กิจกรรม
- เพื่อกําหนดรายละเอียดแผนงาน/กิจกรรมที่จะนําไปใช้ในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อไป
- เพื่อเป็นการควบคุมตรวจสอบการทํางานของคณะผู้บริหารว่ามีความสอดคล้องเป็นไปตามแผนพัฒนาสามปีที่กําหนด
หรือไม่

3. ขั้นตอนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
1. การออกประชาคมชี้แจงการจัดทําแผนพัฒนาสามปี เพื่อให้แต่ละหมู่บ้านจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านรวบรวมปัญหาความ
ต้องการเสนอมายังเทศบาลตํคําาบล
อาฮวน
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผน รวบรวมปัญหาความต้องการ แยกกลุ่มปัญหาความต้องการตามลักษณะของปัญหา
และจัดทําร่างแผนพัฒนาสามปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบล
3. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี แล้วนําเสนอต่อผู้บริหารเทศบาลตําบล
4. ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติแผนพัฒนาสามปี แจ้งสภาเทศบาลตําบลคําอาฮวน และประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี

4. ประโยชน์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
1. รู้แนวทาง /ทิศทางในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอนาคต
2. มีความแน่นอนของงาน / โครงการ/ กิจกรรมที่จการ
ะดําเนิน
3. มีรายละเอียดที่ชัดเจนที่จะนําไปใช้ในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อไป
4. สามารถเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการทํางานของคณะผู้บริหารในการจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี แ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม มีความสอดคล้องเป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี
เทศบาลขหรืองอไม่
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ส่วนที่ 2
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสาคัญของเทศบาลและสรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
....................................
1. สภาพทั่วไป
1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต
ตําบลคําอาฮวนเป็นตําบลหนึ่งในเขตอําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ห่างจากตัวอําเภอ
ไปทางทิศใต้ ประมาณ 7 กิโลเมตร ตามถนนชยางกรูหรือเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 ซึ่งเป็นเส้นทางหลัก
ของการคมนาคมของตําบลคําอาฮวน มีอาณาเขตติดต่อกับตําบลใกล้เคียงดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ เขตเทศบาลเมืองมุกดาหารและเขตตําบลมุกดาหาร อําเภอเมืองมุกดาหาร
ทิศใต้
ติดต่อกับ เขตตําบลดงเย็น อําเภอเมืองมุกดาหาร และเขตตําบลหนองแวง
อําเภอนิคมคําสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เขตตําบลนาสีนวน อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตําบลนาโสก อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
สภาตําบลคําอาฮวนได้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตําบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลง
วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539 และองค์การบริหารส่วนตําบลได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตําบล เมื่อวันที่
30
สิงหาคม 2550 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2550
1.2 เนื้อที่
พื้นที่ของตําบลคําอาฮวน ที่อยู่ในเขตการควบคุมของเทศบาลตําบลคําอาฮวน มีพื้นที่ประมาณ
140.72 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 87,950 ไร่
1.3 สภาพภูมิประเทศ
พื้นที่และลักษณะภูมิประเทศของตําบลคําอาฮวนมีลักษณะเป็นที่ราบสูงและมีภูเขาล้อมรอบแนว
เขตตําบลทั้งสามด้าน คือด้านทิศตะวันออกมีภูหิน ภูโปร่ง ภูรังและภูจอมศรี ทางด้านทิศใต้ มีภูวัด ภูรัง ภูขี้แก้ว
และภูหมากยาง ทางทิศตะวันตก มีภูเกี่ยวข้าว ภูอีเผิ่ม ภูหินขัน ส่วนในบริเวณพื้นที่ตอนกลางและตอนเหนือของ
ตําบลเป็นที่ราบ มีลําห้วยหลายสายไหลผ่าน ได้แก่ ห้วยงิ้ว ห้วยมหาราช ห้วยแคน และห้วยคํา ซึ่งยังไม่
สามารถนํามาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการเกษตรได้อย่างสูงสุด

1.4 สภาพภูมิอากาศ
- ฤดูหนาว จะอยู่ในช่วงเดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ จะได้รับลมมรสุมจากประเทศเพื่อนบ้านทําให้
อากาศเย็นลง มีความแห้งแล้ง มีลมพัด อากาศแปรปรวน ไม่แน่นอน โดยเริ่มมีอากาศเย็น หรือบางครั้งอาจยังมีผน
ฟูาคะนองได้
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- ฤดูร้อน จะอยู่ในช่วงเดือน มีนาคม – พฤษภาคม สภาพอากาศจะร้อน ซึ่งเป็นช่วงจากมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เป็นระยะที่ขั้วโลกเหนือหันหน้าเข้าหาวงอาทิตย์ โดยเฉพาะเดือน
เมษายน ดวงอาทิตย์อยู่ตรงกังศีรษะในเวลาเที่ยงวัน ทําให้ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์เต็มที่ สภาวะอากาศจึงร้อน
อบอ้าวทั่วไป จะมีอากาศร้อนและแห้งแล้ง จะคล้ายกับพื้นที่ภาคอีสานทั่วไป
- ฤดูฝน จะอยู่ในช่วงเดือน มิถุนายน – ตุลาคม เมื่อมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยและ
ร่องความกดอากาศต่ําพาดผ่านประเทศไทยทําให้มีฝนชุกทั่วไป ร่องความกดอากาศต่ํา ฝนจะเริ่มตกประปราย คือ
เริ่มการทํานาและปลูกข้าวต่อไป
1.5 เขตการปกครอง
เทศบาลตําบลคําอาฮวน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 2 เขต ทั้งหมด 16 หมู่บ้าน ดังนี้
เขตการปกครองที่ 1 ประกอบด้วย
หมู่ที่ 1 บ้านคําอาฮวน มีพื้นที่อยู่ในเขตเทศบาลเต็มหมู่บ้าน
หมู่ที่ 3 บ้านคําเขือง
มีพื้นที่อยู่ในเขตเทศบาลเต็มหมู่บ้าน
หมู่ที่ 4 บ้านพรานอ้น
มีพื้นที่อยู่ในเขตเทศบาลเต็มหมู่บ้าน
หมู่ที่ 5 บ้านดงมัน
มีพื้นที่อยู่ในเขตเทศบาลเต็มหมู่บ้าน
หมู่ที่ 10 บ้านโค้งสําราญ
มีพื้นที่อยู่ในเขตเทศบาลเต็มหมู่บ้าน
หมู่ที่ 13 บ้านพรานอ้น
มีพื้นที่อยู่ในเขตเทศบาลเต็มหมู่บ้าน
หมู่ที่ 14 บ้านแสงอรุณ
มีพื้นที่อยู่ในเขตเทศบาลเต็มหมู่บ้าน
หมู่ที่ 15 บ้านคําอาฮวน มีพื้นที่อยู่ในเขตเทศบาลเต็มหมู่บ้าน
เขตการปกครองที่ 2 ประกอบด้วย
หมู่ที่ 2 บ้านเหมืองบ่า
มีพื้นที่อยู่ในเขตเทศบาลเต็มหมู่บ้าน
หมู่ที่ 6 บ้านคําเม็ก
มีพื้นที่อยู่ในเขตเทศบาลเต็มหมู่บ้าน
หมู่ที่ 7 บ้านโนนสะอาด
มีพื้นที่อยู่ในเขตเทศบาลเต็มหมู่บ้าน
หมู่ที่ 8 บ้านโคกสูง
มีพื้นที่อยู่ในเขตเทศบาลเต็มหมู่บ้าน
หมู่ที่ 9 บ้านเหล่าคราม
มีพื้นที่อยู่ในเขตเทศบาลเต็มหมู่บ้าน
หมู่ที่ 11 บ้านหนองแต้
มีพื้นที่อยู่ในเขตเทศบาลเต็มหมู่บ้าน
หมู่ที่ 12 บ้านเหล่าคราม
มีพื้นที่อยู่ในเขตเทศบาลเต็มหมู่บ้าน
หมู่ที่ 16 บ้านเหมืองบ่า มีพื้นที่อยู่ในเขตเทศบาลเต็มหมู่บ้าน
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แผนที่ตําบลคําอาฮวน

1.6 ประชากร

ตําบลคําอาฮวนมีทั้งหมด 16 หมู่บ้าน มีประชากรรวมทั้งสิ้น 12,481 คน เป็นชาย 6,285 คน
เป็นหญิง 6,196 คน จํานวน 4,083 ครัวเรือน
จานวนประชากร
ชื่อหมู่บ้าน
จานวนครัวเรือน
ชาย
หญิง
รวม
1. บ้านคําอาฮวน
400
376
776
294
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2. บ้านเหมืองบ่า
3. บ้านคําเขือง
4. บ้านพรานอ้น
5. บ้านดงมัน
6. บ้านคําเม็ก
7. บ้านโนนสะอาด
8. บ้านโคกสูง
9. บ้านเหล่าคราม
10. บ้านโค้งสําราญ
11. บ้านหนองแต้
12. บ้านเหล่าคราม
13. บ้านพรานอ้น
14. บ้านแสงอรุณ
15. บ้านคําอาฮวน
16. บ้านเหมืองบ่า
รวม

333
366
384
386
455
453
543
491
419
328
350
427
352
341
257
6,285

311
340
378
410
455
466
487
465
406
308
369
413
398
349
265
6,196

644
706
762
796
910
919
1,030
956
825
636
719
840
750
690
522
12,481

205
234
231
232
321
297
350
299
230
290
208
256
213
208
215
4,083

ข้อมูล ณ 5 เมษายน 2559 เทศบาลตาบลคาอาฮวน
จํานวนประชากรแยกตามอายุ
อายุ
0-2
3-6
7-12
13 - 18
19 - 25
26-30
31-40
41 - 49
50 - 59
60 - 69
70 - 79
80 - 89
90 ปีขึ้นไป
รวม

ชาย
226
321
468
958
666
481
1,163
957
724
354
188
46
7
6,285

หญิง
224
300
460
522
606
530
1,053
909
666
412
200
95
13
6,196

ข้อมูล ณ 5 เมษายน 2559 เทศบาลตาบลคาอาฮวน

รวม
450
621
928
1,480
1,272
1,011
2,216
1,866
1,390
766
388
141
20
12,481
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2. โครงสร้างพื้นฐาน
2.1 การคมนาคมขนส่ง
การคมนาคมขนส่งในเขตเทศบาลตําบลคําอาฮวน ใช้ถนนเป็นเส้นทางคมนาคมหลัก ซึ่งถนนสายหลักใน
พื้นที่ ได้แก่ ถนนของกรมทางหลวง และของกรมทางหลวงชนบท ส่วนถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านและซอยต่างๆ
ส่วนมากเป็นถนนของเทศบาลตําบลคําอาฮวนเอง โดยสรุปได้ดังนี้
1. ถนนลาดยางของกรมทางหลวง มี 1 สาย ได้แก่
- ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 212 (มุกดาหาร-อุบลราชธานี)
2. ถนนลาดยางของกรมทางหลวงชนบทมี 2 สายซึ่งในปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้แก่
- ถนนลาดยาง คําอาฮวน - พรานอ้น
- ถนนลาดยาง คําอาฮวน – เหล่าคราม

3. ถนนเทศบาลมีทั้งสิ้น ดังนี้
ลําดับที่
ชื่อหมู่บ้าน
1-9

บ้านคําอาฮวน
หมู่ 1,15

10
11
12
13
14-20 บ้านเหมืองบ่า
หมู่ 2,16
21
22
23
24-33 บ้านคําเขือง หมู่ 3
บ้านแสงอรุณ หมู่ 14
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43-47 บ้านพรานอ้น หมู่ 4

ชื่อสายถนน

ระยะเริ่มจากบริเวณไหนถึงบริเวณไหน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
9 สาย
-สายบ้านคําอาฮวน-คุ้มบางนา
-สายคําอาฮวน-หนองแต้
-สายคําอาฮวน-แสงอรุณ
-สายคําอาฮวน-คําเม็ก
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
7 สาย
-เหมืองบ่า ม.16 (ภายในหมู่บ้าน)
-เหมืองบ่า ม.16- คําเม็ก
-เหมืองบ่า ม.16- ศูนย์ไหม
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
10 สาย
-สายบ้านคําเขือง- บ้านพรานอ้น ม.4
-สายบ้านคําเขือง
-สายบ้านคําเขือง-บ้านแสงอรุณ
-สายบ้านคําเขือง-บ้านดงมัน
-สายบ้านคําเขือง-บ้านพรานอ้น
-สายบ้านแสงอรุณ (เข้าพื้นที่เกษตร)
-สายบ้านแสงอรุณ-บ้านเหมืองบ่า
-สายบ้านแสงอรุณ –บ้านคําเขือง
-สายบ้านแสงอรุณ-บ้านพรานอ้น
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

ถนนลูกรัง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนลูกรัง
ถนนลูกรัง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนลูกรัง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ระยะทาง
(เมตร)
2,610
1,500
5,000
950
2,500
2,287
1,000
1,750
1,500
2,890
1,570
5,000
3,100
7,600
3,000
1,500
2,000
800
3,100
2,000
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48
49
50
51
52

ลําดับที่
53
54

บ้านพรานอ้น หมู่ 13

ชื่อหมู่บ้าน

ถนนลูกรัง

ชื่อสายถนน

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

ระยะเริ่มจากบริเวณไหนถึงบริเวณไหน

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 5
ถนนลูกรัง
สาย
-สายบ้านดงมัน –บ้านแสงอรุณ ม.14
55-60 บ้านคําเม็ก หมู่ 6
ถนนคอนเกรีตเสริม
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 6
61
เหล็ก
สาย
62
ถนนลาดยาง
-ถนนลาดยางบ้านคําเม็ก –โนนสะอาด
63
ถนนลูกรัง
-สายบ้านคําเม็ก 1
64
-สายบ้านคําเม็ก 2
-สายบ้านคําเม็ก 3
65-68 บ้านโนนสะอาด หมู่ 7 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 4
69
ถนนลูกรัง
สาย
ลําดับ
ที่
70

บ้านดงมัน หมู่ 5

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อสายถนน

ระยะเริ่มจากบริเวณไหนถึงบริเวณไหน

-สายบ้านโนนสะอาด-บ้านเหล่าคราม ม.
12
71
-สายบ้านโนนสะอาด-นาโนนก่อ
73
-สายบ้านโนนสะอาด-นาหนองแวง
-สายบ้านโนนสะอาด -นาเตย
73-76 บ้านโคกสูงน้อย หมู่ 8 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 4
สาย
77
ถนนลูกรัง
-สายหนองดอนสวรรค์-หนองปลาปาก
78
-สายบ้านโคกสูงน้อย-บ้านเหล่าคราม ม.9
79
-สายบ้านโคกสูงน้อย
80- บ้านเหล่าคราม หมู่
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
86 9,12
ถนนลูกรัง
7 สาย
87
-บ้านเหล่าคราม ม.9 (ภายในหมู่บ้าน)
-สายบ้านเหล่าคราม ม.9-บ้านหนองแต้
88
-สายปุาช้า ม.12 – วัดบ้านโคกสูง
-สายบ้านเหล่าคราม ม.9
89
-สายบ้านเหล่าคราม ม.12(หนองผักแว่น)

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

ระยะทาง
(เมตร)
1,270
2,075
1,690
1,992
1,300
2,400
1,540
1,670
1,640
ระยะทาง
(เมตร)
1,450

1,320
2,500
600
2,100
1,760
800
3,000
850
293
1,650
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ลําดับ
ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อสายถนน

90
91
92
93
94
95-99 บ้านโค้งสําราญ หมู่ 10 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
100
ถนนลูกรัง
101
102
103
104-110 บ้านหนองแต้ หมู่ 11
111
112
113

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนลูกรัง

ระยะเริ่มจากบริเวณไหนถึงบริเวณไหน
-สายบ้านเหล่าคราม ม.9
-สายบ้านเหล่าคราม ม.12 (หนอง
ผักแว่น)
-สายบ้านเหล่าคราม ม.9 (เข้าพื้นที่
เกษตร)
-สายเหล่าคราม ม.9-เหล่าคราม ม.12
-สายบ้านเหล่าคราม ม.9 (วัดภูศรีแก้ว)
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
5สาย
-สายบ้านโค้งสําราญ 1
-สายบ้านโค้งสําราญ 2
-สายบ้านโค้งสําราญ 3
-สายบ้านโค้งสําราญ 4
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
7 สาย
-สาย ตชด. –คําอาฮวน
-สายบ้านหนองแต้ 1 (ภายในหมู่บ้าน)
-สายบ้านหนองแต้ 2 (ภายในหมู่บ้าน)

2.2 สาธารณูปโภค
การไฟฟูา
ในปัจจุบันในเขตเทศบาลมีไฟฟูาแรงต่ําครอบคลุมเกือบทุกหลังคาเรือน คิดเป็น
ร้อยละ 97 ของครัวเรือนทั้งหมด โดยการไฟฟูาส่วนภูมิภาค และโดยการอุดหนุนงบประมาณจากเทศบาล
ส่วนไฟฟูาแสงสว่างสาธารณะครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 80 ของพื้นที่ทั้งหมด
การประปา ปัจจุบันในเขตเทศบาลตําบลคําอาฮวนระบบประปาหมู่บ้านทั้งหมด 30 แห่ง ดังนี้
1. ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่(กรมทรัพยากรน้ํา) มี 3 แห่ง
- บ้านคําเขือง หมู่ 3
- บ้านคําเม็ก หมู่ 6
- บ้านคําอาฮวน หมู่ 15
2. ระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ (กรมทรัพยากรน้ํา) มี 2 แห่ง
- บ้านโค้งสําราญ หมู่ 10
- บ้านหนองแต้ หมู่ 11
3. ระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ (กรมอนามัย) มี 1 แห่ง
- บ้านโนนสะอาด หมู่ 7
4. ประปาหอถึงแชมเปน (กรมโยธา) มี 3 แห่ง

ระยะทาง
(เมตร)
293
1,650
2,800
1,500
1,350
1,050
480
2,500
700
1,600
150
2,800
3,600
2,800

12
- บ้านพรานอ้น หมู่ 4
- บ้านเหล่าคราม หมู่ 9
- บ้านเหล่าคราม หมู่ 12
5. ระบบประปามาตรฐาน ก.และ ข. (กรมโยธา) มี 14 แห่ง
- บ้านคําอาฮวน หมู่ 1
- บ้านเหมืองบ่า หมู่ 2
- บ้านคําเขือง หมู่ 3
- บ้านดงมัน หมู่ 5
- บ้านโนนสะอาด หมู่ 7
- บ้านโคกสูง หมู่ 8
- บ้านเหล่าคราม หมู่ 9
- บ้านหนองแต้ หมู่ 11 มี 2 แห่ง
- บ้านเหล่าคราม หมู่ 12
- บ้านพรานอ้น หมู่ 13 มี 3 แห่ง
- บ้านเหมืองบ่า หมู่ 16
6. ระบบประปาหอถึงแชมเปน (กรมทรัพยากรน้ํา) มี 7 แห่ง
- บ้านคําอาฮวน หมู่ 1
- บ้านโนนสะอาด หมู่ 7
- บ้านโคกสูง หมู่ 8
- บ้านโค้งสําราญ หมู่ 10
- บ้านเหล่าคราม หมู่ 12
- บ้านพรานอ้น หมู่ 13
- บ้านแสงอรุณ หมู่ 14
3. ข้อมูลด้านสังคม
ความเป็นอยู่ของประชาชนภายในเขตเทศบาลส่วนใหญ่ก้ํากึ่งกันระหว่างสังคมเมืองและสังคมชนบท จะมี
ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่พึ่งพาอาศัยกันและกัน และมีความใกล้ชิดกันทางสายเลือดวงศ์ตระกูล มีความสามารถในการ
รวมกลุ่มเพื่อประชุมหรือประชาคมหมู่บ้านได้ในระดับปานกลาง

3.1 การศึกษา
เทศบาลตําบลคําอาฮวน มีสถานศึกษาในพื้นที่ของเทศบาลตําบลคําอาฮวน สํานักงานเขตพื้นที่การ
ประถมศึกษามุกดาหาร จํานวน 9 แห่ง คือ
1. โรงเรียนบ้านคําอาฮวนศรีสุราษฎร์ หมู่ที่ 1
2. โรงเรียนบ้านเหมืองบ่า
หมู่ที่ 2
3. โรงเรียนบ้านคําเขือง หมู่ที่ 3
4. โรงเรียนบ้านพรานอ้น หมู่ที่ 4
5. โรงเรียนบ้านดงมัน หมู่ที่ 5
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6. โรงเรียนบ้านคําเม็ก หมู่ที่ 6
7. โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1 หมู่ที่ 7
8. โรงเรียนบ้านเหล่าคราม หมู่ที่ 12
9. โรงเรียนบ้านโค้งสําราญ หมูที่ 10
โรงเรียนที่อยู่ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา นครพนม จํานวน 1 แห่ง คือ
- โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม
เทศบาลตําบลคําอาฮวน มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 8 ศูนย์ ดังนี้
ลําดับ
จํานวนเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก/
ชื่อศูนย์
ที่
(คน)
ผู้ช่วยครู(คน)
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคําอาฮวน
56
2
2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองบ่า
30
2
3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีชมชื่น
57
4
4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสะอาด
31
2
5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสูง
40
2
6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโค้งสําราญ
38
2
7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวัน
31
2
8 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศิลา
60
4

หมายเหตุ

3.2 สถาบัน และองค์กรศาสนา
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลคําอาฮวน จํานวน แห่ง ที่พักสงฆ์
แห่ง คือ
1. วัดปุาอรัญญิกาวาส บ้านคําอาฮวน หมู่ที่ 1
2. วัดปุาสามัคคี บ้านเหมืองบ่า หมู่
2
3. วัดอัมพวัน บ้านคําเขือง แสงอรุณ หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 14
4. วัดศรีชมชื่น บ้านพรานอ้น หมู่ที่ 4 ,13
5. วัดภูวัด บ้านดงมัน หมู่ที่ 5
6. วัดบ้านคําเม็ก บ้านคําเม็ก หมู่ที่ 6
7. วัดมาลัยวัลย์ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 7
8. วัดปุาสามัคคี บ้านโคกสูงน้อย หมู่ที่ 8
9. วัดโพธิ์ศิลา บ้านเหล่าคราม หมู่ที่ 9,12
10. วัดเวฬุวรรณ บ้านโค้งสําราญ หมู่ที่ 10
11. วัดหนองแต้ บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 11
13. วัดปุาคําอาฮวน บ้านคําอาฮวน หมู่ที่ 15
16. วัดปุาคําเดือนห้า บ้านเหมืองบ่า หมู่ 16
17. ที่พักสงฆ์ จํานวน 10 แห่ง
3.3 การสาธารณสุข
ภายในเขตเทศบาลตําบลคําอาฮวนมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล จํานวน 2 แห่ง คือ
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1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล บ้านเหมืองบ่า มีบุคลากร จํานวน 4 คน ประกอบด้วย
- นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ จํานวน 2 คน
- พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ จํานวน 2 คน
จํานวนการเจ็บปุวยด้วยโรค 5 อันดับแรก ปี 2555
1. โรคระบบทางเดินหายใจ จํานวน 1,425 คน
2. โรคระบบไหลเวียนเลือด จํานวน 691 คน
3. โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาลิสัม จํานวน 669 คน
4. โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง จํานวน 652 คน
5. โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก จํานวน 362 คน
- คลินิก จํานวน 2 แห่ง
- หมอพื้นบ้าน จํานวน 2 แห่ง
2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล บ้านโนนสะอาด มีบุคลากร จํานวน 4 คน ประกอบด้วย
- ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล จํานวน 1 คน
- พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ จํานวน 2 คน
- เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชํานาญงาน จํานวน 1 คน
- ลูกจ้างรายวัน จํานวน 4 คน

- จํานวนการเจ็บปุวยด้วยโรค 5 อันดับแรก ปี 2555
1. โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง จํานวน 1,836 คน
2. โรคระบบทางเดินหายใจ จํานวน 871 คน
3. โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาลิสึม จํานวน 545 คน
4. โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก จํานวน 478 คน
5. อาการที่ไม่อาจแยกโรคได้ จํานวน 450 คน
- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จํานวน - แห่ง
- สถานพยาบาลเอกชน จํานวน - แห่ง
- ศูนย์สาธารณสุขชุมชน จํานวน - แห่ง
- อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จํานวน 220 คน
3.4 สถานที่ราชการ มีสถานที่ราชการ แห่ง คือ
1. สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
2. ด่านกักกันสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
3. นิคมสหกรณ์หนองแต้
4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล บ้านเหมืองบ่า
5. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล บ้านโนนสะอาด
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4. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
4.1 อาชีพ
สืบเนื่องมาจากลักษณะภูมิประเทศ และพื้นที่ส่วนใหญ่ของตําบลคําอาฮวนมีสภาพเหมาะแก่การ
เกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ จึงทําให้ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทําไร่ ทํานา ไร่อ้อย ไร่มัน
สําปะหลัง เลี้ยงสัตว์ และเมื่อว่างจากฤดูการทําเกษตรกรรม ก็มีอาชีพรับจ้างทั่วไป ประกอบอาชีพอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือน และเป็นลูกจ้างในโรงงาน มีอัตราการว่างงานของประชากร ปานกลาง ส่งผลให้สภาพทางเศรษฐกิจของ
ตําบลคําอาฮวน มีสภาพพอที่จะสามารถประคอง และเลี้ยงตัวเอง และครอบครัว ได้
4.2

การพาณิชยกรรม/การบริการ
- ธนาคาร
- บริษัทเอกชน 1 แห่ง
- โรงแรม/ รีสอร์ท
- ปั๊มน้ํามันและก๊าซ
- โรงงานอุตสาหกรรม
- โรงสี

-

แห่ง

8
4
58

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

2.2 สรุปผลการพัฒนาของท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
สถานการณ์พัฒนา (อาจเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค)
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ํา
ผลการพัฒนาของเทศบาลตําบลคําอาฮวน ในปีทีผ่ ่านมามีการพัฒนาและช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อน
และบรรเทาความต้องการของประชาชนในด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ําได้ระดับหนึ่ง เนื่องจากมี
ข้อจํากัดด้านงบประมาณ ประกอบกับต้องรับผิดชอบพื้นที่ครอบคลุมทั้งเทศบาล จึงไม่สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้
ทั้งหมดเพราะต้องใช้งบประมาณมาก และความต้องการของประชาชนก็มีอีกจํานวนมากเช่นกัน เช่น การก่อสร้าง
ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนและอื่นๆ การขยายเขตไฟฟูา ระบบประปา แหล่งน้ําเพื่อการเกษตร จึงนําสภาพปัญหาและ
ความต้องการที่เคยเสนอมา และดําเนินการจัดทําประชาคมเสนอปัญหาและความต้องการ บรรจุเข้าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตําบลคําอาฮวน เพื่อนําไปจัดทําแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลในปีต่อไป
2. ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจทีผ่ ่านมาและการแพร่ระบาดของยาเสพติในปัจจุบนั ทําให้คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนไม่ดีเท่าที่ควร ขาดการปูองกัน รักษา และการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ยังขาดโอกาสทางการศึกษา
รวมทั้งสวัสดิการสังคมต่างๆ ปัญหาผู้พิการ หรือผู้สูงอายุ เทศบาลตําบลคําอาฮวน จึงมีการส่งเสริมความรู้และปูองกัน
การระบาดของยาเสพติดทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ รณรงค์ส่งเสริมหมู่บ้านปลอดยาเสพติด พัฒนาคุณชีวิตคนชรา
ส่งเสริมเยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาเอดส์ รวมทั้งส่งเสริมการจัดการศึกษา มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมไปพร้อมๆกันเพื่อประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. ด้านการเมืองการบริหาร
รัฐบาลได้มีการกระจายอํานาจสูท่ ้องถิน่ เพือ่ ให้ประชาชนในท้องถิน่ ได้เข้ามาบริหารจัดการ และมีสว่ น
ร่วมในการปกครองตนเองในรูปกระบวนการประชาคมหมู่บ้าน มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ทันสมัยกับเทคโนโลยีที่
ทันสมัย โดยจัดส่งบุคลากรไปศึกษาอบรมความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน รวมทั้งจัดหา
เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ต่างๆ ให้สามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็วและทันสมัย มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผล
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การดําเนินงานให้ประชาชนได้รับทราบ ตามหลักธรรมาภิบาลด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีการส่งเสริมการ
บริหารงานท้องถิ่น โดยใช้เทคนิคระบบสารสนเทศเพื่อความรวดเร็ว ทั่วถึง และมุ่งผลสัมฤทธิ์
4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน การค้าและการเกษตร
รัฐบาลแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจมาโดยตลอด แต่ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้านนี้หมดไป เนื่องจากภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ําต่อเนื่องหลายปี ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และรับจ้างทั่วไป ทําให้ประสบปัญหา
เรื่องราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ํา กู้หนี้ยืมสินเพื่อนํามาลงทุน การรวมกลุ่มประกอบอาชีพยังขาดตลาดรองรับ
สินค้า สินค้าที่ผลิตยังไม่ได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด เทศบาลตําบลคําอาฮวนมีการส่งเสริมอาชีพต่างๆให้
ราษฎรมีรายได้เสริม เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว สนับสนุนให้ประชาชนดําเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ราษฎรได้พัฒนาฝีมือ และมีการรวมกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม หมายถึง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม อย่าง
ฉลาด โดยให้ใช้น้อย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยคํานึงถึงระยะเวลาในการใช้ให้ยาวนาน และก่อให้เกิดผลเสียหาย
ต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด รวมทั้งต้องมีการกระจายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างทั่วถึง อย่างไรก็ตาม ในสภาพ
ปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความเสื่อมโทรมมากขึ้น การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จึงมีความหมายรวมไปถึง การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วย ดังนั้น เทศบาลตําบลคําอาฮวน ได้เล็งเห็น
ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันการเติบโตของชุมชนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทําให้ประชาชน
ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อมทําให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
และมลพิษต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องกําจัดขยะมูลฝอย ซึ่งประชาชนไม่ให้ความสําคัญเท่าที่ควร โดยเฉพาะร้านจําหน่าย
สินค้าไม่มีการคัดแยกขยะ นําขยะไปทิ้งในที่ว่างเปล่า ที่สาธารณะบ้างเทศบาลตําบลคําอาฮวน จึงได้นําปัญหาดังกล่าว
บรรจุเข้าในแผนพัฒนาสามปี เพื่อจะได้ดําเนินการแก้ปัญหาให้ลดน้อยลงไป นอกจากนั้นปัญหาการจุดไฟเผา ไร่อ้อย
ไร่มันสําปะหลัง ทําให้เกิดไฟไหม้ ลุกลามพื้นที่ปุา จนไหม้บ้านเรือน สวน ไร่นา ต่างๆเกิดความเสียหายขึ้นในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

17
การวิเคราะห์ศักยภาพ
เพื่อการประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสในการพัฒนาในอนาคตของเทศบาลตําบลคําอาฮวน เป็นการ
ประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจํากัดเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงจุ
แข็งจุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้เทคนิคการ SWOT
Analysis เพื่อพิจารณาศักยภาพการพัฒนาของเทศบาลตําบลคําอาฮวนในภาพรวม ดังนี้
จุดแข็ง

(Strength – S)
1. เป็นตําบลที่มีพื้นที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
2. มีเส้นทางคมนาคมสามารถเชื่อมโยงไปยังพื้นที่อําเภอและตําบลใกล้เคียงสะดวก
3. มีอาณาเขตติดกับตัวเมือง
4. มีขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
5. มีอัตราการขยายตัวของเมืองเพิ่มมากขึ้น
6. ผู้นําชุมชนมีความเข้มแข็ง
7. เป็นสถานที่ก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดมุกดาหาร (ภูหินขัน)
8. มีสถานศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในตําบลที่มีความพร้อมในการจัดการศึกษา
9. มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่พัฒนาศักยภาพของเด็กก่อนวัยเรียนจํานวน 8 แห่ง
10.ประชาชนในชุมชนมีความสัมพันธ์อันดีมีขนบธรรมเนียมประเพณีและการสื่อสาร(ภาษา)ที่คล้ายคลึงกัน
จุดอ่อน (Weakness – W)
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นไปอย่างล่าช้า เพราะมีงบประมาณจํากัด
2. มีปัญหาการเผาในที่โล่ง การเผาตอซังข้าว ทําให้สภาพหน้าดินถูกทําลาย
3. ประชาชนยังให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นในระดับที่น้อย
4. มีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง
5. กลุ่มอาชีพขาดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน ไม่เข้มแข็ง
6. ขาดแหล่งน้ําขนาดใหญ่สําหรับการผลิตน้ําประปา แหล่งน้ําใต้ดิน และแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร
7. การขยายตัวของครัวเรือน ทําให้ต้องใช้งบประมาณในการขยายเขตไฟฟูาเพิ่มมากขึ้น
8. แหล่งท่องเที่ยวไม่ได้รับการพัฒนา เช่น ภูหินขัน
9. คนบางกลุ่มขาดจริยธรรม คุณธรรม ขาดระเบียบวินัย
10. ค่านิยมยึดติดกับวัตถุสิ่งของและบริโภคฟุุมเฟือยแพร่กระจายมากขึ้น
11. คนบางกลุ่มกู้ยืมเงินนอกระบบ ไม่มีเงินใช้หนี้คืนถูกผู้ติดตามทวงถามทําร้ายร่างกาย

โอกาส (Opportunity – O)
1. นโยบายของรัฐบาลที่ประกาศเปิดเสรีทางการค้ากับกลุ่มประเทศอาเซียน
2. นโยบายของรัฐบาลในการประกาศให้จังหวัดมุกดาหารเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งมีพื้นที่ของตําบล
คําอาฮวนรวมอยู่ในพื้นที่นั้นด้วย
3. มีเส้นทางรถไฟผ่านเขตตําบลคําอาฮวน
4. มีแนวโน้มการลงทุนในเขตตําบลคําอาฮวนเพิ่มมากขึ้น
อุปสรรค ( Threat – T)
1. ข้อจํากัดทางด้านงบประมาณ

18
2. พื้นที่ส่วนใหญ่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ เป็นพื้นที่ของสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร
3. ราคาที่ดินมีแนวโน้มสูงขึ้นหลังจากที่มีประกาศให้เขตตําบลคําอาฮวนอยู่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
4. ข้อจํากัดทางด้านกฎหมาย ระเบียบ วิธีการปฏิบัติ
5. กระแสโลกาวิวัฒน์ที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ทําให้วัฒนธรรมของตะวันตกมีอิทธิพลต่อการ
ดํารงชีวิตประจําวันมากขึ้น ส่งผลให้เยาชนเลียนแบบ ลืมวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม
6. สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจระดับประเทศส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น
7. การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองระดับประเทศมีผลต่อการพัฒนาของท้องถิ่น
8. ภัยธรรมชาติหรือสาธารณภัยที่มีแนวโน้มความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ
ทําให้มีการใช้งบประมาณเพื่อชดเชยความเสียหายจากภัยพิบัติเพิ่มขึ้น

2.3 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
เพื่อให้ทราบถึงผลการดําเนินงานที่ได้จากการพัฒนาตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลคําอาฮวน ประจําปีที่ผ่านมา
ว่าประสบความสําเร็จมากน้อยเพียงใด คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลคําอาฮวนได้
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
สรุปผลการดําเนินการ ดังนี้
การดาเนินงานประจาปี พ.ศ. 2557
การดาเนินงานประจาปี พ.ศ. 2558
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

โครงการ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านดงมัน หมู่ 5
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้าน เหมืองบ่า หมู่ 2
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านเหมืองบ่า หมู่ 2
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านเหล่าคราม ม.9
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านเหมืองบ่า ม.16
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้าน
โค้งสําราญ หมู่ 10 (ปุาช้า)
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.6
ซอย 1
อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาค
จังหวัดมุกดาหาร ดําเนินการขยาย
เขตระบบจําหน่ายไฟฟูาสาธารณะ
โครงการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่
ผู้ปุวยกรณีฉุกเฉิน
โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
วัน อสม.
โครงการพัฒนาทักษะและทัศน
ศึกษาดูงาน อสม.

