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แผนพัฒนา 4 ปี เทศบาลต าบลค าอาฮวน (พ.ศ.2561-2564) 
 

ส่วนที่ 4 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด๎าน แผนงาน 
หนํวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หนํวยงาน 
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด๎านโครงสร๎าง
พ้ืนฐานและพัฒนาแหลํงน้ํา 

- บริการชุมชนและสังคม - แผนงานเคหะและชุมชน กองชําง คลัง 
กองวิชาการฯ 

2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

- บริการชุมชนและสังคม 
- บริการชุมชนและสังคม 
- บริหารทั่วไป 
- บริการชุมชนและสังคม 
- การดําเนินงานอ่ืน 

- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
- แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 
- แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานงบกลาง 

-สํานักปลัด 
-กองสวัสดิการ 
-หนํวยงานที่รับเงินอุดหนุน 

คลัง 
สวัสดิการ 
ชําง 

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด๎านการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม 

- บริการชุมชนและสังคม 
- บริการชุมชนและสังคม 

- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

-สํานักปลัด 
-หนํวยงานที่รับเงินอุดหนุน 

คลัง / วิชาการฯ 
สวัสดิการ /ชําง 

4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการเมืองการ
บริหาร 

- บริหารทั่วไป 
- การดําเนินงานอ่ืน 

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

-สํานักปลัด 
- กองคลัง 
- กองวิชาการฯ 
- กองชําง 
- กองสวัสดิการ 
 

สวัสดิการ  ชําง 
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด๎าน แผนงาน 
หนํวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หนํวยงาน 
สนับสนุน 

5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ 
สํงเสริมการลงทุน การค๎าและการเกษตร 

- บริการชุมชนและสังคม 
- การเศรษฐกิจ 

- แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 
- แผนงานการเกษตร 

- สํานักปลัด 
- กองชําง 

คลัง/วิชาการ 
สวัสดิการ 

6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด๎านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

- บริการชุมชนและสังคม 
- การเศรษฐกิจ 

- แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานการเกษตร 

- สํานักปลัด 
- กองชําง 

สวัสดิการ /คลัง 
วิชาการ 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  ( พ.ศ. 2561-2564 ) 

ยุทธศาสตร ์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563  ป ี2564 รวม 4 ปี 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท ) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐานและพัฒนาแหลํงน้ํา 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

38 

 
 

29,221,000 

 
 

32 

 
 

17,204,000 

 
 

28 

 
 

18,613,000 

 
 

28 

 
 

14,352,000 

 
 

126 

 
 

79,390,000 

รวม 38 29,221,000 32 17,204,000 28 18,613,000 28 14,352,000 126 79,390,500 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

 2.1 แผนงานสาธารณสุข 

2.2แผนงานสังคมสงเคราะห ์

2.3แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

2.4แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 

2.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

2.6แผนงานงบกลาง 

 
 

13 
 
1 
9 
 
6 
- 
 
4 

 
 

1,513,000 
 

200,000 
395,200 

 
340,000 

- 
 

13,498,120 

 
 

12 
 
1 
9 
 
6 
1 
 
4 

 
 

1,088,000 
 

200,000 
310,200 

 
340,000 
350,000 

 
13,498,120 

 
 

12 
 
1 
8 
 
6 
- 
 
4 

 
 

1,478,000 
 

200,000 
375,200 

 
340,000 

- 
 

13,498,120 

 
 

12 
 
1 
8 
 
6 
- 
 
4 

 
 

1,088,000 
 

200,000 
290,200 

 
340,000 

- 
 

13,498,120 

 
 

49 
 
4 
34 
 

24 
1 
 

16 

 
 

5,167,000 
 

800,000 
1,370,800 

 
1,360,000 
350,000 

 
53,992,480 

รวม 33 15,946,320 33 15,786,320 31 15,891,320 31 15,416,320 128 63,040,280 

 

แบบ ผ .07 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  ( พ.ศ. 2561-2564 ) 

ยุทธศาสตร ์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563  ป ี2564 รวม 4 ปี 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท ) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวนโครงการ งบประมาณ
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด๎าน
การศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

3.1 แผนงานการศึกษา 

3.2แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

 

11 

11 

 

 

12,966,120 

  680,000 

 

 

10 

10 

 

 

 

13,096,120 

735,000 

 

 

9 

10 

 

 

 

12,896,120 

680,000 

 

 

9 

8 

 

 

12,896,120 

620,000 

 

 

39 

39 

 

 

51,854,480 

2,715,000 

รวม  18 22 13,646,120 20 13,831,120 19 13,576,120 17 13,516,120 78 54,569,480 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ .07 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  ( พ.ศ. 2561-2564 ) 

ยุทธศาสตร ์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563  ป ี2564 รวม 4 ปี 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท ) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวนโครงการ งบประมาณ
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการเมืองการ
บริหาร 

4.1แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

4.3 แผนงานการศึกษา 

4.4 แผนงานสาธารณสุข 

4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

4.6 แผนงานเคหะและชุมชน 

4.7แผนงานงบกลาง 

 
 

11 

2 

2 

2 

2 

2 
5 

 
 

1,222,000 

260,000 

85,400 

260,000 

160,000 

260,000 
1,053,800 

 

 

 
9 

3 

2 

2 

2 

2 
5 

 
 

1,197,000 

290,000 

85,400 

260,000 

160,000 

260,000 
1,053,800 

 
 

10 

2 

2 

2 

2 

2 
5 

 

 
1,217,000 

260,000 

285,400 

260,000 

160,000 

260,000 
 1,053,800 

 

 
 

11 

3 

2 

2 

2 

2 
5 

 

 
1,232,000 

290,000 

285,400 

260,000 

160,000 

260,000 
 1,053,800 

 
 

41 

10 

8 

8 

8 

8 
20 

 

 
  4,868,000 

1,100,000 

741,600 

1,040,000 

640,000 

1,040,000 
 4,215,200 

รวม 26 3,301,200 25 3,306,200 25 3,496,200 27 3,541,200 103 13,644,800 
 
 
 
 
 

แบบ ผ .07 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  ( พ.ศ. 2561-2564 ) 

ยุทธศาสตร ์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563  ป ี2564 รวม 4 ปี 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท ) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ 
สํงเสริมการลงทุน การค๎าและการเกษตร 

5.1 แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 

5.2 แผนงานการเกษตร 

 
 
 
2 
3 

 
 
 

44,000 
2,100,000 

 
 

 
 
 
2 
4 
 

 
 
 

44,000 
1,900,000 

 

 
 
 
2 
3 
 

 
 
 

44,000 
3,100,000 

 

 
 
 
3 
4 
 
 

 
 
 

2,044,000 
3,850,000 

 

 
 
 
9 
14 
 

 
 
 

2,176,000 
10,950,000 

 
 

รวม 5 2,144,000 6 1,944,000 5 3,144,000 7 5,894,000 23 13,126,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด๎านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

6.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

6.2 แผนงานการเกษตร 

 
 

 
 
        2 
        2 

 
 
 
 

110,000 
10,000 

 
 
 
 
1 
2 
 

 
 
 
 

10,000 
10,000 

 

 
 
 
 
1 
2 
 

 
 
 
 

10,000 
10,000 

 

 
 
 
 
2 
2 
 

 
 
 
 

921,000 
10,000 

 
 
 
 
6 
8 

 
 
 
 

1,051,000 
40,000 

รวม  18 4 120,000 3 20,000 3 20,000 4 931,000 14 1,091,000 

รวมท้ังสิ้น  128 128 64,378,640 119 52,091,640 111 54,740,640 114 53,650,640 472 224,862,060 

 
 

แบบ ผ .07 



57 
 

 
 
 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

สําหรับ  องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นดําเนินการ 
เทศบาลตําบลคําอาฮวน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาเมืองและชุมชนนําอยูํอยํางยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร๎างท๎องถิ่นเมืองนําอยูํ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและพัฒนาแหล่งน้ า 
  1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
(บาท) ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะ

ได๎รับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 
 
1 
 

หมูํ 1 
กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  

 
เพื่อกํอสร๎างถนน คสล
หมูํ 1 บ๎านคําอาอวน 
 

 
คุ๎มบางนาจากบ๎านนาย
วิลัด  วาปีถึงบ๎านนาย
โกมินระยะทาง 500 
เมตร 

 
1,000,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

 
- 

 
- 

 
- 

ประชาชน ร๎อย
ละ 50 ของ
หมูํบ๎านได๎ใช๎
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได๎รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

2 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 

เพื่อกํอสร๎างถนน คสล 
หมูํ 1 บ๎านคําอาอวน 

คุ๎มบางนาจากบ๎านนาย
วีระ คําหวานถึงบ๎าน
นายชวนิจ สุวรรณศร ี
ระยะทาง 600 เมตร 

- 1,200,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

 

- - ประชาชน ร๎อย
ละ 50 ของ
หมูํบ๎านได๎ใช๎
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได๎รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

   
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและพัฒนาแหลํงน้ํา 
   1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

แบบ ผ .01 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
(บาท) ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะ

ได๎รับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 
 
3 
 

หมูํ 1 
กํอสร๎างถนนลูกรัง  

 
เพื่อกํอสร๎างถนนลูกรัง 
หมูํ 1 บ๎านคําอาอวน 
 

 
จากบ๎านตํารวจมนตรี ถึง
นานายดาวลอย พรมกมนต์ 
ระยะทาง 400 เมตร 

 
- 

 
- 

 
408,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

 
- 

ประชาชน ร๎อย
ละ 50 ของ
หมูํบ๎านได๎ใช๎
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได๎รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

4 กํอสร๎างถนนลูกรัง เพื่อกํอสร๎างถนนลูกรัง 
หมูํ 1 บ๎านคําอาอวน 

จากบ๎านนายโกมินถึง
โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม
ระยะทาง 800 เมตร 

- - - 816,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 
 
 

ประชาชน ร๎อย
ละ 50 ของ
หมูํบ๎านได๎ใช๎
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได๎รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

 
5 

หมูํ 2  
กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

 
เพื่อกํอสร๎างถนน คสล. 
หมูํ 2 บ๎านเหมืองบํา 
 

 
จากบ๎านนายไพวรรณ 
ไชยพันธ์ ถึงบ๎านนายหัน  
ขันแข็ง กว๎าง 3 เมตร ยาว 
200 เมตร 

 
300,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

 

- - - ประชาชน ร๎อย
ละ 50 ของ
หมูํบ๎านได๎ใช๎
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได๎รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

6 กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

เพื่อกํอสร๎างถนน คสล. 
หมูํ 2 บ๎านเหมืองบํา 
 

จากบ๎านนางเข็ม  ไชยพันธ์ 
ถึงบ๎านนายพงษ์ศักดิ์   
ศรีมาทร กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร 

- 1,000,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

 

- - ประชาชน ร๎อย
ละ 50 ของ
หมูํบ๎าน 

ประชาชนได๎รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและพัฒนาแหลํงน้ํา 
   1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
(บาท) ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะ

ได๎รับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 
 
7 

หมูํ 2 
กํอสร๎างถนน

 
เพื่อกํอสร๎างถนนคสล. 