งบประมาณ
477,000

ลําดับ
โครงการ
ที่
1 โครงการก่อสร้าง เสริมเหล็ก

266,800

2

237,500

3

445,000

4

212,000

5

1,018,000

6

266,000

7

2,000,000

8

577,000
10,000
75,000

9
10
11

งบประมาณ
314,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านคําอาฮวน หมู่ 1
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริม
เหล็ก บ้านคําเขือง หมู่ 3
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านพราน
อ้น หมู่ 4
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านโนนสะอาด หมู่ 7
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(ทางเข้าปุาช้า)บ้านเหล่าคราม
หมู่ 9,12
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองแต้ หมู่ 11
โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านพราน
อ้น หมู่ 13

725,000

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านแสง
อรุณ หมู่ 14
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านแสงอรุณ หมู่ 14
โครงการร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยา
เสพติดโลก

57,000

188,000
120,000
138,000
85,000
320,000
200,000

46,000
10,000

19
12
13

โครงการร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยา
เสพติดโลก
โครงการอบรมคอมพิวเตอร์
เบื้องต้นเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับ
อสม.

14

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

15

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน
ต้านภัยยาเสพติดและเอดส์
ประจําปี 2557
โครงการรณรงค์และฉีดวัคซีน
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการอุดหนุนที่ทําการปกครอง
อําเภอเมืองมุกดาหาร
( การรับบริจาคโลหิต )
โครงการเงินอุดหนุนโครงการ
พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
( อสม. )
โครงการประกวดศูนย์เด็กเล็กน่า
อยู่ประจําปี 2557
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาเป็นค่า
สาธารณูปโภค
โครงการปัจฉิมเทศพร้อมมอบ
วุฒิบัตรประจําปีการศึกษา 255๗
โครงการค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

โครงการค่าใช้จ่ายการพัฒนาครู
ผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
โครงการค่าอาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการค่าอาหารเสริมนม (สพฐ.)
โรงเรียนในสังกัดตําบลคําอาฮวน
โครงการค่าอาหารเสริมนมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการค่าอาหารกลางวัน(สพฐ.)
โรงเรียนในสังกัดตําบลคําอาฮวน
โครงการอุดหนุนกลุ่มโรงเรียน
เครือข่ายคําอาฮวนตามโครงการ
วิทยาศาสตร์

อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัด
มุกดาหาร
- ขยายเขตไฟฟูาบ้านคําเม็ก หมู่ที่ 6
(ข้ามถนนหน้าโรงน้ํา ) ระยะทาง
640 ม.

3,000,000

140,722.12

5,000

- ขยายเขตไฟฟูาบ้านคําเม็ก หมู่ที่ 6
(ข้ามถนนหน้าโรงน้ํา ) ระยะทาง
640 ม.
- ขยายเขตไฟฟูาบ้านหนองแต้ หมู่ที่
11 ( ทางไปบ้านโนนสะอาดระยะทาง
240 ม.
- ขยายเขตไฟฟูาบ้านเหมืองบ่า หมู่ที่
16 (ทางไปกศน.) ระยะทาง 160 ม.
- ขยายเขตไฟฟูาบ้านหนองแต้ หมู่ที่
11 (คุ้มประปา ) ระยะทาง 160 ม.

11,651.23

240,000

- ขยายเขตไฟฟูาบ้านคําอาฮวน หมู่ที่
1 ( บ้านครูแวว) ระยะทาง 80 ม.
- ขยายเขตไฟฟูาบ้านโนนสะอาด หมู่
ที่ 7 ( หลังอนามัย) ระยะทาง 120 ม.
- ขยายเขตไฟฟูาบ้านเหล่าคราม
(ทางไปชลประทาน) ระยะทาง 185 ม

22,490.33

- ขยายเขตไฟฟูาบ้านดงมัน หมู่ที่ 5
( คุ้มตะวันออก) ระยะทาง 1,020 ม.
- ขยายเขตไฟฟูาบ้านพรานอ้น หมู่ที่
4,13 (ไฟส่องสว่าง) ระยะทาง
2,482 ม.
- ขยายเขตไฟฟูาบ้านคําอาฮวน
หมู่ที่ 1 (ทางไปบ้านนายก) ระยะทาง
40 ม.
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ท้องถิ่น
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ให้กับ อสม.
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

110,636.93

โครงการสนับสนุนการดําเนินงาน
สายใยรักแห่งครอบครัวตําบลคําอา
ฮวน
โครงการสนับสนุนชมรม To Be
Number One ตําบลคําอาฮวน

10,000

5,045

12

10,800

114,398
49,670
79,975

40,000
28,800
30,000
100,000
21,400
1,909,600
1,568,840
605,512.48

13
14
15
16

3,448,000
17
20,000

140,722.12

82,326
37,413.62
46,641.30

62,283.63

481,627.33
20,924.92
237,000
7,800
220,000

10,000

ลําดับ
โครงการ
ที่
29 โครงการอุดหนุนกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายคํา
อาฮวนตามโครงการเข้าค่ายลูกเสือ –
ยุวกาชาด
30 โครงการอุดหนุนโรงเรียนเครือข่ายคําอา
ฮวนตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนตําบล
คําอาฮวน
31 โครงการอุดหนุนกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายคํา
อาฮวนตามโครงการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ
32 โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวัน
ผู้สูงอายุ
33 โครงการสนับสนุนกิจกรรมวันคนพิการ
สากล
34 โครงการซ่อมแซมบ้านตามโครงการท้องถิ่น
ไทย เทิดไท้องค์ ราชัน 80 พรรษา
35 โครงการจัดเก็บข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน
เทศบาลตําบลคําอาฮวน
36 โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว
37 โครงการอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ
เมืองมุกดาหาร ตามโครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน
38 โครงการแข่งขันชกมวยไทย – ลาว เพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวปี 2557
39 โครงการอุดหนุนสํานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดมุกดาหาร (มาราธอน
นานาชาติครั้งที่ 6 )
40 โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิม
ฉลองในวันสําคัญของชาติ 5 ธันวา และ 12
สิงหา
41 โครงการอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ
เมืองมุกดาหาร งานกาชาดและงานประจําปี
จังหวัดมุกดาหาร ปี 2557
42 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ น้ํายาตรวจ
ปัสสาวะหาสารเสพติดในปัสสาวะ
43 โครงการค่ายบําบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะ
ยาเสพติด
44 โครงการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่ท้องถิ่น
ลําดับ
ที่
45

โครงการ
โครงการอุดหนุนที่ทําการปกครอง

งบประมา
ณ

20

30,000

ลํา
โครงการ
ดับที่
18 โครงการรณรงค์และฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ้า

งบประ
มาณ
80,000

40,000

19

โครงการอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ
เมืองมุกดาหาร( การรับบริจาคโลหิต )

5,000

10,000

20

240,000

150,000

21

โครงการเงินอุดหนุนโครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน
( อสม. )
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ท้องถิ่น
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาเป็นค่าสาธารณูปโภค
โครงการปัจฉิมนิเทศพร้อมมอบวุฒิบัตร
ประจําปีการศึกษา 2558
โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ
โครงการค่าใช้จ่ายการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/
ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

35,400

237,000

5,000
30,000

22

46,000

23

20,000

24

30,000
100,000

10,000

25

100,000

26

15,000

27

90,000

28

โครงการค่าอาหารเสริมนมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

15,000

29

โครงการค่าอาหารกลางวัน(สพฐ.) โรงเรียน 3,152,000
ในสังกัดตําบลคําอาฮวน

4,250

30

73,500

31

395,600

32

โครงการอุดหนุนกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายคํา
อาฮวนตามโครงการวันวิทยาศาสตร์
โครงการอุดหนุนกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายคํา
อาฮวนตามโครงการเข้าค่ายลูกเสือ
ยุวกาชาด
โครงการอุดหนุนโรงเรียนเครือข่ายคําอา
ฮวนฮวนตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน

42,000

โครงการค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก 1,629,600
เล็ก
โครงการค่าอาหารเสริมนม (สพฐ.) โรงเรียน 1,434,160
ในสังกัดตําบลคําอาฮวน
570,360

20,000
30,000
40,000

งบประมาณ

ลํา
ดับที่

โครงการ

งบประ
มาณ

10,000

33

โครงการอุดหนุนกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายคํา

10,000

21

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

อําเภอเมืองมุกดาหาร ตามโครงการ
อบรมเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ( กม. )
โครงการแข่งขันชกมวยไทย – ลาว เพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวปี 2557
โครงการอุดหนุนสํานักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดมุกดาหาร (มาราธอน
นานาชาติครั้งที่ 6 )
โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
เฉลิมฉลองในวันสําคัญของชาติ 5 ธันวา
และ 12 สิงหา
โครงการอุดหนุนที่ทําการปกครอง
อําเภอเมืองมุกดาหาร งานกาชาดและ
งานประจําปีจังหวัดมุกดาหาร ปี 2557
โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ น้ํายาตรวจ
ปัสสาวะหาสารเสพติดในปัสสาวะ
โครงการค่ายบําบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยา
เสพติด
โครงการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน “ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ”
โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน
“ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ”
โครงการจัดงานและพิธีชุมนุมสวนสนาม
“วัน อปพร. ประจําปี 2557”

อาฮวนตามโครงการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ
100,000

34

อุดหนุนกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายตําบลคําอา
ฮวน ตามโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา
โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวัน
ผู้สูงอายุ

20,000

15,000

35

90,000

36

โครงการสนับสนุนกิจกรรมวันคนพิการ
สากล

10,000

15,000

37

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

50,000

4,250

38

วัสดุก่อสร้าง

150,000

73,500

39

โครงการพัฒนากลุ่มสตรีตําบลคําอาฮวน

20,000

395,600

40

โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว

20,000

29,100

41

โครงการฝึกอบรมอาชีพ

50,000

30,000

42

ค่าชดใช้เงินคืน เงินทุนโครงการเศรษฐกิจ
ชุมชน

46,800

20,000

43

โครงการอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ
เมืองมุกดาหาร ตามโครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน (
กม. )
โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ น้ํายาตรวจ
ปัสสาวะหาสารเสพติด

10,000

150,000

56

โครงการฝึกทบทวนและจัดตั้ง
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน(อป
พร.)

99,000

44

57

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพชุด
รักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)
โครงการสนับสนุนประเพณีลอยกระทง
บ้านคําเม็ก
โครงการสืบสานงานประเพณีบุญบั้งไฟ
ประจําปี 2557
โครงการสนับสนุนการเข้าค่ายวิปัสสนา
กรรมฐาน

10,000

45

โครงการค่ายบําบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

105,000

30,000

46

50,000

400,000

47

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ต้าน
ภัยยาเสพติดและเอดส์ประจําปี 2558
โครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด

30,000

48

โครงการต่อต้านยาเสพติด

30,000

58
59
60

30,000

30,000

22
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

บ้านหนองแต้
โครงการสนับสนุนบุญผเหวดบ้านโนน
สะอาด
โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมบุญ
ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ประจําหมู่บ้าน
โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน
โครงการพัฒนากลุ่มสตรีตําบล
คําอาฮวน
โครงการรณรงค์ลดการเผาในที่โล่งและ
ลดการเผาตอซังข้าว
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านดงมัน หมู่ที่ 5

30,000

49

100,000

50

265,900

51

20,000

52

6,400

53

479,000

54

ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนองแต้
หมู่ที่ 11 (สามแยกวัดหนองแต้)-บ้าน
โนนสะอาด หมู่ที 7
ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนองแต้
หมู่ที่ 11 – บ้านเหล่าคราม หมู่ที่ 9 (วัด
ภูฮัง)
ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโคกสูง หมู่ที่
8 ( ทุ่งศรีทอง )-ถนน อบจ.

466,000

55

272,000

56

722,000

57

ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านเหล่าคราม
หมู่ที่ 12 – บ้านโคกสูง หมู่ที่ 8 (ชุมชน
นาเตย
ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านคําอาฮวน
หมู่ที่ 15 - หนองคํายาว
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโค้ง
สําราญ ม.10(ปุาช้า)

304,000

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน บ้านคําเม็ก หมู่ 6
ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโนนสะอาด
หมู่ที่ 7 บ้านโคกสูง หมู่ที่ 8
(ชุมชนนาเตย)
ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนองแต้
หมู่ที่ 11 (บ้านหนองแต้-หลังสวนหญ้า)
ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนองแต้
หมู่ท1ี่ 1 (หน้าตชด.234) -บ้านโนน
สะอาดหมู่ที่ 7
ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านคําอาฮวน
หมู่ที่ 1 บ้านคําเม็ก หมู่ที่ 6
ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโนนสะอาด
ม.7 - บ้านเหล่าคราม หมู่ที่ 12

โครงการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่ อปท.
โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
“ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ”
โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
“ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ”

400,000

โครงการจัดงานและพิธีชุมนุมสวนสนาม
“วัน อปพร. ประจําปี 2558”
โครงการฝึกอบรมวินัยจราจร

20,000

โครงการฝึกทบทวนและจัดตั้งอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน
(อปพร.)
โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
ปรองดองสมานฉันท์

100,000

โครงการฝึกซ้อมแผนการปูองกันและระงับ
อัคคีภัยเทศบาลตําบลคําอาฮวน ประจําปี
2558
โครงการสนับสนุนประเพณีลอยกระทง
บ้านคําเม็ก

20,000

58

โครงการสืบสานงานประเพณีบุญบั้งไฟ
ประจําปี 2558

100,000

170,000

59

30,000

1,021,00

60

โครงการสนับสนุนการเข้าค่ายวิปัสสนา
กรรมฐาน บ้านหนองแต้
โครงการวันพ่อแห่งชาติ

268,000

61

โครงการวันแม่แห่งชาติ

30,000

161,000

62

โครงการวันอาสาฬหบูชาและวัน
เข้าพรรษา ปี 2558

40,000

124,000

63

15,000

546,000

64

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมือง
มุกดาหาร
โครงการบุญผเวสบ้านโนนสะอาด

216,000

65

130,000

156,000

66

โครงการการจัดกิจกรรมบุญประเพณีที่
เป็นเอกลักษณ์ประจําหมู่บ้าน
โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกิจการ
ของเทศบาลตําบลคําอาฮวน

47,600
47,600

20,000

30,000

30,000

30,000

30,000

80,000

23
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านพรานอ้น หมู่ที่
178,000
13 – พืชไร่
ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านพรานอ้น
277,000
หมู่ที่ 13 –ต.นาโสก (ภูน้อย-นาโสก)
ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านเหล่าคราม
323,000
ม.12 – บ้านโนนสะอาด ม.7
ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านคําเม็ก หมู่ที่ 182,000
6 -ดงอีหนู
ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านแสงอรุณ
145,000
หมู่ที่ 14 – บ้านเหมืองบ่า หมู่ที่ 16
ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านคําเขือง หมู่ 209,000
ที่ 3 – บ้านพรานอ้น หมู่ที่ 4
ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านคําเขือง
93,000
หมู่ 3 วังทางหลวง
ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโคกสูง หมู่ที่ 191,000
8 – วัดบุปฝาธรรม
โครงการก่อสร้างถนนคอนเกรีตเสริม
269,000
เหล็ก บ้านเหมืองบ่า ม.2
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
215,000
เหล็ก บ้านเหมืองบ่า ห มู่ 16
ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านคําเขือง หมู่ 203,000
ที่ 3 (วัดอัมพวัน – บ้านน้อย )
ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านแสง
อรุณ หมู่ที่ 14 -บ้านคําเขือง หมู่ที่ 3
ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านแสงอรุณ
หมู่ที่ 14 - ภูหินกอง

148,000

ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโค้งสําราญ
หมู่ที่ 10 – อ่างเก็บน้ําห้วยเค็ง
ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านพรานอ้น
หมู่ที่ 13 (ภูน้อย – คําหมากดอ)

202,000

ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านพรานอ้น
หมู่ที่ 4 นาปุาไร่
ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านคําเม็ก หมู่ที่
6 –คําสายทอง
ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านพรานอ้น
หมู่ที่ 4 – ทุ่งคําหมากดอ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเหมืองบ่า
หมู่ 2
ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านพรานอ้น
หมู่ที่ – ตําบลมุก
ซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนสายบ้านโค้ง
สําราญ (ช่วงที่2)

205,000

382,000

285,000

171,000
425,000
300,000
289,000
40,000

67

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

200,000

68

โครงการวันเทศบาล

20,000

69

โครงการจัดหาวัสดุสํานักงาน

50,000

70

โครงการจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว

50,000

71

โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์

30,000

72

32,000

74

โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาลและแผนชุมชน
โครงการจัดเก็บข้อมูลขั้นพื้นฐานเพื่อใช้ใน
การจัดทําแผนพัฒนาสามปี
โครงการจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

200,000

75

โครงการจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

600,000

76

โครงการจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์

60,000

73

20,000

24
100
101

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโค้ง
สําราญ หมู่ 10 (ช่วงที่ 1)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านเหล่าคราม ม.9

69,000
448,000

2.4 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาสามปีในเชิงคุณภาพ
การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ถือเป็นหัวใจสําคัญในการพัฒนาท้องถิน่ ซึง่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ทางเทศบาลตําบลคําอาฮวน ได้ดําเนินโครงการต่างๆตามแผนพัฒนาสามปี ทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ที่วางไว้
โดยสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้ โดยทั้งนี้รับความร่วมมือจาก
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จนทําให้โครงการ/กิจกรรมต่างๆประสบความสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งจะสรุปผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ต่างๆดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เทศบาลตําบลคําอาฮวนได้ตั้งโครงการ/กิจกรรม ไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ประจําปี พ.ศ.
2558 จํานวน 52 โครงการ ได้ดําเนินการโครงการแล้วเสร็จ จํานวน 49 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 94.23 ของ
โครงการทั้งหมดในแผนพัฒนา
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
เทศบาลตําบลคําอาฮวนได้ตั้งโครงการ/กิจกรรม ไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ประจําปี พ.ศ.
2558 จํานวน 30 โครงการ ได้ดําเนินการโครงการแล้วเสร็จ จํานวน 29 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 96.67 ของ
โครงการทั้งหมดในแผนพัฒนา
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย
เทศบาลตําบลคําอาฮวนได้ตั้งโครงการ/กิจกรรม ไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ประจําปี พ.ศ.
2558จํานวน 9 โครงการ ได้ดําเนินการโครงการแล้วเสร็จ จํานวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 88.89 ของ
โครงการทั้งหมดในแผนพัฒนา
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
เทศบาลตําบลคําอาฮวนได้ตั้งโครงการ/กิจกรรม ไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ประจําปี พ.ศ.
2558 จํานวน 9 โครงการ ได้ดําเนินการโครงการแล้วเสร็จ จํานวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 88.89 ของ
โครงการทั้งหมดในแผนพัฒนา
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี
เทศบาลตําบลคําอาฮวนได้ตั้งโครงการ/กิจกรรม ไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ประจําปี พ.ศ.
2558 จํานวน 6 โครงการ ได้ดําเนินการโครงการแล้วเสร็จ จํานวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
โครงการทั้งหมดในแผนพัฒนา
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการลงทุน การค้า และการเกษตร
เทศบาลตําบลคําอาฮวนได้ตั้งโครงการ/กิจกรรม ไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ประจําปี พ.ศ.
2558 จํานวน - โครงการ ได้ดําเนินการโครงการแล้วเสร็จ จํานวน - โครงการ คิดเป็นร้อยละ - ของโครงการ
ทั้งหมดในแผนพัฒนา
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลตําบลคําอาฮวนได้ตั้งโครงการ/กิจกรรม ไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ประจําปี พ.ศ.
2558 จํานวน 2 โครงการ ได้ดําเนินการโครงการแล้วเสร็จ จํานวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50 ของ
โครงการทั้งหมดในแผนพัฒนา
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ส่วนที่ 3
การนาแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ
3.1 แนวทางการพัฒนาหรือและยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร
1.1 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
1.2 ประตูการค้าเชื่อมโยงอาเซียนสู่สากล
1.3 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายให้กับชุมชน
1.4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
1.5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.6 การเสริมสร้างความมั่นคงชายแดน
2. กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร (พ.ศ.25602562)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย 7 ด้าน ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างการเกษตรให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างประสิทธิภาพของการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างการศึกษาดีมีมาตรฐานสากล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้างการบริหารจัดตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 เสริมสร้างการผลิต และการจัดการอาหารปลอดภัย
วิสัยทัศน์จังหวัดมุกดาหาร
“สังคมน่าอยู่ สู่เศรษฐกิจการเกษตรดี มีความมั่นคง ดารงอยู่คู่การท่องเที่ยว หนึ่งเดียวการศึกษาดี มี
มาตรฐานสากล บูรณาการสู่อาเซียน ”
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่
แนวทางการพัฒนา 1. เสริมสร้างเมืองน่าอยู่ ชุมชนปลอดภัย ห่างไกลอบายมุข และยกระดับคุณภาพชีวิตให้
ประชาชนอยู่ดีมีสุข ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดมุกดหารให้
ลดลง
1.2 ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาขน มีความสนใจในด้านกีฬาเพื่อสุขภาพและ
นันทนาการ
1.3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้ดี
ขึ้น
1.4 ให้การบริการด้านสุขภาพอนามัยพื้นฐานที่ดี
1.5 ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1.6 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนและสังคมให้อยู่ดีมีสุขตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาการคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

26
2.1 พัฒนาการคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
2.2 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน บริการด้านไฟฟูา น้าประปา และโทรศัพท์อย่าง
พอเพียงและทั่วถึง
ยุทธศาสตร์ที่ 2
เสริมสร้างเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา 1. ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี
รวมทั้งสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเอกลักษณ์ประจําจังหวัด
1.1 ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่
กิจกรรมการท่องเที่ยว
1.2 ส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยการสนับสนุนความสามารถของผู้ประกอบการและ
สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริการ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
1.3 พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ และสร้างสิ่ง
อํานวยความสะดวกต่าง ๆ ในการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และ เพิ่ม
รายได้จากการท่องเที่ยว โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องใน
จังหวัดมุกดาหาร
1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อรองรับการจัดตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ
ยุทธศาสตร์ที่ 3
เสริมสร้างการเกษตรให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา 1. ส่งเสริมการด้านการเกษตรกรรมและพัฒนาการตลาดสินค้าธุรกิจชุมชน
1.1 พัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรอย่าง
พอเพียง
1.2 ส่งเสริมการเกษตรและอาชีพแก่ประชาชน
1.3 ปรับปรุงคุณภาพสินค้าทางการเกษตรสู่ตลาดอาเซียน
1.4 พัฒนาคุณภาพสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ( OTOP ) ของจังหวัดมุกดาหาร
เพื่อนําเข้าสู่ตลาดอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างประสิทธิภาพของการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา 1. การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมแบบ
บูรณาการ
1.2 ปลูกฝังและสร้างจิตสํานึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
1.3 ส่งเสริมการพัฒนาผังเมืองรวมอย่างเป็นระบบ
ยุทธศาสตร์ที่ 5
เสริมสร้างการศึกษาดีมีมาตรฐานสากล
แนวทางการพัฒนา 1. พัฒนาการศึกษาที่ทันสมัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
1.1 ให้บริการด้านการศึกษา และสนับสนุนวัสดุ สื่อ อุปกรณ์ เพื่อพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาพัฒนาเด็กนักเรียนให้เป็นผู้มีคุณภาพ มีทักษะ และ ศักยภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
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1.2 ส่งเสริมการศึกษาของประชาชนในชุมชน ทั้งในระบบ นอกระบบ และ การศึกษา
ตามอัธยาศัย
1.3 สนับสนุนให้มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาการศึกษา
1.4 ส่งเสริมการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้างการบริหารจัดตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา 1. ส่งเสริมให้มีระบบการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล จัดให้มีช่องทางในการ
รับทราบข้อมูลข่าวสาร และสนับสนุนให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น อย่าง
สร้างสรรค์
1.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
1.2 พัฒนาขีดความสามารถในการจัดบริการสาธารณะให้ประชาชนในท้องถิ่นอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ในการบริหารจัดการ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
1.3 สนับสนุนการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารและการพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
1.4 สนับสนุนให้มีพื้นที่สาธารณะทางสังคมเพิ่มข้น เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความคิดเห็น ปรึกษา หารือ และร่วมติดตาม
ตรวจสอบอย่างสร้างสรรค์ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ กําหนดนโยบาย
สาธารณะ และความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่น
1.5 ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการของท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใสพร้อมรับ
การตรวจสอบ
1.6 ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายภาคประชาชนให้เข้มแข็ง มีบทบาท และมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 7
เสริมสร้างการผลิต และการจัดการอาหารปลอดภัย
แนวทางการพัฒนา 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิต และการจัดการอาหารปลอดภัย
1.1 สนับสนุนให้มีระบบการควบคุมการนําเข้า โดยเน้นการกําหนดปัจจัยการผลิตหรือ
การนําสารเคมีเปูาหมายเข้ามาได้เฉพาะด่าน โดยการบูรณาการทํางานระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.2 จัดทํามาตรฐานควบคุมคุณภาพปัจจัยการผลิตและวัตถุมีพิษทางการเกษตรตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เน้นการขึ้นทะเบียนควบคุมแหล่งผลิตและจําหน่าย โดย
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง รวมถึงการปราบปรามผู้กระทําผิด
ตามกฎหมาย
1.3 รณรงค์การลด ละ เลิก ใช้สารเคมี รวมถึงการสร้างจิตสํานึกให้ผู้บริโภคตระหนักถึง
ความสําคัญของความปลอดภัยด้านอาหาร โดยการรณรงค์/จูงใจให้มีการบริโภค
อาหารที่ปลอดภัยในสัดส่วนที่มากขึ้น การสร้างพฤติกรรมใหม่ในการบริโภค
รณรงค์ให้ปลูกผักกินเอง (ผักสวนครัว รั้วกินได้ ) หรือเชิญชวนให้มีการกินผัก
พื้นบ้านมากขึ้น
1.4 รณรงค์การใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง และปลอดภัย โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และผู้บริโภค
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1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้ความเข้าใจ เพื่อยกระดับความรู้ผู้ ส่งออก
เกษตรกร และร้านค้า ให้มีความตระหนักถึงความสําคัญของการผลิต และการ
บริหารจัดการอาหารปลอดภัย
1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกระบวนการผลิต การขนส่ง การจัดจําหน่าย สําหรับ
ผู้บริโภค อย่างถูกต้องและเป็นธรรม
1.7 ส่งเสริมการผลิต การตลาด และการบริโภคพืชผักประจําท้องถิ่น
1.8 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีตลาดอาหารปลอดภัยในชุมชน
พันธกิจ
1. พัฒนาระบบการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเพิ่ม
สมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขัน
2. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก สู่สังคมฐานความรู้
3. ส่งเสริมขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม
4. สร้างความสมดุลของระบบเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลคาอาฮวน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ํา
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน การค้าและการเกษตร
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์เทศบาลตาบลคาอาฮวน
“ชุมชนน่าอยู่ คู่วัฒนธรรม น้อมนําเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่เศรษฐกิจพิเศษ พัฒนาความรู้สู่อาเซียน ”

พันธกิจ (Vision)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

จัดให้มีการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ส่งเสริมด้านการศึกษา สาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ นันทนาการ สาธารณภัย
ส่งเสริมคุณธรรม และ อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
รณรงค์ กําจัดขยะมูลฝอย ลดการเผาในที่โล่ง และอนุรักษ์ รักษาทรัพยากรธรรมชาติ
พัฒนาการเมืองการบริหาร
ส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียง เพื่อขยายการค้าสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
นําหลักการบริหารบ้านเมืองมาปฏิบัติ

จุดมุ่งหมายการพัฒนา (Goals) เพื่อการพัฒนา
1) การคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็ว สาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น ประชาชนได้รับบริการสาธารณะ
อย่างทั่วถึง
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2) พัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัยให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมเยาวชนและประชาชนได้รับการศึกษาอย่าง
ทั่วถึง มีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3) ประชาชนมีจิตสํานึก ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้สืบทอดต่อไป
4) ประชาชนเกิดความตระหนักถึงผลกระทบของการเผา ลดปริมาณขยะในครัวเรือน ช่วยลดภาวะ
โลกร้อนและร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
5) เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม
6) เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งขึ้น ประชาชนพึ่งตนเองได้ และลดปัญหาความยากจน
7)
เพื่อพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลตาบลคาอาฮวน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้า
1. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษาถนน
2 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ท่อระบายน้ํา รางระบายน้ํา
3. ขยายเขตไฟฟูา ติดตั้งหรือปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะอย่างทั่วถึง
4. พัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และแหล่งน้ําการเกษตรอย่างพอเพียง

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
1. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัยให้ได้มาตรฐาน และพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน
2. พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพประชาชน ควบคุมและปูองกันโรคติดต่อและงานสาธารณสุขอื่น
3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนาและอนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
5. การส่งเสริมกีฬานันทนาการและการท่องเที่ยว
6. การรักษาความสงบเรียบร้อย การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
7. การปูองกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
8. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร
1. ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมในรูปแบบประชาคม
2. การพัฒนาบุคลากรทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นําชุมชน พนักงานเทศบาลและ พนักงานจ้าง
ให้มีความรู้
มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
3. พัฒนาการจัดเก็บรายได้ การปรับปรุงแหล่งรายได้ วิธีการหารายได้ รวมทั้งระบบการจัดเก็บภาษี
4. การจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่การปฏิบัติงานให้เพียงพอมีประสิทธิภาพ
5. การให้บริการแก่ประชาชน ทั้งในและนอกสํานักงาน การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน การค้าและการเกษตร
1. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนากลุ่มอาชีพให้แก่ชุมชนเพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้
2. ส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงเพื่อพัฒนาสู่การค้าเขตเศรษฐกิจพิเศษ
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. การบริหารจัดการขยะ การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และควบคุมมลพิษ
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โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลคาอาอวน
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.
1.การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ เกษตรกรรม
จังหวัด
และ
มุกดาหาร
อุตสาหกรรม
การเกษตร
เพื่อเพิ่ม
มูลค่า

แบบ ยท.01

2.ประตู
การค้า
เชื่อมโยง
อาเซียนสู่
สากล

3.การพัฒนา
ด้านการ
ท่องเที่ยว
เพื่อสร้าง
รายได้ให้กับ
ชุมชน

4.การพัฒนา
คนและสังคม
เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต

5.การจัดการ
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
เพื่อเป็นฐาน
การพัฒนา
อย่างยั่งยืน

6. การ
เสริมสร้าง
ความมั่นคง
ชายแดน

แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

1.การพัฒนา
เกษตรกรรม
และ
อุตสาหกรรม
การเกษตร
เพื่อเพิ่ม
มูลค่า

2.ประตู
การค้า
เชื่อมโยง
อาเซียนสู่
สากล

3.การพัฒนา
ด้านการ
ท่องเที่ยว
เพื่อสร้าง
รายได้ให้กับ
ชุมชน

4.การพัฒนา
คนและสังคม
เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต

5.การจัดการ
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
เพื่อเป็นฐาน
การพัฒนา
อย่างยั่งยืน

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

สอดคล้องกับ
ย.3 จังหวัด

สอดคล้องกับ
ย.1 จังหวัด

สอดคล้องกับ
ย.5 จังหวัด

สอดคล้องกับ
ย.4 จังหวัด

สอดคล้องกับ
ย.4 จังหวัด

สอดคล้องกับ
ย.1 จังหวัด

1.เสริมสร้าง

2.เสริมสร้าง

3.เสริมสร้าง
การเกษตรให้มี
ประสิทธิภาพ
อย่างยั่งยืน

4.เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ
ของการ
อนุรักษ์และ
ฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อม

5.เสริมสร้าง
การศึกษาดีมี
มาตรฐานสา
กล

6. เสริมสร้าง
การบริหาร
จัดการตาม
หลักธรรมาภิ
บาล

7. เสริมสร้าง
การผลิต และ
การจัดการ
อาหาร
ปลอดภัย

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

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

แนวทางการพัฒนา
1.ส่งเสริมด้านการ
เกษตรกรรมและ
พัฒนาการตลาด
สินค้าธุรกิจชุมชน

แนวทางการพัฒนา
1. การอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชา
ติ และสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา
1.พัฒนาการศึกษา
ที่ทันสมัย เพื่อ
เตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

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

แนวทางการพัฒนา
1.ส่งเสริมและ
สนับสนุน ให้มีการ
ผลิตและการ
จัดการอาหาร
ปลอดภัย

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา ท้องถิ่นเมืองน่า เศรษฐกิจและ
การท่องเทีย่ ว
อปท.ในเขต อยู่
จังหวัด
มุกดาหาร

สอดคล้องกับ ย.4
จังหวัด
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เทศบาลตําบล
คําอาฮวน

1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
พัฒนาแหล่งน้ํา

สอดคล้องกับ ย.3 สอดคล้องกับ ย.1 สอดคล้องกับ ย. สอดคล้องกับ ย.
จังหวัด
จังหวัด
5 จังหวัด
4 จังหวัด
5.การพัฒนาด้าน
2.การพัฒนา
3.การพัฒนา
4.การพัฒนา
สังคมและ
การเมืองการ
ด้านเศรษฐกิจ การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่งเสริมการ
คุณภาพชีวิต
บริหาร
และสิ่งแวดล้อม
ลงทุน การค้า
และการเกษตร
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ยุทธศาสตร์ที่ 1
เปูาหมายยุทธศาสตร์
1.การคมนาคมมีความ
สะดวก รวดเร็ว
สาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น
ประชาชนได้รับบริการ
สาธารณะอย่างทั่วถึง

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

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ 5

เปูาหมายยุทธศาสตร์

เปูาหมายยุทธศาสตร์

เปูาหมายยุทธศาสตร์

เพื่อให้การบริหารงาน
เป็นไปด้วยความโปร่งใส
ประชาชนมีส่วนร่วม
เพื่อพัฒนาบุคลากรให้
ปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ

เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งขึ้น
ประชาชนพึ่งตนเองได้ และ
ลดปัญหาความยากจน

ประชาชนเกิดความ
ตระหนักถึงผลกระทบของ
การเผา ลดปริมาณขยะใน
ครัวเรือน ช่วยลดภาวะโลก
ร้อนและร่วมอนุรักษ์
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

จิตสํานึก ประพฤติปฏิบัติตน
อยู่ในศีลธรรมอันดี อนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้สืบทอด
ต่อไป

แนวทางการพัฒนา
1. ก่อสร้าง ปรับปรุง
ซ่อมแซม บํารุงรักษา
ถนน
2. ก่อสร้าง ปรับปรุง
ซ่อมแซม ท่อระบายน้ํา
รางระบายน้ํา
3. ขยายเขตไฟฟูา
ติดตั้งหรือปรับปรุง
ซ่อมแซมไฟฟูา
สาธารณะอย่างทั่วถึง
4. พัฒนาแหล่งน้ําเพื่อ
การอุปโภค บริโภค
และแหล่งน้ํา
การเกษตรอย่าง
พอเพียง

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

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

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

แนวทางการพัฒนา
1. การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
2. การบริหารจัดการ
ขยะ การกําจัดขยะมูล
ฝอย สิ่งปฏิกูล และ
ควบคุมมลพิษ
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แผนที่ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตําบลคําอาฮวน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ

กิจ

ชุมชนน่าอยู่ คู่วัฒนธรรม น้อมนําเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่เศรษฐกิจพิเศษ พัฒนาความรู้สู่อาเซียน

1.จัดให้มีการ
พัฒนาระบบ
โครงสร้าง
พื้นฐาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ

เป้ าประสงค์ 1.การ
ประสสสส คมนาคมมี
ระสสงคค์ ความ

สะดวก
รวดเร็ว
สาธารณูปโ
ภคเพิ่มขึ้น
ประชาชน
ได้รับ
บริการ
สาธารณะ
อย่างทั่วถึง

2. ส่งเสริมและ
พัฒนาด้าน
การศึกษา
สาธารณสุข จัด
สวัสดิการสังคม
สงเคราะห์
และสาธารณ
ภัยต่างๆ

3. บํารุงศิลปะ
จารีตประเพณี
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่นและ
นันทนาการ

3. ประชาชนมี
2. พัฒนา
จิตสํานึก
การศึกษาเด็ก
ประพฤติปฏิบัติ
ปฐมวัยให้ได้
ตนอยู่ใน
มาตรฐาน
ศีลธรรมอันดี
ส่งเสริมเยาวชน
อนุรักษ์
และประชาชน
วัฒนธรรม
ได้รับการศึกษา
ประเพณีและ
อย่างทั่วถึง มี
ภูมิปัญญา
สุขภาพ และ
ท้องถิ่นให้สืบ
คุณภาพชีวิตที่ดี
ทอดต่อไป
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน

4. พัฒนา
การเมืองการ
บริหาร นํา
หลักการ
บริหาร
บ้านเมืองมา
ปฏิบัติ

4. เพื่อให้การ
บริหารงาน
เป็นไปด้วย
ความโปร่งใส
ประชาชนมี
ส่วนร่วม
- เพื่อพัฒนา
บุคลากรให้
ปฏิบัติหน้าที่
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

5. ส่งเสริม
การเกษตร
แบบพอเพียง
เพื่อขยาย
การค้าสู่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ

5. เศรษฐกิจ
ชุมชนเข้มแข็ง
ขึ้น ประชาชน
พึ่งตนเองได้
และลดปัญหา
ความยากจน

6. รณรงค์
กําจัดขยะมูล
ฝอย ลดการ
เผาในที่โล่ง
และอนุรักษ์
รักษา
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
6. ประชาชน
เกิดความ
ตระหนักถึง
ผลกระทบของ
การเผา ลด
ปริมาณขยะใน
ครัวเรือน ช่วย
ลดภาวะโลก
ร้อนและร่วม
อนุรักษ์
ทรัพยากร
สิ่งแวดล้อม
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ยุทธศาสตร์

แนวทางการ
พัฒนา

สอดคล้องกับ
เปูาประสงค์ที่ 1

สองคล้องกับ
เปูาประสงค์ที่ 2,3

สองคล้องกับ
เปูาประสงค์ที่ 4

สอดคล้องกับ
เปูาประสงค์ที่ 5

สอดคล้องกับ
เปูาประสงค์ที่ 6

1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
และพัฒนาแหล่งน้ํา

2. การพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิต

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

5. การพัฒนาด้าน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

1. ก่อสร้าง ปรับปรุง
ซ่อมแซม บํารุงรักษา
ถนน
2 ก่อสร้าง ปรับปรุง
ซ่อมแซม ท่อระบาย
น้ํา รางระบายน้ํา
3. ขยายเขตไฟฟูา
ติดตั้งหรือปรับปรุง
ซ่อมแซมไฟฟูา
สาธารณะอย่างทั่วถึง
4. พัฒนาแหล่งน้ํา
เพื่อการอุปโภค
บริโภค และแหล่งน้ํา
การเกษตรอย่าง
พอเพียง

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

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

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

1. การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
2. การบริหารจัดการ
ขยะ การกําจัดขยะ
มูลฝอย สิ่งปฏิกูล
และควบคุมมลพิษ
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3.2 บัญชีโครงการพัฒนา และบัญชีประสานโครงการพัฒนา
ผ 01 บัญชีโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 ถึง 2562) เทศบาลตาบลคาอาฮวน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้า
แนวทางที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษาถนน
ลําดับ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้าน
เหมืองบ่า ม.2 (แผนชุมชน ม.2
อันดับ 1)

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สําหรับใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก

2

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านพราน เพื่อให้ประชาชนมีถนน
อ้น ม.4 (แผนชุมชน ม.4 ลําดับที1่ )
สําหรับใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก

3

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านคําเม็ก ม.6 (แผนชุมชน
ม. 6 อันดับ 1)

เปูาหมาย
ก่อสร้างถนนลูกรังเส้นทางบ้านนาง
หนูแดง ไปเชื่อมบ้านนายฉลาด
เชื่อมต่อถนนเหมืองบ่าแสงอรุณ
ระยะทาง 400 เมตร ตามแบบ
แปลน ทต.คําอาฮวน
ก่อสร้างถนนลูกรังจากบ้านนายอ่ํา
นานางแพร ถึงสามแยกบ้าน นางสุ
หน่านโพธิ์ ระยะทาง 300 เมตร
ตามแบบแปลน ทต.คําอาฮวน

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สําหรับใช้คมนาคมได้อย่าง
เส้นทางศาลาประชาคมไปถึงบ้าน
สะดวก ไม่มีฝุนละอองรบกวน นางเกสร แสงประจักรระยะทาง
150 เมตร ตามแบบแปลน ทต.
คําอาฮวน

งบประมาณ/ที่มา (ทต./
หน่วยงานอื่น)
2560
2561
2562
(บาท )
(บาท)
(บาท)
400,000
-

ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ
ร้อยละจํานวน
ครัวเรือนที่
คมนาคม
สะดวกขึ้น

300,000

-

-

ร้อยละจํานวน
ครัวเรือนที่
คมนาคม
สะดวกขึ้น

330,000

-

-

ร้อยละจํานวน
ครัวเรือนที่
คมนาคม
สะดวกขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับ
ผิดชอบ

ประชาชน
กองช่าง
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ประชาชน
กองช่าง
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ประชาชน
กองช่าง
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้า
แนวทางที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษาถนน
ลําดับ
ที่

โครงการ

4

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเข้า
แปลงเกษตร บ้านโคกสูง ม.8
(แผนชุมชนม.8 อันดับ 1)

5

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
บ้านโค้งสําราญ ม.10 (แผนชุมชน
ม.10 ลําดับที1่ )

6

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนองแต้ ม.11
(แผนชุมชน ม.11 ลําดับที่ 1)

7

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านแสงอรุณ ม.14
(แผนชุมชนม.14 ลําดับที่ 1)

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สําหรับใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก

เปูาหมาย

ก่อสร้างถนนลูกรังเข้าที่ทํากินของ
เกษตรกร จาก สามแยกสวนนาย
เต็มไปถึงที่นายสวน ระยะทาง
1,500 เมตร .ตามแบบแปลน
ทต.คําอาฮวน
เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สําหรับใช้คมนาคมได้อย่าง
จากบ้านยายสวน กุลวงษ์ ไปหน้า
สะดวก ไม่มีฝุนละอองรบกวน ประตูวัดโค้งสําราญ ถึงสี่แยก
บ้านนางรัตติยา วังคะฮาต
ประมาณ 400 เมตร ตามแบบ
แปลน ทต.คําอาฮวน
เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สําหรับใช้คมนาคมได้อย่าง
ต่อจากคอนกรีตเส้นเดิมไปถึง
สะดวก ไม่มีฝุนละอองรบกวน บ้านนายสุริยะ พันทะ 300 เมตร
ตามแบบแปลน ทต.คําอาฮวน
เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
สําหรับใช้คมนาคมได้อย่าง
นายบุญโฮม ไปถึงบ้านนายวิชัย
สะดวก ไม่มีฝุนละอองรบกวน (วัวเผา) ระยะทางประมาณ 100
เมตร ตามแบบแปลน ทต.คําอา
ฮวน

งบประมาณ/ที่มา (ทต./หน่วยงานอื่น)
2560
2561
2562
(บาท )
(บาท)
(บาท)
1,500,000
-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละจํานวน
ครัวเรือนที่
คมนาคม
สะดวกขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

หน่วยงาน
ที่รับ
ผิดชอบ
กองช่าง

880,000

-

-

ร้อยละจํานวน
ครัวเรือนที่
คมนาคม
สะดวกขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

660,000

-

-

-

-

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

220,000

ร้อยละจํานวน
ครัวเรือนที่
คมนาคม
สะดวกขึ้น
ร้อยละจํานวน
ครัวเรือนที่
คมนาคม
สะดวกขึ้น

กองช่าง
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แนวทางที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษาถนน
ลําดับ
ที่

โครงการ

8

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านคําอาฮวน ม.15
(แผนชุมชน ม.15 ลําดับที่ 1)

9

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านเหมืองบ่า ม.16
(แผนชุมชน ม.16 ลําดับที่ 1)

10

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
รอบหมู่บ้าน ม.4 (แผนชุมชน
ลําดับที่ 2)

11

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านดงมัน ม.5
(แผนชุมชน ม.5 ลําดับที่ 2)

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
สําหรับใช้คมนาคมได้อย่าง
เหล็กจากถนนเหล่าคราม-คําอา
สะดวก ไม่มีฝุนละอองรบกวน ฮวน ไปหน้าวัดปุาบ้านคําอา
ฮวน ม.15ระยะทาง300 เมตร
ตามแบบแปลน ทต.คําอาฮวน
เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
สําหรับใช้คมนาคมได้อย่าง
เหล็ก จากบ้านนายสุวิทย์ บุญ
สะดวก ไม่มีฝุนละอองรบกวน เชิญ ถึงบ้านนายสุรินทร์ สุข
เกษม ระยะทาง 250 เมตร
ตามแบบแปลน ทต.คําอาฮวน
เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ก่อสร้างถนนคอนกรีต รอบ
สําหรับใช้คมนาคมได้อย่าง
หมู่บ้าน ระยะทาง ๖๐๐ เมตร
สะดวก ไม่มีฝุนละอองรบกวน (เส้นรอบบ้านน้อยจากบ้าน
หมอประทิน ถึงบ้านนางล้น)
ตามแบบแปลน ทต.คําอาฮวน
เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
สําหรับใช้คมนาคมได้อย่าง
เหล็ก จากบ้านนางไหล นามชู
สะดวก ไม่มีฝุนละอองรบกวน ถึงบ้านนายสมร บุญทวี
ระยะทาง 200 เมตร ตามแบบ
แปลน ทต.คําอาฮวน

งบประมาณ/ที่มา (ทต./หน่วยงานอื่น)
2560
2561
2562
(บาท )
(บาท)
(บาท)
660,000
-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ร้อยละจํานวน
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

550,000

-

-

ร้อยละจํานวน
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

1,320,000

-

-

ร้อยละจํานวน
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

440,000

-

ร้อยละจํานวน
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

-
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้า
แนวทางที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษาถนน
ลําดับ
ที่

โครงการ

12

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโคกสูง ม.8
(แผนชุมชน ม.8 ลําดับที่ 2 )

13

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านเหล่าคราม ม. 9
(แผนชุมชน ม.9 ลําดับที่ 2)

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย

งบประมาณ/ที่มา(ทต./หน่วยงานอื่น)
2560
2561
2562
(บาท )
(บาท)
(บาท)
2,200,000
-

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ทุ่งสีทอง ระยะทาง
1,000 เมตร ตามแบบแปลน
ทต.คําอาฮวน
จากบ้านนายจันทร์ถึงตลาดนัด 4,400,000
ระยะทาง 2,000 เมตร ตาม
แบบแปลน ทต. คําอาฮวน

14

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนองแต้ ม.11
(แผนชุมชนหมู่ 11 ลําดับที่ 2)

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สําหรับใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก ไม่มีฝุนละออง
รบกวน
เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สําหรับใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก ไม่มีฝุนละออง
รบกวน
เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สําหรับใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก ไม่มีฝุนละออง
รบกวน

15

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีถนน
แสงอรุณ ม. 14 (แผนชุมชน ม.14 สําหรับใช้คมนาคมได้อย่าง
ลําดับที่ 2)
สะดวก

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากสามแยกหนองกุง
ถึง ประปกหมู่บ้าน ประมาณ
300 เมตร ตามแบบแปลน
ทต.คําอาฮวน
ก่อสร้างถนนลูกรัง จากบ้าน
นางบัวลา คําโยธา ไปถึงบ้าน
นายสีสุนันท์ คําโยธา
ระยะทาง 350 เมตร ตาม
แบบแปลน ทต.คําอาฮวน

-

-

660,000

-

-

350,000

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละจํานวน
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ขึ้น
ร้อยละจํานวน
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ขึ้น
ร้อยละจํานวน
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

ร้อยละจํานวน
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

หน่วยงาน
ที่รับ
ผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้า
แนวทางที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษาถนน
ลําดับ
ที่
16

17

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อให้ประชาชนมีถนน
เหล็ก บ้านคําอาฮวน ม.15 (แผน สําหรับใช้คมนาคมได้
ชุมชน ม.15 ลําดับที2่ )
อย่างสะดวก ไม่มีฝุน
ละอองรบกวน
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้าน
เพื่อให้ประชาชนมีถนน
เหมืองบ่า ม.16 (แผนชุมชน ม.16 สําหรับใช้คมนาคมได้
ลําดับที่ 2 )
อย่างสะดวก

18

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อให้ประชาชนมีถนน
เหล็ก บ้านคําอาฮวน ม.1คุ้มบางนา สําหรับใช้คมนาคมได้
(แผนชุมชน ม.1 ลําดับที่ 3)
อย่างสะดวก ไม่มีฝุน
ละอองรบกวน

19

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อให้ประชาชนมีถนน
เหล็ก บ้านโนนสะอาด ม. 7
สําหรับใช้คมนาคมได้
(แผนชุมชน ม.7 ลําดับที่ 3)
อย่างสะดวก ไม่มีฝุน
ละอองรบกวน

เปูาหมาย
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสามแยกโนนขี้เหล็ก
ประมาณ 300 เมตร ตาม
แบบแปลน ทต.คําอาฮวน
ก่อสร้างถนนลูกรังจากศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ถึงศูนย์
การศึกษานอกโรงเรียน
ระยะทาง 200 เมตรตาม
แบบแปลน ทต.คําอาฮวน
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กคุ้มบางนาหน้าบ้านนาย
เดชา ทะนงค์ ระยะทาง 400
เมตร ตามแบบแปลน ทต.คํา
อาฮวน
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากบ้านนายบุญทอม
เทพสุริย์ ไป รพ.สต.บ้านโนน
สะอาด ระยะทาง 700 เมตร
ตามแบบแปลน ทต.คําอาฮวน

งบประมาณ/ที่มา(ทต./หน่วยงานอื่น)
2560
2561
2562
(บาท )
(บาท)
(บาท)
660,000
-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละจํานวน
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ขึ้น
ร้อยละจํานวน
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ขึ้น

ประชาชนได้รับ กองช่าง
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ประชาชนได้รับ กองช่าง
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

440,000

-

-

-

880,000

-

ร้อยละจํานวน
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ขึ้น

ประชาชนได้รับ กองช่าง
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

-

1,540,000

-

ร้อยละจํานวน
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ขึ้น

ประชาชนได้รับ กองช่าง
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

43

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้า
แนวทางที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษาถนน
ลําดับ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

20

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อให้ประชาชนมีถนน
เหล็ก บ้านโค้งสําราญ ม. 10
สําหรับใช้คมนาคมได้อย่าง
(แผนชุมชน ม.10 ลําดับที่ 3)
สะดวก ไม่มีฝุนละออง
รบกวน

21

โครงการสร้างถนนลูกรังระหว่าง
หมู่บ้าน 9-12 (แผนชุมชน ม.12
ลําดับที่3)

22

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สําหรับใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก ไม่มีฝุนละออง
รบกวน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อให้ประชาชนมีถนน
เหล็ก บ้านพรานอ้น ม.13
สําหรับใช้คมนาคมได้อย่าง
(แผนชุมชน ม.13 ลําดับที่ 3)
สะดวก ไม่มีฝุนละออง
รบกวน

เปูาหมาย
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
หน้าวัดโค้งสําราญไปหน้า
โรงเรียนโค้งสําราญ ระยะทาง
500เมตร ตามแบบแปลน ทต.
คําอาฮวน
ก่อสร้างถนนลูกรังระหว่าง
หมู่บ้าน 9-12 ระยะทาง
ประมาณ 1,500 เมตร ตาม
แบบแปลน ทต.คําอาฮวน
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากบ้านนายประหยัด
ชาธิพา ถึงบ้านนายหน่าน
ชาธิพา 150 เมตร.
-จากบ้านนายวาล ชาธิพา ถึง
บ้านนายลําเพย สิงห์สุข 200
เมตร ตามแบบแปลน ทต.คํา
อาฮวน

งบประมาณ/ที่มา(ทต./หน่วยงานอื่น)
2560
2561
2562
(บาท )
(บาท)
(บาท)
1,100,000
-

-

1,500,000

-

-

330,000

-

440,000

ตัวชี้วัด
ร้อยละจํานวน
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับ
ผิดชอบ
ประชาชนได้รับ กองช่าง
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

ร้อยละจํานวน
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ขึ้น
ร้อยละจํานวน
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ขึ้น

ประชาชนได้รับ กองช่าง
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ประชาชนได้รับ กองช่าง
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

44

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้า
แนวทางที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษาถนน
ลําดับ
ที่
23

24

25

26

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนมีถนน
เสริมเหล็ก บ้านเหมืองบ่า ม.16 สําหรับใช้คมนาคมได้อย่าง
(แผนชุมชน ม.16 ลําดับที่ 3 ) สะดวก ไม่มีฝุนละออง
รบกวน

เปูาหมาย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบ้านนางตื่อ บัวศรีถึงบ้านนาย
กัณหา ศรีทอง(จากหลังโรงเรียน
เหมืองบ่า ไป ชลมัย รีสอร์ท
(ห้วยงิ้ว) ระยะทาง 300 เมตร
ตามแบบแปลน ทต.คําอาฮวน
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ก่อสร้างถนนต่อจากบ้าน ด.ตง
บ้านคําอาฮวน หมู่ 1
สําหรับใช้คมนาคมได้อย่าง มนตรี กิ่งคําวงค์ ระยะทาง 400
(แผนชุมชน ม.1 ลําดับที่ 4 )
สะดวก
เมตรตามแบบแปลน ทต.คําอา
ฮวน
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เส้น เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ก่อสร้างถนนลูกรัง เส้นลงนาใต้
ลงนาใต้ รอบปุาช้า บ้านพราน สําหรับใช้คมนาคมได้อย่าง รอบปุาช้า ระยะทาง 1,400 เมตร
อ้น ม.4
สะดวก
ตามแบบแปลน ทต.คําอาฮวน
(แผนชุมชนม.4 ลําดับที่ 4)
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังวง
เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ก่อสร้างถนนลูกรังวงแหวนจาก
แหวนจากคุ้มรวมใจพัฒนาทุ่งสี สําหรับใช้คมนาคมได้อย่าง คุ้มรวมใจพัฒนาทุ่งสีทอง
ทอง บ้านเหล่าคราม ม.8
สะดวก
ระยะทาง 1,000 เมตรตามแบบ
(แผนชุมชน ม.8 ลําดับที่ 4)
แปลน ทต.คําอาฮวน

งบประมาณ/ที่มา(ทต./หน่วยงานอื่น)
2560
2561
2562
(บาท )
(บาท)
(บาท)
660,000
-

-

880,000

-

-

1,400,000

-

-

1,000,000

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับ
ผิดชอบ
กองช่าง

ร้อยละจํานวน
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจรไปมา

ร้อยละจํานวน
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ขึ้น
ร้อยละจํานวน
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ขึ้น
ร้อยละจํานวน
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ขึ้น

ประชาชนได้รับ
กองช่าง
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจรไปมา
ประชาชนได้รับ
กองช่าง
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจรไปมา
ประชาชนได้รับ
กองช่าง
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจรไปมา

45

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้า
แนวทางที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษาถนน
ลําดับ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

27

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านเหล่าคราม ม.9
(แผนชุมชน ม.9 ลําดับที่ 4 )

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สําหรับใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวก ไม่มีฝุน
ละอองรบกวน

28

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เพื่อให้ประชาชนมีถนน
เสริมเหล็ก บ้านโค้งสําราญ ม.10 สําหรับใช้คมนาคมได้
(แผนชุมชน ม.10 ลําดับที่ 4)
อย่างสะดวก ไม่มีฝุน
ละอองรบกวน

29

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีถนน
คําอาฮวน หมู่ 15 (แผนชุมชน ม. สําหรับใช้คมนาคมได้
15 ลําดับที่ 4)
อย่างสะดวก

30

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านเหมืองบ่า ม.16
(แผนชุมชน ม.16 ลําดับที่ 4 )

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สําหรับใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวก ไม่มีฝุน
ละอองรบกวน

เปูาหมาย
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากบ้านนายแทนไป
บ้านนายวน ระยะทาง 2,000
เมตร ตามแบบแปลน ทต.คํา
อาฮวน
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากบ้านนายฝอย อิ
นานันท์ ไปนานายบําเพ็ญ
สุวรรณพันธ์ ประมาณ 500
เมตร ตามแบบแปลน ทต.คํา
อาฮวน
ก่อสร้างถนนลูกรังจากบ้านนาย
แปร วงศ์ศรีทา ไปหน้าบ้าน
ช่างทอง ประมาณ 300 เมตร
ตามแบบแปลน ทต.คําอาฮวน
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ถึงบ้านนายเตือน ไชยพันธ์
500 เมตร ตามแบบแปลน
ทต. คําอาฮวน

งบประมาณ/ที่มา(ทต./หน่วยงานอื่น)
2560
2561
2562
(บาท )
(บาท)
(บาท)
4,400,000
-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ร้อยละจํานวน
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจรไปมา

หน่วยงาน
ที่รับ
ผิดชอบ
กองช่าง

-

1,100,000

-

ร้อยละจํานวน
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ขึ้น

ประชาชนได้รับ
กองช่าง
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจรไปมา

-

300,000

-

ประชาชนได้รับ
กองช่าง
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจรไปมา

-

1,100,000

-

ร้อยละจํานวน
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ขึ้น
ร้อยละจํานวน
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ขึ้น

ประชาชนได้รับ
กองช่าง
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจรไปมา

46

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้า
แนวทางที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษาถนน
ลําดับ
ที่
31

32

33

34

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เข้าพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนมีถนน
การเกษตร บ้านพรานอ้น ม.4
สําหรับใช้คมนาคมได้อย่าง
( แผนชุมชนม.4 ลําดับที่ 5)
สะดวก

เปูาหมาย

ก่อสร้างถนนลูกรังเข้าไปนา
หนองเชียงมอง ทะลุไปนา
นายเฉลา ชาธิพาระยะทาง
1,000 เมตร ตามแบบแปลน
ทต.คําอาฮวน
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังระหว่าง เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ก่อสร้างถนนลูกรังระหว่าง นา
หมู่บ้าน บ้านโนนสะอาดถึงบ้าน
สําหรับใช้คมนาคมได้อย่าง โนนก่อถึงบ้านหนองแต้ ม.11
หนองแต้ (แผนชุมชน ม.7 ลําดับที่ 5) สะดวก
ระยะทาง 3,000 เมตรตาม
แบบแปลน ทต.คําอาฮวน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้าน เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ก่อสร้างถนนคอนกรีต จาก
โค้งสําราญ ม. 10 (แผนชุมชน ม.10 สําหรับใช้คมนาคมได้อย่าง บ้านนายประสิทธ์ จําปา ไป
ลําดับที่ 5)
สะดวก ไม่มีฝุนละออง
แยก ทางขึ้นวัดภูหินขัน
รบกวน
ระยะทาง 500 เมตร ตามแบบ
แปลน ทต.คําอาฮวน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านเหล่าคราม ม.12
สําหรับใช้คมนาคมได้อย่าง เหล็ก จากหลังโรงเรียนบ้าน
(แผนชุมชน ม.12 ลําดับที่ 5)
สะดวก ไม่มีฝุนละออง
เหล่าคราม บ้านนายลอน ไป
รบกวน
นากกตูม400 เมตร ตามแบบ
แปลน ทต.คําอาฮวน

งบประมาณ/ที่มา(ทต./หน่วยงานอื่น)
2560
2561
2562
(บาท )
(บาท)
(บาท)
1,000,000
-

-

3,000,000

-

-

1,100,000

-

-

880,000

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับ
ผิดชอบ
กองช่าง

ร้อยละจํานวน
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

ร้อยละจํานวน
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ขึ้น
ร้อยละจํานวน
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

ร้อยละจํานวน
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

กองช่าง

47

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้า
แนวทางที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษาถนน
ลําดับ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

35

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านดง เพื่อให้ประชาชนมีถนน
มัน ม.5 (แผนชุมชน ม.5 ลําดับที่ 6) สําหรับใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวก

36

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านคํา
เม็ก ม. 6 (แผนชุมชน ม.6 ลําด้บ
ที่ 6)

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สําหรับใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวก

37

. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้าน
โนนสะอาด ม.7 (แผนชุมชน ม.7
ลําดับที่ 6)

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สําหรับใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวก

38

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านโค้ง เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สําราญ ม. 10 (แผนชุมชน ม.10
สําหรับใช้คมนาคมได้
ลําดับที่ 6)
อย่างสะดวก

เปูาหมาย
ก่อสร้างถนนลูกรังจากบ้านคุณ
สมัคร ไป สถานีวิทยุระยะทาง
250 เมตร ตามแบบแปลน ทต.
คําอาฮวน
ก่อสร้างถนนลูกรังจากบ้านนาย
หนูนา ไปถึง บ้านอาจารย์สายใจ
ระยะทางประมาณ 300 เมตร
ตามแบบแปลน ทต.คําอาฮวน
ก่อสร้างถนนลูกรังจากบ้าน ด.ต.
วิจัย ชนะชัย ข้ามห้วยตะงอ ผ่าน
บ้าน นางประจักร ระยะทาง
1,000 เมตร แพงหอม ตามแบบ
แปลน ทต.คําอาฮวน
ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านโค้งสําราญ
ม. 10 จากบ้านนางรัตติยา วังคะ
ฮาต ไปถึงแยกนานายมติ อุปัญ
1,000 เมตร ตามแบบแปลน ทต.
คําอาฮวน

งบประมาณ/ที่มา(ทต./หน่วยงานอื่น)
2560
2561
2562
(บาท )
(บาท)
(บาท)
250,000

-

-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ร้อยละจํานวน
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ขึ้น
300,000 ร้อยละจํานวน
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ขึ้น
1,000,000 ร้อยละจํานวน
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

1,000,000 ร้อยละจํานวน
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

หน่วยงาน
ที่รับ
ผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้า
แนวทางที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษาถนน
ลําดับ
ที่
39

40

41

42

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
(แผนชุมชน ม.12 ลําดับที่ 6)

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สําหรับใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก ไม่มีฝุนละออง
รบกวน
โครงการก่อสร้างทําถนนลูกรังเข้า เพื่อให้ประชาชนมีถนน
พื้นที่การเกษตรบ้านพรานอ้น
สําหรับใช้คมนาคมได้อย่าง
ม.13 (แผนชุมชน ม.13 ลําดับ สะดวก
ที่ 6)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านแสงอรุณ ม.14
(แผนชุมชน ม.14 ลําดับที่ 6)

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สําหรับใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก ไม่มีฝุนละออง
รบกวน
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้าน เพื่อให้ประชาชนมีถนน
เหมืองบ่า ม.16 (แผนชุมชน ม.16 สําหรับใช้คมนาคมได้อย่าง
ลําดับที่ 6)
สะดวก