 
จากบ๎านนายสมชาย  ปีเลขา 

 
- 

 
- 

 
800,000 

 
- 

ประชาชน ร๎อย
ละ 50 ของ

ประชาชนได๎รับ
การบริการ

กองชําง 



59 
 

 คอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูํ 2 บ๎านเหมืองบํา 
 

ถึงเส๎นทางวัดปุาคําเดือนห๎า 
ระยะทาง 400 เมตร 

(เทศบาล) 
งบ

โดยประมาณ 

หมูํบ๎านได๎ใช๎
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

8 กํอสร๎างถนนลูกรัง เพื่อกํอสร๎างถนนลูกรัง 
หมูํ 2 บ๎านเหมืองบํา 

จากบ๎านนายหรรษา  ตํอซอน
ไปเชื่อมถนนบ๎านเหมืองบํา 
ถึงบ๎านแสงอรุณ ระยะทาง 
800 เมตร 

- - - 1,600,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 
 

ประชาชน ร๎อย
ละ 50 ของ
หมูํบ๎านได๎ใช๎
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได๎รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

 
9 

หมูํ 3 
กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

 
เพื่อกํอสร๎างถนนคสล. 
หมูํ 3 บ๎านคําเขือง 
 

 
จุดที่ 1 
จากสามแยกวัดอัมพวัน ถึง
บ๎านนางสายบัว  สุวรรณศรี 
ระยะทาง 200 เมตร 
จุดที่ 2  
จากบ๎านนายวินิต  คนเพียร 
ถึงบ๎านนายสุภี  สารบรรณ 
ระยะทาง 400 เมตร 

 
- 

 
- 

 
400,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

 
800,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

 
- 

ประชาชน ร๎อย
ละ 50 ของ
หมูํบ๎านได๎ใช๎
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได๎รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

 
 
 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและพัฒนาแหลํงน้ํา 
  1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
(บาท) ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะ

ได๎รับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 
 
10 
 

หมูํ 4 
กํอสร๎างถนนลูกรัง  

 
เพื่อกํอสร๎างถนนลูกรัง 
หมูํ 4 บ๎านพรานอ๎น 
 

 
จากเส๎นนาเชียงมอง ผํานนา
นายเฉลา เช่ือมตําบลหนอง
แวง ระยะทาง 3,000 เมตร 

3,000,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

 

- - - ประชาชน ร๎อย
ละ 50 ของ
หมูํบ๎านได๎ใช๎
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได๎รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 
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11 กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

เพื่อกํอสร๎างถนน 
หมูํ 4 บ๎านพรานอ๎น 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูํบ๎านจากบ๎าน 
นายหมัย ถึงบ๎าน 
นางล๎น ระยะทาง 500 เมตร 

- 1,000,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

 

- - ประชาชน ร๎อย
ละ 50 ของ
หมูํบ๎านได๎ใช๎
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได๎รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

12 กํอสร๎างถนนลูกรัง  เพื่อกํอสร๎างถนนลูกรัง 
หมูํ 4 บ๎านพรานอ๎น 
 

จากบ๎านนายอ่ํา ถึงบ๎านนางสุ 
ระยะทาง 250 เมตร 

- - 255,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

 

- ประชาชน ร๎อย
ละ 50 ของ
หมูํบ๎านได๎ใช๎
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได๎รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

13 กํอสร๎างถนนลูกรัง  เพื่อกํอสร๎างถนนลูกรัง 
หมูํ 4 บ๎านพรานอ๎น 
 

บริเวณรอบปุาช๎าลงนาใต๎ 
ระยะทาง 300 เมตร 

- - - 306,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 
 

ประชาชน ร๎อย
ละ 50 ของ
หมูํบ๎าน 

ประชาชนได๎รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

 
   
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและพัฒนาแหลํงน้ํา 
   1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
(บาท) ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะ

ได๎รับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 
 

14 
 

หมูํ 5 
ซํอมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  

 
เพื่อซํอมแซมถนนคสล. 
หมูํ 5 บ๎านดงมัน 
 

 
จากบ๎านนายหลาย  คํานนท์
ถึงบ๎านนายทองสา เสมามิ่ง 
ระยะทาง 200 เมตร 

 
400,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

 
- 

 
- 

 
- 

ประชาชน ร๎อย
ละ 50 ของ
หมูํบ๎านได๎ใช๎
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได๎รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

15 กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

เพื่อกํอสร๎างถนนคสล. 
หมูํ 5 บ๎านดงมัน 

จากบ๎านนายสงคราม  สมด ี
ถึงบ๎านนายสมร  บุญทวี 
ระยะทาง 350 เมตร 

- 700,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

 

- - ประชาชน ร๎อย
ละ 50 ของ
หมูํบ๎านได๎ใช๎
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได๎รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 
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16 

หมูํ 6 
กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
 

 
เพื่อกํอสร๎างถนนคสล. 
หมูํ 6 บ๎านคําเม็ก 

 
จากข๎างศาลาประชาคมถึง
บ๎านนางเกสร  แสงประจักร 
ระยะทาง 500 เมตร 

 
1,000,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

 
- 

 
- 

 
- 

ประชาชน ร๎อย
ละ 50 ของ
หมูํบ๎านได๎ใช๎
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได๎รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

17 กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
 

เพื่อกํอสร๎างถนนคสล. 
หมูํ 6 บ๎านคําเม็ก 

จากบ๎านสท.สิงห์  โพธิบุตร 
ถึงปุาช๎า ระยะทาง 500 เมตร 

- 1,000,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

- - ประชาชน ร๎อย
ละ 50 ของ
หมูํบ๎าน 

ประชาชนได๎รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

 
 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและพัฒนาแหลํงน้ํา 
  1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
(บาท) ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะ

ได๎รับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 
18 
 

กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

เพื่อกํอสร๎างถนนคสล. 
ซอย 10  หมูํ 6 บ๎าน 
คําเม็ก 

กํอสร๎างถนนคสล. ซอย 10  
หมูํ 6 บ๎านคําเม็กระยะทาง 
500 เมตร 
 

- - 1,000,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

- ประชาชน ร๎อย
ละ 50 ของ
หมูํบ๎านได๎ใช๎
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได๎รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

19 กํอสร๎างถนนลูกรัง  เพื่อกํอสร๎างถนนลูกรัง 
หมูํ 6 บ๎านคําเม็ก 

จากบ๎านนายหนูนา ถึงบ๎าน
อาจารย์สายใจ ระยะทาง 
300 เมตร 

- - - 306,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ร๎อย
ละ 50 ของ
หมูํบ๎านได๎ใช๎
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได๎รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

 
20 

หมูํ 7 
กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

 
เพื่อกํอสร๎างถนนคสล.   
หมูํ 7 บ๎านโนนสะอาด 
 

 
จากรพสต.บ๎านโนนสะอาดถึง
บ๎านนายบุญทอม  เทพสุริย์ 
ระยะทาง 1,000 เมตร 

2,000,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

- - - ประชาชน ร๎อย
ละ 50 ของ
หมูํบ๎านได๎ใช๎
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได๎รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 



62 
 

21 กํอสร๎างถนนลูกรัง เพื่อกํอสร๎างถนนลูกรัง   
หมูํ 7 บ๎านโนนสะอาด 
 

จากนาโนนกํอถึงบ๎านนิคม
หนองแต๎ ระยะทาง 2,000 
เมตร 

- 2,040,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

- - ประชาชน ร๎อย
ละ 50 ของ
หมูํบ๎าน 

ประชาชนได๎รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

 
 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและพัฒนาแหลํงน้ํา 
  1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
(บาท) ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะ

ได๎รับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 
 

22 
หมูํ 8 
กํอสร๎างถนนลูกรัง 

 
เพื่อกํอสร๎างถนน
ลูกรังหมูํ 8 บ๎านโคก
สูงน๎อย 
 

 
กํอสร๎างถนนลูกรัง เข๎าไปที่ทํา
กินของเกษตรกรจากสามแยก
บ๎านนายเต็ม ถึงที่นานายสวน 
ระยะทาง 500 เมตร 

510,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

 

- - - ประชาชน ร๎อยละ 
50 ของหมูํบ๎านได๎
ใช๎ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได๎รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

23 กํอสร๎างถนนลูกรัง  เพื่อกํอสร๎างถนน
ลูกรัง 
หมูํ 8 บ๎านโคกสูงน๎อย 

จากบ๎านนางชนิภา ถึงบ๎านนาย
นอม  ระยะทาง 1,000 เมตร 

- 1,020,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

 

- - ประชาชน ร๎อยละ 
50 ของหมูํบ๎านได๎
ใช๎ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได๎รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

24 กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

เพื่อกํอสร๎างถนนคสล.   
หมูํ 8 บ๎านโคกสูงน๎อย 

จากแยกบ๎านนายบุญ ถึงบ๎าน
นายถาวร ระยะทาง 1,000 
เมตร 

- - 2,000,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 
 

- ประชาชน ร๎อยละ 
50 ของหมูํบ๎านได๎
ใช๎ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได๎รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

25 กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

เพื่อกํอสร๎างถนนคสล.   
หมูํ 8 บ๎านโคกสูงน๎อย 

จากวัดบ๎านโคกสูงน๎อย ถึงถนน
เหลําคราม-คําอาฮวน ระยะทาง 
300 เมตรและจากบ๎านยาย
เขียวถึงบ๎านนางระมํอม 
ระยะทาง 300 เมตร 

- - - 1,238,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 
 

ประชาชน ร๎อยละ 
50 ของหมูํบ๎าน 

ประชาชนได๎รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและพัฒนาแหลํงน้ํา 
  1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
(บาท) ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 
26 หมูํ 9 

กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

 
เพื่อกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูํ 9 บ๎านเหลําคราม 

 
ตํอจากหมูํ 8 ถึงตลาดนัด
วันอาทิตย์ ระยะทาง 500 
เมตร 

1,000,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

- - - ประชาชน ร๎อยละ 
50 ของหมูํบ๎านได๎ใช๎
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได๎รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

27 กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

เพื่อกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูํ 9 บ๎านเหลําคราม 
 

จากบ๎านนางมุก  ไช
ยายงค์ ถึงศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดโพธ์ิศิลา  ระยะทาง 
100 เมตร 

- 200,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

- - ประชาชน ร๎อยละ 
50 ของหมูํบ๎านได๎ใช๎
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได๎รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

28 กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

เพื่อกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูํ 9 บ๎านเหลําคราม 
 

จากบ๎านนานแทน  ไช
ยายงค์ถึงบ๎านนายวน คน
เพียร ระยะทาง 1,000 
เมตร 

- - 2,000,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

- ประชาชน ร๎อยละ 
50 ของหมูํบ๎านได๎ใช๎
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได๎รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

29 กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

เพื่อกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูํ 9 บ๎านเหลําคราม 
 

จากหอปุูตาถึงนา สท.กรุง  
ไชยายงค์ ระยะทาง 500 
เมตร 

- - - 1,000,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน ร๎อยละ 
50 ของหมูํบ๎าน 

ประชาชนได๎รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและพัฒนาแหลํงน้ํา 
   1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
(บาท) ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะ

ได๎รับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 
30 หมูํ 10 

กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

 
เพื่อกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูํ 10 บ๎านโค๎งสําราญ 
 

 
ทางเข๎าโรงเรียนบ๎านโค๎ง
สําราญจากถนนชยางกูร ถึง
โรงเรียนบ๎านโค๎งสําราญ
ระยะทาง 400 เมตร 

800,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

 

 
- 

 
- 

 
- 

ประชาชน ร๎อย
ละ 50 ของ
หมูํบ๎านได๎ใช๎
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได๎รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

31 กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

เพื่อกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูํ 10 บ๎านโค๎งสําราญ 
 
 

จากบ๎านนางสวน  กุลวงค์
รอบวัดเวฬุวัน  ถึงหน๎าบ๎าน
นางรัตติยา วังคะฮาต  
ระยะทาง 350 เมตร 

- 700,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

 

- - ประชาชน ร๎อย
ละ 50 ของ
หมูํบ๎านได๎ใช๎
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได๎รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

32 กํอสร๎างถนนลูกรัง  เพื่อกํอสร๎างถนนลูกรัง 
หมูํ 10 บ๎านโค๎งสําราญ 

จากบ๎านนายเพิ่ม  สุวรรณศรี 
ถึงนานายวิลัย  บุตดีวงค์ 
ระยะทาง 1,000 เมตร 

- - 1,020,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

 

- ประชาชน ร๎อย
ละ 50 ของ
หมูํบ๎านได๎ใช๎
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได๎รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

33 กํอสร๎างถนนลูกรัง  เพื่อกํอสร๎างถนนลูกรัง 
หมูํ 10 บ๎านโค๎งสําราญ 

จากบ๎านนางรัตติยา  วังคะ
ฮาต ไปนายมติ  อุปัญญ์ 
ระยะทาง 1,000 เมตร 

- - - 1,020,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 
 

ประชาชน ร๎อย
ละ 50 ของ
หมูํบ๎าน 

ประชาชนได๎รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและพัฒนาแหลํงน้ํา 
  1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
(บาท) ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 
34 หมูํ 11 

กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

 
เพื่อกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูํ 11 บ๎านนิคม
สหกรณ์หนองแต ๎

 
จากหน๎าบ๎านนายสงํา  ไชยายงค์
ไปถึงบ๎านนางติ๋ม  บุญมา
ระยะทาง 700 เมตร 

1,400,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

 

 
- 

 
- 

 
- 

ประชาชน ร๎อย
ละ 50 ของ
หมูํบ๎านได๎ใช๎
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได๎รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

35 กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

เพื่อกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูํ 11 บ๎านนิคม
สหกรณ์หนองแต ๎

จากสามแยกเส๎นทางหน๎าวัด
หนองแต๎ถึงสี่แยกศาลาประชาคม
ระยะทาง 700 เมตร 

- 1,400,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

 

- - ประชาชน ร๎อย
ละ 50 ของ
หมูํบ๎านได๎ใช๎
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได๎รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

36 กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

เพื่อกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูํ 11 บ๎านนิคม
สหกรณ์หนองแต ๎

จากหน๎าบ๎านนายทองมา พันคูณ
ถึงสามแยกบ๎านนายสงัด  บุญเอื้อ
ระยะทาง 2,000 เมตร 

- - 4,000,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

- ประชาชน ร๎อย
ละ 50 ของ
หมูํบ๎าน 

ประชาชนได๎รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

37 กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

เพื่อกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูํ 11 บ๎านนิคม
สหกรณ์หนองแต ๎

จากบ๎านนางเพ็ง  กําแหลํ ถึงหน๎า
บ๎านสารวัตรโยไปอํูรถชํางเปี๊ยก
ระยะทาง 600 เมตร 

- - - 1,200,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 
 

ประชาชน ร๎อย
ละ 50 ของ
หมูํบ๎านได๎ใช๎
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได๎รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและพัฒนาแหลํงน้ํา 
  1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
(บาท) ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะ

ได๎รับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 
38 หมูํ 12 

กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

 
เพื่อกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูํ 12 บ๎านเหลําคราม 
 

 
จากบ๎านนายลอน  ไชยายงค ์
ถึงสี่แยกนากกตูม ระยะทาง  
250 เมตร 

500,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

 

 
- 

 
- 

 
- 

ประชาชน ร๎อย
ละ 50 ของ
หมูํบ๎านได๎ใช๎
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได๎รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

39 กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

เพื่อกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูํ 12 บ๎านเหลําคราม 

จากสี่แยกคิวรถถึงบ๎าน 
นายพรมมา จันทรวงค ์
ระยะทาง 500 เมตร 

- 1,000,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

 

- - ประชาชน ร๎อย
ละ 50 ของ
หมูํบ๎าน 

ประชาชนได๎รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

40 กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

เพื่อกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูํ 12 บ๎านเหลําคราม 

จากบ๎านนายครรชิต  ชัย
อาษา 
ถึงบ๎านนายสมนึก  ชํางพันธ์
ระยะทาง 260 เมตร 

- - 520,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

- ประชาชน ร๎อย
ละ 50 ของ
หมูํบ๎าน 

ประชาชนได๎รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

41 กํอสร๎างถนนลูกรัง เพื่อกํอสร๎างถนนลูกรัง 
หมูํ 12 บ๎านเหลําคราม 
 

จากบ๎านนายล๎อม  ไชยายงค ์
ถึงสี่แยกทางขึ้นไปภูรัง 
ระยะทาง 800 เมตร 

- - - 816,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 
 

ประชาชน ร๎อย
ละ 50 ของ
หมูํบ๎าน 

ประชาชนได๎รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและพัฒนาแหลํงน้ํา 
  1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
(บาท) ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 
42 หมูํ 13 

กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

 
เพื่อกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูํ 13 บ๎านพรานอ๎น 
 

 
จากบ๎านนายบัญญัติ  ถึงบ๎าน
นายสมเพียร ระยะทาง  
400 เมตร 

800,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

 

 
- 

 
- 

 
- 

ประชาชน ร๎อย
ละ 50 ของ
หมูํบ๎านได๎ใช๎
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได๎รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

43 กํอสร๎างถนนลูกรัง เพื่อกํอสร๎างถนนลูกรัง 
หมูํ 13 บ๎านพรานอ๎น 
 

จากบ๎านนายสงวน  อรพันธ ์
ถึงบ๎านนายบัญญัติ  
ระยะทาง 1,200 เมตร 

- 1,224,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

- - ประชาชน ร๎อย
ละ 50 ของ
หมูํบ๎าน 

ประชาชนได๎รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

44 กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

เพื่อกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูํ 13 บ๎านพรานอ๎น 

จากบ๎านนายบัญญัติ ถึงบ๎าน
นายนิ่มเจริญ  ชาธิพา 
ระยะทาง 100 เมตร 

- - 200,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

 

- ประชาชน ร๎อย
ละ 50 ของ
หมูํบ๎าน 

ประชาชนได๎รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

45 กํอสร๎างถนนลูกรัง เพื่อกํอสร๎างถนนลูกรัง 
หมูํ 13 บ๎านพรานอ๎น 
 

จากนานางนวลจันทร์   
ไปนาภูหมากกํอ ระยะทาง 
1,000 เมตร 

- - - 1,020,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 
 

ประชาชน ร๎อย
ละ 50 ของ
หมูํบ๎านได๎ใช๎
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได๎รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและพัฒนาแหลํงน้ํา 
  1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
(บาท) ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะ

ได๎รับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 
46 หมูํ 14 

กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

 
เพื่อกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูํ 14 บ๎านแสงอรุณ 
 

 
จากบ๎านนายบุญโฮม  สุวรรณ
ศรี  ถึงบ๎านนายวิชัย  ศรีโยหะ 
ระยะทาง 500 เมตร 

1,000,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

 

- - - ประชาชน ร๎อย
ละ 50 ของ
หมูํบ๎านได๎ใช๎
ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได๎รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

47 กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

เพื่อกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูํ 14 บ๎านแสงอรุณ 
 

จากบ๎านนายจอน ถึงประปาหมูํ
3 ระยะทาง 200 เมตร 

- 400,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

 

- - ประชาชน ร๎อย
ละ 50 ของ
หมูํบ๎าน 

ประชาชนได๎รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

48 หมูํ 15 
กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

 
เพื่อกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูํ 15 บ๎านคําอาฮวน 
 

 
ตํอจากชํวงที่ 1 ไปถึงคุ๎มโนน
ขี้เหล็ก ระยะทาง 600 เมตร 

- - 1,200,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

 

- ประชาชน ร๎อย
ละ 50 ของ
หมูํบ๎าน 

ประชาชนได๎รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

49 กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

เพื่อกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูํ 15 บ๎านคําอาฮวน 
 

จากสามแยกทางเข๎าวัดปุาคํา
อาฮวนไปถึงคุ๎มพรทิพย์ทางไป
บ๎านหนองแต๎ ระยะทาง 500 
เมตร 

- - - 1,000,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 
 

ประชาชน ร๎อย
ละ 50 ของ
หมูํบ๎าน 

ประชาชนได๎รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและพัฒนาแหลํงน้ํา 
  1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
(บาท) ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะ

ได๎รับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 
 
50 

หมูํ 15 
กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

เพื่อกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูํ 15 บ๎านคําอาฮวน 

จากชํวงที่ 2 ตํอจากชํวงแรกไป
คุ๎มพรทิพย์และบ๎านหนองแต๎
ระยะทาง 500 เมตร 

1,000,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

- - - ประชาชน ร๎อยละ 
50 ของหมูํบ๎านได๎
ใช๎ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได๎รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

51 กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

เพื่อกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูํ 15 บ๎านคําอาฮวน 

จากสามแยกข๎างบ๎านนาง 
สมคิด  วงค์ศรีทา ถึงบ๎านนาย
ช่ืน  วงค์ศรีทา ระยะทาง 500 
เมตร 

- 1,000,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

- - ประชาชน ร๎อยละ 
50 ของหมูํบ๎าน 

ประชาชนได๎รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

52 หมูํ 16 
กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

เพื่อกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูํ 16 บ๎านเหมืองบํา 
 

จากบ๎านนายกันหา  ศรีทองถึง
บ๎านนายสันติ  ระยะทาง 500 
เมตร 

- 1,000,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

- - ประชาชน ร๎อยละ 
50 ของหมูํบ๎าน 

ประชาชนได๎รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

53 กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

เพื่อกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูํ 16 บ๎านเหมืองบํา 
 

จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปถึง
บ๎านนายเตือน ไชยพันธ์ 
ระยะทาง 200 เมตร 

- - 
 

400,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

- ประชาชน ร๎อยละ 
50 ของหมูํบ๎านได๎
ใช๎ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได๎รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

54 กํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

เพื่อกํอสร๎างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูํ 16 บ๎านเหมืองบํา 
 

จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปถึง
บ๎านนายประสิทธ์ิ  ขันแข็ง 
ระยะทาง 200 เมตร 

- - - 400,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

ประชาชน ร๎อยละ 
50 ของหมูํบ๎านได๎
ใช๎ประโยชน์จาก
โครงการนี ้

ประชาชนได๎รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 
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 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและพัฒนาแหลํงน้ํา 
  1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
(บาท) ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะ

ได๎รับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 
 
55 

หมูํ 1 
ขยายเขตไฟฟูา 

 
เพื่อขยายเขตไฟฟูา 
หมูํที่ 1 บ๎านคําอาฮวน 

 
จากบ๎านนายสมคิด  พันธะ ไป
ถึงนานางกาม  วงค์ศรีทา 
ระยะทาง 600 เมตร 

120,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

 

 
- 

 
- 

 
- 

ขยายเขตไฟฟูาได๎
ร๎อยละ 50 ของ
ระยะทางถนนใน
หมูํบ๎าน 

ประชาชนได๎รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

56 ติดตั้งไฟสํองสวําง เพื่อติดตั้งไฟสํองสวําง 
หมูํที่ 1 บ๎านคําอาฮวน 

คุ๎มบางนาจากหน๎าเทศบาลถึง
บ๎านนายโกมิน ระยะทาง 
1,000 เมตร 

- 50,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

 

- - ติดตั้งไฟสํองสวําง
ได๎ร๎อยละ 50 ของ
ระยะทางถนนใน
หมูํบ๎าน 

ประชาชนได๎รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

57 ติดตั้งไฟสํองสวําง เพื่อติดตั้งไฟสํองสวําง 
หมูํที่ 1 บ๎านคําอาฮวน 

จากสี่แยกปั๊มปตท. ถึงสวน
สุขภาพ ระยะทาง 600 เมตร 

- - 50,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

 

- ติดตั้งไฟสํองสวําง
ได๎ร๎อยละ 50 ของ
ระยะทางถนนใน
หมูํบ๎าน 

ประชาชนได๎รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

58 ติดตั้งไฟสํองสวําง เพื่อติดตั้งไฟสํองสวําง 
หมูํที่ 1 บ๎านคําอาฮวน 

จากซอยบ๎านนายคะนองศักดิ์  
แก๎วสูงเนินและซอยบ๎าน 
นางจันทา  พันธะ ระยะทาง 
600 เมตร 

- - - 50,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

 

ติดตั้งไฟสํองสวําง
ได๎ร๎อยละ 50 ของ
ระยะทางถนนใน
หมูํบ๎าน 

ประชาชนได๎รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

 
 
 
 
 



71 
 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและพัฒนาแหลํงน้ํา 
  1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
(บาท) ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะ

ได๎รับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 
59 หมูํ 2 

ติดตั้งไฟสํองสวําง 
 
เพื่อติดตั้งไฟสํองสวําง 
หมูํที่ 2 บ๎านเหมืองบํา 

 
จากเส๎นทางบ๎านผู๎ชํวยบุญทอม  
คลํองแคลํว ถึงบ๎านนายหัน  
ขันแข็ง  จํานวน 12 จุด 

70,100 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

 
- 

 
- 

 
- 

ติดตั้งไฟสํองสวําง
ได๎ร๎อยละ 50 ของ
ระยะทางถนนใน
หมูํบ๎าน 

ประชาชนได๎รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

60 ซํอมแซมไฟสํอง
สวําง 

เพื่อซํอมแซมไฟสํอง
สวําง 
หมูํที่ 2 บ๎านเหมืองบํา 

ซํอมแซมไฟสํองสวําง 
หมูํที่ 2 บ๎านเหมืองบํา จํานวน 
6 จุด 

- 50,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

- - ซํอมแซมไฟสํอง
สวํางได๎ร๎อยละ 50 
ของระยะทางถนน
ในหมูํบ๎าน 

ประชาชนได๎รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

61 ขยายเขตไฟฟูา เพื่อขยายเขตไฟฟูา 
หมูํที่ 2 บ๎านเหมืองบํา 

จากเส๎นทางวัดปุาคําเดือนห๎าไป
เส๎นทางบ๎านนายอานนท์   
บุญประสาน เชื่อมถนนคํา
เขือง-แสงอรุณ ระยะทาง 
1,500 เมตร 

- - 300,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

 

- ขยายเขตไฟฟูาได๎
ร๎อยละ 50 ของ
ระยะทางถนนใน
หมูํบ๎าน 

ประชาชนได๎รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

62 ขยายเขตไฟฟูา เพื่อขยายเขตไฟฟูา 
หมูํที่ 2 บ๎านเหมืองบํา 

จากถนนเส๎นทางเหมืองบํา-แสง
อรุณ  ระยะทาง 200 เมตร 

- - - 40,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

ขยายเขตไฟฟูาได๎
ร๎อยละ 50 ของ
ระยะทางถนนใน
หมูํบ๎าน 

ประชาชนได๎รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและพัฒนาแหลํงน้ํา 
  1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
(บาท) ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 
63 หมูํ 3 

ขยายเขตไฟฟูา 
 
เพื่อขยายเขตไฟฟูา 
หมูํที่ 3 บ๎านคําเขือง 

 
จากนานายไพศาล  ศรีวิชา ถึง
สามแยกนานายโสม ระยะทาง 
1,500 เมตร 

300,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

 
- 

 
- 

 
- 

ขยายเขตไฟฟูาได๎
ร๎อยละ 50 ของ
ระยะทางถนนใน
หมูํบ๎าน 

ประชาชนได๎รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

64 ขยายเขตไฟฟูา เพื่อขยายเขตไฟฟูา 
หมูํที่ 3 บ๎านคําเขือง 

จากบ๎านนายบุญยืน  คํานนท์ 
ถึงที่พักสงฆ์ปุาช๎า ระยะทาง 
1,000 เมตร 

- 200,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

- - ขยายเขตไฟฟูาได๎
ร๎อยละ 50 ของ
ระยะทางถนนใน
หมูํบ๎าน 

ประชาชนได๎รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

65 ติดตั้งไฟสํองสวําง เพื่อติดตั้งไฟสํองสวําง 
หมูํที่  3 บ๎านคําเขือง 

จากบ๎านนายไพศาล  ศรีวิชา 
ถึงบ๎านนายนัตชัย  สุวรรณศรี 
ระยะทาง 800 เมตร 

- - 50,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

- ติดตั้งไฟสํองสวําง
ได๎ร๎อยละ 50 ของ
ถนนในหมูํบ๎าน 

ประชาชนได๎รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

66 หมูํ 4 
ขยายเขตไฟฟูา 

เพื่อขยายเขตไฟฟูา 
หมูํที่ 4 บ๎านพรานอ๎น 

ลงไปนาใต๎ (นายหนูผําน,นางสุ
ปราณี,นางทองเตียน) 
ระยะทาง 200 เมตร 

40,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

- - - ขยายเขตไฟฟูาได๎
ร๎อยละ 50 ของ
ถนนในหมูํบ๎าน 

ประชาชนได๎รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

67 ติดตั้งไฟสํองสวําง เพื่อติดตั้งไฟสํองสวําง 
หมูํที่ 4 บ๎านพรานอ๎น 

ติดตั้งโคมไฟสํองสวํางขึ้นไปท่ี
พักสงฆ์ภูดิน ระยะทาง 300 
เมตร 

- 50,000 
(เทศบาล) 

 งบ
โดยประมาณ 

- - ติดตั้งไฟสํองสวําง
ได๎ร๎อยละ 50 ของ
ถนนในหมูํบ๎าน 

ประชาชนได๎รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและพัฒนาแหลํงน้ํา 
  1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
(บาท) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวําจะได๎รับ 
หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 
68 หมูํ 5 

ขยายเขตไฟฟูา 
 
เพื่อขยายเขตไฟฟูา 
หมูํที่ 5 บ๎านดงมัน 

 
จากบ๎านนายทองปาน  คนเพียร 
ผํานทางที่พักสงฆ์ถ้ําไฮไปถึงนา
นายหลั่น กงนะระยะทาง 800 ม. 

160,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

- - - ขยายเขตไฟฟูาได๎
ร๎อยละ 50 ของ
ถนนในหมูํบ๎าน 

ประชาชนได๎รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

69 หมูํ 6 
ขยายเขตไฟฟูา 

 
เพื่อขยายเขตไฟฟูา 
หมูํที่ 6 บ๎านคําเม็ก 

 
ข๎างห๎องอาหารสองเราไปห๎วยแข๎ 
ระยะทาง 1,000 เมตร 

200,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

- - - ขยายเขตไฟฟูาได๎
ร๎อยละ 50 ของ
ถนนในหมูํบ๎าน 

ประชาชนได๎รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

70 ขยายเขตไฟฟูา ขยายเขตไฟฟูา 
หมูํที่ 6 บ๎านคําเม็ก 

จุดที่ 1 
เส๎นทางไปโรงงานพลาสติก 
ระยะทาง 200 เมตร 
จุดที่ 2 
เส๎นห๎วยตะงอ 

- 70,000 
(เทศบาล)  

งบ
โดยประมาณ 

 

- - ขยายเขตไฟฟูาได๎
ร๎อยละ 50 ของ
ถนนในหมูํบ๎าน 

ประชาชนได๎รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

71 ติดตั้งไฟสํองสวําง เพื่อติดตั้งไฟสํอง
สวําง 
หมูํที่ 6 บ๎านคําเม็ก 

ติดตั้งโคมไฟสํองสวํางทางเข๎า
หมูํบ๎านจากบ๎านนางอภัยวรรณ
ถึงท๎ายหมูํบ๎าน 

- - 50,000 
(เทศบาล) 

 งบ
โดยประมาณ 

- ติดตั้งไฟสํองสวําง
ได๎ร๎อยละ 50 ของ
ถนนในหมูํบ๎าน 

ประชาชนได๎รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

72 ติดตั้งไฟสํองสวําง เพื่อติดตั้งไฟสํอง
สวําง 
หมูํที่ 6 บ๎านคําเม็ก 

จุดที่ 1 
เส๎นทางไปโรงเรียนบ๎านคําเม็ก 
จุดที่ 2 
เส๎นทางคําเม็ก ซอย 10 

- - - 50,000 
(เทศบาล)  

งบ
โดยประมาณ 

ติดตั้งไฟสํองสวําง
ได๎ร๎อยละ 50 ของ
ถนนในหมูํบ๎าน 

ประชาชนได๎รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและพัฒนาแหลํงน้ํา 
  1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
(บาท) ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะ

ได๎รับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 
73 หมูํ 7 

ขยายเขตไฟฟูา 
 
เพื่อขยายเขตไฟฟูา 
หมูํที่ 7 บ๎านโนน
สะอาด 

 
จากบ๎านนายบุญตา  ผุยคําสิงห์ถึง
บ๎านนายชาลี  วงค์ศรีทาระยะทาง 
800 เมตร 

 
160,000 
(เทศบาล)  

งบ
โดยประมาณ 

 
- 

 
- 

 
- 

ขยายเขตไฟฟูาได๎
ร๎อยละ 50 ของ
ระยะทางถนนใน
หมูํบ๎าน 

ประชาชนได๎รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

74 ติดตั้งไฟสํองสวําง เพื่อติดตั้งไฟสํอง
สวําง 
หมูํที่ 7 บ๎านโนน
สะอาด 

จุดที่ 1จากบ๎านนางบุญหลาน ถึง
บ๎านนายชัยวัฒน์ ผากา ระยะทาง 
140 เมตร 
จุดที่ 2จากบ๎านนายไม  ไชยายงค์
ถึงบ๎านนายแต๎ม แพงหอม 
ระยะทาง 160 เมตร 
จุดที่ 3จากบ๎านนายแป  ผุยคํา
สิงห์ ถึงบ๎านนายพร๎อม นามดี 
ระยะทาง 120 เมตร 