เปูาหมาย
ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน ตามแบบแปลน
ทต.คําอาฮวน
ก่อสร้างทําถนนลูกรังเข้าพื้นที่
การเกษตรบ้านพรานอ้น ม.13 (นา
ฮ้องเตย-นาภูหมากก่อ) จากนานาง
นวลจันทร์ สารสิทธิ์ ถึงนานางมาลัย
ชาธิพา ระยะทาง 1,000 เมตร
ตามแบบแปลน ทต.คําอาฮวน
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบ้านนายแลง ไปบ้านนายฤทธิ
ศักดิ์ (นาคําขี้สูด) ระยะทาง 2,000
เมตร ตามแบบแปลนทต.คําอาฮวน
ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านเหมืองบ่า ม.
16 จากไร่ประสาน ถึงที่ดินนายลํา
พาย ทองชุม ระยะทาง 700 เมตร
ตามแบบแปลน ทต.คําอาฮวน

งบประมาณ/ที่มา(ทต./หน่วยงานอื่น)
2560
2561
2562
(บาท )
(บาท)
(บาท)
200,000

-

-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ร้อยละจํานวน
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ขึ้น
1,000,000 ร้อยละจํานวน
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับ
ผิดชอบ
ประชาชนได้รับ กองช่าง
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ประชาชนได้รับ กองช่าง
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

4,400,000 ร้อยละจํานวน
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ขึ้น
700,000 ร้อยละจํานวน
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ขึ้น

ประชาชนได้รับ กองช่าง
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ประชาชนได้รับ กองช่าง
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้า
แนวทางที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษาถนน
ลําดับ
ที่

โครงการ
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เปูาหมาย

43

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อให้ประชาชนมีถนน
เหล็ก บ้านเหมืองบ่า ม.2 (แผน
สําหรับใช้คมนาคมได้อย่าง
ชุมชน ม.2 ลําดับที่ 7 )
สะดวก ไม่มีฝุนละออง
รบกวน

44

- โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้านคําเขือง
ม.3 (แผนชุมชน ม.3 ลําดับที่ 7)

45
****

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเชื่อม
เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ก่อสร้างถนนลูกรังเชื่อมระหว่าง
ระหว่างบ้านพรานอ้น ม.4 ถึงถนน สําหรับใช้คมนาคมได้อย่าง บ้านพรานอ้น ม.4 จากนานาย
ลูกรังอบต.หนองแวง อ.นิคมคํา
สะดวก
แวต.คําอาฮวนเชื่อมถนนลูกรัง
สร้อย (แผนชุมชน ม. 4 ลําดับที่ 7)
อบต.หนองแวง อ.นิคมคําสร้อย
ระยะทาง 1,000 เมตร ตามแบบ
แปลน ทต.คําอาฮวน
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้าน
เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านเหล่าคราม
เหล่าคราม ม. 9 (แผนชุมชนม. 9
สําหรับใช้คมนาคมได้อย่าง ม. 9 ต่อจากนาโสกเสือถึงที่ดินนาง
ลําดับที่ 7 )
สะดวก
บุญล้อมระยะทาง 2,500 เมตร
ตามแบบแปลน ทต.คําอาฮวน

46

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบ้านนายหัน ขันแข็ง เชื่อมไป
บ้านคําเขือง (ข้างอู่รถทัวร์)
ระยะทาง 150 เมตร ตามแบบ
แปลน ทต.คําอาฮวน
เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สําหรับใช้คมนาคมได้อย่าง ภายในหมู่บ้านตามแบบแปลน
สะดวก ไม่มีฝุนละออง
ทต.คําอาฮวน
รบกวน

งบประมาณ/ที่มา(ทต./หน่วยงานอื่น)
2560
2561
2562
(บาท )
(บาท)
(บาท)
330,000

ตัวชี้วัด
ร้อยละจํานวน
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับ
ผิดชอบ
ประชาชนได้รับ กองช่าง
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

-

-

500,000

ร้อยละจํานวน
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ขึ้น

ประชาชนได้รับ กองช่าง
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

-

-

1,000,000 ร้อยละจํานวน
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ขึ้น

ประชาชนได้รับ กองช่าง
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

-

-

2,500,000 ร้อยละจํานวน
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ขึ้น

ประชาชนได้รับ กองช่าง
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เพื่อให้ประชาชนมีถนน
เหล็ก พรานอ้น หมู่ 13 (แผนชุมชน ม. สําหรับใช้คมนาคมได้
13 ลําดับที่ 7)
อย่างสะดวก ไม่มีฝุน
ละอองรบกวน

48

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เพื่อให้ประชาชนมีถนน
เหล็ก บ้านแสงอรุณ ม.14 (แผนชุมชน สําหรับใช้คมนาคมได้
ม.14 ลําดับที่ 7)
อย่างสะดวก ไม่มีฝุน
ละอองรบกวน

49

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านเหมืองบ่า ม.2 (แผนชุมชน
ม.2 ลําดับที่ 8)

50

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เพื่อให้ประชาชนมีถนน
เหล็ก บ้านคําเขือง ม.3 (แผนชุมชน ม. สําหรับใช้คมนาคมได้
3 ลําดับที่ 8)
อย่างสะดวก ไม่มีฝุน
ละอองรบกวน

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สําหรับใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวก ไม่มีฝุน
ละอองรบกวน

เปูาหมาย
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก พรานอ้น หมู่ 13 ชุมชนภูน้อย ระยะทาง 3,000
เมตร ตามแบบแปลนของทต.
คําอาฮวน
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากบ้านนายจอน ไป
ประปาหมู่ 3 ระยะทาง 200
เมตรตามแบบแปลนของทต.
คําอาฮวน
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากบ้านนายถวิล ไชย
พันธ์ ไปบ้านนางวาสนา อินก้อ
ระยะทาง 1,000 เมตร ตาม
แบบแปลน ทต.คําอาฮวน
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากข้างวัดอัมพวันไปคุ้ม
บ้านน้อยนามน ระยะทาง 300
เมตร ตามแบบแปลน
ของทต.คําอาฮวน

งบประมาณ/ที่มา(ทต./หน่วยงานอื่น)
ตัวชี้วัด
2560
2561
2562
(บาท )
(บาท)
(บาท)
6,600,000 ร้อยละจํานวน
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับ
ผิดชอบ
ประชาชนได้รับ กองช่าง
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

-

-

440,000

ร้อยละจํานวน
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ขึ้น

ประชาชนได้รับ กองช่าง
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

-

-

2,200,000 ร้อยละจํานวน
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ขึ้น

ประชาชนได้รับ กองช่าง
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

-

-

660,000

ประชาชนได้รับ กองช่าง
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

ร้อยละจํานวน
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ขึ้น
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โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านพราน
อ้น ม.4 ต่อเส้นนาลุงหมัย คําหมากดอ
(แผนชุมชน ม.4 ลําดับที่ 8)

52

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 11 (แผน
ชุมชน ม.11 ลําดับที่ 8)
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วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สําหรับใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวก

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สําหรับใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวก ไม่มีฝุน
ละอองรบกวน
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านพราน เพื่อให้ประชาชนมีถนน
อ้น ม.13 ( แผนชุมชน ม.13 ลําดับที่ 8) สําหรับใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวก
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านแสงอรุณ ม.14 (แผนชุมชน
ม.14 ลําดับที่ 8)

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สําหรับใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวก ไม่มีฝุน
ละอองรบกวน

เปูาหมาย
ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านพรานอ้น
ม.4 ต่อเส้นนาลุงหมัยคําหมา
กดอ ระยะทาง 1,000 เมตร
ตามแบบแปลนของ ทต.คําอา
ฮวน
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 11
ระยะทาง 3,000 เมตรตามแบบ
แปลน ทต.คําอาฮวน
สร้างถนนลูกรัง จากนาหนอง
ดินแดงไปนาภูกะซะระยะทาง
1,000 เมตร ตามแบบแปลน
ทต.คําอาฮวน
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากบ้านนางริม ถึงสี่แยก
บ้านนางวิไลลักษณ์ ระยะทาง
100 เมตร ตามแบบแปลน ทต.
คําอาฮวน

งบประมาณ/ที่มา(ทต./หน่วยงานอื่น)
ตัวชี้วัด
2560
2561
2562
(บาท )
(บาท)
(บาท)
1,000,000 ร้อยละจํานวน
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ขึ้น
-

-

-

-

-

-

6,600,000 ร้อยละจํานวน
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ขึ้น
1,000,000 ร้อยละจํานวน
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ขึ้น
220,000 ร้อยละจํานวน
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับ
ผิดชอบ
ประชาชนได้รับ กองช่าง
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนได้รับ กองช่าง
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ประชาชนได้รับ กองช่าง
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ประชาชนได้รับ กองช่าง
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านคําอาฮวน ม. 15 (แผน
ชุมชน ม.15 ลําดับที่ 8 )

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สําหรับใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก ไม่มีฝุนละออง
รบกวน

56

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เข้าวัดปุาอรัญญิกาวาส (แผน
ชุมชน ม.1 ลําดับที่ 9)

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สําหรับใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก ไม่มีฝุนละออง
รบกวน
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านเหมืองบ่า ม.2 (แผนชุมชน
ม.2 ลําดับที่ 9)

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สําหรับใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก ไม่มีฝุนละออง
รบกวน

เปูาหมาย
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านคําอาฮวน
ระยะทาง 2,000 เมตร จาก
สามแยกวัดปุาช้าบ้านคําอา
ฮวนไปหน้าศูนย์โคตามแบบ
แปลน ทต.คําอาฮวน
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เข้าวัดปุาอรัญญิกาวาส
100 เมตรตามแบบแปลน.
ทต.คําอาฮวน
1. จากบ้านนายสมชาย ปี
เรขา ไปวัดปุาช้าคําเดือนห้า
ระยะทาง 800 เมตร
2.จากข้างโรงเรียนบ้าน
เหมืองบ่าไปบ้านคําเม็ก
ระยะทาง 800 เมตร ตาม
แบบแปลน ทต.คําอาฮวน

งบประมาณ/ที่มา(ทต./หน่วยงานอื่น)
ตัวชี้วัด
2560
2561
2562
(บาท )
(บาท)
(บาท)
4,400,000 ร้อยละจํานวน
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ขึ้น

-

-

-

-

220,000

หน่วยงาน
ที่รับ
ผิดชอบ
ประชาชนได้รับ กองช่าง
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละจํานวน
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ขึ้น

ประชาชนได้รับ กองช่าง
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

1,600,000 ร้อยละจํานวน
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
1,600,000
ขึ้น

ประชาชนได้รับ กองช่าง
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
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ที่
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กรอบสระน้ํา (ประปาหมู่บ้าน)
(แผนชุมชน ม.3 ลําดับที่ 9)

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สําหรับใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก ไม่มีฝุนละออง
รบกวน

59

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านเหล่าคราม ม. 9 (แผน
ชุมชน ม.9 ลําดับที่ 9)

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สําหรับใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก ไม่มีฝุนละออง
รบกวน
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อให้ประชาชนมีถนน
เหล็กบ้านหนองแต้ ม.11 (แผนชุมชน สําหรับใช้คมนาคมได้อย่าง
ม.11 ลําดับที่ 9)
สะดวก ไม่มีฝุนละออง
รบกวน

61

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังนาคําโสก เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ไปถึงนาดินแดง (แผนชุมชน ม. 14 สําหรับใช้คมนาคมได้อย่าง
ลําดับที่ 9)
สะดวก

เปูาหมาย
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กรอบสระน้ํา (ประปา
หมู่บ้าน) สําหรับออกกําลังกาย
ระยะทาง 1,000 เมตรตาม
แบบแปลน ทต.คําอาฮวน
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากตลาดวันอาทิตย์ ไป
เชื่อม ม. 8 (แยกทุ่งสีทอง ไป
ตลาดวันอาทิตย์ ระยะทาง
200 เมตร ตามแบบแปลน ทต.
คําอาฮวน
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเส ริม
เหล็กจากสามแยกวัดหนองแต้
ถึงแยกศาลาประชาคม
ระยะทาง 1,000เมตร ตาม
แบบแปลน ทต.คําอาฮวน
ก่อสร้างถนนลูกรังนาคําโสก
ไปถึงนาดินแดง ระยะทาง
2,000 เมตรตามแบบแปลน
ทต.คําอาฮวน

งบประมาณ/ที่มา(ทต./หน่วยงานอื่น)
ตัวชี้วัด
2560
2561
2562
(บาท )
(บาท)
(บาท)
2,200,000 ร้อยละจํานวน
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับ
ผิดชอบ
ประชาชนได้รับ กองช่าง
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

-

-

440,000

ร้อยละจํานวน
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ขึ้น

ประชาชนได้รับ กองช่าง
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

-

-

2,200,000 ร้อยละจํานวน
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ขึ้น

ประชาชนได้รับ กองช่าง
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

-

-

2,000,000 ร้อยละจํานวน
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ขึ้น

ประชาชนได้รับ กองช่าง
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
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63
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65

โครงการ
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้าน
คําอาฮวน ม. 15 ( แผนชุมชน
ม.15 ลําดับที่ 9)

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ก่อสร้างถนนลูกรัง จากข้างนานาย
สําหรับใช้คมนาคมได้อย่าง ลํา ไป นานายเรียง นานายชื่น
สะดวก
ระยะทาง 800 เมตร ตามแบบ
แปลน ทต.คําอาฮวนตามแบบ
แปลน ทต.คําอาฮวน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เสริมเหล็ก บ้านเหมืองบ่า ม.16
สําหรับใช้คมนาคมได้อย่าง จากบ้านนายบุญทรง ขันแข็ง ไป
(แผนชุมชน ม.16 ลําดับที่ 9)
สะดวก ไม่มีฝุนละออง
บ้านนายกัณหา ศรีทอง ระยะทาง
รบกวน
300 เมตรตามแบบแปลน ทต.คําอา
ฮวน
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจาก
เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ก่อสร้างถนนลูกรังจากหนองคํา
หนองคําเดือนห้า ไป บ้านแสงอรุณ สําหรับใช้คมนาคมได้อย่าง เดือนห้า ไป บ้านแสงอรุณ หมู1่ 4
หมู1่ 4 (แผนชุมชน ม. 2 ลําดับ
สะดวก
ระยะทาง 1,000 เมตรตามแบบ
ที่ 10)
แปลน ทต.คําอาฮวน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เสริมเหล็กจากคุ้มบ้านนายพาโชค สําหรับใช้คมนาคมได้อย่าง จากคุ้มบ้านนายพาโชคไปเชื่อมวัด
ไปเชื่อมวัดปุาช้า ม.3 (แผนชุมชน สะดวก ไม่มีฝุนละออง
ปุาช้า ม.3 ถึงสระน้ําประปาหมู่บ้าน
ม.3 ลําดับที่ 10)
รบกวน
ระยะทาง 250 เมตร ตามแบบ
แปลน ทต.คําอาฮวน

งบประมาณ/ที่มา(ทต./หน่วยงานอื่น)
2560
2561
2562
(บาท )
(บาท)
(บาท)
800,000

ร้อยละจํานวน
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับ
ผิดชอบ
ประชาชนได้รับ กองช่าง
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

ร้อยละจํานวน
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ขึ้น

ประชาชนได้รับ กองช่าง
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

1,000,000 ร้อยละจํานวน
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ขึ้น
550,000 ร้อยละจํานวน
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ขึ้น

ประชาชนได้รับ กองช่าง
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ประชาชนได้รับ กองช่าง
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

660,000

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

55

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้า
แนวทางที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษาถนน
ลําดับ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย

66

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพื้นที่
การเกษตร บ้านโนนสะอาด ม.7
(แผนชุมชน ม.7 ลําดับที่ 10)

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สําหรับใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก

ก่อสร้างถนนลูกรังระหว่างนา
นางสะอาด ไชยพันธ์ ถึงนา
นายสวาด ผุยคําสิงห์ระยะทาง
1,000 เมตร ตามแบบแปลน
ทต.คําอาฮวน

67

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังโนน
เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สะอาด ไปชุมชนนาเตย (แผนชุมชน สําหรับใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก
ม.8 ลําดับที่ 10)

68

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้าน
เหล่าคราม ม.9 ( แผนชุมชน ม. 9
ลําดับที่ 10 )

ก่อสร้างถนนลูกรังโนนสะอาด
ไปชุมชนนาเตย ระยะทาง
600 เมตรตามแบบแปลน ทต.
คําอาฮวน
ก่อสร้างถนนลูกรัง จากดอนปูุ
ตา ไป หมู่ 8 เลี้ยวซ้ายเข้า
หมู่บ้าน หมู่ 9 ระยะทาง
1,000 เมตรตามแบบแปลน
ทต.คําอาฮวน

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สําหรับใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก

งบประมาณ/ที่มา(ทต./หน่วยงานอื่น)
ตัวชี้วัด
2560
2561
2562
(บาท )
(บาท)
(บาท)
1,000,000 ร้อยละจํานวน
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับ
ผิดชอบ
ประชาชนได้รับ กองช่าง
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

-

-

600,000

ร้อยละจํานวน
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ขึ้น

ประชาชนได้รับ กองช่าง
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

-

-

1,000,000 ร้อยละจํานวน
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ขึ้น

ประชาชนได้รับ กองช่าง
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

56

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้า
แนวทางที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษาถนน
ลําดับ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

69

.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากบ้านนางไหล ไป
หนองกุง (แผนชุมชน ม.11
ลําดับที่ 10 )

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สําหรับใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก ไม่มีฝุนละออง
รบกวน

70

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากปากทางโนนขี้เหล็ก ไป
ชลประทาน(แผนชุมชน ม.15
ลําดับที่ 10)

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สําหรับใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก ไม่มีฝุนละออง
รบกวน

71

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านพรานอ้น หมู่ 4
( แผนชุมชน ม. 4 ลําดับที่ 11)

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สําหรับใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก ไม่มีฝุนละออง
รบกวน

72

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังระหว่าง เพื่อให้ประชาชนมีถนน
นาคํามะโงะ เชื่อมกับบ้านเหล่า
สําหรับใช้คมนาคมได้อย่าง
คราม หมู่ 12 (แผนชุมชน ม.7
สะดวก
ลําดับที่ 11)

เปูาหมาย
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากบ้านนางไหล
ไปหนองกุง ระยะทาง 2,000
เมตรตามแบบแปลน ทต.คําอา
ฮวน
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากปากทางโนนขี้เหล็ก
ไปชลประทานระยะทาง 500
เมตร ตามแบบแปลน ทต.คํา
อาฮวน
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 4 ไปปุาช้าสุขาวดี
ระยะทาง 300 เมตรตามแบบ
แปลน ทต.คําอาฮวน
ก่อสร้างถนนลูกรังระหว่างนา
คํามะโงะ เชื่อมกับบ้านเหล่า
คราม หมู่ 12 ระยะทาง 700
เมตร ตามแบบแปลน ทต.คํา
อาฮวน

งบประมาณ/ที่มา(ทต./หน่วยงานอื่น)
ตัวชี้วัด
2560
2561
2562
(บาท )
(บาท)
(บาท)
4,400,000 ร้อยละจํานวน
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ขึ้น

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

หน่วยงาน
ที่รับ
ผิดชอบ
กองช่าง

-

-

1,100,000 ร้อยละจํานวน
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ขึ้น

ประชาชนได้รับ กองช่าง
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

-

-

660,000

ร้อยละจํานวน
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ขึ้น

ประชาชนได้รับ กองช่าง
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

-

-

700,000

ร้อยละจํานวน
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ขึ้น

ประชาชนได้รับ กองช่าง
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

57

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้า
แนวทางที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษาถนน
ลําดับ
ที่
73

74

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เพื่อให้ประชาชนมีถนน
เหล็ก บ้านโคกสูง ม. 8 ( แผนชุมชน สําหรับใช้คมนาคมได้อย่าง
ม. 8 ลําดับที่ 11)
สะดวก ไม่มีฝุนละออง
รบกวน
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านเหล่า เพื่อให้ประชาชนมีถนน
คราม ม.9 (แผนชุมชน ม. 9 ลําดับ
สําหรับใช้คมนาคมได้อย่าง
ที่ 11)
สะดวก

75

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 11 (แผนชุมชน ม.11
ลําดับที่ 11 )

76

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กรอบหนองคันยาว ม.15 (แผน
ชุมชน ม.15 ลําดับที่ 11)

เปูาหมาย

จากข้างวัด หมู่ 8 ไป ปุาช้าหน้า
โรงเรียนบ้านเหล่าคราม
ระยะทาง 619 เมตรตามแบบ
แปลน ทต.คําอาฮวน
ก่อสร้างถนนลูกรังจากนานาย
วินิต ไป อ่างสองห้อง ระยะทาง
1,400 เมตรตามแบบแปลน
ทต.คําอาฮวน
เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
สําหรับใช้คมนาคมได้อย่าง เหล็ก จาก ศูนย์โค ไปโนน
สะดวก ไม่มีฝุนละออง
สะอาด ระยะทาง730 เมตรตาม
รบกวน
แบบแปลน ทต.คําอาฮวน
เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
สําหรับใช้คมนาคมได้อย่าง เหล็กรอบหนองคันยาว ม.15
สะดวก ไม่มีฝุนละออง
ระยะทาง 1,000 เมตร ตาม
รบกวน
แบบแปลน ทต.คําอาฮวน

งบประมาณ/ที่มา(ทต./หน่วยงานอื่น)
ตัวชี้วัด
2560
2561
2562
(บาท )
(บาท)
(บาท)
1,361,800 ร้อยละจํานวน
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ขึ้น
1,400,000 ร้อยละจํานวน
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ขึ้น
1,606,000 ร้อยละจํานวน
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ขึ้น
2,200,000 ร้อยละจํานวน
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ขึ้น

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับ
ผิดชอบ
กองช่าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ประชาชนได้รับ กองช่าง
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ประชาชนได้รับ กองช่าง
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา
ประชาชนได้รับ กองช่าง
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

58

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้า
แนวทางที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษาถนน
ลําดับ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

77

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อให้ประชาชนมีถนน
เหล็ก บ้านพรานอ้น ม. 4 (แผนชุมชน สําหรับใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก ไม่มีฝุนละออง
ม. 4 ลําดับที่ 12)
รบกวน

78

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโคกสูง ม.8 (แผนชุมชน
ม.8 ลําดับที่ 12)

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สําหรับใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก ไม่มีฝุนละออง
รบกวน

79

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโคก
สูงจากข้างวัด ไป นาหนองขี้เห็น
(แผนชุมชน ม.8 ลําดับที่ 13)

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สําหรับใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก

80

โครงการก่อสร้างหรือซ่อมแซม
ถนนลาดยางสายบ้านโนนสะอาด
ม.7 ถึงบ้านคําเม็ก ม.6

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
สําหรับใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวก

เปูาหมาย
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากบ้านนายสมพร
ไปบ้านนายไพโรจน์
ระยะทาง 100 เมตร ตาม
แบบแปลน ทต.คําอาฮวน
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากคุ้มสีทอง ไป ห้วย
ตะงอ ระยะทาง 719 เมตร
ตามแบบแปลน ทต.คําอา
ฮวน

งบประมาณ/ที่มา(ทต./หน่วยงานอื่น)
2560
2561
2562
(บาท )
(บาท)
(บาท)
220,000

-

ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโคก
สูงจากข้างวัด ไป นาหนองขี้
เห็นระยะทาง 1,000 เมตร
ตามแบบแปลน ทต.คําอา
ฮวน
โครงการก่อสร้างหรือ
7,000,000
ซ่อมแซมถนนลาดยางสาย
บ้านโนนสะอาด ม.7 ถึงบ้าน
คําเม็ก ม.6 ระยะทาง
2,000 เมตร

ตัวชี้วัด
ร้อยละจํานวน
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับ
ผิดชอบ
ประชาชนได้รับ กองช่าง
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

-

1,581,800 ร้อยละจํานวน
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ขึ้น

ประชาชนได้รับ กองช่าง
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

-

1,000,000 ร้อยละจํานวน
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ขึ้น

ประชาชนได้รับ กองช่าง
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

-

-

ร้อยละจํานวน
ครัวเรือนที่
คมนาคมสะดวก
ขึ้น

ประชาชนได้รับ กองช่าง
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจรไปมา

59

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้า
แนวทางที่ 2ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ท่อระบายน้ํา รางระบายน้ํา
ลําดับ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย
-ก่อสร้างคลองระบายน้ํา จาก
บ้านนายประมวล เทพศรีหา ถึง
บ้านนางวิไลลักษณ์ ชาธิพา
ระยะทางประมาณ 800 เมตร.
และจากบ้านนายเริม ศรีวิชา ถึง
บ้าน นางลิมทอง สุวรรณสรี
100 ม.เมตร(ตามแบบแปลน
ทต.คําอาฮวน)
ก่อสร้างคลองระบายน้ํา จาก
บ้านนายไพศาล ศรีวิชา ถึง สระ
น้ํา นายอุทัย สุวรรณศรี
ระยะทาง 500 เมตร (ตามแบบ
แปลน ทต.คําอาฮวน)
ก่อสร้างคลองระบาย คสล.
ภายในหมู่บ้าน ระยะทาง
1,000 เมตร(ตามแบบแปลน
ทต.คําอาฮวน)

1

โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ํา
ภายในหมู่บ้านบ้านคําเขือง ม. 3
(แผนชุมชน ม.3 ลําดับที่ 1 )

- เพื่อปูองกันน้ําท่วมขัง
และการระบายน้ําดียิ่งขึ้น
-เพื่อระบายน้ําเสียจาก
บ้านเรือน

2

โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ํา
ภายในหมู่บ้านบ้านคําเขือง ม. 3
(แผนชุมชน ม.3 ลําดับที่ 2 )

- เพื่อปูองกันน้ําท่วมขัง
และการระบายน้ําดียิ่งขึ้น
-เพื่อระบายน้ําเสียจาก
บ้านเรือน

3

โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ํา
- เพื่อปูองกันน้ําท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด ม.7 และการระบายน้ําดียิ่งขึ้น
(แผนชุมชน ม.7 ลําดับที่ 2)
-เพือ่ ระบายน้ําเสียจาก
บ้านเรือน

งบประมาณ/ที่มา (ทต./หน่วยงานอื่น)
2560
2561
2562
(บาท )
(บาท)
(บาท)
900,000
-

ตัวชี้วัด

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
- ร้อยละ -น้ําไม่ท่วมขังถนนและ กองช่าง
จํานวน
บ้านเรือนประชาชน
ครัวเรือน -มีช่องทางระบายน้ํา
ที่ระบาย จากบ้านเรือน
น้ําดีขึ้น

500,000

-

-

1,000,000

-

-

- ร้อยละ
จํานวน
ครัวเรือน
ที่ระบาย
น้ําดีขึ้น
- ร้อยละ
จํานวน
ครัวเรือน
ที่ระบาย

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

-น้ําไม่ท่วมขังถนนและ กองช่าง
บ้านเรือนประชาชน
-มีช่องทางระบายน้ํา
จากบ้านเรือน
-น้ําไม่ท่วมขังถนนและ กองช่าง
บ้านเรือนประชาชน
-มีช่องทางระบายน้ํา
จากบ้านเรือน

60
น้ําดีขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้า
แนวทางที่ 2ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ท่อระบายน้ํา รางระบายน้ํา
ลําดับ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย

4

โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ํา - เพื่อปูองกันน้ําท่วมขัง และ ก่อสร้างคลองระบายน้ําจาก
ภายในหมู่บ้าน บ้านพรานอ้น
การระบายน้ําดียิ่งขึ้น
บ้านนายยอน ภาดี ถึงบ้าน
ม.13 (แผนชุมชน ม.13 ลําดับ
-เพื่อระบายน้าํ เสียจาก
นายหม่านชาธิพา 1,000 ม.
ที่ 2)
บ้านเรือน

5

โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ํา -เพื่อปูองกันน้ําท่วมขัง และ
ภายในหมู่บ้าน บ้านเหมืองบ่า
การระบายน้ําดียิ่งขึ้น
ม.2 (แผนชุมชน ม.2 ลําดับที่ 3 ) -เพื่อระบายน้าํ เสียจาก
บ้านเรือน

6

ก่อสร้างคลองระบายน้ําใน
หมู่บ้าน เส้นลงโนนคําเขือง
ระยะทาง 200 เมตรตาม
แบบแปลน ทต.คําอาฮวน

โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ํา - เพื่อปูองกันน้ําท่วมขัง และ ก่อสร้างคลองระบายน้ํา
ภายในหมู่บ้าน บ้านพรานอ้น ม. การระบายน้ําดียิ่งขึ้น
ภายในหมู่บ้านตามแบบ
4 (แผนชุมชน ม.4 ลําดับที่ 3)
-เพือ่ ระบายน้ําเสียจาก
แปลน ทต.คําอาฮวน
บ้านเรือน

งบประมาณ/ที่มา (ทต./หน่วยงานอื่น)
ตัวชี้วัด
2560
2561
2562
(บาท )
(บาท)
(บาท)
1,000,000
- ร้อยละจํานวน
ครัวเรือนที่ระบาย
น้ําดีขึ้น
-

200,000

-

หน่วยงาน
ที่รับ
ผิดชอบ
-น้ําไม่ท่วมขังถนนและ กองช่าง
บ้านเรือนประชาชน
และ-มีช่องทางระบาย
น้ําจากบ้านเรือน
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

- ร้อยละจํานวน -น้ําไม่ท่วมขังถนนและ
ครัวเรือนที่ระบาย บ้านเรือนประชาชน
และ-มีช่องทางระบาย
น้ําดีขึ้น

กองช่าง

น้ําจากบ้านเรือน

-

500,000

-

- ร้อยละจํานวน
-น้ําไม่ท่วมขังถนนและ กองช่าง
ครัวเรือนที่ระบาย บ้านเรือนประชาชน
น้ําดีขึ้น
และ-มีช่องทางระบาย
น้ําจากบ้านเรือน

61
7

โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ํา -เพื่อปูองกันน้ําท่วมขัง และ
ภายในหมู่บ้านบ้านคําเม็ก ม. 6 การระบายน้ําดียิ่งขึ้น
(แผนชุมชน ม.6 ลําดับที่ 5)
-เพื่อระบายน้าํ เสียจาก
บ้านเรือน

ก่อสร้างคลองระบายน้ํา
บริเวณสองข้าง
ถนนลาดยาง (ตามแบบ
แปลน ทต.คําอาฮวน )

-

1,400,000

8

โครงการคลองระบายน้ําภายใน
หมู่บ้านคําอาฮวน ม.15 (แผน
ชุมชน ม.15 ลําดับที่ 5 )

1) ก่อสร้างคลองระบายน้ํา
จากสี่แยกหน้าบ้านนาง
โสดา ไป ทุ่งนา

-

-

-เพื่อปูองกันน้ําท่วมขัง และ
การระบายน้ําดียิ่งขึ้น
-เพื่อระบายน้ําเสียจาก
บ้านเรือน

-

- ร้อยละจํานวน
-น้ําไม่ท่วมขังถนนและ กองช่าง
ครัวเรือนที่ระบาย บ้านเรือนประชาชน
น้ําดีขึ้น
และ-มีช่องทางระบาย
น้ําจากบ้านเรือน

-น้ําไม่ท่วมขังถนนและ
1,000,000 - ร้อยละจํานวน
ครัวเรือนที่ระบาย บ้านเรือนประชาชน
-มีช่องทางระบายน้ํา
น้ําดีขึ้น

กองช่าง

จากบ้านเรือน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้า
แนวทางที่ 2 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ท่อระบายน้ํา รางระบายน้ํา (ต่อ)
ลําดับ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

9

โครงการคลองระบายน้ํา ภายใน -เพื่อปูองกันน้ําท่วมขัง และการ
หมู่บ้านคําอาฮวน ม. 15 (แผน ระบายน้ําดียิ่งขึ้น
ชุมชน ม.15 ลําดับที่ 6 )
-เพื่อระบายน้ําเสียจากบ้านเรือน

10

โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ํา
เสียภายในหมู่บ้าน บ้านเหล่า
คราม ม. 12 (แผนชุมชน ม.12
ลําดับที่ 7)

11

12

เปูาหมาย
2) ก่อสร้างคลองระบายน้ํา
จากสี่แยกหน้าบานนาย
รวย ไป ทุ่งนา

งบประมาณ/ที่มา (ทต./หน่วยงานอื่น)
ตัวชี้วัด
2560
2561
2562
(บาท )
(บาท)
(บาท)
1,000,000 - ร้อยละจํานวน
ครัวเรือนที่
ระบายน้ําดีขึ้น

- เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกสบายในการสัญจรไปมา
-เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินในการใช้ถนนให้แก่
ประชาชน
โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ํา เพื่อปูองกันน้ําท่วมขัง และการ
ภายในหมู่บ้านบ้านเหมืองบ่า ม. ระบายน้ําดียิ่งขึ้น
16 (แผนชุมชน ม.16 ลําดับที่ 8 ) -เพื่อระบายน้ําเสียจากบ้านเรือน

- ก่อสร้างคลองระบายน้ํา
เสียภายในหมู่บ้านจากสี่แยก
คิวรถ ไปบ้านนายลํามอน ไซ
ยายงค์ ระยะทาง 400 เมตร
ตามแบบแปลน ทต.คําอาฮวน
- ก่อสร้างคลองระบายน้ํา
ภายในหมู่บ้าน
ตามแบบแปลน ทต.คําอาฮวน )

-

-

-

-

โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ํา - เพื่อให้ประชาชนมีความ
ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกสูง (แผน สะดวกสบายในการสัญจรไปมา

ขุดลอกคลองระบายน้ํา จาก
บ้านนางวัง ไปบ้าน ผอ.ฤทธิ์

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ
-น้ําไม่ท่วมขังถนนและ
บ้านเรือนประชาชน
-มีช่องทางระบายน้ําจาก
บ้านเรือน

หน่วยงาน
ทีร่ ับ
ผิดชอบ
กองช่าง

1,000,000 - ร้อยละจํานวน - น้ําไม่ท่วมขังถนน
ครัวเรือนที่
และบ้านเรือนของ
ระบายน้ําดีขึ้น ประชาชน
- มีช่องทางระบายน้ํา
จากบ้านเรือน
1,000,000 - ร้อยละจํานวน -น้ําไม่ท่วมขังถนนและ
บ้านเรือนประชาชน
ครัวเรือนที่
ระบายน้ําดีขึ้น -มีช่องทางระบายน้ํา

กองช่าง

3,250,000 - ร้อยละจํานวน - ไม่เกิดน้ําท่วมขัง
ครัวเรือนที่
ภายในหมู่บ้านและมี

กองช่าง

กองช่าง

จากบ้านเรือน

-

62
ชุมชน ม. 8 ลําดับที่ 14 )

-เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิต ศรีประเสริฐตามแบบแปลน
และทรัพย์สินในการใช้ถนนให้แก่ ทต.คําอาฮวน
ประชาชน

ระบายน้ําดีขึ้น

การระบายน้ําออกจาก
หมู่บ้านได้อย่างรวดเร็ว

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้า
แนวทางที่ 3 ขยายเขตไฟฟูา ติดตั้งหรือปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะอย่างทั่วถึง
ลําดับ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

โครงการขยายเขตไฟฟูาบ้านดงมัน หมู่ 5 -เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้
(แผนชุมชน ม.5 ลําดับที่ 1)
อย่างเพียงพอ

2

โครงการขยายเขตไฟฟูาภายในหมู่บ้าน
บ้านโนนสะอาด ม.7 (แผนชุมชน ม.7
ลําดับที่ 1)
โครงการไฟฟูาส่องสว่างตามหมู่บ้าน บ้าน
เหล่าคราม ม.9 (แผนชุมชน ม.9 ลําดับ
ที่ 1 )
โครงการไฟฟูาส่องสว่างภายในหมูบ่ ้าน
บ้านพรานอ้น ม.13 (แผนชุมชน ม.13
ลําดับที่ 1)

-เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้
อย่างเพียงพอ
-เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้
อย่างเพียงพอ เกิดความ
ปลอดภัยในเวลากลางคืน
--เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้
อย่างเพียงพอ เกิดความ
ปลอดภัยในเวลากลางคืน

โครงการขยายเขตไฟฟูา เส้นรอบนอก

-เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้

3
4

5

เปูาหมาย
ขยายเขตไฟฟูาจากบ้านนาง
ทองปาน คนเพียร ผ่านที่พัก
สงฆ์ถ้ําไฮไปถึงนานายหรั่น
ระยะทาง 800 เมตร
จากบ้านนายเฉลียว ผุยคํา
สิงห์ ถึงห้วยตะงอ 300 ม.

งบประมาณ/ที่มา (ทต./หน่วยงานอื่น)
2560
2561
2562
(บาท )
(บาท)
(บาท)
400,000
-

150,000

-

-

ติดตั้งไฟส่องสว่างภายใน
หมู่บ้านเหล่าคราม จํานวน
ประมาณ 30 จุด
ไฟฟูาส่องสว่างภายในหมูบ่ ้าน
ไม่ทั่วถึง

300,000

-

-

60,000

-

-

ขยายไฟฟูาเส้นทางไป

250,000

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

-จํานวน
ประชาชนมีไฟฟูา
ครัวเรือนที่ ใช้อย่างเพียงพอ
มีไฟฟูาใช้

หน่วยงาน
ที่รับ
ผิดชอบ
กองช่าง

-จํานวน
ประชาชนมีไฟฟูา
ครัวเรือนที่ ใช้อย่างเพียงพอ
มีไฟฟูาใช้
-จํานวน
ประชาชนมีไฟฟูา
ครัวเรือนที่ ใช้อย่างเพียงพอ
มีไฟฟูาใช้
-จํานวน
ประชาชนมีไฟฟูา
ครัวเรือนที่ ใช้อย่างเพียงพอ
มีไฟฟูาใช้

กองช่าง

-จํานวน

กองช่าง

ประชาชนมีไฟฟูา

กองช่าง
กองช่าง
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หมู่บ้าน บ้านคําเม็ก ม.6 ( แผนชุมชน
ม.6 ลําดับที่ 2)

อย่างเพียงพอ

โรงเรียนไปโรงงานพลาสติก
และเส้นทางข้างห้วยตะงอ
และเส้นทางร้านอาหารสอง
เราไปทางห้วยแข้

ครัวเรือนที่
มีไฟฟูาใช้

ใช้อย่างเพียงพอ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้า
แนวทางที่ 3 ขยายเขตไฟฟูา ติดตั้งหรือปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะอย่างทั่วถึง
ลําดับ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

6

โครงการขยายเขตไฟฟูาบริเวณรอบ -เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูา
นอกหมู่บ้าน บ้านเหล่าคราม ม.12 ใช้อย่างเพียงพอ
(แผนชุมชน ม.12 ลําดับที่ 2)

7

โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างทางเข้า
หมู่บ้าน บ้านคําเม็ก ม.6 (แผน
ชุมชน ม.6 ลําดับที่ 3)

-เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูา
ใช้อย่างเพียงพอ เกิด
ความปลอดภัยในเวลา
กลางคืน

งบประมาณ/ที่มา (ทต./หน่วยงานอื่น)
เปูาหมาย
2560
2561
2562
(บาท )
(บาท)
(บาท)
ขยายเขตไฟฟูาบริเวณรอบนอก 300,000 300,000 300,000
หมู่บ้าน ระยะทางประมาณ
2,000 เมตร

หน่วยงาน
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
ที่รับ
จะได้รับ
ผิดชอบ
-จํานวน
ประชาชนมี
กองช่าง
ครัวเรือนที่ ไฟฟูาใช้อย่าง
มีไฟฟูาใช้
เพียงพอ

ติดตั้งไฟส่องสว่างทางเข้า
หมู่บ้านเริ่มตั้งแต่สะพานตาม
เสาไฟฟูาในหมู่บ้านและนอก
หมู่บ้านที่ยังไม่มี

-จํานวน
ครัวเรือนที่
มีไฟฟูาใช้

-

200,000

-

ตัวชี้วัด

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อย่าง
เพียงพอ

กองช่าง
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8

โครงการขยายเขตไฟฟูา เพื่อการ
เกษตรกร บ้านโคกสูงน้อย ม.8
(แผนชุมชน ม.8 ลําดับที่ 3)

-เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูา - จากทุ่งสีทองไปวัดหนองปลา
ใช้อย่างเพียงพอ
ปาก ระยะทาง 1,832 เมตร
- จากคุ้มเกษตรกรพัฒนาไปคุ้ม
นาเตย ระยะทาง 2,500 เมตร
- จากคุ้มร่วมใจพัฒนาไปวัดถ้ํา
เขียดระยะทาง 2,032 เมตร

-

300,000

300,000

500,000

500,000

400,000

400,000

-จํานวน
ครัวเรือนที่
มีไฟฟูาใช้

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้า
แนวทางที่ 3 ขยายเขตไฟฟูา ติดตั้งหรือปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะอย่างทั่วถึง
ลําดับ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย

งบประมาณ/ที่มา (ทต./หน่วยงานอื่น)
2560
2561
2562
(บาท )
(บาท)
(บาท)
500,000
500,000

ตัวชี้วัด

หน่วยงาน
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
ที่รับ
จะได้รับ
ผิดชอบ
-จํานวน
ประชาชนมี
กองช่าง
ครัวเรือนที่ ไฟฟูาใช้อย่าง
มีไฟฟูาใช้ เพียงพอ

9

โครงการขยายเขตไฟฟูาบ้าน -เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูา
เหล่าคราม ม. 9 (แผนชุมชน ใช้อย่างเพียงพอ
ม. 9 ลําดับที่ 3 )

ขยายเขตไฟฟูาจากบ้านนายแก้ว ไปถึงวัดภูอัง
รังสี ระยะทาง 4,000 เมตร

10

โครงการติดตั้งไฟส่องสว่าง
บ้านคําเขือง ม. 3 (แผน
ชุมชน ม.3 ลําดับที่ 4)

ไฟส่องสว่างระหว่างบ้าน นางจินตนา สุวรรณ
ศรี ถึงบ้านนายนัดชัย สุวรรณศรี ระยะทาง
ประมาณ 800 เมตร

-

400,000

-

-จํานวน
ประชาชนมี
ครัวเรือนที่ ไฟฟูาใช้อย่าง
มีไฟฟูาใช้ เพียงพอ

กองช่าง

ไฟฟูาแสงสว่างภายในหมู่บ้าน ระยะทาง
1,200 เมตร

-

-

600,000

-จํานวน
ประชาชนมี
ครัวเรือนที่ ไฟฟูาใช้อย่าง
มีไฟฟูาใช้ เพียงพอ

กองช่าง

11

-เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูา
ใช้อย่างเพียงพอ เกิด
ความปลอดภัยในเวลา
กลางคืน
โครงการติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง -เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูา
ภายในหมู่บ้านโนนสะอาด
ใช้อย่างเพียงพอ เกิด
ม. 7 (แผนชุมชน ม. 7
ความปลอดภัยในเวลา
ลําดับที่ 4)
กลางคืน
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12

โครงการขยายเขตไฟฟูาบ้าน
หนองแต้ ม.11 (แผนชุมชน
ม.11 ลําดับที่ 4-7)

-เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูา
ใช้อย่างเพียงพอ

4.ขยายเขตไฟฟูาจากสามแยกบ้านนางติ๋ม ไป
บ้านาบตํารวจประเสริฐ ระยะทาง ๒๐๐ เมตร
5. ขยายเขตไฟฟูา จากบ้าน นางสาวณัฐยา ไป
บ้านนายตี๋ ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร
6.ขยายเขตไฟฟูาจากบ้านนายจันที ถึงบ้านนาง
ละเอียด ระยะทาง ๓๐๐ เมตร
7.ขยายเขตไฟฟูา จากบ้านนายพิทักษ์ ไปบ้า
นายเพียร ผลบุญ ระยะทาง ๕๐๐ เมตร

-

100,000

-จํานวน
ประชาชนมี
ครัวเรือนที่ ไฟฟูาใช้อย่าง
มีไฟฟูาใช้ เพียงพอ

500,000

กองช่าง

150,000
250,000

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้า
แนวทางที่ 3 ขยายเขตไฟฟูา ติดตั้งหรือปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะอย่างทั่วถึง
ลําดับ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณ/ที่มา (ทต./หน่วยงานอื่น)
เปูาหมาย
2560
2561
2562
(บาท )
(บาท)
(บาท)
ขยายเขตไฟฟูาจากบ้านนายไพศาล
100,000
ศรีวิชา ถึงสามแยกนา นายโสม ศรี
โยหะ

13

โครงการขยายเขตไฟฟูาบ้านคํา
เขือง ม.3 ( แผนชุมชน ม 3
ลําดับที่ 5 )

-เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้
อย่างเพียงพอ

14

โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างบ้านดง
มัน ม.5 (แผนชุมชน ม..5 ลําดับ
ที่ 5
โครงการขยายเขตไฟฟูาบ้านโคก
สูง ม. 8 ( แผนชุมชน ม. 8 ลําดับ
ที่ 5 )

-เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้
อย่างเพียงพอ

ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างบ้านดงมัน คุ้ม
บางนาตราด

-

100,000

-

-เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้
อย่างเพียงพอ

ขยายเขตไฟฟูา คุ้มนาเตย
ระยะทาง 700 เมตร

-

350,000

-

โครงการขยายเขตไฟฟูาภูน้อย
บ้านพรานอ้น ม.13 (แผนชุมชน

-เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้
อย่างเพียงพอ

จากบ้านนาง พรทิพา พันหลา ถึง

-

500,000

-

15

16

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

จํานวน
ประชาชนมี
ครัวเรือนที่ ไฟฟูาใช้อย่าง
มีไฟฟูาใช้ เพียงพอ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

จํานวน
ประชาชนมี
ครัวเรือนที่ ไฟฟูาใช้อย่าง
มีไฟฟูาใช้ เพียงพอ
จํานวน
ประชาชนมี
ครัวเรือนที่ ไฟฟูาใช้อย่าง
มีไฟฟูาใช้ เพียงพอ

กองช่าง

จํานวน
ประชาชนมี
ครัวเรือนที่ ไฟฟูาใช้อย่าง

กองช่าง

กองช่าง
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ม.13 ลําดับที่ 5)
17
18

โครงการขยายเขตไฟฟูา บ้านแสง
อรุณ ม.14 (แผนชุมชน ม.14
ลําดับที่ 5)
โครงการขยายเขตไฟฟูาบ้าน
พรานอ้น ม.4 (แผนชุมชน ม.4
ลําดับที่ 6)

-เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้
อย่างเพียงพอ

บ้าน นางหนูแดง ชาธิพา จํานวน
1,500 เมตร
จากบ้านนางประนม ถึงบ้านวิชัย
(วัวเผา)

-เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้
อย่างเพียงพอ

ขยายเขตไฟฟูาออกไปนาหนองบัว
และขยายไปนานายดวงปี ใจเที่ยง

มีไฟฟูาใช้
-

150,000

-

-

-

150,000

เพียงพอ

-จํานวน
ประชาชนมี
ครัวเรือนที่ ไฟฟูาใช้อย่าง
มีไฟฟูาใช้ เพียงพอ
-จํานวน
ประชาชนมี
ครัวเรือนที่ ไฟฟูาใช้อย่าง
มีไฟฟูาใช้ เพียงพอ

กองช่าง

ตัวชี้วัด

หน่วยงาน
ที่รับ
ผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้า
แนวทางที่ 3 ขยายเขตไฟฟูา ติดตั้งหรือปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะอย่างทั่วถึง
ลําดับ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย

19

โครงการติดตั้งไฟฟูาส่องสว่าง บ้านโคก -เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้
สูง ม.8 (แผนชุมชน ม.8 ลําดับที่ 6)
อย่างเพียงพอ

ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่าง จํานวน
20 จุด

20

โครงการขยายเขตไฟฟูาบ้านคําอาฮวน
ม.1 (แผนชุมชน ม.1 ลําดับที่ 7,8 )

7)ขยายเขตไฟฟูาเส้นข้างโรง
แก๊ส ระยะทาง 500 เมตร
8) ขยายเขตไฟฟูาคุ้มบางนา
ระยะทาง 500 เมตร
ขยายเขตไฟฟูาบ้านโค้ง
สําราญจากวัดปุาช้า ไปนา
นายทองล้าง 1,000 เมตร
ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างไป
เส้นทางบ้านนายสินพร ศรีโย

-เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้
อย่างเพียงพอ

21

โครงการขยายเขตไฟฟูาบ้านโค้งสําราญ -เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้
ม.10 (แผนชุมชน ม.10 ลําดับที่ 8)
อย่างเพียงพอ

22

โครงการติดตั้งไฟส่องสว่าง บ้านพราน
อ้น ม.4 (แผนชุมชน ม.4 ลําดับที่ 10)

-เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้
อย่างเพียงพอ

งบประมาณ/ที่มา (ทต./หน่วยงานอื่น)
2560
2561
2562
(บาท )
(บาท)
(บาท)
100,000
-

-

200,000

-

-

200,000

-

200,000

200,000
100,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

จํานวน
ครัวเรือนที่มี
ไฟฟูาใช้
-จํานวน
ครัวเรือนที่มี
ไฟฟูาใช้

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อย่าง
เพียงพอ
ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อย่าง
เพียงพอ

-จํานวน
ครัวเรือนที่มี
ไฟฟูาใช้
-จํานวน
ครัวเรือนที่มี

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อย่าง
เพียงพอ
ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อย่าง

กองช่าง

กองช่าง
กองช่าง
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หะ

ไฟฟูาใช้

เพียงพอ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานแหล่งพัฒนาแหล่งน้า
แนวทางที่ 4 พัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และแหล่งน้ําการเกษตรอย่างพอเพียง
ลําดับ
ที่
1

2

3

โครงการ
โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน
( ประปาผิวดินที่อ่างเก็บน้ําห้วย
มหาราช (แผนชุมชน ม. 12 ลําดับ
ที่ 1)

วัตถุประสงค์

-เพื่อเพิ่มปริมาณน้ําอุปโภค
บริโภคให้กับประชาชนใน
หมู่บ้าน
- เพิ่มช่องทางการใช้น้ําให้กับ
ประชาชนเพิ่มมากขึ้น
2 โครงการซ่อมบํารุงน้ําประปา บ่อ -เพื่อเพิ่มปริมาณน้ําอุปโภค
บริโภคให้กับประชาชนใน
สวนสุขภาพ (แผนชุมชน ม. 1
หมู่บ้าน
ลําดับที่ 2)
- เพิ่มช่องทางการใช้น้ํา
ให้กับประชาชนเพิ่มมากขึ้น
โครงการซ่อมแซมระบบประปา
-เพื่อเพิ่มปริมาณน้ําอุปโภค
หมู่บ้าน (แผนชุมชน ม. 2 ลําดับ
บริโภคให้กับประชาชนใน

เปูาหมาย
ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน
(ประปาผิวดินที่อ่างเก็บ
น้ําห้วยมหาราช)

งบประมาณ/ที่มา (ทต./หน่วยงานอื่น)
2560
2561
2562
(บาท )
(บาท)
(บาท)
2,000,000
-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

-ร้อยละ
ประชาชนหรือ
ครัวเรือนมีน้ําใช้

-ปริมาณน้ํา
สะอาดมีเพียงพอ
สําหรับการ
อุปโภคบริโภค

หน่วยงาน
ที่รับ
ผิดชอบ
กองช่าง

ซ่อมบํารุงระบบประปา
บ่อสวนสุขภาพ

-

-

-

-ร้อยละ
ประชาชนหรือ
ครัวเรือนมีน้ําใช้

-ปริมาณน้ํา
สะอาดมีเพียงพอ
สําหรับการ
อุปโภคบริโภค

กองช่าง

ซ่อมบํารุงน้ําระบบ
ประปาหมู่บ้าน

-

-

-

-ร้อยละ
ประชาชนหรือ

-ปริมาณน้ํา
สะอาดมีเพียงพอ

กองช่าง
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ที่ 2)
4

โครงการขุดลอกห้วยทราย
(แผนชุมชน ม. 5 ลําดับที่ 3)

หมู่บ้าน
- เพิ่มช่องทางการใช้น้ํา
ให้กับประชาชนเพิ่มมากขึ้น
-เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บน้ําไว้
ใช้สําหรับการเกษตร
-เพื่อให้มีแหล่งน้ําสําหรับ
การเลี้ยงสัตว์

ขุดลอกห้วยทราย บ้าน
ดงมัน

-

500,000

-

ครัวเรือนมีน้ําใช้

สําหรับการ
อุปโภคบริโภค

-ร้อยละ
ประชาชนหรือ
ครัวเรือนมีน้ําใช้

-เพิ่มแหล่งน้ํา
กองช่าง
สําหรับกาเกษตร
ให้เพียงพอ
-เพิ่มผลผลิตให้
เกษตรกร

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้า
แนวทางที่ 4 พัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตร
ลําดับ
ที่
5

6

7

โครงการ
โครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน คุ้มสหกรณ์ (แผนชุมชน ม.
11 ลําดับที่ 3)

วัตถุประสงค์

-เพื่อเพิ่มปริมาณน้ําอุปโภค
บริโภคให้กับประชาชนใน
หมู่บ้าน
- เพิ่มช่องทางการใช้น้ําให้กับ
ประชาชนเพิ่มมากขึ้น
. โครงการขยายเขตประปาส่วน
-เพื่อเพิ่มปริมาณน้ําอุปโภค
ภูมิภาคจากสามแยกบ้านหมอโสภา บริโภคให้กับประชาชนใน
ไปถนนลาดยางเข้าบ้านเหล่าคราม หมู่บ้าน
( แผนชุมชน ม.15 ลําดับที่ 3)
- เพิ่มช่องทางการใช้น้ําให้กับ
ประชาชนเพิ่มมากขึ้น
โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน คุ้ม -เพื่อเพิ่มปริมาณน้ําอุปโภค

เปูาหมาย
ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน คุ้มสหกรณ์

ขยายเขตประปาส่วน
ภูมิภาคจากสามแยก
บ้านหมอโสภาไป
ถนนลาดยางเข้าบ้าน
เหล่าคราม
ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน

งบประมาณ/ที่มา (ทต./หน่วยงานอื่น)
2560
2561
2562
(บาท )
(บาท)
(บาท)
2,000,000

ตัวชีวัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

-ร้อยละประชาชน -ปริมาณน้ําสะอาด
หรือครัวเรือนมีน้ํา มีเพียงพอสําหรับ
ใช้
การอุปโภคบริโภค

หน่วยงาน
ที่รับ
ผิดชอบ
กองช่าง

-

100,000

-

-ร้อยละประชาชน -ปริมาณน้ําสะอาด
หรือครัวเรือนมีน้ํา มีเพียงพอสําหรับ
ใช้
การอุปโภคบริโภค

กองช่าง

-

2,000,000

-

-ร้อยละประชาชน

กองช่าง

-ปริมาณน้ําสะอาด
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บางนาตราด ม.5 (แผนชุมชน ม.5
ลําดับที่ 4)
8

โครงการขยายประปาส่วนภูมิภาค
เข้าหมู่บ้าน (แผนชุมชน ม.6
ลําดับที่ 4)

บริโภคให้กับประชาชนใน
หมู่บ้าน
- เพิ่มช่องทางการใช้น้ําให้กับ
ประชาชนเพิ่มมากขึ้น
-เพื่อเพิ่มปริมาณน้ําอุปโภค
บริโภคให้กับประชาชนใน
หมู่บ้าน
- เพิ่มช่องทางการใช้น้ําให้กับ
ประชาชนเพิ่มมากขึ้น

คุ้มบางนาตราด

หรือครัวเรือนมีน้ํา
ใช้

ขยายประปาส่วน
ภูมิภาคเข้าหมู่บ้าน

-

500,000

มีเพียงพอสําหรับ
การอุปโภคบริโภค

-ร้อยละประชาชน -ปริมาณน้ําสะอาด
หรือครัวเรือนมีน้ํา มีเพียงพอสําหรับ
ใช้
การอุปโภคบริโภค

กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้า
แนวทางที่ 4 พัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตร
ลําดับ
ที่
9

10

โครงการ
โครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน ชุมชุนภูน้อย (แผนชุมชน
ม.13 ลําดับที่ 4)

วัตถุประสงค์

-เพื่อเพิ่มปริมาณน้ําอุปโภค
บริโภคให้กับประชาชนใน
หมู่บ้าน
- เพิ่มช่องทางการใช้น้ําให้กับ
ประชาชนเพิ่มมากขึ้น
โครงการขยายเขตประปาส่วน
-เพื่อเพิ่มปริมาณน้ําอุปโภค
ภูมิภาค จากสามแยกเหมืองบ่า ไป บริโภคให้กับประชาชนใน
คําเม็ก (แผนชุมชน ม.16 ลําดับ
หมู่บ้าน
ที่ 5)
- เพิ่มช่องทางการใช้น้ําให้กับ
ประชาชนเพิ่มมากขึ้น

เปูาหมาย
ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน ชุมชุนภูน้อย

ขยายเขตประปาส่วน
ภูมิภาค จากสามแยก
เหมืองบ่า ไปคําเม็ก

งบประมาณ/ที่มา (ทต./หน่วยงานอื่น)
2560
2561
2562
(บาท )
(บาท)
(บาท)
2,000,000
-

-

300,000

-

ตัวชีวัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

-ร้อยละประชาชน -ปริมาณน้ําสะอาดมี
หรือครัวเรือนมีน้ํา เพียงพอสําหรับการ
ใช้
อุปโภคบริโภค
-ร้อยละประชาชน -ปริมาณน้ําสะอาดมี
หรือครัวเรือนมีน้ํา เพียงพอสําหรับการ
ใช้
อุปโภคบริโภค

หน่วยงาน
ที่รับ
ผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง
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11

12

โครงการขุดลอกหนองกุดด้วน
-เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บน้ําไว้ใช้
บ้านคําอาฮวน ม.1 (แผนชุมชน ม.1 สําหรับการเกษตร
ลําดับที่ 6)
-เพื่อให้มีแหล่งน้ําสําหรับการ
เลี้ยงสัตว์
โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้นห้วยงิ้ว -เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บน้ําไว้ใช้
นานายไพศาล ศรีวิชา (แผนชุมชน สําหรับการเกษตร
ม.3 ลําดับที่ 6 )
-เพื่อให้มีแหล่งน้ําสําหรับการ
เลี้ยงสัตว์

ขุดลอกหนองกุดด้วน
บ้านคําอาฮวน

-

-

ก่อสร้างฝายน้ําล้นห้วย
งิ้ว นานายไพศาล
ศรีวิชา

-

-

400,000

-ร้อยละประชาชน -เพิ่มแหล่งน้ําสําหรับ
หรือครัวเรือนมีน้ํา การเกษตรให้เพียงพอ
ใช้
-เพิ่มผลผลิตให้
เกษตรกร
850,000 -ร้อยละประชาชน -เพิ่มแหล่งน้ําสําหรับ
หรือครัวเรือนมีน้ํา การเกษตรให้เพียงพอ
ใช้
-เพิ่มผลผลิตให้
เกษตรกร

กองช่าง

กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้า
แนวทางที่ 4 พัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตร
ลําดับ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย

13

โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้นห้วยงิ้ว
นาผู้ใหญ่เสย รู้รอบ (แผนชุมชน ม. 6
ลําดับที่ 7)

-เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บน้ําไว้ใช้
สําหรับการเกษตร
-เพื่อให้มีแหล่งน้ําสําหรับการเลี้ยง
สัตว์

ก่อสร้างฝายน้ําล้น
ห้วยงิ้ว นาผู้ใหญ่เสย
รู้รอบ

14

โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้นห้วยตะงอ
(นานายแหวง ทองผา) (แผนชุมชน
ม.7 ลําดับที่ 7 )

-เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บน้ําไว้ใช้
สําหรับการเกษตร
-เพื่อให้มีแหล่งน้ําสําหรับการเลี้ยง
สัตว์

ก่อสร้างฝายน้ําล้น
ห้วยตะงอ (นานาย
แหวง ทองผา)

งบประมาณ/ที่มา (ทต.หน่วยงานอื่น)
2560
2561
2562
(บาท )
(บาท)
(บาท)
850,000

-

-

850,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

-ร้อยละ
-เพิ่มแหล่งน้ํา
ประชาชนหรือ สําหรับการเกษตร
ครัวเรือนมีน้ํา ให้เพียงพอ
ใช้
-เพิม่ ผลผลิตให้
เกษตรกร
-ร้อยละ
-เพิ่มแหล่งน้ํา
ประชาชนหรือ สําหรับการเกษตร
ครัวเรือนมีน้ํา ให้เพียงพอ
ใช้
-เพิ่มผลผลิตให้
เกษตรกร

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

71
15

16

โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์สทาง
ข้ามลําห้วยทราย นานายวุฒิ เสียงล้ํา
บ้านโค้งสําราญ ม.10 (แผนชุมชน
ม.10 ลําดับที่ 7)
โครงการขุดคลองชลประทาน (หนอง
คํายาว) บ้านคําอาฮวน ม.15 (แผน
ชุมชน ม.15 ลําดับที่ 7)

- เพื่อให้น้ําสามารถไหลผ่านได้อย่าง ก่อสร้างบล็อกคอน
สะดวกไม่กัดเซาะถนน
เวิร์สทางข้ามลําห้วย
ทราย นานายวุฒิ เสียง
ล้ํา บ้านโค้งสําราญ
- เพิ่มช่องทางการใช้น้ําให้กับ
ขุดคลองชลประทาน
เกษตรกร
(หนองคํายาว)
บ้านคําอาฮวน

-

-

-

-

400,000

-ร้อยละ
ประชาชนหรือ
ครัวเรือนมีน้ํา
ใช้
400,000 -ร้อยละ
ประชาชนหรือ
ครัวเรือนมีน้ํา
ใช้

เพิ่มแหล่งน้ํา
สําหรับการเกษตร
ให้เพียงพอ

กองช่าง

-เพิ่มแหล่งน้ํา
สําหรับการเกษตร
ให้เพียงพอ
-เพิ่มผลผลิตให้
เกษตรกร

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้า
แนวทางที่ 4 พัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตร
ลําดับ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

17

โครงการก่องสร้างฝายน้ําล้น ห้วยตะงอ -เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บน้ําไว้
(นานายถาวร) ( แผนชุมชน ม. 6 ลําดับ ใช้สําหรับการเกษตร
-เพือ่ ให้มีแหล่งน้ําสําหรับ
ที่ 8)
การเลี้ยงสัตว์

18

โครงการขุดบ่อบาดาล เพื่อใช้เป็นแหล่ง -เพื่อเพิ่มปริมาณน้ําอุปโภค
สําหรับประปากรมอนามัย (แผนชุมชน บริโภคให้กับประชาชนใน
ม.7 ลําดับที่ 9)
หมูบ่ ้าน
- เพิ่มช่องทางการใช้น้ํา

งบประมาณ/ที่มา (ทต.หน่วยงานอื่น)
เปูาหมาย
2560
2561
2562
(บาท )
(บาท)
(บาท)
ก่องสร้างฝายน้ําล้น ห้วย
850,000
ตะงอ (นานายถาวร)

ขุดบ่อบาดาล เพื่อใช้เป็น
แหล่งสําหรับประปากรม
อนามัย

-

-

100,000

ตัวชี้วัด
-ร้อยละ
ประชาชนหรือ
ครัวเรือนมีน้ํา
ใช้

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

-เพิ่มแหล่งน้ํา
สําหรับการเกษตร
ให้เพียงพอ
-เพิ่มผลผลิตให้
เกษตรกร
-ร้อยละ
-เพิ่มแหล่งน้ํา
ประชาชนหรือ สําหรับการอุปโภค
ครัวเรือนมีน้ํา บริโภค
ใช้

หน่วยงาน
ที่รับ
ผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

72
ให้กับประชาชนเพิ่มมากขึ้น
- เพื่อให้น้ําสามารถไหลผ่าน ก่อสร้างบล็อกคอน
ได้อย่างสะดวกไม่กัดเซาะ
เวิร์สข้ามห้วยวังอีคต
ถนน
(ห้วยส้มกบ)

19

โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์สข้าม
ห้วยวังอีคต (ห้วยส้มกบ) (แผนชุมชน
ม.13ลําดับที่ 9)

20

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน -เพื่อเพิ่มปริมาณน้ําอุปโภค ก่อสร้างระบบประปา
หมู่ 14 (ประปาใต้ดิน (แผนชุมชน ม.14 บริโภคให้กับประชาชนใน
หมู่บ้าน
ลําดับที่ 10)
หมู่บา้ น
-เพิ่มช่องทางการใช้น้ําให้กับ
ประชาชนเพิ่มมากขึ้น

-

-

400,000

-

-

2,000,000

-ร้อยละ
ประชาชนหรือ
ครัวเรือนมีน้ํา
ใช้
-ร้อยละ
ประชาชนหรือ
ครัวเรือนมีน้ํา
ใช้

-เพิ่มผลผลิตให้
เกษตรกร

กองช่าง

-เพิ่มแหล่งน้ํา
สําหรับการอุปโภค
บริโภค

กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้า
แนวทางที่ 4 พัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตร
ลําดับ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย

21

โครงการขยายเขตประปาส่วน
-เพื่อเพิ่มปริมาณน้ํา
ภูมิภาค(แผนชุมชน ม.2 ลําดับที่ อุปโภค บริโภคให้กับ
11 )
ประชาชนในหมู่บ้าน

ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคในหมู่บ้าน

22

โครงการก่อสร้างน้ําประปาดื่ม
ได้ (บ่อคําเบ็ญ) ( แผนชุมชน
ม.3 ลําดับ ที่ 11)

ก่อสร้างน้ําประปาดื่มได้ (บ่อคําเบ็ญ)