- 100,000 
(เทศบาล)  

งบ
โดยประมาณ 

 

-  ติดตั้งไฟสํองสวําง
ได๎ร๎อยละ 50 ของ
ระยะทางถนนใน
หมูํบ๎าน 

ประชาชนได๎รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

75 ขยายเขตไฟฟูา เพื่อขยายเขตไฟฟูา 
หมูํที่ 7 บ๎านโนน
สะอาด 

จากบ๎านนายเฉลียว  ผุยคําสิงห์ถึง
ห๎วยตะงอ ระยะทาง 300 เมตร 

- - 60,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

- ขยายเขตไฟฟูาได๎
ร๎อยละ 50 ของ
ระยะทางถนนใน
หมูํบ๎าน 

ประชาชนได๎รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและพัฒนาแหลํงน้ํา 
  1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
(บาท) ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะ

ได๎รับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 
76 หมูํ 8 

ขยายเขตไฟฟูา 
 
เพื่อขยายเขตไฟฟูา 
หมูํที่ 8 บ๎านโคกสูงน๎อย 

 
จากคุ๎มทุํงสีทองไปถึงวัดหนอง
ปลาปาก 1,832 เมตร 

366,400 
(เทศบาล)  

งบ
โดยประมาณ 

- - - ขยายเขตไฟฟูาได๎
ร๎อยละ 50 ของ
ระยะทางถนนใน
หมูํบ๎าน 

ประชาชนได๎รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

77 ขยายเขตไฟฟูา เพื่อขยายเขตไฟฟูา 
หมูํที่ 8 บ๎านโคกสูงน๎อย 

จากคุ๎มเกษตรพัฒนาถึงชุมชน
นาเตย ระยะทาง 2,500 เมตร 

- 500,000 
(เทศบาล)  

งบ
โดยประมาณ 

- - ขยายเขตไฟฟูาได๎
ร๎อยละ 50 ของ
ระยะทางถนนใน
หมูํบ๎าน 

ประชาชนได๎รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

78 ติดตั้งไฟสํองสวําง เพื่อติดตั้งไฟสํองสวําง 
หมูํที่ 8 บ๎านโคกสูงน๎อย 

ติดตั้งไฟสํองสวํางภายใน
หมูํบ๎าน 20 จุด 

- - 50,000 
(เทศบาล) 

 งบ
โดยประมาณ 

- ติดตั้งไฟสํองสวําง
ได๎ร๎อยละ 50 ของ
ระยะทางถนนใน
หมูํบ๎าน 

ประชาชนได๎รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

79 ขยายเขตไฟฟูา เพื่อขยายเขตไฟฟูา 
หมูํที่ 8 บ๎านโคกสูงน๎อย 

จากคุ๎มรวมใจพัฒนาไปถึงที ่
พักสงฆ์คําเขียด  ระยะทาง 
2,800 เมตร 

- - - 560,000 
(เทศบาล)  

งบ
โดยประมาณ 

ขยายเขตไฟฟูาได๎
ร๎อยละ 50 ของ
ระยะทางถนนใน
หมูํบ๎าน 

ประชาชนได๎รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและพัฒนาแหลํงน้ํา 
  1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
(บาท) ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะ

ได๎รับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 
80 หมูํ 9 

ติดตั้งไฟสํองสวําง 
 
เพื่อติดตั้งไฟสํองสวําง 
หมูํที่ 9 บ๎านเหลําคราม 

 
ติดตั้งไฟสํองสวํางภายใน
หมูํบ๎าน จํานวน 19 จุด 

50,000 
(เทศบาล)  

งบ
โดยประมาณ 

- - - ติดตั้งไฟสํองสวําง
ได๎ร๎อยละ 50 ของ
ระยะทางถนนใน
หมูํบ๎าน 

ประชาชนได๎รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

81 ขยายเขตไฟฟูา เพื่อขยายเขตไฟฟูา 
หมูํที่ 9 บ๎านเหลําคราม 

จากบ๎านนายแทน ถึงที่พักสงฆ์
ภูฮังรังศรี ระยะทาง 1,000 
เมตร 

 200,000 
(เทศบาล)  

งบ
โดยประมาณ 

- - ขยายเขตไฟฟูาได๎
ร๎อยละ 50 ของ
ระยะทางถนนใน
หมูํบ๎าน 

ประชาชนได๎รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

82 ขยายเขตไฟฟูา เพื่อขยายเขตไฟฟูา 
หมูํที่ 9 บ๎านเหลําคราม 

จากบ๎านนางเวียง ไชยายงค ์
ถึงนา สท.กรุง ไชยายงค์ 
ระยะทาง 1,000 เมตร 

- - 200,000 
(เทศบาล) 

 งบ
โดยประมาณ 

- ขยายเขตไฟฟูาได๎
ร๎อยละ 50 ของ
ระยะทางถนนใน
หมูํบ๎าน 

ประชาชนได๎รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

83 ขยายเขตไฟฟูา เพื่อขยายเขตไฟฟูา 
หมูํที่ 9 บ๎านเหลําคราม 

จากบ๎านนายลา  พันคูณ  ถึงวัด
ภูศรีแก๎ว ระยะทาง 1,000 
เมตร 

- - - 200,000 
(เทศบาล)  

งบ
โดยประมาณ 

ขยายเขตไฟฟูาได๎
ร๎อยละ 50 ของ
ระยะทางถนนใน
หมูํบ๎าน 

ประชาชนได๎รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและพัฒนาแหลํงน้ํา 
  1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
(บาท) ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 
84 หมูํ 10 

ติดตั้งไฟสํองสวําง 
 
เพื่อติดตั้งไฟสํองสวําง 
หมูํที่ 10 บ๎านโค๎งสําราญ 

 
ติดตั้งไฟสํองสวํางภายใน
หมูํบ๎าน  

50,000 
(เทศบาล) งบ
โดยประมาณ 

- - - ติดตั้งไฟสํองสวําง
ได๎ร๎อยละ 50 ของ
ระยะทางถนนใน
หมูํบ๎าน 

ประชาชนได๎รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

85 ขยายเขตไฟฟูา เพื่อขยายเขตไฟฟูา 
หมูํที่ 10 บ๎านโค๎งสําราญ 

จากบ๎านนางคําเส็ง   
ผลทับทิม ไปถึงนานาย
บําเพ็ญ  สุวรรณพันธ์ 
ระยะทาง 1,000 เมตร 

- 200,000 
(เทศบาล) งบ
โดยประมาณ 

- - ขยายเขตไฟฟูาได๎
ร๎อยละ 50 ของ
ระยะทางถนนใน
หมูํบ๎าน 

ประชาชนได๎รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

86 หมูํ 11 
ติดตั้งไฟสํองสวําง 

เพื่อติดตั้งไฟสํองสวํางแบบ
มีสายดับ หมูํท่ี 11 บ๎าน
นิคมสหกรณ์หนองแต ๎

จากสามแยกหน๎าวัดหนอง
แต๎ฯถึงบ๎านนายสงํา   
ไชยายงค ์

50,000 
(เทศบาล) งบ
โดยประมาณ 

- - - ติดตั้งไฟสํองสวําง
ได๎ร๎อยละ 50 ของ
ถนนในหมูํบ๎าน 

ประชาชนได๎รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

87 ขยายเขตไฟฟูา เพื่อขยายเขตไฟฟูา 
หมูํที่ 11 บ๎านนิคม
สหกรณ์หนองแต ๎

เส๎นไปนานายไมตรี  
สมคิด 

- 100,000 
(เทศบาล) งบ
โดยประมาณ 

- - ขยายเขตไฟฟูาได๎
ร๎อยละ 50 ของ
ถนนในหมูํบ๎าน 

ประชาชนได๎รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

88 ขยายเขตไฟฟูา เพื่อขยายเขตไฟฟูา 
หมูํที่ 11 บ๎านนิคม
สหกรณ์หนองแต ๎

เส๎นโคกเสือบ๎านนางแพง  
ศรีสุภา 

- - 100,000 
(เทศบาล) งบ
โดยประมาณ 

- ขยายเขตไฟฟูาได๎
ร๎อยละ 50 ของ
ถนนในหมูํบ๎าน 

ประชาชนได๎รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและพัฒนาแหลํงน้ํา 
  1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
(บาท) ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะ

ได๎รับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 
89 หมูํ 11 

ขยายเขตไฟฟูา 
 
เพื่อขยายเขตไฟฟูา 
หมูํที่ 11 บ๎านนิคม
สหกรณ์หนองแต ๎

จุดที่ 1 
เส๎นนานายประเสริฐ  ลอดคูซอน 
จุดที่ 2 
จากบ๎านนางจันที  วิเศษวงษา ไป
บ๎านนายทองเพชร  พันธะ 

- - -  
200,000 

(เทศบาล)งบ
โดยประมาณ 

ขยายเขตไฟฟูาได๎ร๎อย
ละ 50 ของระยะทาง
ถนนในหมูํบ๎าน 

ประชาชนได๎รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

90 หมูํ 12 
ขยายเขตไฟฟูา 

เพื่อขยายเขตไฟฟูา 
หมูํที่ 12 บ๎านเหลํา
คราม 

จากบ๎านนายซันบุตทศ ถึง
บ๎านนางตอง  โคตรสขึง 
ระยะทาง 500 เมตร 
 

100,000 
(เทศบาล)งบ
โดยประมาณ 

- - - ขยายเขตไฟฟูาได๎ร๎อยละ 50 
ของระยะทางถนนใน
หมูํบ๎าน 

ประชาชนได๎รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

 
กองชําง 

91 ขยายเขตไฟฟูา เพื่อขยายเขตไฟฟูา 
หมูํที่ 12 บ๎านเหลํา
คราม 

จากหน๎าโรงเรียนบ๎านเหลํา
ครามถึงบ๎านนายวีระชาติ  
มุกจิตร ระยะทาง 500 เมตร 

 100,000 
(เทศบาล) 
งบ
โดยประมาณ 

- - ขยายเขตไฟฟูาได๎ร๎อยละ 50 
ของระยะทางถนนใน
หมูํบ๎าน 

ประชาชนได๎รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

92 ขยายเขตไฟฟูา เพื่อขยายเขตไฟฟูา 
หมูํที่ 12 บ๎านเหลํา
คราม 

จากบ๎านนางอํอนศรี  คํา
จันทร์ ถึงอํางเก็บน้ําห๎วย
มหาราช ระยะทาง 500 
เมตร 

- - 100,000 
(เทศบาล) 
งบ
โดยประมาณ 

- ขยายเขตไฟฟูาได๎ร๎อยละ 50 
ของระยะทางถนนใน
หมูํบ๎าน 

ประชาชนได๎รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

93 ขยายเขตไฟฟูา เพื่อขยายเขตไฟฟูา 
หมูํที่ 12 บ๎านเหลํา
คราม 

จากบ๎านนางปอน  พันคูณถึง
บ๎านนางสาวพิมพา  พรมรัตน์ 
ระยะทาง 400 เมตร 

- - - 80,000 
(เทศบาล)งบ
โดยประมาณ 

ขยายเขตไฟฟูาได๎ร๎อย
ละ 50 ของระยะทาง
ถนนในหมูํบ๎าน 

ประชาชนได๎รับ
การบริการ
สาธารณะ 

กองชําง 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและพัฒนาแหลํงน้ํา 
  1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
(บาท) ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะ

ได๎รับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 
94 หมูํ 13 

ติดตั้งไฟสํอง
สวํางบ๎านพราน
อ๎น ม.13 

 
เพื่อติดตั้งไฟสํองสวํางแบบ
มีสายดับ หมูํท่ี 13 บ๎าน
พรานอ๎น 

 
บ๎านนางบุญมี  หนํอคําถึงบ๎าน 
นางสุธรรมา  ชาธิพา  
 
 

 
50,000 

(เทศบาล)งบ
โดยประมาณ 

 

- 
 
 
 

- -  
ติดตั้งไฟสํองสวํางได๎ร๎อย
ละ 50 ของระยะทาง
ถนนในหมูํบ๎าน 

 
ประชาชนได๎รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

95 ติดตั้งไฟสํอง
สวําง บ๎าน
พรานอ๎น ม.13 

เพื่อติดตั้งไฟสํองสวํางแบบ
มีสายดับ หมูํท่ี 13 บ๎าน
พรานอ๎น 

-จากบ๎านนายวิลัย  ชาธิพา ถึงบ๎าน 
นายดวงจิตร  จอมใจธิป ิ
- ชุมชนภูน๎อยถึงบ๎านนางบุญนํา  ชาธิ
พา  

- 100,000 
 (เทศบาล)

งบ
โดยประมาณ 

 

- - ติดตั้งไฟสํองสวํางได๎ร๎อย
ละ 50 ของระยะทาง
ถนนในหมูํบ๎าน 
 

ประชาชนได๎รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

96 ติดตั้งไฟสํอง
สวําง บ๎าน
พรานอ๎น ม.13 

เพื่อติดตั้งไฟสํองสวํางแบบ
มีสายดับ หมูํท่ี 13 บ๎าน
พรานอ๎น 

-จากบ๎านนายศรีลา  ชาธิพา ถึงบ๎าน 
นางสงคราม  ชาธิพา 
-บ๎านนางแต๋วสัญชัยถึงบ๎าน 
นายธรรมโม  คําโยธา 

- 
 

- 100,000 
(เทศบาล) 

งบ 
โดยประมาณ 

 

- ติดตั้งไฟสํองสวํางได๎ร๎อย
ละ 50 ของระยะทาง
ถนนในหมูํบ๎าน 
 

ประชาชนได๎รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

97 ขยายเขตไฟฟูา เพื่อขยายเขตไฟฟูา 
หมูํที่ 13 บ๎านพรานอ๎น 

จากบ๎านนายศรีลา  ชาธิพา 
ถึงบ๎านนายจันดา  ชาธิพา 

- - - 100,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

 

ขยายเขตไฟฟูาได๎ร๎อย
ละ 50 ของระยะทาง
ถนนในหมูํบ๎าน 

ประชาชนได๎รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและพัฒนาแหลํงน้ํา 
  1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
(บาท) ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะ

ได๎รับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 
98 หมูํ 14 

ขยายเขตไฟฟูา 
เพื่อขยายเขตไฟฟูา 
หมูํที่ 14 บ๎านแสงอรุณ 
 

จากบ๎านางประนม  สุวรรณศรี ถึง
บ๎านนายวิชัย  ศรีโยหะ ระยะทาง 
1,000 เมตร 

200,000 
(เทศบาล)งบ
โดยประมาณ 

 

- - - ขยายเขตไฟฟูาร๎อยละ 
50 ของระยะทางถนน
ในหมูํบ๎าน 

ประชาชนได๎รับ
การบริการที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

99 หมูํ 15 
ติดตั้งไฟสํองสวําง 

เพื่อติดตั้งไฟสํองสวําง
แบบมีสายดับ หมูํท่ี 15
บ๎านคําอาฮวน 

จากสามแยกวัดปุาช๎าคําอาฮวนถึง
บ๎านนายหนูไกล  คนเพียร 
ระยะทาง 300 เมตร 

50,000 
(เทศบาล)งบ
โดยประมาณ 

- - - ติดตั้งไฟสํองสวํางร๎อย
ละ 50 ของระยะทาง
ถนนในหมูํบ๎าน 

ประชาชนได๎รับ
การบริการที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

100 หมูํ 16 
ขยายเขตไฟฟูา 

เพื่อขยายเขตไฟฟูา 
หมูํที่ 16 บ๎านเหมืองบํา 
 

สี่แยกไรํประสารถึงที่นายลําพาย 
ทองชุม ระยะทาง 1,500 เมตร 

300,000 
(เทศบาล)งบ
โดยประมาณ 

- - - ขยายเขตไฟฟูาร๎อยละ 
50 ของระยะทางถนน
ในหมูํบ๎าน 

ประชาชนได๎รับ
การบริการมี
คุณภาพ 

กองชําง 

101 ติดตั้งไฟสํองสวําง เพื่อติดตั้งไฟสํองสวําง 
หมูํที่ 16 บ๎านเหมืองบํา 
 

จากบ๎านนายสุวิทย์ บุญเชิญถึง
บ๎านนายสุรินทร์  สุขเกษม 
ระยะทาง 100 เมตร 

- 50,000 
(เทศบาล)งบ
โดยประมาณ 

- - ติดตั้งไฟสํองสวํางร๎อย
ละ 50 ของระยะทาง
ถนนในหมูํบ๎าน 

ประชาชนได๎รับ
การบริการที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

102 ติดตั้งไฟสํองสวําง เพื่อติดตั้งไฟสํองสวําง 
หมูํที่ 16 บ๎านเหมืองบํา 
 

จากบ๎านนายบุญทรง  ขันแข็งถึง
บ๎านนางสาวนุชรัตน์  สายวิทย์ 
ระยะทาง 300 เมตร 

- - 50,000 
(เทศบาล)งบ
โดยประมาณ 

- ติดตั้งไฟสํองสวํางร๎อย
ละ 50 ของระยะทาง
ถนนในหมูํบ๎าน 

ประชาชนได๎รับ
การบริการที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

103 ติดตั้งไฟสํองสวําง เพื่อติดตั้งไฟสํองสวําง 
หมูํที่ 16 บ๎านเหมืองบํา 
 

จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถึงบ๎าน 
นางเตือน ไชยพันธ์ ระยะทาง 200 
เมตร 

- - - 50,000 
(เทศบาล)งบ
โดยประมาณ 

 

ติดตั้งไฟสํองสวํางร๎อย
ละ 50 ของถนนใน
หมูํบ๎าน 

ประชาชนได๎รับ
การบริการที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 
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 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและพัฒนาแหลํงน้ํา 
  1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
(บาท) ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 
104 หมูํ 1 

ซํอมแซมระบบ
ประปาหมูํบ๎าน 

เพื่อปรับปรุงซํอมแซม 
ระบบน้ําประปา หมูํที่ 1 
บ๎านคําอาฮวน 

ปรับปรุงซํอมแซม ระบบ
น้ําประปาในหมูํบ๎าน บํอสวน
สุขภาพ 

- - - 100,000 
(เทศบาล)งบ
โดยประมาณ 

จํานวนคนท่ีได๎รับการ
บริการด๎านน้ําบริโภค
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนได๎รับการ
บริการธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

105 หมูํ 2 
ปรับปรุงระบบ
น้ําประปาหมูํบ๎าน 

เพื่อเปลี่ยนระบบ
น้ําประปา 
หมูํที่ 2 บ๎านเหมืองบํา 
 

เปลี่ยนระบบน้ําประปาหมูํบ๎าน
เป็นระบบน้ําดื่มในหมูํบ๎าน 
 

- - 100,000 
(เทศบาล)งบ
โดยประมาณ 

- 

- ระบบน้ําประปาหมูํบ๎าน
เป็นระบบน้ําดื่มใน
หมูํบ๎าน 

ประชาชนได๎รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

106 ขยายเขตประปา
ภูมิภาค 

เพื่อขยายเขตประปา
ภูมิภาค 

เส๎นทางบ๎านนายบุญทอม  
คลํองแคลํวไปบ๎านนายไพโรจน์  
ไชยพันธ์ ระยะทาง 1,500 
เมตร 

100,000 
(เทศบาล)งบ
โดยประมาณ 

 

 - - จํานวนคนท่ีได๎รับการ
บริการด๎านน้ําบริโภค
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนได๎รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

107 หมูํ 2 
กํอสร๎างคลอง
ระบายน้ํา 

เพื่อสร๎างคลองระบาย
น้ํา หมูํที่ 2 บ๎านเหมือง
บํา 

เส๎นทางประปาหมูํบ๎านไป
เส๎นทางบ๎านผู๎ชํวยบุญทอม  
คลํองแคลํว ระยะทาง 300 ม. 

- 1,200,000 
(เทศบาล)งบ
โดยประมาณ 

 

- - จํานวนของครัวเรือนท่ี
เดือดร๎อนลดลง 

ประชาชนได๎รับการ
บริการธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

108 กํอสร๎างคลอง
ระบายน้ํา 

เพื่อสร๎างคลองระบาย
น้ํา หมูํที่ 2 บ๎านเหมือง
บํา 

เส๎นทางหน๎าศาลาประชาคมไป
เชื่อมถนนแสงอรุณหน๎าบ๎าน 
สท.ไพวรรณ  ไชยพันธ์ 

- - - 800,000 
(เทศบาล)งบ
โดยประมาณ 

จํานวนของครัวเรือนท่ี
เดือดร๎อนลดลง 

ประชาชนได๎รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและพัฒนาแหลํงน้ํา 
  1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
(บาท) ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 
109 หมูํ 3 

กํอสร๎างคลอง
ระบายน้ํา 

เพื่อสร๎างคลองระบายน้ํา 
หมูํที่ 3 บ๎านคําเขือง 

จากบ๎านนายไพศาล  ศรี
วิชา ถึงลานกีฬา 
ระยะทาง 300 เมตร 

- 1,200,000 
(เทศบาล)งบ
โดยประมาณ 

 

- - จํานวนของครัวเรือนท่ี
เดือดร๎อนลดลง 

ประชาชนได๎รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

110 ปรับปรุงระบบ
น้ําประปา
หมูํบ๎าน 

เพื่อเปลี่ยนระบบ
น้ําประปา 
หมูํที่ 3 บ๎านคําเขือง 
 

เปลี่ยนระบบน้ําประปา
หมูํบ๎านเป็นระบบน้ําดื่ม
ในหมูํบ๎าน 
 

- - - 100,000 
(เทศบาล)งบ
โดยประมาณ 

 

ระบบน้ําประปาหมูํบ๎าน
เป็นระบบน้ําดื่มใน
หมูํบ๎าน 

ประชาชนได๎รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

111 หมูํ 6 
ขยายเขต
ประปาภูมิภาค 
ม. 6 

เพื่อขยายเขตประปา
ภูมิภาคเข๎าหมูํบ๎าน 

ขยายเขตประปาภูมิภาค
เข๎าหมูํบ๎าน 

- 200,000 
(เทศบาล)งบ
โดยประมาณ 

 

- - จํานวนคนท่ีได๎รับการ
บริการด๎านน้ําบริโภค
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนได๎รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