-เพื่อเพิ่มปริมาณน้ํา
อุปโภค บริโภคให้กับ
ประชาชนในหมู่บ้าน

งบประมาณ/ที่มา (ทต.หน่วยงานอื่น)
2560
2561
2562
(บาท )
(บาท)
(บาท)
150,000

-

-

2,000,000

ตัวชี้วัด
ร้อยละ
ประชาชน
หรือ
ครัวเรือนมี
น้ําใช้
ร้อยละ
ประชาชน
หรือ
ครัวเรือนมี

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
-ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบริโภค
เพิ่มขึ้น
-ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบริโภค
เพิ่มขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับ
ผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง
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23

โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้น ห้วย -เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บ
ตะงอ ไปนานางถนอม ไชยายงค์ น้ําไว้ใช้สําหรับ
(แผนชุมชน ม.9 ลําดับที่ 12)
การเกษตรและการเลี้ยง
สัตว์

ก่อสร้างฝายน้ําล้น ห้วยตะงอ ไป นานาง
ถนอม ไชยายงค์

-

-

850,000

24

โครงการขยายระบบประปา คุ้ม -เพื่อเพิ่มปริมาณน้ํา
อุปโภค บริโภคให้กับ
ดงหมากหลอด (ถนน 212)
(แผนชุมชน ม.11 ลําดับที่ 12 ) ประชาชนในหมู่บ้าน

ขยายระบบประปา คุ้มดงหมากหลอด

-

-

150,000

25

โครงการซ่อมแซมฝายน้ําล้นห้วย -เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บ
ตะงอ (นาแพง) (แผนชุมชน ม. น้ําไว้ใช้สําหรับ
8 ลําดับที่ 15)
การเกษตรและเลี้ยงสัตว์

ซ่อมแซมฝายน้ําล้นห้วยตะงอ (นาแพง)

-

-

200,000

น้ําใช้
-ร้อยละ
ประชาชน
หรือ
ครัวเรือนมี
น้ําใช้
ร้อยละ
ประชาชน
หรือ
ครัวเรือนมี
น้ําใช้
-ร้อยละ
ประชาชน
หรือ
ครัวเรือนมี
น้ําใช้

-เพิ่มแหล่งน้ํา
สําหรับ
การเกษตรให้
เพียงพอ

กองช่าง

-ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบริโภค
เพิ่มขึ้น

กองช่าง

-เพิ่มแหล่งน้ํา
สําหรับ
การเกษตรให้
เพียงพอ

กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัยให้ได้มาตรฐาน และพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
ลําดับ
ที่
1

โครงการ

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย

โครงการจัดสร้างศูนย์พัฒนา -เพื่อเด็กในชุมชนมีสถานที่ ขอรับการสนับสนุน
เด็กเล็กแห่งใหม่
เรียนแห่งใหม่
งบประมาณสร้างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กแห่งใหม่
-วัดศรีชมชื่น
-วัดโพธิ์ศิลา

งบประมาณ/ที่มา (ทต./หน่วยงานอื่น)
2560
2561
2562
(บาท )
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

-ร้อยละเด็ก
-เด็กเล็กในชุมชนมี
นักเรียนได้รับ คุณภาพการศึกษาที่ดี
ความรู้
2,500,000
2,500,000

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง
งาน
การศึกษาฯ
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2

โครงการอาหารเสริม (นม)
สําหรับนักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

3

โครงการอาหารเสริม (นม)
สําหรับนักเรียนโรงเรียนใน
เขตเทศบาล

4

โครงการอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

-วัดอัมพวัน
เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียน จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ตาม
570,360
มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
หนังสือสั่งการของกรม
เงินอุดหนุน
ได้รับสารอาหารครบถ้วน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตเทศบาล
เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ตาม 1,434,160
นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์ หนังสือสั่งการของกรม
เงินอุดหนุน
แข็งแรงได้รับสารอาหาร ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ครบถ้วน
ให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ,
ในเขตเทศบาล
เพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็ก
เล็กให้ได้รับสารอาหาร
ครบถ้วน 5 หมู่

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในเขตเทศบาลตําบลคํา
อาฮวน จํานวน 8 ศูนย์

1,629,600
เงินอุดหนุน

-

2,500,000
-ร้อยละเด็ก
นักเรียนที่
ได้รับอาหาร
เสริม (นม)

-

-

-

-

-เด็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีสุขภาพ
ร่างกายที่สมบูรณ์
แข็งแรง

-ร้อยละเด็ก
นักเรียนที่
ได้รับอาหาร
เสริม (นม)

-นักเรียนของโรงเรียน
ในเขตเทศบาลได้รับ
ประทานอาหารครบทั้ง
5 หมู่ทําให้มีสุชภาพ
ร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรง
-ร้อยละเด็ก
-เด็กของศูนย์พัฒนาเด็ก
นักเรียนที่ได้รับ เล็กมีสุขภาพร่างกายที่
อาหารเสริม (นม)สมบูรณ์แข็งแรง

งาน
การศึกษาฯ

งาน
การศึกษาฯ

งาน
การศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัยให้ได้มาตรฐาน และพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
ลําดับ
ที่
5

โครงการ

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย

โครงการอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขต
เทศบาลตําบลคําอาฮวน

เพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็กเล็ก
ให้ได้รับสารอาหารครบถ้วน
5 หมู่

อุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันให้กับโรงเรียน
สังกัด สพฐ.ที่อยู่ใน
เขตทต.คําอาฮวน

งบประมาณ/ที่มา (ทต./หน่วยงานอื่น)
2560
2561
2562
(บาท )
(บาท)
(บาท)
3,152,000
เงินอุดหนุน

ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
-ร้อยละเด็ก -นักเรียนของโรงเรียนในเขต
นักเรียนที่
เทศบาลได้รับประทานอาหาร
ได้รับอาหาร ครบทั้ง 5 หมูท่ ําให้มีสุขภาพ
เสริม (นม) ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
งาน
การศึกษาฯ
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6

โครงการจัดค่ายกิจกรรม
และแสดงผลงานการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจําปี
การศึกษา 2560

7

โครงการทุนการศึกษาเด็ก
นักเรียนผู้ด้อยโอกาสในเขต
เทศบาลตําบล คําอาฮวน

-เพื่อให้เด็กเกิดความ
ภาคภูมิใจและมีทัศนคติที่ดี
ต่อการเรียนรู้
-เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชนและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ตระหนัก
ถึงความสําคัญและเห็นคุณค่า
ของการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยและเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ชุมชนกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง
เพื่อให้การส่งเสริมให้เด็ก
นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน
เป็นผู้ด้อยโอกาสขาดผู้
อุปการะ

-จัดค่ายกิจกรรมและ
แสดงผลงานการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 8
ศูนย์

30,000

-

-

-เด็ก
นักเรียนเกิด
ความ
ภาคภูมิใจ

-เด็กนักเรียนเกิดความ
ภาคภูมิใจ และมีทัศนคติที่ดีต่อ
การเรียนรู้
-ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องตระหนักถึง
ความสําคัญและเห็นคุณค่าของ
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
-เกิดสายสัมพันธ์อันดีระหว่าง
เด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง ชุมชน
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

งาน
การศึกษาฯ

นักเรียนในเขต
เทศบาลตําบลคําอา
ฮวนที่เรียนดี มีฐาน
ยากจน เป็นผูด้ ้อย
โอกาส ขาดผู้อุปการะ

60,000

60,000

-

-ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษามีขวัญและ
-จํานวน
นักเรียนที่รับ กําลังใจในการประพฤติดี ตั้งใจเล่า
ทุนการศึกษา เรียน เพื่อเป็นกําลังสําคัญ ในการ

งาน
การศึกษาฯ

พัฒนาประเทศชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัยให้ได้มาตรฐาน และพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
ลําดับ
ที่
8

โครงการ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาเป็นค่า
สาธารณูปโภค

วัตถุประสงค์
-เพื่อเป็นการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในเขตตําบลคําอาฮวน

เปูาหมาย
-สนับสนุนงบประมาณ
เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นําไปใช้จ่ายค่าไฟ และค่า
น้ําแห่งละ 3,600 บาท

งบประมาณ/ที่มา (ทต./หน่วยงานอื่น)
2560
2561
2562
(บาท )
(บาท)
(บาท)
35,400
-

ตัวชี้วัด
-จํานวน
งบประมาณที่
สนับสนุน

หน่วยงานที่
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
รับผิดชอบ
ได้รับ
-ได้แบ่งเบาภาระ
ค่าใช้จ่ายในเรื่องค่า
ไฟฟูา ค่าน้ําประปา
หรือน้ําดื่ม

งาน
การศึกษาฯ
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9

10

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี
2560

-เพื่อให้เด็กได้แสดงออกอย่าง
เหมาะสมตามวัย ตาม
ความสามารถ
-เพื่อให้ภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ประชาชนทั่วไปได้เห็นถึง
ความสําคัญของเด็กซึ่งเป็น
ทรัพยากรบุคคลที่สําคัญในการ
พัฒนาประเทศ
โครงการต่อเติมหลังคาอาคารเรียน -เพื่อปรับปรุงบริเวณหลังคา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเหมืองบ่า
อาคารให้เหมาะสมกับ
ประโยชน์ใช้สอย
-เพื่อความปลอดภัยสําหรับ
การใช้สถานที่ในการจัด
กิจกรรมต่างๆ

-จัดกิจกรรมต่างๆที่
เกี่ยวข้องตามโครงการเช่น
การให้เด็กได้แสดงออกใน
ด้านต่างๆ จัดอาหาร และ
ของขวัญของรางวัลไห้กับ
เด็ก

100,000

-

-

-จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

-หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนและ
ประชาชนได้
ตระหนักและเห็นถึง
ความสําคัญของเด็ก
ที่จะเจริญเติบโต
เป็นกําลังสําคัญใน
ประเทศ

งาน
การศึกษาฯ

-ต่อเติมหลังคาอาคารเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
เหมืองบ่า

100,000

-

-

-จํานวน
อาคารเรียนที่
ปรับปรุง

- มีบริเวณอาคาร
สถานที่เหมาะสม
กับประโยชน์ใช้
สอย

กองช่าง
งาน
การศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัยให้ได้มาตรฐาน และพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
ลําดับ
ที่
11
12

โครงการ
โครงการปรับปรุงห้องน้ําศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขตตําบล
คําอาฮวน
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อ

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย

เพื่อให้ห้องน้ําได้มาตรฐาน
ปลอดภัยในการใช้งาน
สําหรับเด็กปฐมวัย
เพื่อให้เด็กได้รับความ

- ศดว.อัมพวัน
- ศพด.โนนสะอาด
- ศพด.วัดศรีชมชื่น

งบประมาณ/ที่มา (ทต./หน่วยงานอื่น)
2560
2561
2562
(บาท )
(บาท)
(บาท)
5,000
5,000
-

100,000

-

ตัวชี้วัด
จํานวนศูนย์เด็กที่
ได้รับการปรับปรุง
ห้องน้ํา
จํานวนศูนย์เด็กที่

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ
- เด็กปฐมวัยในศูนย์ฯ
มีห้องน้ําที่สะอาดได้
มาตรฐาน
-เด็กมีความปลอดภัย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง
งาน
การศึกษาฯ
กองช่าง

77
เติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

สะดวกสบายในการเรียนรู้
และเกิดความปลอดภัย

- ศดว.โพธิ์ศิลา
- ศดว. อัมพวัน

100,000
100,000

13

โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม
สําหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบล
คําอาฮวน

-จัดซื้อเครื่องเล่น
สนามสําหรับเด็ก
ปฐมวัย
จํานวน 2 ศูนย์

-

14

โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในเขตตําบลคําอาฮวน

-เพื่อส่งเสริมการศึกษาของ
เด็กระดับปฐมวัย
-เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาการของ
เด็กก่อนปฐมวัย
-เพื่อใช้เครื่องเล่นเป็นแหล่ง
เรียนรู้เพิ่มเติม
-เพื่อปูองกันไม่ให้เด็กวิ่ง
ออกไปเล่นด้านนอกของ
บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-เพื่อปูองกันอุบัติเหตุที่จะ
เกิดขึ้นกับเด็ก

-ก่อสร้างรั้วรอบ
บริเวณศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
- บ้านคําอาฮวน
- บ้านโคกสูง

100,000

200,000

-

-

ได้รับการปรับปรุง
ซ่อมแซมต่อเติม
อาคาร
-จํานวนเครื่องเล่น
สนาม

สะดวกสบาย มี
สถานที่กว้างขวางขึ้น

-นักเรียนได้รับ
ความปลอดภัย

-เด็กสามารถดําเนิน กองช่าง
ชีวิตและเรียนรู้อย่างมี งาน
ความสุขตาม
การศึกษาฯ
พัฒนาการและมีความ
ปลอดภัยขณะอยู่ใน
บริเวณศูนย์ฯ

-เด็กเล็กได้รับการ
เตรียมความพร้อม
และพัฒนาการ
ทางด้านต่างๆอย่าง
สมบูรณ์

งาน
การศึกษาฯ
งาน
การศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัยให้ได้มาตรฐาน และพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
ลําดับ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย

งบประมาณ/ที่มา (ทต./หน่วยงานอื่น)
2560
2561
2562
(บาท )
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

78
15

โครงการอุดหนุนโรงเรียน
เครือข่ายคําอาฮวนในการจัด
กิจกรรมการแข่งขันทักษะ
วิชาการ

-เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดกิจกรรมการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการให้กับ
กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายคําอา
ฮวน

-อุดหนุนงบประมาณ
ให้กลุ่มโรงเรียน
เครือข่ายคําอาฮวนใน
การจัดกิจกรรมแข่งขัน
ทักษะวิชาการ 1 ครั้ง

20,000

-

-

-จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

-เด็กนักเรียนได้แสดงออกถึง
ความสามารถที่เหมาะสม
-เกิดการแข่งขันทําให้มีการ
พัฒนาการทางด้านการเรียน

งาน
การศึกษาฯ

16

อุดหนุนกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายคํา -เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
อาฮวน ตามกิจกรรมวัน
กิจการของโรงเรียนในเขต
วิทยาศาสตร์
ตําบลคําอาฮวน

40,000

-

-

-จํานวนของ
เด็กนัก
นักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม

อุดหนุนกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายคํา -เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
อาฮวน ตามกิจกรรมเข้าค่ายพัก กิจการของโรงเรียนในเขต
แรมลูกเสือ-ยุวกาชาด
ตําบลคําอาฮวน

40,000

-

-

-จํานวนของ
เด็กนัก
นักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม

-เด็กเยาวชนที่อยู่ในวัยเรียนได้
ประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์
-สามารถนําวิทยาศาสตร์ไป
ประยุกต์ให้ในการดํารงชีวิต
ประจําวันได้
-เด็กเยาวชนได้รับการฝึกความ
อดทน ความสามัคคี
-เด็กเยาวชนได้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์

งาน
การศึกษาฯ

17

18

อุดหนุนกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายคํา -เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
อาฮวน ตามกิจกรรมการแข่งขัน กิจการของโรงเรียนในเขต
กีฬาเยาวชนตําบลคําอาอวน
ตําบลคําอาฮวน

-สมทบงบประมาณให้
กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย
คําอาฮวนในการจัด
กิจกรรมวัน
วิทยาศาสตร์
-สมทบงบประมาณให้
กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย
คําอาฮวนในการจัด
กิจกรรมวันลูกเสือยุว
กาชาด
-สมทบงบประมาณให้
กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย
คําอาฮวนในการจัด
กิจกรรมวันกีฬาฯ

50,000

-

-

-จํานวนของ
เด็กนัก
นักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม

-ส่งเสริมให้เด็กเยาวชนได้ออก
กําลังกาย
-เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่
คณะ

งาน
การศึกษาฯ

งาน
การศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพประชาชน ควบคุมและปูองกันโรคติดต่อและงานสาธารณสุขอื่น
ลําดับ
ที่
1

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการรณรงค์ด้านสาธารณสุข
(พ่นหมอกควันกําจัดยุงลาย)

-เพื่อปูองกันโรคไข้เลือดออก
ควบคุมและปูองกันการเกิดโรค
ไข้เลือดออกได้

เปูาหมาย
-ประชาชนในหมู่บ้าน

งบประมาณ/ที่มา (ทต./หน่วยงานอื่น)
2560
2561
2562
(บาท )
(บาท)
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
-ร้อยละของ
ประชาชนที่
ปลอดจาก

หน่วยงานที่
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
รับผิดชอบ
จะได้รับ
-สามารถควบคุม งานสาธารณสุข
ปูองกัน
และสิ่งแวดล้อม
โรคติดต่อและ

79

2

โครงการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่
ผู้ปุวยฉุกเฉิน
(หน่วยกู้ชีพเทศบาลตําบล
คําอาฮวน)

- จ่ายค่าตอบแทนให้แก่
ผู้ปฏิบัติงาน ณ หน่วยกู้
ชีพเทศบาลตําบลคําอา
ฮวนประจําปี 2558

600,000

-

-

โครงการสนับสนุนการจัด
กิจกรรมวัน อสม. ปีงบประมาณ
2560

-เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ช่วยเหลือเบื้องตนยามบาดเจ็บ
และสามารถให้การช่วยเหลือได้
ทันท่วงที
- เพื่อเป็นขวัญกําลังใจแก่
ผู้ปฏิบัติงานในการช่วยเหลือ
ผู้ปุวยฯ
-เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และ
ทักษะในการปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุขในชุมชนของอสม.

3

-อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้าน จํานวน
16 หมู่บ้าน 220 คน

10,000

-

-

4

โครงการสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

- เพื่อสมทบงบประมาณการ
ดําเนินงานของกองทุน สปสช.

- กองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลตําบลคํา
อาฮวน

50 % ของ
งบประมาณ
ที่รับการ
อุดหนุน

-

-

โรค
ไข้เลือดออกได้
ไข้เลือดออก
-จํานวน
-อาสาสมัครได้
ประชาชนที่ รับขวัญและ
รับความ
กําลังใจในการ
ช่วยเหลือ
ปฏิบัติงาน
-อาสาสมัครมี
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
-จํานวน
-มีการ
ผู้เข้าร่วม
แลกเปลี่ยน
โครงการ
ประสบการณ์
การทํางาน
-จํานวน
-เพิ่ม
ผู้เข้าร่วม
ประสิทธิภาพใน
โครงการ
การบริหารงาน
มากขึ้น

งานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

งานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพประชาชน ควบคุมและปูองกันโรคติดต่อและงานสาธารณสุขอื่น
ลําดับ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย

งบประมาณ/ที่มา (ทต./หน่วยงานอื่น)
2560
2561
2562

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

80

5

6

7

(บาท )
80,000

(บาท)
-

(บาท)
-

โครงการรณรงค์และฉีดวัคซีนปูองกัน -เพื่อให้สุนัขและแมวที่มี
โรคพิษสุนัขบ้าเทศบาลตําบลคําอา เจ้าของและไม่มีเจ้าของได้รับ
ฮวน ปี 2560
การฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ้า และฉีดยายา
คุมกําเนิด
- เพื่อสร้างจิตสํานึกและความ
รับผิดชอบของผู้เลี้ยงสัตว์
- เพื่อสร้างความเข้าใจและ
พฤติกรรมในการเลี้ยงสัตว์ที่
ถูกต้อง
โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูล - เพื่อให้ประชาชนได้รับการ
ฐานตําบลคําอาฮวน
บริการงานสาธารณสุข
ครอบคลุม

-สุนัขและแมวในเขตพื้นที่
เทศบาลตําบลคําอาฮวน
ได้รับการฉีดวัคซีนปูองกัน
โรคพิษสุนัขบ้าและฉีดยา
คุมกําเนิด ประมาณ 80 %

- อุดหนุน อสม.ในเขต
เทศบาลตําบลคําอาฮวน 16
หมู่บ้านๆละ 10,000 บาท

160,000

-

-

โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ประจํา
ศูนย์กู้ชีพ
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
(ทรายอะเบท)

- ประชาชนที่เข้ารับบริการ
จากศูนย์กู้ชีพในเขตเทศบาล
ตําบลคําอาฮวน

220,000

-

-

- เพื่อให้บริการการรักษา
เบื้องต้น

-ร้อยละสุนัข -ไม่มีสัตว์ปุวยและ งาน
และแมวได้รับ ประชาชนไม่
สาธารณสุข
การฉีดวัคซีน เสียชีวิตด้วยโรค และ
พิษสุนัขบ้าในเขต สิ่งแวดล้อม
พื้นที่ตําบลคําอา
ฮวน
-ประชาชนมีความ
เข้าใจและมี
พฤติกรรมการ
เลี้ยงดูสัตว์ที่ดีขึ้น
-จํานวน
- การดําเนินงาน งาน
ผู้เข้าร่วม
ของ อสม.มี
สาธารณสุข
โครงการ
ประสิทธิภาพมาก และ
ยิ่งขึ้น
สิ่งแวดล้อม
-จํานวน
เวชภัณฑ์
ประจําศูนย์

- ประชาชนได้รับ งาน
การรักษาเบื้องต้น สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพประชาชน ควบคุมและปูองกันโรคติดต่อและงานสาธารณสุขอื่น
ลําดับ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย

งบประมาณ/ที่มา (ทต./หน่วยงานอื่น)
2560
2561
2562

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

81

8

โครงการฝีกอบรมเพื่อเพิ่ม
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
- จัดฝึกอบรม เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ปฏิบัติงานของ อสม.
ศักยภาพให้กับอสม.ในเขต
มูลฐาน
-เพื่อส่งเสริมให้ อสม. มี
ตําบลคําอาฮวน
ความสามารถด้านการใช้
-จัดฝึกอบรมการเขียน
คอมพิวเตอร์ , การเขียนโครงการ โครงการให้กับ อสม.

9

โครงการฝึกอบรมความรู้เรื่อง
ภัยอันตรายจากยาเสพติด

10
11

-เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับ
ประชาชน เยาวชนได้ทราบถึงภัย
อันตรายของยาเสพติด
-เพื่อลดปัญหาจากยาเสพติดใน
ชุมชน

-จัดฝึกอบรมเยาวชนใน
โรงเรียนให้เข้าใจรื่องภัยจาก
ยาเสพติด
-จัดฝึกอบรมประชาชนทั่วไป
ให้ทราบถึงปัญหาและโทษที่
เกิดจากยาเสพติด
โครงการสนับสนุนงบประมาณ - เพื่อให้การดําเนินงานของกองทุน - สนับสนุนงบประมาณ
กองทุนตําบลนมแม่เพื่อ
สายใยรักแห่งครอบครัวตําบลคํา กองทุนสายใยรักแห่ง
พัฒนาการเด็กตําบลคําอาฮวน อาฮวนดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
ครอบครัวตําบลคําอาฮวน
โครงการสนับสนุนชมรม TO
- เพื่อให้การดําเนินงานของชมรม - สนับสนุนงบประมาณ
BE NUMBER ONE ตําบลคําอา TO BE NUMBER ONE ตําบลคํา ชมรม TO BE NUMBER
ฮวน
อาฮวนรัวดําเนินการอย่างต่อเนื่อง ONE ตําบลคําอาฮวน

(บาท )
7,800

(บาท)
-

(บาท)
-

15,000

-

-

-จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

10,000

-

-

10,000

-

-

-จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
-จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

-จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

-อสม. สามารถใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์
เป็นในเบื้องต้น
- อสม. สามารถ
เขียนโครงการเสนอ
ขอรับการสนับสนุน
-นักเรียนเข้าใจถึง
โทษและภัยจากจาก
เสพติด
-ประชาชนทั่วไปมี
ความรู้เรื่องโทษและ
ภัยจากยาเสพติด
-สตรีมีครรภ์ได้รับ
ความรู้เข้าใจเรื่องนม
แม่มากขึ้น
-เด็กและเยาวชน
ได้รับความรู้เกี่ยวกับ
ยาเสพติด

งานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

งานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

งานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพประชาชน ควบคุมและปูองกันโรคติดต่อและงานสาธารณสุขอื่น
ลําดับ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย

งบประมาณ/ที่มา (ทต./หน่วยงานอื่น)
2560
2561
2562

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

82

12

โครงการ ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยา -เพื่อเข้าร่วมเดินรณรงค์วัน
เสพติดโลก
ต่อต้านยาเสพติดโลก
-เพื่อแสดงออกถึงความ
สามัคคีของหมู่คณะ

-เข้าร่วมเดินรณรงค์ใน
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพ
ติดโลก 26 มิถุนายน
จํานวน 1 ครั้ง

13

โครงการอบรมสัมมนาและทัศน
ศึกษาดูงาน อสม.

14

โครงการสนับสนุนกิจกรรมการรับ -เพื่อใช้ในกิจกรรมรับ
บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราช บริจาคโลหิตของเหล่า
กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ
กาชาดจังหวัดมุกดาหาร
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ

-จัดอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน
-จัดทัศนศึกษาดูงานไป
กลับแบบไม่ค้างคืน
จํานวน 1 ครั้ง ให้
กับ อสม. 220 คน
-อุดหนุนที่ทําการปกครอง
อําเภอเมืองมุกดาหาร

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของ อสม. ใน
เขตพื้นที่ตําบลคําอาฮวน
-เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจ
ให้กับ อสม.ในพื้นที่

(บาท )
10,000

(บาท)
-

(บาท)
-

150,000

-

-

-จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

5,000

-

-

-จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

-จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

-ได้แสดงออกถึงความ
พร้อมเพรียงของหมู่คณะ
-ได้เดินรณรงค์ต่อต้านยา
เสพติด มีการ
ประชาสัมพันธ์ถึงภัย
อันตรายของยาเสพติด
-อสม.เกิดความสามัคคีใน
หมู่คณะ สามารถนํา
ประสบการณ์จากการ
อบรมไปใช้ประโยชน์ได้
-อสม. ได้รับขวัญและ
กําลังใจ ได้รับความสนใจ
จากหน่วยงานในพื้นที่
-ได้สนับสนุนการบริจาค
โลหิต
-ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่
ต้องการเลือด

งาน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม
งาน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

งาน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพประชาชน ควบคุมและปูองกันโรคติดต่อและงานสาธารณสุขอื่น
ลําดับ
ที่
15

โครงการ
โครงการ ฝึกอบรมให้ความรู้ จัด

วัตถุประสงค์
-เพื่อเข้าร่วมเดินรณรงค์วัน

เปูาหมาย
-เข้าร่วมเดินรณรงค์ใน

งบประมาณ/ที่มา (ทต./หน่วยงานอื่น)
ตัวชี้วัด
2560
2561
2562
(บาท )
(บาท)
(บาท)
10,000
-จํานวน

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-ได้แสดงออกถึงความ

งาน

83

16

กิจกรรม/นิทรรศการวันเอดส์โลก

เอดส์โลก
-เพื่อแสดงออกถึงความ
สามัคคีของหมู่คณะ

วันเอดส์โลก

ค่าตรวจสอบคุณภาพน้ําประปา
หมู่บ้าน

-เพื่อตรวจสอบคุณภาพ
น้ําประปา

-น้ําประปาภายใน
หมู่บ้าน

20,000

-

-

ผู้เข้าร่วม
โครงการ

พร้อมเพรียงของหมู่คณะ สาธารณสุข
-ได้เดินรณรงค์วันเอดส์โลก และ
มีการประชาสัมพันธ์
สิ่งแวดล้อม

-จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

-ประชาชนมีน้ําประปาใช้ที่ งาน
มีคุณภาพ
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางที่3ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนาและอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ลําดับ
ที่

โครงการ

1

โครงการสืบสานงานประเพณี

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการรักษา

งบประมาณ/ที่มา (ทต./หน่วยงานอื่น)
เปูาหมาย
2560
2561
2562
(บาท )
(บาท)
(บาท)
-จัดกิจกรรมการแข่งขัน
300,000
-

ตัวชี้วัด
-จํานวน

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-ได้ส่งเสริม อนุรักษ์

งาน

84
บุญบั้งไฟ ประจําปี 2560

วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่น
-เพื่อเป็นการสร้างกิจกรรม
ในระดับตําบลเพื่อสร้างความ
สามัคคีในหมู่คณะ

ขบวนแห่บั้งไฟ
-การแข่งขันการจุดบั้งไผ
-การให้ความรู้เกี่ยวกับ
ประเพณีบุญบั้งไฟ

2

โครงการจัดงานเฉลิมพระ
เกียรติเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

3

โครงการจัดงานเฉลิมพระ
เกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

-เพื่อแสดงถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริย์
และส่งเสริมความเป็น
เอกลักษณ์ของชาติ
-เพื่อแสดงถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริย์
และส่งเสริมความเป็น
เอกลักษณ์ของชาติ

--จัดกิจกรรมในงานวัน
พ่อแห่งชาติ ลงนาม
ถวายพระพร รําถวาย
พระพร มอบโล่ดีเด่น
ให้กับพ่อดีเด่น
-จัดกิจกรรมในงานวัน
แม่แห่งชาติ ลงนามถวาย
พระพร รําถวายพระพร
มอบโล่ดีเด่นให้กับแม่
ดีเด่น

ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประเพณีบุญบั้งไฟให้คงอยู่ การศึกษา
สืบไป
ศาสนา
วัฒนธรรม

-ผู้เข้าร่วมโครงการและ
ประชาชนได้แสดงถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ
ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์
-ผู้เข้าร่วมโครงการและ
ประชาชนได้แสดงถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ
ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ ตลอดจน
ได้ตระหนักถึงความสําคัญ
ของวันสําคัญของชาติ

30,000

-

-

-จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

30,000

-

-

-จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

งาน
การศึกษา
ศาสนา
วัฒนธรรม
งาน
การศึกษา
ศาสนา
วัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางที่3ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนาและอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ลําดับ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย

งบประมาณ/ที่มา (ทต./หน่วยงานอื่น)
2560
2561
2562
(บาท )
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

85
4

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวัน
มาฆบูชา

5

โครงการขอรับการอุดหนุนการจัด
งานกาชาดและงานประจําปี จังหวัด
มุกดาหาร ประจําปี 2560

6

โครงการประกวดสวดมนต์ทํานอง
สรภัญญะเยาวชนตําบลคําอาฮวน

- เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึง
ประวัติความเป็นมาและ
ตระหนักถึงความสําคัญ
- เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมของประชาชนตําบล
คําอาฮวน
-เพื่อสนับสนุนการสืบสาน
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดี
งามไว้ให้อนุชนรุ่นหลัง
-เพื่อสนับสนุนภารกิจ
กรรมการจัดหารายได้ของ
เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร

-ประชาชนในเขตตําบลคํา
อาฮวน ทั้ง 16 หมู่บ้าน

50,000

-

-

-จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

-อุดหนุนที่ทําการปกครอง
อําเภอเมืองมุกดาหารตาม
โครงการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณการ
จัดงานกาชาดและงาน
ประจําปีจังหวัดมุกดาหาร
ประจําปี 2559
-เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ -จัดการแข่งขันการสวด
ประชาชนตําบลคําอาฮวน
มนต์ทํานองสรภัญญะใน
พร้อมใจกันสวดมนต์เพื่อรําลึก เขตตําบลคําอาฮวน
ถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ จํานวน 16 หมู่บ้าน
พระสังฆคุณ และบูชาพระ
รัตนตรัยอันเป็นกิจกรรมที่
สําคัญประการหนึ่ง

15,000

-

-

-จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

40,000

-

-

-จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

มีการตักบาตร การฟัง
พระธรรมะ
เทศนา การเวียน
เทียน เป็นต้น เพื่อ
บูชารําลึกถึงพระ
รัตนตรัย
-ได้ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและสร้าง
รายได้ให้กับประชาชน
ในเขตตําบลคําอาฮวน

งาน
การศึกษา
ศาสนา
วัฒนธรรม

-ประชาชนในตําบลคํา
อาฮวนได้ปฏิบัติตาม
หลักพุทธศาสนา ได้
สวดมนต์รําลึกถึงพระ
พุทธคุณ พระธรรมคุณ
พระสังฆคุณ และบูชา
พระรัตนตรัย

งาน
การศึกษา
ศาสนา
วัฒนธรรม

งาน
การศึกษา
ศาสนา
วัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางที่3ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนาและอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ลําดับ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย

งบประมาณ/ที่มา (ทต./หน่วยงานอื่น)
2560
2561
2562
(บาท )
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด

หน่วยงานที่
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
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โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรม -เพื่อสนับสนุนการจัด
บุญประเพณีเอกลักษณ์ประจํา
กิจกรรมด้านการศาสนา
หมู่บ้าน
อนุรกั ษ์วัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น

-อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้านในเขตตําบลคํา
อาฮวน 16 หมู่บ้าน บ้าน
ละ 1 ครั้ง

160,000

-

-

-จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

8

โครงการสนับสนุนค่ายวิปัสสนา
กรรมฐานบ้านหนองแต้

-อุดหนุนงบประมาณให้
คณะกรรมการบ้าน
หนองแต้จัดกิจกรรมการ
เข้าค่ายวิปัสสนา
กรรมฐานบ้านหนองแต้
จํานวน 1 ครั้ง
-เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน
-อุดหนุนงบประมาณให้
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี คณะกรรมการบ้านโนน
ของท้องถิ่นให้สืบทอด
สาอาดจัดกิจกรรมตาม
ต่อไปอย่างยั่งยืน
โครงการบุญผะเหวด
-เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม จํานวน 1 ครั้ง
ของท้องถิ่นให้กับเยาวชน

30,000

-

-

-จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

9

โครงการสนับสนุนบุญผะเหวด
บ้านโนนสะอาด หมู่ 7

30,000

-

-

-จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

-เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ด้านศาสนา
-ส่งเสริมการมีคุณธรรม
จริยธรรม

-ประชาชนในแต่ละ
หมู่บ้านได้ร่วมอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีของ
ท้องถิ่น
-เกิดความสามัคคีใน
กลุ่ม
-ประชาชนในแต่ละ
หมู่บ้านได้ร่วมอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีของ
ท้องถิ่น

งาน
การศึกษา
ศาสนา
วัฒนธรรม

-ประชาชนในท้องถิ่นได้
มีโอกาสร่วมในกิจกรรม
ส่งเสริมประเพณี และ
ได้แสดงออกถึงความรัก
ที่มีต่อผู้สูงอายุ มีการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมอันดี
งามสืบต่อไป

งาน
การศึกษา
ศาสนา
วัฒนธรรม

งาน
การศึกษา
ศาสนา
วัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางที่3ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนาและอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ลําดับ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย

งบประมาณ/ที่มา (ทต./หน่วยงานอื่น)
2559
2560
2561
(บาท )
( บาท )
( บาท )

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

87
10

โครงการประเพณีวันลอยกระทงปี
2560

-เพื่อเป็นการส่งเสริม
อนุรักษ์ประเพณีงานวันลอย
กระทงให้คงอยู่สืบไป
-เพื่อเป็นการอนุรักษ์และ
เผยแพร่ศิลปะมวยไทยให้
เป็นที่รู้จักและคงอยู่สืบไป
-เพื่อเป็นการเสริมสร้าง
ความสามัคคี

-อุดหนุนงบประมาณให้
คณะกรรมการบ้านคํา
เม็ก จัดกิจกรรมต่างๆ
เช่น การประกวดนางนพ
มาศ ประกวดกระทงสวย

30,000

-

-

-จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

-ได้ส่งเสริม อนุรักษ์
ประเพณีงานวันลอย
กระทงให้คงอยู่สืบไป
-ได้อนุรักษ์และได้
เกิดความรัก ความ
ภูมิใจในวัฒนธรรม
ประเพณีของ
ท้องถิ่น

งาน
การศึกษา
ศาสนา
วัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 4 ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
ลําดับ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย

งบประมาณ/ที่มา (ทต./หน่วยงานอื่น)
2560
2561
2562
(บาท )
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด

หน่วยงานที่
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
รับผิดชอบ
จะได้รับ

88
1

ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ

-เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
กลุ่มอาชีพสามารถ
ดําเนินงานของกลุ่มต่อไป
อย่างเข้มแข็ง
-เพื่อสนับสนุนงบประมาณ
ให้กลุ่มอาชีพได้มีเงินทุน
หมุนเวียน
-เพื่อให้กลุ่มได้มีแหล่งเงิน
กู้ยืมแบบไม่มีดอกเบี้ย (กรณี
กลุ่มที่เคยอุดหนุนไปแล้ว)

1) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าม.3 บ้านคําเขือง
2) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตไม้กวาด
บ้านพรานอ้น ม.4
3) กลุ่มทําไม้กวาด ม.8,10,13
4) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าย้อม
ครามและแปรรูป ม.9
5) กลุ่มอาชีพสานตะกร้าและกลุ่มไม้
กวาดม.12
6) กลุ่มอาชีพเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์
ม.16
7) กลุ่มอาชีพเพาะเห็ดขาว,แหนม
,ไส้กรอก,จักสาน

-

190,000

-

-จํานวนผู้เข้า
อบรม

-กลุ่มอาชีพมี
ความมั่นคง
เข้มแข็ง
-กลุ่มอาชีพมี
แหล่ง
งบประมาณ
สนับสนุนการ
ดําเนินงานให้
ยั่งยืนสืบต่อไป
-สมาชิกกลุ่มมี
รายได้เสริมจาก
รายได้ที่มีอยู่
ตามปกติ

กอง
สวัสดิการ
และสังคม

2

โครงการฝึกอบรมอาชีพ

- เพื่อฝึกอบรมอาชีพให้กับ
เยาวชน ประชาชน กลุ่ม
เสี่ยงที่ผ่านการบําบัด

-- เพื่อฝึกอบรมอาชีพให้กับเยาวชน
ประชาชน กลุ่มเสี่ยงที่ผ่านการบําบัด

50,000

-

-

-จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

- เยาวชน
ประชาชน กลุ่ม
เสี่ยงที่ผ่านการ
บําบัดมีอาชีพ
เสริม

กอง
สวัสดิการ
และสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลําดับ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

3

โครงการส่งเสริมการปลูกพืช

-เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการ

เปูาหมาย
-อบรมการปลูกพืช

งบประมาณ/ที่มา (ทต./หน่วยงานอื่น)
ตัวชี้วัด
2560
2561
2562
(บาท )
(บาท)
(บาท)
30,000
-จํานวน

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
-สามารถใช้สมุนไพรใช้รักษา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
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4

สมุนไพร

ดูแลรักษาสุขภาพของตนเองโดย
ใช้สมุนไพร ในการรักษาโรค/
อาการเจ็บปุวยเบื้องต้น เพื่อให้
ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้
มากขึ้น

สมุนไพรให้กับ
กลุ่มเปูาหมายที่สมัครใจ
เข้าร่วม จํานวน 20
ครัวเรือน

โครงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งและส่งเสริม
ความสัมพันธ์ในครอบครัว

-เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมองเห็น
รากเหง้าของปัญหา รากเหง้า
ของความคิดในเรื่องทุกข์สุขของ
ครอบครัว ปัจจัยและกลไกที่
ก่อให้เกิดทุกข์และสุขใน
ครอบครัว
-เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทบทวน
ทุกข์สุขของครอบครัว เห็นความ
เชื่อมโยงของปัจจัยภายนอก
ภายในที่กระทบต่อครอบครัว

-จัดอบรม บรรยายให้
ความรู้กับครอบครัวที่
ประสบปัญหา ขาดความ
อบอุ่น และด้อยโอกาส
หมู่บ้านละ 1 ครอบครัว
รวมจํานวน 32 คน
-คณะกรรมการ ศพค.
-เจ้าหน้าที่ผู้ดําเนินงาน

10,000

-

-

ผู้เข้าร่วม
โครงการ

โรคในเบื้องต้นได้
-พืชสมุนไพรสามารถปลูกเป็น
ไม้ประดับในบ้านเรือนได้และ
สามารถนํามาเป็นส่วนประกอบ
ของอาหารได้สามารถนําไป
จําหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับ
ครอบครัวได้อีกทางหนึ่ง

สวัสดิการ
และสังคม

-จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

-ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้จัก
ทบทวนทุกข์สุขของครอบครัว
เห็นความเชื่อมโยงปัจจัยภายใน
ภายในที่กระทบต่อครอบครัว
-ได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสถาบันครอบครัว ที่จะ
นําไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน
ในการบริหารงานและแก้ปัญหา
ของสังคมอย่างยั่งยืน

กอง
สวัสดิการ
และสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลําดับ
ที่
5

โครงการ
โครงการพัฒนากลุ่มสตรี
ตําบลคําอาฮวน

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย

-เพื่อเพิ่มบทบาทของ
กลุ่มสตรีในเขตตําบลคํา

-จัดอบรมให้สมาชิกกลุ่มสตรี
ได้รับทราบถึงบทบาทของสตรี

งบประมาณ/ที่มา (ทต./หน่วยงานอื่น)
2560
2561
2562
(บาท )
(บาท)
(บาท)
20,000
-

ตัวชี้วัด
-จํานวน
ผู้เข้าร่วม

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-เกิดความสามัคคีในกลุ่ม
สตรี เกิดการแลกเปลี่ยน

กอง
สวัสดิการ

90

6

7

อาฮวน
-เพื่อส่งเสริมการมี
กิจกรรมร่วมระหว่าง
หน่วยงานกับกลุ่มสตรี
-เพื่อสร้างความสามัคคี
ในกลุ่มสตรี
โครงการสนับสนุนการ
-เพื่อให้การดําเนินงาน
ดําเนินงานของสภาเด็กและ ของสภาเด็กและเยาวชน
เยาวชนตําบลคําอาฮวน
เกิดความเข้มแข็ง
-เพื่อสนับสนุนให้
เยาวชนได้มีกิจกรรม
ร่วมกัน
โครงการให้ความรู้แก่กลุ่ม
-เพื่อเพิ่มบทบาทของ
สตรีและเยาวชนตําบลคําอา กลุ่มสตรีในเขตตําบลคํา
ฮวนเพื่อปูองกันการค้ามนุษย์ อาฮวน
-เพื่อส่งเสริมการมี
กิจกรรมร่วมระหว่าง
หน่วยงานกับกลุ่มสตรี

ไทยในฐานะที่เป็นแม่บ้าน เป็น
แม่ของลูก จํานวน 1 ครั้ง
-ร่วมทําบุญตักบาตรใน
กิจกรรมค่ายวิปัสสนากรรมฐาน
ณ บ้านหนองแต้เพื่อส่งเสริม
ด้านคุณธรรม
-สนับสนุนการดําเนินงานของ
สภาเด็กและเยาวชนตําบลคํา
อาฮวน

-เพื่อเพิ่มบทบาทของกลุ่มสตรี
ในเขตตําบลคําอาฮวน

โครงการ

ประสบการณ์
-สตรีมีบทบาทในการร่วม
เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา
มากยิ่งขึ้น
-

และสังคม

-สามารถใช้สมุนไพรใช้
รักษาโรคในเบื้องต้นได้
-พืชสมุนไพรสามารถปลูก
เป็นไม้ประดับในบ้านเรือน
ได้และสามารถนํามาเป็น
ส่วนประกอบของอาหารได้
-เกิดความสามัคคีในกลุ่ม
สตรี เกิดการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์
-สตรีมีบทบาทในการร่วม
เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา
มากยิ่งขึ้น

กอง
สวัสดิการ
และสังคม

10,000

-

-

-จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

10,000

-

-

-จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

กอง
สวัสดิการ
และสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลําดับ
ที่
8

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการร่วมส่งเสริมผู้สูงอายุใน - เพื่อส่งเสริมผู้สูงอายุใน
การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ท้องถิ่น

เปูาหมาย
- สนับสนุนผู้สูงอายุ
ในตําบลคําอาฮวน

งบประมาณ/ที่มา (ทต./หน่วยงานอื่น)
2560
2561
2562
(บาท )
(บาท)
(บาท)
10,000
-

ตัวชี้วัด
-จํานวน
ผู้เข้าร่วม

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- การดําเนินงานของ
กองทุนเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

กองสวัสดิการ
และสังคม
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โครงการ
9

โครงการศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
ตําบลคําอาฮวน

-เพื่อให้มีแหล่งเรียนรู้ เป็น -จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
แหล่งข้อมูลข่าวสารให้กับ ชุมชนตําบลคําอาฮวน
เยาวชน กลุ่มสตรี กลุ่ม
จํานวน 1 แห่ง
อาชีพ กลุ่มผู้สูงอายุ
ตลอดจนประชาชนในชุมชน

-

2,000,000

-

-จํานวนผู้เข้าร่วม -มีแหล่งเรียนรู้
โครงการ
-มีแหล่งแสดงสินค้าของ
กลุ่มอาชีพ
-มีแหล่งจําหน่ายสินค้า
-มีสถานที่ฝึกอบรมอาชีพ

กองสวัสดิการ
และสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 5 การส่งเสริมกีฬานันทนาการและการท่องเที่ยว
ลําดับ
ที่
1

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการอบรมแกนนําเพื่อสุขภาพประจํา -เพื่ออบรมประชาชนเป็น
ครัวเรือน
แกนนําสุขภาพ

เปูาหมาย
-ประชาชนในหมู่บ้านที่
ได้รับคัดเลือก

งบประมาณ/ที่มา (ทต./หน่วยงานอื่น)
2560
2561
2562
(บาท )
(บาท)
(บาท)
30,000
-

ตัวชี้วัด
-จํานวน
ผู้เข้าร่วม

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
-ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
งานการศึกษา
ศาสนาและ
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โครงการ
-จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

2

โครงการของบสนับสนุนอุปกรณ์ออก
กําลังกาย

-เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ
ออกกําลังกายให้กับเยาวชน
ประชาชนทั่วไป

-จัดซื้ออุปกรณ์ออกกําลัง
กายกลางแจ้ง

-

200,000

-

3

โครงการก่อสร้างเวทีกลางแจ้งพร้อม
จัดซื้ออุปกรณ์ออกกําลังกาย (สวน
สุขภาพ) (แผนชุมชน ม.1 ลําดับที่ 6 )

-เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ
ออกกําลังกายให้กับเยาวชน
ประชาชนทั่วไป

-ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง

-

200,000

-

-จํานวน
สถานที่ออก
กําลังกาย

4

โครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้าตําบล
คําอาฮวน

-เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ
ออกกําลังกายให้กับเยาวชน
ประชาชนทั่วไป

50,000

-

-

-จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

5

โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา

-เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ
ออกกําลังกายให้กับเยาวชน
ประชาชนทั่วไป

-

200,000

-

-จํานวนวัสดุ
อุปกรณ์

พร้อมจัดซื้ออุปกรณ์
ออกกําลังกาย (สวน
สุขภาพ
-จัดกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาเซปักตระกร้อใน
เขตตําบลคําอาฮวน
-จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
ให้กับทุกหมู่บ้านในเขต
ตําบลคําอาฮวน จํานวน
16 หมู่บ้าน

แข็งแรง
-เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปมี
อุปกรณ์ในการ
ออกกําลังกาย
-มีสถานที่ในการ
ออกกําลังกายที่
ปลอดภัย

วัฒนธรรม
งานการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

-เยาวชน
ประชาชนทั่วไป
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์
-เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปมี
อุปกรณ์ที่ช่วย
สนับสนุนการ
ออกกําลังกาย

งานการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

กองช่าง

งาน
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 5 การส่งเสริมกีฬานันทนาการและการท่องเที่ยว
ลําดับ
ที่

โครงการ

6

โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเชื่อม

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย

-เพื่อสนับสนุนการ

-จัดกิจกรรมการ

งบประมาณ/ที่มา (ทต./หน่วยงานอื่น)
2560
2561
2562
(บาท )
(บาท)
(บาท)
20,000
-

ตัวชี้วัด
-จํานวน

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-มีการอนุรักษ์ศิลปะมวย

งาน

93
ความสัมพันธ์ตําบลคําอาฮวน

7

โครงการก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์บ้านคําเม็ก หมู่ที่ 6
(จากแผนชุมชน ม.6)

อนุรักษ์ศิลปะมวยไทยให้ แข่งขันชกมวยไทยคงอยู่สืบไป
ลาว ในเขตตําบลคําอา
-เพื่อส่งเสริมการ
ฮวน จํานวน 1 ครั้ง
ท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นใน
ตําบล
-เพื่อเพิ่มสถานที่ในการ -ก่อสร้างลานกีฬา
ออกกําลังกายมากขึ้น
เอนกประสงค์
-เพื่อให้เยาวชนมี
จํานวน 1 แห่ง (ตาม
สถานที่ในการออกกําลัง แบบแปลนเทศบาล
กายสามารถใช้เวลาให้ ตําบลคําอาฮวน)
เกิดประโยชน์

ผู้เข้าร่วม
โครงการ

-

250,000

-

ไทยให้คงอยู่สืบไป
-ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้
เกิดขึ้นในตําบล
-ได้เผยแพร่ศิลปะมวยไทย
ให้สืบทอดต่อไป
-ลานกีฬา
-มีสถานที่ในการออกกําลัง
เอนกประสงค์ กายที่ปลอดภัย

การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 6 การรักษาความสงบเรียบร้อย การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ลําดับ
ที่
1

โครงการ
โครงการฝึกทบทวนและจัดตั้ง

วัตถุประสงค์
-เพื่อให้สมาชิก อปพร.ได้มีโอกาส

เปูาหมาย
- จัดฝึกอบรมทบทวน

งบประมาณ/ที่มา (ทต./หน่วยงานอื่น)
2560
2561
2562
(บาท )
(บาท)
(บาท)
100,000
-

ตัวชี้วัด
-จํานวน

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ทําให้สมาชิก อปพร.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
งานปูองกัน

94
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพล
เรือน (อปพร.)

2

3

พบปะแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
-เพื่อให้สมาชิก อปพร.ได้ฝึกอบรม
ทบทวนความรู้เดิมที่เคยผ่านการ
ฝึกอบรมมาแล้ว รวมทั้งได้รับ
ความรู้และวิทยาการใหม่เพื่อให้ทัน
เกตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
โครงการจัดงานและพิธีชุมนุม
- เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่
สวนสนาม “วัน อปพร.
สมาชิก อปพร.ที่ได้เสียสละทํางาน
ประจําปี 2560”
เพื่อสังคมด้วยดีตลอดมา
-เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพของ
สมาชิก อปพร.ที่มีความพร้อมใน
การทํางาน มีความอดทน เสียสละ
และเป็นแบบอย่างที่ดี
โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุ - เพื่อปูองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ทางถนน “7 วันอันตราย”
ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560
เทศกาลปีใหม่ 2560

อปพร.
จํานวน 35 คน

ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ได้รับความรู้ทางด้าน และบรรเทา
วิชาการสมัยใหม่
สาธารณภัย
เพื่อรองรับเหตุการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงใน
อนาคต
-สมาชิก อปพร.มี
ความภาคภูมิใจและมี
กําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน
-ประชาชนทั่วไป
ทราบถึงผลงานและ
ภารกิจของอปพร.
ลดจํานวนอุบัติเหตุ
และลดจํานวน
ผู้เสียชีวิตในช่วง
เทศกาลปีใหม่

-นําสมาชิก อปพร.และ
เจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ อป
พร.เข้าร่วมกิจกรรมวัน
อปพร. ประจําปี 2560
จํานวน 150 คน

20,000

-

-

-จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

-จัดตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่เทศบาล
ตําบลคําอาฮวน”

47,600

-

-

-จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

งานปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

งานปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 6 การรักษาความสงบเรียบร้อย การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ลําดับ
ที่
4

โครงการ
โครงการปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย

- เพื่อปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจําปี 2560

-จัดตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมปูองกันและลด

งบประมาณ/ที่มา (ทต./หน่วยงานอื่น)
2560
2561
2562
(บาท )
(บาท)
(บาท)
47,600
-

ตัวชี้วัด
-จํานวน
ผู้เข้าร่วม

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ลดจํานวนอุบัติเหตุ
และลดจํานวน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
งานปูองกัน
และบรรเทา
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“7 วันอันตราย” เทศกาล
สงกรานต์ ประจําปี 2560

-เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความตื่นตัว อุบัติเหตุทางถนนช่วง
และตระหนักถึงความปลอดภัยบนท้อง เทศกาลปีใหม่เทศบาล
ถนน
ตําบลคําอาฮวน”

5

โครงการฝึกซ้อมแผนการ
ปูองกันและระงับอัคคีภัย
เทศบาลตําบลคําอาฮวน
ประจําปี 2560

6

โครงการอบรมแกนนําการเฝูา
ระวังไฟปุา

-เพื่อกระตุ้นเจ้าหน้าที่และพนักงาน
ปูองกันฯมีความกระตือรือร้นพัฒนา
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปูองกัน
บรรเทาสาธารณภัย
-เพื่อให้พนักงานปูองกันสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
อย่างมีประสิทธิภาพ
-เพื่อลดความสูญเสียทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนและทางราชการ
- เพื่อกระตุ้นให้หมู่บ้านที่มีปุาไม้ได้
ตระหนักถึงระมัดระวังในการรักษาปุาไม้
-เพื่อง่ายต่อการประสานงานการดับไฟ
ปุา

โครงการ

ผู้เสียชีวิตในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ปี
2558

สาธารณภัย

-เจ้าหน้าที่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้
เหมาะสมสอดคล้อง
กับเหตุการณ์และพื้นที่
-พนักงานปูองกันฯ
สามารถปฏิบัติหน้าที่
ร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องอย่างมี
ประสิทธิภาพ
-มีแกนนําในการ
พิทักษ์รักษาปุาซึ่งเป็น
ต้นน้ําลําธาร

งานปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

-จัดฝึกซ้อมแผนการ
ปูองกันและระงับอัคคีภัย
จํานวน 1 ครั้ง

20,000

-

-

-จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

- จัดฝึกอบรมและจัดตั้ง
แกนนําหมู่บ้านในการดับ
ไฟปุา

15,000

-

-

-จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

งานปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 6 การรักษาความสงบเรียบร้อย การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ลําดับ
ที่
7

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการรณรงค์ลดการเผาตอ
ซังและลดการเผาในที่โล่ง

-เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เห็น
ความสําคัญของตอซังข้าวและมี
จิตสํานึกในการร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม

งบประมาณ/ที่มา (ทต./หน่วยงานอื่น)
ตัวชี้วัด
เปูาหมาย
2560
2561
2562
(บาท )
(บาท)
(บาท)
-จัดอบรมให้ความรู้กับกลุ่ม 20,000
-จํานวน
เกษตรกรเปูาหมายที่สมัคร
ผู้เข้าร่วม
ใจเข้าร่วมโครงการจํานวน
โครงการ

หน่วยงาน
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ ที่
รับผิดชอบ
-เกษตรกรผู้ปลูกข้าว
งานปูองกัน
อย่างน้อย 160 ครัวเรือน และ
ไม่เผาตอซังข้าวและไถ บรรเทาสา
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9

โดยไม่เผาตอซังข้าว และทุ่งหญ้าโล่ง
-เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเข้าใจและ
รู้ขั้นตอนการปฏิบัติการไถกลบตอซัง
ข้าวอย่างถูกวิธี
โครงการส่งเสริมและสนับสนุน - เพื่อสร้างความรู้รักสามัคคีสร้าง
การสร้างความปรองดองและ จิตสํานึก เทิดทูนและพิทักษ์ไว้ซึ่งชาติ
สมานฉันท์
ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่ยึด
เหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจของ
ประชาชนชาวไทยและสร้างทัศนคติ
และจิตสํานึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกัน
อย่างสมานฉันท์ โดยเน้นการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในชุมชน
โครงการฝึกอบรมวินัยจราจร - เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ ความ
ตระหนัก ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายจราจร มารยาทในการขับขี่

160 ครัวเรือน
-แจกพันธุ์พืชสําหรับทําปุ๋ย
พืชสดให้กับกลุ่มเปูาหมาย
- สนับสนุนการดําเนิน
กิจกรรมการสร้างความ
ปรองดองและสมานฉันท์

30,000

-

-

-จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

- ประชาชน,เยาวชน ใน
เขตตําบลคําอาฮวน

20,000

-

-

-จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

กลบตอซังข้าวหลังการ
เก็บเกี่ยว

ธารณภัย

-เกิดความรู้รักสามัคคี
ของประชาชนในชุมชน
- เกิดจิตสํานึก เทิดทูน
และพิทักษ์ ไว้ซึ่งชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์
อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและ
เป็นศูนย์รวมจิตใจของ
ประชาชนชาวไทย
- ประชาชนเกิดความรู้
ความตระหนัก ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย
จราจร มารยาทในการ
ขับขี่

งานปูองกัน
และ
บรรเทาสา
ธารณภัย

งานปูองกัน
และ
บรรเทาสา
ธารณภัย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 7 การปูองกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ลําดับ
ที่
1

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลต้าน - เพื่อสนับสนุนให้เยาวชน
ยาเสพติดและเอดส์
ประชาชนในเขตตําบลคําอา
ฮวนได้ใช้เวลาว่างให้เกิด

เปูาหมาย
- จัดการแข่งขันกีฬา
วอลเล่ย์บอล

งบประมาณ/ที่มา (ทต./หน่วยงานอื่น)
2560
2561
2562
(บาท )
(บาท)
(บาท)
30,000
-

ตัวชี้วัด
-จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-เยาวชน
งาน
ประชาชนในเขต สาธารณสุข
ตําบลคําอาฮวนได้ และ
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ประโยชน์
-เพื่อส่งเสริมการออกกําลังกาย
2

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน
ต้านภัยยาเสพติดและเอดส์ประจําปี
2560

-เพื่อให้เด็กและเยาวชน
ประชาชนทั่วไปได้ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์โดยการเล่นกีฬา
และออกกําลังกายเสริมสร้าง
พลานามัยให้แข็งแรง สมบูรณ์
มีคุณภาพชีวิตที่ดี ห่างไกลยา
เสพติดเสริมสร้างความรักความ
สามัคคี ระหว่างชุมชนในแต่ละ
พื้นที่ ลดความแตกแยก
-เพื่อส่งเสริมให้หมู่บ้าน/ชุมชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เข้ามามีส่วนร่วม

-จัดการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอล ทีม 7 คน ใน
เขตตําบลคําอาฮวน
จํานวน 1 ครั้ง

50,000

-

-

-จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์

สิ่งแวดล้อม

-เด็กและเยาวชน
ได้ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ใน
การออกกําลังกาย
เพื่อให้มีสุขภาพ
พลานามัยที่
สมบูรณ์ แข็งแรง
ห่างไกลยาเสพติด
สร้างความสามัคคี
และความสัมพันธ์
อันดีในหมู่บ้าน
และชุมชน

งาน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม
สํานักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 7 การปูองกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ลําดับ
ที่
3

โครงการ

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย

โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
-เพื่อค้นหากลุ่มเปูาหมายที่ -จัดซื้อน้ํายาและวัสดุ
ตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด เสพสารเสพติดเพื่อนําเข้ารับ อุปกรณ์ที่ใช้ในการ

งบประมาณ/ที่มา (ทต./หน่วยงานอื่น)
2560
2561
2562
(บาท )
(บาท)
(บาท)
15,000
-

ตัวชี้วัด
-จํานวน
เครื่องมือ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- สามารถค้นหา
กลุ่มเปูาหมายที่เสพสาร

งานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
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4

โครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ
ปี พ.ศ.2560
โครงการร่วมกิจกรรมวันต่อต้าน
ยาเสพติดโลก

5

การบําบัดต่อไป

ตรวจหาสารเสพติด

-เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
ชุมชน
-เพื่อควบคุมกลุ่มเสี่ยง
- เพื่อปูองกันการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดในพื้นที่ตําบล
คําอาฮวน
-เพื่อเป็นหน่วยปฏิบัติการเฝูา
ระวังในพื้นที่ตําบลคําอาฮวน

-กลุ่มเยาวชน,ผู้นําชุมชน
ประชาชนทั่วไปในเขต
ตําบลคําอาฮวน
-ร่วมกิจกรรมวันต่อต้าน
ยาเสพติดโลกกับจังหวัด
มุกดาหาร

86,250

-

-

10,000

-

-

เครื่องใช้ใน
การ
ปฏิบัติงาน
-ปัญหายา
เสพติดลดลง
-ปัญหายา
เสพติด
ลดลง

เสพติดในเขตตําบลและ
สามารถนําเข้ารับการ
บําบัดได้
- ผู้เสพยาเสพติดเลิกยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด สามารถ
เอาชนะยาเสพติดได้
- สามารถค้นหา
กลุ่มเปูาหมายที่เสพสาร
เสพติดในเขตตําบลและ
สามารถนําเข้ารับการ
บําบัดได้

งานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
งานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 8 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
ลําดับ
ที่
1

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ -เพื่อช่วยเหลือและให้การ
ผู้สูงอายุ(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) สงเคราะห์ผู้สูงอายุให้มี

เปูาหมาย
-ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
ตําบลคําอาฮวน 16

งบประมาณ/ที่มา (ทต./หน่วยงานอื่น)
2560
2561
2562
(บาท )
(บาท)
(บาท)
8,169,600
กรมส่งเสริมฯ

ตัวชี้วัด
-จํานวน
ผู้สูงอายุ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่ดีและ
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

กองสวัสดิการ
และสังคม
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2

3
4

5

6

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพคน เพื่อช่วยเหลือและให้การ
พิการ(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) สงเคราะห์ผู้พิการให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ เพื่อช่วยเหลือและให้การ
ผู้ปุวยเอดส์ (งบกลาง)
สงเคราะห์ผู้ปุวยเอดส์ให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
โครงการสืบสานประเพณีวัน -เพื่อสร้างจิตสํานึกให้
ผู้สูงอายุและวันสงกรานต์
ลูกหลานได้ดูแลเอาใจใส่
ประจําปี 2560
ผู้สูงอายุ และดํารงไว้ซึ่ง
ประเพณีสงกรานต์
โครงการสนับสนุนกิจกรรมวัน -เพื่อให้คนพิการได้มีโอกาส
คนพิการสากล ประจําปี 2560 เข้าร่วมกิจกรรม ได้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และนําไปปรับปรุงตนเอง
โครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อ
-เพื่อให้ผู้ยากไร้
ปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านผู้ ผู้ด้อยโอกาสมีบ้านที่พัก
ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส
อาศัยมั่นคงถาวร มากขึ้น

หมู่บ้าน
-คนพิการในเขตเทศบาล 1,314,000
ตําบลคําอาฮวน 16
กรมส่งเสริมฯ
หมู่บ้าน
-ผู้ปุวยเอดส์ในเขต
60,000
เทศบาลตําบลคําอาฮวน
16 หมู่บ้าน
- จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ
150,000
และวันสงกรานต์
-นําคนพิการในเขตตําบล
คําอาฮวนและผู้ปกครอง
คนพิการเข้าร่วม
กิจกรรมวันคนพิการ
-ปรับปรุง ซ่อมแซมบ้าน
ที่พักอาศัยให้ผู้ยากไร้
ผู้ด้อยโอกาส

-

-

-จํานวนผู้
พิการ

-ช่วยบรรเทาความเดือดร้อน
กองสวัสดิการ
ของครอบครัวคนพิการมี
และสังคม
สุขภาพจิต /ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
-จํานวน
-ช่วยบรรเทาความเป็นอยู่ให้ดี กองสวัสดิการ
ผู้ปุวยเอดส์ ขึ้นผู้ปุวยเอดส์ได้รับการดูแลเอา และสังคม
ใจใส่
-จํานวน
-ผู้สูงอายุได้รับการดูแลเอาใจใส่ กองสวัสดิการ
ผู้เข้าร่วม จากลูกหลาน
และสังคม
โครงการ -ผู้สูงอายุได้รับการตรวจสุขภาพ

-

-

-

-

10,000

-

-

-จํานวนคน
พิการร่วม
โครงการ

- คนพิการได้รับความรู้จากการ
ร่วมงานวันคนพิการสากล

กองสวัสดิการ
และสังคม

300,000

-

-

-จํานวนผู้
-ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสมีบ้านที่
ยากไร้
พักอาศัยมั่นคง ถาวร มากขึ้น
ผู้ด้อยโอกาส -มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

กองสวัสดิการ
และสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมในรูปแบบประชาคม
ลําดับ
ที่
1

โครงการ
โครงการอบรมชี้แจง การจัดทํา/
การแผนชุมชนตําบลคําอาฮวน

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย

-เพื่อให้ๆกเประชาชน -จัดเวทีประชาคม
ในหมู่บ้านมีส่วนร่วมใน หมูบ่ ้าน
การจัดทําแผนพัฒนา -จัดเวทีประชาคม

งบประมาณ/ที่มา (ทต./หน่วยงานอื่น)
2560
2561
2562
(บาท )
(บาท)
(บาท)
5,000
-

ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
-จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-ประชาชนในหมู่บ้านมีส่วน งานวิชาการ
ร่วมในการจัดทํา
และแผนงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น

100

2

3

สามปี
ระดับตําบล
โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน -เพื่อให้ประชาชนใน -จัดเวทีประชาคม
และระดับตําบลเพื่อจัดทํา
หมู่บ้านมีส่วนร่วมใน หมู่บ้าน
แผนพัฒนาสามปี
การจัดทําแผนพัฒนา -จัดเวทีประชาคม
สามปี
ระดับตําบล
โครงการจัดการเลือกตั้งทั่วไปและ
เลือกตั้งซ่อมเทศบาลตําบลคําอา
ฮวน

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดการเลือกตั้ง
กรณีเลือกตั้งทั่วไป
และการเลือกตั้งซ่อม

-เป็นค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งเทศบาล
ตําบลคําอาฮวน

20,000

-

-

-จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

-

500,000

-

-จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

-ประชาชนทีส่วนร่วมใน
งานวิชาการ
การพัฒนาท้องถิ่น
และแผนงาน
-ข้อมูลการจัดทํา
แผนพัฒนาสามปีเป็น
ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น
-การเลือกตั้งสําเร็จลุล่วงไป สํานักปลัด
ด้วยความเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
แนวทางที่ 2 การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพ ทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นําชุมชน พนักงานเทศบาลและ พนักงานจ้าง ให้มีความรู้มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ลําดับ
ที่
1