112 กํอสร๎างคลอง
ระบายน้ํา 

เพื่อสร๎างคลองระบายน้ํา 
หมูํที่ 6 บ๎านคําเม็ก 

กํอสร๎างบริเวณ
ถนนลาดยางในหมูํบ๎าน 
ม. 6 

- - - 800,000 
(เทศบาล)งบ
โดยประมาณ 

 

จํานวนของครัวเรือนท่ี
เดือดร๎อนลดลง 

ประชาชนได๎รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

113 หมูํ 8 
กํอสร๎างระบบ
ประปาหมูํบ๎าน
แบบผิวดิน 

เพื่อกํอสร๎างระบบประปา
ผิวดิน หมูํ8 บ๎านโคกสูง
น๎อย 

กํอสร๎างระบบประปา
หมูํบ๎านแบบผิวดิน ม.8 
จํานวน 1 แหํง 

- - 800,000 
(เทศบาล)งบ
โดยประมาณ 

- 

- จํานวนคนท่ีได๎รับการ
บริการด๎านน้ําบริโภค
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนได๎รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 
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 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและพัฒนาแหลํงน้ํา 
  1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
(บาท) ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะ

ได๎รับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 
114 ม.11 

กํอสร๎างระบบ
ประปาหมูํบ๎านแบบ
บาดาล  ม. 11 

 
เพื่อกํอสร๎างระบบประปา 
หมูํ 11 นิคมสหกรณ์หนอง
แต๎ 

 
คุ๎มนิคมสหกรณ์และคุ๎มดง
หมากหลอด ม.11 

 800,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

- - จํานวนคนท่ีได๎รับการ
บริการด๎านน้ําบริโภค
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนได๎รับ
การบริการ
ธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

115 ขยายเขตประปา
หมูํบ๎าน 
ม. 11  

เพื่อขยายเขตประปา
หมูํบ๎าน 

ขยายเขตประปาหมูํบ๎าน 
ระยะทาง 500 เมตร
บริเวณหมูํบ๎าน(เพิ่มเติม) 
ม.11 

100,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ

- 

 - - จํานวนคนท่ีได๎รับการ
บริการด๎านน้ําบริโภค
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนได๎รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

116 กํอสร๎างระบบ
ประปาหมูํบ๎านแบบ
บาดาล  ม.11 

เพื่อกํอสร๎างระบบประปา 
หมูํ 11 นิคมสหกรณ์หนอง
แต๎ 

กํอสร๎างระบบประปา
แบบบาดาล คุ๎มแสน
สบายและคุ๎มนาโสก ม.11 

- -  800,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

 

จํานวนคนท่ีได๎รับการ
บริการด๎านน้ําบริโภค
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนได๎รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

117 หมูํ 12 
กํอสร๎างระบบ
ประปาหมูํบ๎านแบบ
ผิวดิน  ม.12 

เพื่อกํอสร๎างระบบประปาผิว
ผิวดิน หมูํ 12  
บ๎านเหลําคราม 

กํอสร๎างระบบประปา
หมูํบ๎านแบบผิวดินบ๎าน
เหลําคราม ม.12 1 แหํง 

800,000 
(เทศบาล)งบ
โดยประมาณ 

 

- - - จํานวนคนท่ีได๎รับการ
บริการด๎านน้ําบริโภค
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนได๎รับ
การบริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและพัฒนาแหลํงน้ํา 
  1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
(บาท) ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 
118 เปลี่ยนทํอประปา

หมูํบ๎าน ม.12 
เพื่อเปลี่ยนทํอประปา
หมูํบ๎าน 

เปลี่ยนทํอประปาหมูํบ๎าน
ขนาด 3 นิ้ว ระยะทาง 
2,000 เมตร ม. 12 

- 50,000 
(เทศบาล)งบ
โดยประมาณ 

 

- - จํานวนคนท่ีได๎รับการ
บริการด๎านน้ําบริโภค
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนได๎รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

119 หมูํ13 
กํอสร๎างระบบ
ประปาหมูํบ๎าน
แบบผิวดิน ม. 13 

เพื่อกํอสร๎างระบบ
ประปาผิวผิวดิน 
หมูํ 13 บ๎านพรานอ๎น 

กํอสร๎างระบบประปา
หมูํบ๎านแบบผิวดิน   
ชุมชนภูน๎อย ม.13 

 800,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

 

- - จํานวนคนท่ีได๎รับการ
บริการด๎านน้ําบริโภค
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนได๎รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

120 หมูํ 15 
ซํอมแซมประตูน้ํา
หนองคํายาว 
ม.15 

เพื่อซํอมแซมประตูน้ํา
หนองคํายาว หมูํ 15 
บ๎านคําอาฮวน 

ซํอมแซมประตูน้ําหนองคํา
ยาว บ๎านคําอาฮวน ม.15 

- - - 100,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

ซํอมแซมประตูน้ําหนอง
คํายาวได๎ร๎อยละ 20 
ของหมูํบ๎าน 

ประชาชนได๎รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชําง 

121 หมูํ 16 
ซํอมแซมระบบ
น้ําประปาหมูํบ๎าน  

เพื่อซํอมแซมระบบ
น้ําประปาหมูํบ๎าน 

ซํอมแซมระบบน้ําประปา
หมูํบ๎าน บ๎านเหมืองบํา ม.16 

- - - 100,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

จํานวนคนท่ีได๎รับการ
บริการด๎าน
สาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได๎รับการ
บริการที่มีคุณภาพ 

กองชําง 

122 โครงการ
ซํอมแซมถนน
ลูกรัง 

เพื่อซํอมแซมถนนลูกรัง ซํอมแซมถนนลูกรังในเขต
ตําบลคําอาฮวน ม.1-16 

300,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

300,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

300,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

300,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

จํานวนถนนท่ีได๎รับการ
ซํอมแซม 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจากการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 

 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่4  พัฒนาเมืองและชุมชนนําอยูํอยํางยั่งยืน 
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร๎างท๎องถิ่นเมืองนําอยูํ 
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
   2.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
(บาท) ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะ

ได๎รับ 
หนํวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 2562 2563 2564 

1 การจ๎างเหมา
จัดเก็บขยะในเขต
เทศบาลตําบลคํา
อาฮวน 

เพื่อจ๎างเหมาจัดเก็บขยะ
ในเขตตําบลคําอาฮวน 

จัดเก็บขยะทั้ง 16 หมูํบ๎าน 336,000 336,000 336,000 336,000 จัดเก็บขยะทั้ง 16 
หมูํบ๎าน ได๎ร๎อยละ 70 
ของตําบลคําอาฮวน 

ประชาชน
ได๎รับการ
บริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

งานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม 

2 ชํวยเหลือ
เบื้องต๎นแกํผู๎ปุวย
ฉุกเฉิน 

เพื่อชํวยเหลือเบื้องต๎น
แกํผู๎ปุวยฉุกเฉิน 

ผู๎ปุวยได๎รับการชํวยเหลือ
เบื้องต๎น 

600,000 600,000 600,000 600,000 ผู๎ปุวยได๎รับการ
ชํวยเหลือ ได๎ร๎อยละ
50 ของประชาชนใน
ตําบลคําอาฮวน 

ประชาชน
ได๎รับการ
บริการ
สาธารณะที่มี
คุณภาพ 

งานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม 

3 รํวมกิจกรรมวัน
ตํอต๎านยาเสพติด
โลก 

เพื่อเข๎ารํวมกิจกรรมวัน
ยาเสพติดโลก 

เข๎ารํวมเดินรณรงค์วันตํอต๎านยา
เสพติดโลก 

7,000 7,000 7,000 7,000 จํานวนร๎อยละ50 ของ
ผู๎เข๎ารํวมโครงการ 

ประชาสัมพัน
ธ์ถึงภัย
อันตรายยา
เสพติด 

งานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม 
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  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
   2.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
(บาท) ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะ

ได๎รับ 
หนํวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 2562 2563 2564 

4 สนับสนุนการจัด
กิจกรรมวัน อสม. 

เพื่อพัฒนาองค์ความรู๎
และทักษะการ
ปฏิบัติงานของอสม. 

อสม.ทั้ง 16 หมูํบ๎าน  10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนร๎อยละ50 ของ
ผู๎เข๎ารํวมโครงการ 

อสม.มีการพัฒนา
ความรู ๎

งานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม 

5 สนับสนุนกองทุน
ตําบลแมํเพื่อ
พัฒนาการเด็ก
ตําบลคําอาฮวน 

เพื่อดําเนินงานกองทุน
ตําบลแมํเพื่อพัฒนาการ
เด็กตําบลคําอาฮวน
อยํางตํอเนื่อง 

สนับสนุนงบประมาณกองทุน
ตําบลแมํเพื่อพัฒนาการเด็ก
ตําบลคําอาฮวน 

10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนร๎อยละ50 ของ
ผู๎เข๎ารํวมโครงการ 

สตรีมีครรภ์ได๎รับ
ความรู๎เรื่องนมแมํ
มากขึ้น 

งานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม 

6 สนับสนุนชมรม 
To Be Number 
One ตําบลคําอา
ฮวน 

เพื่อดําเนินงานชมรม To 
Be Number One 
ตําบลคําอาฮวน อยําง
ตํอเนื่อง 

สนับสนุนงบประมาณชมรม 
To Be Number One ตําบล
คําอาฮวน 

10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนร๎อยละ50 ของ
ผู๎เข๎ารํวมโครงการ 

เด็กและเยาวชน
ได๎รับความรู๎เรื่อง
ยาเสพติด 

งานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม 

7 รณรงค์และให๎
ความรู๎เรื่องโรค
เอดส์และ
เพศศึกษา 

เพื่อเข๎ารํวมรณรงค์วัน
เอดส์โลกและให๎ความรู๎
เรื่องเพศศึกษา 

เข๎ารํวมรณรงค์วันเอดส์โลก 15,000 15,000 15,000 15,000 จํานวนร๎อยละ50 ของ
ผู๎เข๎ารํวมโครงการ 

ประชาชนได๎
ความรู๎เรื่องโรค
เอส์และเรื่อง
เพศศึกษา 

งานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม 

8 อบรมฟื้นฟูพัฒนา
ศักยภาพ
อาสาสมัคร
สาธารณสุข
ประจําหมูํบ๎าน 

เพื่ออบรมฟื้นฟูพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจํา
หมูํบ๎าน 

อสม.ทั้ง 16 หมูํบ๎าน - 10,000 - 10,000 จํานวนร๎อยละ50 ของ
ผู๎เข๎ารํวมโครงการ 

อสม.มีการพัฒนา
ความรู๎และพัฒนา
ศักยภาพ 

งานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
   2.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
(บาท) ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 
9 ตรวจสอบ

คุณภาพ
น้ําประปาหมูํบ๎าน 

เพื่อตรวจสอบคุณภาพ
น้ําประปาหมูํบ๎าน 

16 หมูํบ๎านในเขตตําบลคําอา
อวน 

35,000 - - - จํานวนร๎อยละ50 
ของหมูํบ๎านที่เข๎า
รํวมโครงการ 

น้ําประปาหมูํบ๎านใน
หมูํบ๎านมีคุณภาพมาก
ขึ้น 

งานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม 

10 แขํงขันกีฬา
ฟุตบอล ต๎านภัย
ยาเสพติดและ
เอสด ์

เพื่อสํงเสริมการแขํงขัน
กีฬาและออกกําลังกาย 

จัดการแขํงขันกีฬาประชาชน
และเยาวชนในเขตตําบล 
คําอาฮวน 

5,000 5,000 5,000 5,000 จํานวนร๎อยละ50 
ของผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