โครงการ

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ของผู้บริหาร สมาชิกสภา
พนักงานเทศบาลตําบลคําอาฮวน

1.เพื่อเพิ่มพูนความรู้ พัฒนา
ทักษะ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน
2. เพื่อปลูกจิตสํานึก ทัศนคติ

จัดฝึกอบรมสัมมนา
และทัศนศึกษาดูงาน
- คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภเทศบาล

งบประมาณ/ที่มา (ทต./หน่วยงานอื่น)
2560
2561
2562
(บาท )
(บาท)
(บาท)
250,000
-

ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
-จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

- ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตัวเอง
เพิ่มขึ้น เกิดจิตสํานึกที่ดีต่อองค์กร
- ผู้เข้าร่วมโครงการได้เสริมสร้าง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
งาน
บุคลากร
สํานักปลัด
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2

โครงการวันเทศบาล

3

โครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาล

ที่ดีต่อองค์กร ต่อผู้อื่น ต่อ
ตนเอง

พนักงานเทศบาลทุก
คน

-เพื่อส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้างเป็นผู้มีคุณธรรม
ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบ
จริยธรรม
-เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และ
พัฒนาประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานของพนักงาน
เทศบาล

-จัดอบรมให้ความรู้
-จัดกิจกรรม
เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม
-ทําบุญตักบาตรใน
วันเทศบาล
-จัดส่งผู้บริหาร
สมาชิกฯ พนักงาน
เทศบาล พนักงาน
จ้าง ไปฝึกอบรม

20,000

-

-

-จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

150,000

-

-

-จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

วิสัยทัศน์ และได้รับประสบการณ์
มาพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
-คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
เกิดจิตสํานึกในการปฏิบัติตนไป
ในทางที่ถูกต้อง เหมาะสมตาม
หลักคุณธรรมจริยธรรม
- ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้าง มี
ศักยภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

งานบริหาร
ทั่วไป
สํานักปลัด

สํานักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
แนวทางที่ 2 การพัฒนาบุคลากรทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นําชุมชน พนักงานเทศบาลและ พนักงานจ้าง ให้มีความรู้มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ลําดับ
ที่
5

โครงการ
โครงการสนับสนุนกองทุน
บําเหน็จบํานาญ

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย

-เพื่อสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญของข้าราชการ
ท้องถิ่น

-จ่ายเงินสมทบ
กองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ
ท้องถิ่น

งบประมาณ/ที่มา (ทต./หน่วยงานอื่น)
2560
2561
2562
(บาท )
(บาท)
(บาท)
50,000
-

ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
-ร้อยละของ
- สมทบกองทุนบําเหน็จ
ข้าราชการที่
บํานาญข้าราชการท้องถิ่น
ได้รับการสมทบ
กองทุน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองคลัง
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โครงการอบรมความรู้เรื่องงาน
สารบรรณให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน

- เพื่อสร้างความเข้าใจในการ
จัดทําหนังสือราชการที่
ถูกต้องตามระเบียบงานสาร
บรรณ

- คณะกรรมการ
หมู่บ้าน
- อสม.
ในเขตตําบลคําอา
ฮวน

5,000

-

-

-จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

- คณะกรรมการหมู่บ้านอสม.
สามารถจัดทําหนังสือราชการ
ได้ถูกต้องตามระเบียบงานสาร
บรรณ

งานธุรการ
สํานักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
แนวทางที่ 3 พัฒนาการจัดเก็บรายได้ การปรับปรุงแหล่งรายได้ วิธีการหารายได้ รวมทั้งระบบการจัดเก็บภาษี
ลําดับ
ที่
1

โครงการ
โครงการจัดทําแผนที่ภาษี

วัตถุประสงค์
-เพื่อจัดเก็บภาษีให้ถูกต้อง
ครบถ้วน และเป็นธรรม
-การจัดเก็บภาษีเป็นระบบมี
ขั้นตอนที่ถูกต้อง

เปูาหมาย
-ประชาชนในเขตพื้นที่
ตําบลคําอาฮวน
-ประชาชนที่มีที่ดินในเขต
ตําบลคําอาฮวน

งบประมาณ/ที่มา (ทต./หน่วยงานอื่น)
2560
2561
2562
(บาท )
(บาท)
(บาท)
20,000
-

ตัวชี้วัด
-ความก้าวหน้า
ในการ
ดําเนินงาน
โครงการ

หน่วยงานที่
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
รับผิดชอบ
จะได้รับ
-จัดเก็บภาษีได้
ครบถ้วน
ถูกต้อง

งานจัดเก็บ
รายได้
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2

โครงการจัดเก็บภาษีนอกเวลาทํา
การ

-เพื่อการอํานวยความสะดวกให้
ประชาชนที่มาใช้บริการชําระ
ภาษี

-ประชาชนในเขตพื้นที่
ตําบลคําอาฮวน
-ประชาชนที่มีที่ดินในเขต
ตําบลคําอาฮวน

-

-

-

-ความก้าวหน้า
ในการ
ดําเนินงาน
โครงการ

-ประชาชนได้รับ งานจัดเก็บ
ความสะดวก รายได้
ในการชําระ
ภาษี
-สามารถลด
จํานวนผู้ค้าง
ชําระภาษี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
แนวทางที่ 4 การจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่การปฏิบัติงานให้เพียงพอมีประสิทธิภาพ
ลําดับ
ที่
1

โครงการ
โครงการปรับปรุงสถานที่ทํางาน

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย

-เพื่อปรับปรุงสถานทํางาน
-ทําการปรับปรุงสํานักงาน
ของเทศบาลตําบลคําอาฮวน เทศบาลตําบลคําอาฮวน
ให้สามารถรองรับการบริการ
ของประชาชนได้อย่างทั่วถึง

งบประมาณ/ที่มา (ทต./หน่วยงานอื่น)
2560
2561
2562
(บาท )
(บาท)
(บาท)
250,000
-

ตัวชี้วัด
-สํานักงาน
รับการ
ปรับปรุงใหม่

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ
-มีสํานักงาน
ที่สามารถ
ให้บริการ
ประชาชนได้

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง
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และมีประสิทธิภาพ
-เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงานที่เพียงพอ

โครงการจัดซื้อ จัดหา ครุภัณฑ์ในการ
ปฏิบัติงาน
1. ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.จัดซื้อเก้าอี้บุนวม โต๊ะทํางาน
ตู้เก็บเอกสาร เครื่องปรับอากาศ
2.จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง
3.จัดซื้อเครื่องเสียง
4.จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ
การแพทย์
5.จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
6.จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน
7.จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
8.-จัดซื้อครุภัณฑ์สํารวจ

2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
3.ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ
4.ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
5. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
6.ครุภัณฑ์โรงงาน
7.ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
8.ครุภัณฑ์สํารวจ

100,000

-

-

-

-

-

50,000
-

-

-

50,000

-

-

-จํานวน
เครื่องมือ
เครื่องใช้ใน
การ
ปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น

อย่างทั่วถึง
-มีครุภัณฑ์ที่
ประสิทธิภาพ
สามารถใช้
งานได้ตาม
ความต้องการ

สํานักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการเมืองการบริหาร
แนวทางที่ 5 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆการให้บริการแก่ประชาชน ทั้งในและนอกสํานักงาน
ลําดับ
ที่
1

โครงการ
โครงการจัดอบรมความรู้เรื่อง
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร

วัตถุประสงค์

เปูาหมาย

- เพื่อส่งเสริมความรู้
ให้ประชาชนและ
พนักงานเทศบาล

-จัดอบรม ประชาชน
จํานวน 1 รุ่น

งบประมาณ/ที่มา (ทต./หน่วยงานอื่น)
2560
2561
2562
(บาท )
(บาท)
(บาท)
5,000
-

ตัวชี้วัด
-จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

หน่วยงานที่
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
- ประชาชน เกิดความ
เข้าใจใน พรบ.ข้อมูล
ข่าวสารมากยิ่งขึ้น

งาน
บุคลากร
สํานักปลัด
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2

โครงการจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ์องค์กร

3

โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ สื่อ
สิ่งพิมพ์สําหรับที่อ่าน
หนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน

4

โครงการจัดทําเว็ปไซต์เทศบาล
ตําบลคําอาฮวน

5

โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบาลตําบลคําอาฮวน

ตําบลคําอาฮวน
เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูล
ข่าวสาร
-เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การ
ดําเนินงานของ
เทศบาล
-เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนรักการอ่าน
เกิดการเรียนรู้ตาม
อัธยาศัย
-เพื่อเพิ่มช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์
ติดต่อสื่อสาร
-เพื่อเพิ่มช่องทาง
การศึกษาข้อมูลให้กับ
ประชาชนทั่วไป

-จัดทําวารสาร
รายงานการ
ดําเนินงานของ
เทศบาลจํานวน
-ที่อ่านหนังสือพิมพ์
ประจําหมู่บ้าน และ
สํานักงานเทศบาล
ตําบลคําอาฮวน
เช่าพื้นที่จัดทําเว็ป
ไซต์เทศบาลตําบลคํา
อาฮวน
-ปรับปรุงศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารให้ข้อมูลเป็น
ปัจจุบัน

30,000

-

-

-จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

-ได้ประชาสัมพันธ์การ
ดําเนินงานของเทศบาล

80,000

-

-

-จํานวนคนอ่าน
หนังสือพิมพ์

-มีช่องทางการเรียนรู้
เพิ่มมากขึ้น

40,000

-

-

-จํานวนผู้เข้าชม

5,000

-

-

กอง
วิชาการ
และ
แผนงาน
งานบริหาร
ทั่วไป สํานัก
ปลัด

- มีช่องทางการ
กอง
ประชาสัมพันธ์องค์กร
วิชาการและ
เพิ่มขึ้น
แผนงาน
-จํานวนข้อมูล
- มี่ช่องทางการให้ข้อมูล
กอง
ข่าวสารในศูนย์ฯ ข่าวสารเพิ่มขึ้น
วิชาการและ
เป็นปัจจุบัน
แผนงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน การค้าและการเกษตร
แนวทางที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนากลุ่มอาชีพให้แก่ชุมชนและส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงเพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้
ลําดับ
ที่
1

โครงการ
โครงการฝึกอบรมการใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อ
เพิ่มช่องทางการตลาดกลุ่มอาชีพ

วัตถุประสงค์
- เพื่อสร้างการเรียนรู้
อินเตอร์เน็ตให้กับกลุ่มอาชีพ
เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด
ให้กับกลุ่มอาชีพ

งบประมาณ/ที่มา (ทต./หน่วยงานอื่น)
เปูาหมาย
2560
2561
2562
(บาท )
(บาท)
(บาท)
- กลุ่มอาชีพในเขตตําบลคํา 5,000
อาฮวน

ตัวชี้วัด

หน่วยงานที่
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
รับผิดชอบ
จะได้รับ

-จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

- ทําให้สมาชิก
กลุ่มอาชีพมี
ความรู้เรื่องการ
ใช้อินเตอร์เน็ต

งานสวัสดิการ
และสังคม
สงเคราะห์
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2

โครงการขับเคลื่อนและขยายผลการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
แก้ปัญหาความยากจน

-เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ -ให้ประชาชนสามารถพึ่งพา
ชีวิตของประชาชนให้สามารถ ตนเองได้
พึ่งพาตนเองได้

25,875

-

-

-จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

- ประชาชน
สามารถพึ่งพา
ตนเองได้

3

โครงการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า ปูองกัน
โรคไหม้

- เพื่อปูองกันการการเกิดเชื้อ - ผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า
ราในนาข้าว
- เพื่อปูองกันโรคระบาดในนา
ข้าว

50,000

-

-

-จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

4

โครงการส่งเสริมการปรับปรุงบํารุงดินโดย
การใช้ปุ๋ยพืชสด

-เพื่อรักษาสภาพของดินให้
สามารถเพาะปลูกได้นานๆ

-

60,000

-

-จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

- ลดความ
งานสวัสดิการ
เสียหายในนา
และสังคม
ข้าวให้กับ
เกษตรกรในเขต
ตําบลคําอาฮวน
-ลดรายจ่ายด้าน กองสวัสดิการ
ต้นทุนการผลิต และสังคม
เพิ่มรายได้
ให้กับ
ครอบครัว

-จัดซื้อพันธุ์พืชสําหรับเป็น
ปุ๋ยพืชสดบํารุงดินให้กับ
เกษตรกรกลุ่มเปูาหมาย

งานสวัสดิการ
และสังคม
สงเคราะห์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน การค้าและการเกษตร
แนวทางที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนากลุ่มอาชีพให้แก่ชุมชนและส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงเพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้
ลําดับ
ที่
5

โครงการ
โครงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้

วัตถุประสงค์
-เพื่อสร้างแหล่งอาหารให้กับ
ครอบครัวโดยที่ไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายในปริมาณที่สูง
-เพื่อบรรเทาปัญหาด้าน
รายจ่ายให้กับครอบครัวใน

เปูาหมาย
-จัดฝึกอบรม รับฟังการ
ชี้แจงแนวทางการปลูก
พืชให้เหมาะสมกับ
ฤดูกาล
-จัดหาพันธุ์พืชให้กับ

งบประมาณ/ที่มา (ทต./หน่วยงานอื่น)
2560
2561
2562
(บาท )
(บาท)
(บาท)
20,000
-

ตัวชี้วัด

หน่วยงานที่
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
รับผิดชอบ
จะได้รับ

-ร้อยละ
รายได้
ครัวเรือนที่
เพิ่มขึ้น

-เพิ่มแหล่ง
อาหารให้กับ
ครอบครัวที่ตก
เกณฑ์ จปฐ.
-เพิ่มรายได้

กองสวัสดิการ
และสังคม
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6

โครงการอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และ
ปุ๋ยชีวภาพ

ภาวะเศรษฐกิจที่มีค่าครองชีพ
สูง
-เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มของ
เกษตรกร
-เพื่อลดต้นทุนการผลิตของ
เกษตรกร
-เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการ
ผลิตปุ๋ยใช้เองและรายได้ให้
เกษตรกร
-เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรใช้
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้
เกิดประโยชน์

ครอบครัวที่ไม่ผ่านเกณฑ์
จปฐ. ตามความต้องการ
-จัดการฝึกอบรม
เกษตรกร เยาวชนจากทุก
หมู่บ้าน
จํานวน 50 คน

ให้กับครอบครัว
24,000

-

-

-ร้อยละ
รายได้ภาค
เกษตร
เพิ่มขึ้น

-เกษตรกรมี
ความรู้ในการ
ผลิตปุ๋ยชีวภาพ
ใช้เองได้
-เกษตรกร
สามารถลด
ต้นทุนการผลิต
และมีรายได้
เพิ่มขึ้น
-

กองสวัสดิการ
และสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 1 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ลําดับ
ที่
1

2

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการปลูกปุาชุมชน (แผนชุมชน -เพื่อให้ประชาชนร่วมกัน
ม.7 ลําดับที่ 7 )
ปลูกปุา
-สร้างจิตสํานึกรักษา
ทรัพยากรปุาไม้
โครงการอนุรักษ์ปุาไม้บริเวณรอบ -เพื่อให้ประชาชนร่วมกัน

งบประมาณ/ที่มา (ทต./หน่วยงานอื่น)
ตัวชี้วัด
เปูาหมาย
2560
2561
2562
(บาท )
(บาท)
(บาท)
-พื้นที่สาธารณะในหมู่บ้าน 20,000
-จํานวนผู้เข้าร่วม
-ที่ดินรกร้าง ว่างเปล่า
โครงการ
ไม่ได้ทําประโยชน์ใด
- บริเวณรอบหมู่บ้าน

20,000

-

-จํานวนผู้เข้าร่วม

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-ประชาชนมี
จิตสํานึกรักษา
ทรัพยากรปุาไม้

งานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

-ประชาชนมี

งานสาธารณสุข
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3

หมู่บ้าน (ปุาชุมชนภูรัง) (แผน
ชุมชน ม.12 ลําดับที่ 9
โครงการอบรมความเข้าใจในการ
ใช้พลังงานไฟฟูา

ปลูกปุาสร้างจิตสํานึกรักษา
ทรัพยากรปุาไม้
-เพื่อสร้างความเข้าใจในการ
ใช้พลังงานไฟฟูาได้อย่าง
ถูกต้อง

(ปุาชุมชนภูรัง)

โครงการ

-จัดอบรมประชาชนในเขต 5,000
ตําบลคําอาฮวนจํานวน
1 รุ่น

-

จิตสํานึกรักษา
ทรัพยากรปุาไม้
-จํานวนผู้เข้าร่วม -ประชาชน
โครงการ
สามารถใช้ไฟฟูา
ได้อย่างถูกต้อง
และปลอดภัย

-

และสิ่งแวดล้อม
กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 2การบริหารจัดการขยะ การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และควบคุมมลพิษ
ลําดับ
โครงการ
ที่
1 โครงการบ่อขยะและการ
กําจัดขยะ

2

วัตถุประสงค์

-เพื่อให้มีการกําจัดขยะที่ถูกวิธี ลด
ปริมาณขยะในพื้นที่ที่นับวันจะทวีความ
รุนแรงมากยิ่งขึ้น-เพื่อปรับปรุง
สภาพแวดล้อมภายในเขตตําบลให้น่า
อยู่มากยิ่งขึ้น
โครงการรบริหารจัดการขยะ -เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน

เปูาหมาย
-ก่อสร้างบ่อบําบัดและ
คัดแยกขยะที่ได้
มาตรฐานจํานวน
1 แห่ง
-จัดอบรมชี้แจงผลของ

งบประมาณ/ที่มา (ทต./หน่วยงานอื่น)
2560
2561
2562
20,000,000

21,500

-

-

ตัวชี้วัด
-จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
-จํานวน

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ
-พื้นที่ในเขตตําบล
สะอาดปราศจาก
ขยะ-สร้างรายได้
จากการนําขยะมารี
ไซเคิล
-สภาพแวดล้อมดี

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

งาน
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ระดับครัวเรือน
3

โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ
วัดปุาอรัญญิกาวาส
บ้านคําอาฮวน ม.1

4

โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ
ปุาช้าบ้านเหล่าคราม
ม.8 ,9,12

5

โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ
วัดปุาบ้านคําอาฮวน ม.15

เรื่องการคัดแยกขยะ

การคัดแยกขยะ
-ชี้แจงประโยชน์ของการ
คัดแยกขยะ
- เพื่อให้มีสถานที่ในการปฏิบัติกิจกรรม - ก่อสร้างเมรุเผาศพ
ของพุทธศาสนิกชนเมื่อเสียชีวิต
จํานวน 1 แห่ง
- เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการ
จัดการงานศพ
- เพื่อให้มีสถานที่ในการปฏิบัติกิจกรรม - ก่อสร้างเมรุเผาศพ
ของพุทธศาสนิกชนเมื่อเสียชีวิต
จํานวน 1 แห่ง
- เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการ
จัดการงานศพ
- เพื่อให้มีสถานที่ในการปฏิบัติกิจกรรม - ก่อสร้างเมรุเผาศพ
ของพุทธศาสนิกชนเมื่อเสียชีวิต
จํานวน 1 แห่ง
- เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการ
จัดการงานศพ

ผู้เข้าร่วม
โครงการ

-

1,000,000

-

-

-

1,000,000

-

1,000,000

-

ขึ้น
-บ้านเมืองสะอาด
น่าอยู่มากขึ้น
-จํานวนเมรุ มีสถานที่ในการ
เผาศพ
ปฏิบัติกิจกรรมของ
พุทธศาสนิกชนเมื่อ
เสียชีวิต
-จํานวนเมรุ - มีสถานที่ในการ
เผาศพ
ปฏิบัติกิจกรรมของ
พุทธศาสนิกชนเมื่อ
เสียชีวิต
-จํานวนเมรุ -มีสถานที่ในการ
เผาศพ
ปฏิบัติกิจกรรมของ
พุทธศาสนิกชนเมื่อ
เสียชีวิต

สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง
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ผ 02 บัญชีประสานโครงการพัฒนา
บัญชีประสานโครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย เทศบาลตําบลคําอาฮวน อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
ตามกรอบการประสานที่กําหนดโดยคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดมุกดาหาร
ลาดับ
ที่
1

ชื่อโครงการ / กิจกรรม
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเชื่อมระหว่างบ้าน
พรานอ้น ม.4 ถึงถนนลูกรัง อบต.หนองแวง
อําเภอนิคมคําสร้อย
รวมทั้งสิ้นจํานวน 4 โครงการ

งบประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ปี 2560
-

ปี 2561
1,000,000

ปี 2562
-

รวม
1,000,000

-

1,000,000

-

1,000,000

อบจ.มุกดาหาร
กรมส่งเสริมฯ
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ผ 03 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)
ยุทธศาสตร์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้า

ปี 2560
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2561
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2562
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 3 ปี
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

แนวทางที่ 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม
บํารุงรักษาถนน (79 โครงการ)

17

15,970,000

17

20,190,000

45

66,959,600

79

103,119,600

แนวทางที่ 1.2 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ท่อ
ระบายน้ํา รางระบายน้ํา (12 โครงการ)

4

3,400,000

3

2,100,000

5

7,250,000

12

12,750,000

แนวทางที่ 1.3 ขยายเขตไฟฟูา ติดตั้งหรือปรับปรุง
ซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะอย่างทั่วถึง (22 โครงการ)

6

1,460,000

12

4,400,000

10

3,950,000

28

9,810,000

แนวทางที่ 1.4 พัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการอุปโภค
บริโภค และแหล่งน้ําการเกษตรอย่างพอเพียง
(25) โครงการ

1

2,000,000

7

7,400,000

15

10,450,000

23

19,850,000

28

22,830,00

39

34,090,000

75

88,609,600

142

145,529,600

รวม

ผ 03 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
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2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)
ปี 2560
ปี 2561
จํานวน
งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

ปี 2562
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 3 ปี
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

แนวทางที่ 2.1 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาเด็ก
ปฐมวัยให้ได้มาตรฐาน และพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน (18 โครงการ)

16

9,871,520

4

3,060,000

1

2,500,000

21

15,431,520

แนวทางที่ 2.2 พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพประชาชน
ควบคุมและปูองกันโรคติดต่อและงานสาธารณสุขอื่น (16)
แนวทางที่ 2.3 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนาและ
อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ภูมปัญญาท้องถิ่น (10)

16

1,307,800

-

-

-

-

16

1,307,800

10

715,000

-

-

-

-

10

715,000

แนวทางที่ 2.4 ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน (9)

6

110,000

3

2,220,000

-

-

9

2,330,000

แนวทางที่ 2.5. การส่งเสริมกีฬานันทนาการและการ
ท่องเที่ยว ( 7 โครงการ)
แนวทางที่ 2.6 การรักษาความสงบเรียบร้อย การปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย (9)
แนวทางที่ 2.7การปูองกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด (6)

3

100,000

4

850,000

-

-

7

950,000

9

320,200

-

-

-

-

9

320,200

6

201,250

-

-

-

-

6

201,250

แนวทางที่ 2.8 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการและ
สังคมสงเคราะห์ (6)

6

10,003,600

-

-

-

-

6

10,003,600

รวม

72

22,629,370

11

6,130,000

1

2,500,000

84

31,259,370

ผ 03 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร

ปี 2560
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2561
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2562
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 3 ปี
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

แนวทางที่ 3.1 ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วน
ร่วมในรูปแบบประชาคม (3)

2

25,000

1

500,000

-

-

3

525,000

แนวทางที่ 3.2 การพัฒนาบุคลากรทั้งผู้บริหาร
สมาชิกสภา ผู้นําชุมชน พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง ให้มีความรู้มีคุณธรรมจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน (5)

5

475,000

-

-

-

-

5

475,000

แนวทางที่ 3.3 พัฒนาการจัดเก็บรายได้ การ
ปรับปรุงแหล่งรายได้ วิธีการหารายได้ รวมทั้งระบบ
การจัดเก็บภาษี (2)
แนวทางที่ 3.4 การจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือ
เครื่องใช้และสถานที่การปฏิบัติงานให้เพียงพอมี
ประสิทธิภาพ (2)

1

20,000

-

-

-

-

1

20,000

2

450,000

-

-

-

-

2

450,000

แนวทางที่ 3.5 การให้บริการแก่ประชาชน ทั้งในและ
นอกสํานักงาน การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ (5)

5

160,000

-

-

-

-

5

160,000

15

1,130,000

1

-

-

-

16

1,630,000

รวม
ผ 03 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
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4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการ
ลงทุน การค้าและการเกษตร

ปี 2560
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2561
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2562
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 3 ปี
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

แนวทางที่ 4.1 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนากลุ่ม
อาชีพให้แก่ชุมชนเพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้ (6)

5

124,875

1

60,000

-

-

6

184,875

รวม
5. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5

124,875

1

60,000

-

-

6

184,875

แนวทางที่ 5.1 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ( 3 โครงการ)

2

25,000

1

20,000

-

-

4

45,000

แนวทางที่ 5.2 การบริหารจัดการขยะ การกําจัดขยะ
มูลฝอย สิ่งปฏิกูล และควบคุมมลพิษ (5 โครงการ)

1

21,500

2

2,000,000

2

21,000,000

4

23,021,500

รวม

3

46,500

2

2,020,000

2

21,000,000

8

23,066,500
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ส่วนที่ 4
การติดตามและประเมินผลโครงการ
4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
4.1.1 กรอบในการติดตามและประเมินผล
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2555 มาตรา 238 วรรค 3 บัญญัติให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดําเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทํางบประมาณ การใช้จ่ายและ
ผลการดําเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) กําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (
2) ดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ( 4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่
เห็นสมควร
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลคําอาฮวน ที่ได้รับการ
แต่งตั้งตามระเบียบฯ ต้องกําหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล โดยให้มีการประชุม
กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลและออกพื้นที่สุ่มตรวจติดตามประเมินผลโครงการ /กิจกรรมที่
ดําเนินงาน เพื่อการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลและใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อ
การดําเนินงานของเทศบาล ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบฯ และการจัดทําแผนพัฒนาสามปี ให้สอดคล้องกับ
ปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพื้นที่และสถานการณ์ภายนอก จึงต้องมีการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบล คําอาฮวน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ขึ้น และสรุปรายงานผลเสนอต่อ
นายกเทศมนตรี เพื่อนายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาล
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลคําอาฮวนและ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาลโดยทั่วกันตามลําดับต่อไป
ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสําคัญและจําเป็นต่อการบริหารงานเป็น
อย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา
ว่ามีความ
สอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง เทศบาลตําบลคํา
อาฮวน ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชน จึงจําเป็นที่จะต้องมี
การจัดทําแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดําเนินการในด้านต่างๆ เพื่อใช้
เปรียบเทียบการทํางานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย

แผนผังขั้นตอนการดาเนินการติดตามและประเมินผล
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คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลเทศบาล
ตาบลคาอาฮวน

กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา

ดาเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
นายกเทศมนตรี

นายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาล
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อย
กว่า 30 วัน

4.1.2 แนวทางในการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จําเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของโครงการที่ดําเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูล
ปูอนกลับเกี่ยวกับการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่กําลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงานให้ลุล่วง
ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กําหนดไว้ กลุ่มเปูาหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือ
ได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความ
ขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเปูาหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/
กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการดําเนินงานในระหว่างที่กําลังดําเนินการหรือภายหลังที่การ
ดําเนินการสําเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผล เป็นสิ่งจําเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม การประเมินผลแผนงาน
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จะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กําหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดําเนินการไป
แล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นําไปสู่ความสําเร็จตามแผนงานที่กําหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและ
ประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนําไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
ต่อไป
4.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล
4.2.1 ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6
ข้อ 28 ได้กําหนดองค์ประกอบของคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่ง
ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่น
คัดเลือกจํานวนสองคน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน หัวหน้าส่วนการ
บริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน โดยให้คณะกรรมการ
เลือกคณะกรรมการหนึ่งคนทําหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทําหน้าที่เลขานุการของ
คณะกรรมการ โดยคณะกรรมการทั้งหมดให้มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้
ข้อ 29 ได้กําหนดอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ ดังนี้
1. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
4.2.2 วิธีการในการติดตามและประเมินผล
การติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี เป็นการตรวจสอบในระหว่าง
การดําเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจําปี
งบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเปูาหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิดใน
การปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานที่จะสามารถนําไปสู่การบรรลุแผนที่กําหนดไว้ได้ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผล
การดําเนินงาน ได้แก่ แบบติดตามผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบล คําอาฮวน ซึ่งประกอบไปด้วย การติดตาม
การดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมและการเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
การติดตามโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานการ
ประเมินผลแผนพัฒนาสามปี เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดําเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ เปรียบเทียบ
กับวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ต่อผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลคําอาฮวนในภาพรวม ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดําเนินงานใน
แต่ละยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนารวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว้ อีกทั้งการติดตาม
และประเมินผลด้วยระบบ e-plan ซึ่งเทศบาลตําบลคําอาฮวน โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล มีวิธีการ
ติดตามและประเมินผล ดังนี้
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1) การกาหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล กําหนดห้วงเวลาในการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ/กิจกรรม โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ/กิจกรรม ทั้งนี้ กําหนดให้มีการ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมทุกครั้งที่ดําเนินการแล้วเสร็จและสรุปเป็น รายไตรมาส
ระยะหกเดือน และรายงานให้ผู้บริหารทราบ เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ดําเนินการประชุมคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลอีกครั้งพร้อมสรุปผลในภาพรวมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นนําเสนอสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาลทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ 1
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีและปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน
ระยะเวลาการรายงานผลการดาเนินงาน ดังนี้
รายไตรมาส
(
1) ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม
– ธันวาคม 2559)
(2) ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม
– มีนาคม 2560)
(
3) ไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน
– มิถุนายน 2560)
(4) ไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม
– กันยายน 2560)
ระยะ 6 เดือน
(
1) เดือน ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560
(
2) เดือน เมษายน – กันยายน 2560

4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดําเนินงานต่อประชําชนในเรื่องการจัดทํางบประมาณ การใช้จ่าย
และผลการดําเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 กําหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนา
สามปีและแผนการดําเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึง
ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสําเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้
ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องมีเครื่องมือที่สําคัญในการตรวจสอบการดําเนินงานว่า
เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเปูาหมายหรือไม่ อย่างไร ซึง่ “ระบบติดตาม” และ ”ระบบประเมินผล” จะเป็น
เครื่องมือในการนําข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการดําเนินงาน
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการ
ติดตามและประเมินผลมี ดังนี้
แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
จะทําการประเมินและรายงานทุกครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์
แล้ว
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แบบที่ 2 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดําเนินงาน ตามแผน
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนยุทธศาสตร์โดยมีกําหนระยะเวลาในการติดตามและ
รายงานผลการดําเนินงาน
แบบที่ 3 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดําเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจาก
สิ้นสุดปีงบประมาณ

แบบที่ 1 แบบการกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คาชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะ
ทาการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
**********************************
เทศบาลตาบลคาอาฮวน อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
ประเด็นการประเมิน
1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส่วนที่ 2 การจัดทาแผนการพัฒนาท้องถิ่น
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสําคัญของท้องถิ่นมาจัดทําฐานข้อมูล
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผน
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น
10. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ

มี
ไม่มี
การดาเนินงาน การดาเนินงาน

ส่วนที่
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

ศักยภาพของท้องถิ่น
มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
มีการกําหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
มีการกําหนดเปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่น
มีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
มีการกําหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มีการจัดทําบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่











แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คาชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนา 3 ปี โดยมีกาหนดระยะเวลาในการติดตามและ
รายงานผลการดาเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่ สิ้นสุดการดาเนินงานใน เดือน ตุลาคม – ธันวาคม
หรือไตรมาสที่ 1
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตาบลคาอาอวน อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
2. รายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาส
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม )
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม )
ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน)
ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน )

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
คาชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดาเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ และมีกาหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจาก
สิ้นสุดปีงบประมาณ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตําบลคําอาฮวน อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
2. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน...................................

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการ ปี 2559
2.1 ยุทธศาสตร์และจํานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาและจํานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

จานวนโครงการ
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จานวนโครงการ
ที่ปรากฏอยู่ใน
แผน

จานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ํา
2. ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
3. ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
4. ด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน การค้าและการเกษตร
5. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
รวม

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลตาบลคาอาฮวน
3.1. ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลตาบลคาอาฮวนในภาพรวม
ความพึงพอใจ

พอใจมาก

พอใจ

1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4) การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
5) ความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหา
4.1.....................................................................................................................
4.2………………………………………………………………………………….……………..……..
4.3...................................................................................................................

ไม่พอใจ
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