ประชาชนและเยาวชน
ในเขตตําบล 
คําอาฮวนได๎แขํงกีฬา
และออกกําลังกาย 

งานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม 

11 สํงเสริมการบําบัด
ฟื้นฟูผู๎เสพหรือ
อบรมความรู๎เรื่อง
ยาเสพติดแกํ
ประชาชนท่ัวไป 

เพื่อการบําบัดฟื้นฟูผู๎
เสพหรืออบรมความรู๎
เรื่องยาเสพติดแกํ
ประชาชนท่ัวไป 

เยาวชนและประชาชนท่ีมี
พฤติกรรมเกี่ยวข๎องกับยาเสพ
ติด 

30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนร๎อยละ50 
ของผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

เยาวชนและประชาชน
เลิกเกี่ยวข๎องกับยา
เสพติด 

งานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม 

12 รณรงค์และฉีด
วัคซีนปูองกันโรค
พิษสุนัขบ๎า 

เพื่อรณรงค์และฉีด
วัคซีนปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ๎า 

สุนัขและแมวในเขตตําบล 
คําอาฮวน 

50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนร๎อยละ50 
ของสุนัขและแมว
ได๎รับการฉีดวัคซีน 

ปูองกันโรคพิษสุนัขบ๎า งานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม 

13 อบรมและศึกษาดู
งานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
ด๎านสาธารณสุข 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานด๎าน
สาธารณสุขให๎แกํอสม.
ผู๎นําหมูํบ๎านและ
เจ๎าหน๎าท่ีท๎องถิ่น 

ผู๎ปฏิบัติงานด๎านสาธารณสุข, 
อสม.ผู๎นําหมูํบ๎านและ
เจ๎าหน๎าท่ีท๎องถิ่น 

400,000 
เทศบาล 

งบ
โดยประมาณ 

- 400,000 
เทศบาล 

งบ
โดยประมาณ 

- จํานวนร๎อยละ50 
ของผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

ผู๎ปฏิบัติงานด๎าน
สาธารณสุขมี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานด๎าน
สาธารณสุขมากข้ึน 

งานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล๎อม 
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  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
   2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
(บาท) ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 
1 โครงการกํอสร๎าง 

ปรับปรุง ซํอมแซมบ๎าน 
ห๎องน้ํา ผู๎พิการ  
ผู๎ยากไร๎ ผู๎ด๎อยโอกาส 

เพื่อจัดซื้อวัสดุ
ปรับปรุงและซํอมแซม
บ๎าน ห๎องน้ํา ผู๎พิการ  
ผู๎ยากไร๎ ผู๎ด๎อยโอกาส 

ปรับปรุง ซํอมแซมบ๎าน 
ห๎องน้ํา คนพิการ  
ผู๎ยากไร๎ ผู๎ด๎อยโอกาส 

200,000 
เทศบาล 

งบ
โดยประมาณ 

200,000 
เทศบาล 

งบ
โดยประมาณ 

200,000 
เทศบาล 

งบ
โดยประมาณ 

200,000 
เทศบาล 

งบ
โดยประมาณ 

ร๎อยละ 3 
ของผู๎พิการ  
ผู๎ยากไร๎ 
ผู๎ด๎อยโอกาส  

ผู๎พิการ ผู๎ยากไร๎ 
ผู๎ด๎อยโอกาสมีบ๎านที่
พักอาศัยมั่นคง 
ถาวร มากขึ้น มีชีวิต
ความเป็นอยูํท่ีดีขึ้น 

กองสวัสดิการสังคม 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
   2.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
(บาท) ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 
1 ปูองกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนนชํวงเทศกาลปี
ใหมํ  

เพื่อปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ชํวงเทศกาลปีใหม ํ

จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรํวม
ปูองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชํวงเทศกาลปีใหมํ 

47,600 47,600 47,600 47,600 จํานวนร๎อยละ50 
ของผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

ลดจํานวนอุบัติเหตุ
และลดจํานวน
ผู๎เสียชีวิตในชํวง
เทศกาลปีใหม ํ

งานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

2 รณรงค์เผาในที่โลํง เพื่อให๎ประชาชน
เข๎าใจและรํวมรักษา
สิ่งแวดล๎อม 

จัดอบรมให๎ความรู๎เรื่องการ
เผาพืชผลทางการเกษตร
ตํางๆเชํนตอซังข๎าว, อ๎อย 

15,000 15,000 15,000 15,000 จํานวนร๎อยละ50 
ของผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

ประชาชนได๎รับ
ความรู๎มากขึ้นและ
รักษาสิ่งแวดล๎อม 

งานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

3 อบรมและสร๎างเครือขําย
การเผาปุา 

เพื่ออบรมและสร๎าง
เครือขํายการเผาปุา 

จัดฝึกอบรมและจัดตั้งแกน
นําหมูํบ๎านในการดับไฟปุา 

- 15,000 - 15,000 จํานวนร๎อยละ50 
ของผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

มีแกนนําและ
เครือขํายในการรักษา
ปุาไม ๎

งานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

4 ฝึกซ๎อมแผนการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
เทศบาลตําบลคําอาฮวน 

เพื่อฝึกซ๎อมแผนการ
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยให๎
เจ๎าหน๎าท่ี 

เจ๎าหน๎าท่ีและพนักงาน
ปูองกันฯในเขตตําบล 
คําอาอวน 

20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนร๎อยละ50 
ของผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

เจ๎าหน๎าท่ีและ
พนักงานปูองกันฯ
สามารถปฏิบัติหน๎าที่
ประสิทธิภาพ 

งานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

5 สํงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน
(อปพร.) 

เพื่อสํงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครปูองกัน
ภัยฝุายพลเรือน 
(อปพร.) 

อาสาสมัครปูองกันภัยฝุาย
พลเรือน (อปพร.) ในเขต
ตําบลคําอาฮวน 

15,000 15,000 15,000 15,000 จํานวนร๎อยละ50 
ของผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

อาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน  
(อปพร.)มีความรู๎และ
มีศักยภาพมากข้ึน 

งานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
   2.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
(บาท) ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 
6 ปูองกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนนชํวงเทศกาล
สงกรานต ์

เพื่อปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ชํวงเทศกาล
สงกรานต ์

จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรํวม
ปูองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนชํวงเทศกาล
สงกรานต ์

47,600 47,600 47,600 47,600 จํานวนร๎อยละ50 
ของผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

ลดจํานวนอุบัติเหตุ
และลดจํานวน
ผู๎เสียชีวิตในชํวง
เทศกาลสงกรานต ์

งานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

7 สํงเสริมและสนับสนุนการ
สร๎างความปรองดองและ
สมานฉันท์ของคนในชาติ 

เพื่อสํงเสริมและ
สนับสนุนการสร๎าง
ความปรองดองและ
สมานฉันท์ของคนใน
ชาติ 

สนับสนุนการดําเนินงาน
กิจกรรมการสร๎างความ
ปรองดองและสมานฉันท์
ของคนในชาติ 

20,000 20,000 - - จํานวนร๎อยละ50 
ของผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

ประชาชนเกิด
ความรู๎รักสามัคคีกัน
มากขึ้น 

งานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

8 ฝึกอบรมทบทวนหรือ
จัดตั้งอาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน   (อปพร.) 

เพื่อให๎สมาชิก อป
พร.ได๎ฝึกอบรม
ทบทวนความรู ๎

จัดฝึกอบรมทบทวนอป
พร. 

100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนร๎อยละ50 
ของผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

สมาชิก อปพร.ได๎
ฝึกอบรมทบทวน
ความรู๎ใหมํๆเพื่อ
นํามาปรับใช๎
เหตุการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงได ๎

งานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

9 รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย  
ใสํใจกฎจราจร 

เพื่อให๎ประชาชนเกิด
ความรู๎ ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับกฎหมาย
จราจร 

ประชาชน,เยาวชนในเขต
ตําบลคําอาฮวน 

30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนร๎อยละ50 
ของผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

ประชาชนเกิด
ความรู๎ ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับกฎหมาย
จราจร 

งานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
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 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
   2.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
(บาท) ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 
10 ชํวยเหลือผู๎ประสบภัย

แล๎ง 
เพื่อจัดซื้อภาชนะรองรับ
น้ําชํวยเหลือประชาชน
ผู๎ประสบภัยแล๎ง ใน
พื้นที่ท่ีขาดแคลนน้ําเพื่อ
การอุปโภค-บริโภค 

ผู๎ประสบภัยแล๎ง ใน
พื้นที่ท่ีขาดแคลนน้ํา
เพื่อการอุปโภค-
บริโภค 

100,000 - 100,000 - จํานวนร๎อยละ50 
ของผู๎ประสบภัย
แล๎ง 

ผู๎ประสบภัยแล๎งได๎รับ
ความชํวยเหลือได๎
ทันทํวงที 

งานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



92 
 

   
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
   2.4 แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
(บาท) ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 
1 โครงการฝึกอบรม

อาชีพ 
เพื่อจัดกิจกรรมการฝึกอบรม
อาชีพให๎กลุํมเปูาหมายใน
เขตตําบลคําอาฮวน 

ประชาชนในเขต
ตําบลคําอาฮวน 

30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนร๎อยละ50 
ของผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

ประชาชน เยาวชน
ทั่วไป กลุํมเสี่ยงท่ี
ผํานการบําบัดยา
เสพติดมีอาชีพ,เสริม
รายได ๎

กองสวัสดิการสังคม 

2 โครงการพัฒนาและสํงเสริม
คุณภาพชีวิตผู๎พิการตําบล
คําอาฮวน 

เพื่อดําเนินงานตามโครงการ
สํงเสริมและพัฒนา 
คุณภาพผู๎พิการตําบล 
คําอาฮวน 

ผู๎พิการตําบลคําอาฮวน 15,000 15,000 15,000 15,000 จํานวนร๎อยละ50
ของผู๎พิการตําบล 
คําอาฮวน 

มีการพัฒนาและ
สํงเสริมคุณภาพชีวิตผู๎
พิการตําบลคําอาฮวน 

กองสวัสดิการสังคม 

3 โครงการสํงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก
และเยาวชนตําบลคําอา
ฮวน 

เพื่อสํงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก 
และเยาวชนตําบลคําอาฮวน 

เด็กและเยาวชนใน
เขตตําบลคําอาฮวน 

30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนร๎อยละ50
ของเด็กและ
เยาวชนในเขต
ตําบลคําอาฮวน 

มีการพัฒนาและ
สํงเสริมคุณภาพชีวิต
เด็กและเยาวชน
ตําบลคําอาฮวน 

กองสวัสดิการสังคม 

4 โครงการสํงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู๎สูงอายุ 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการจัด
กิจกรรมในการพัฒนาและ
สํงเสริมคุณภาพ 
ชีวิตผู๎สูงอายุ 

ผู๎สูงอายใุนเขตตําบล
คําอาฮวน 

200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนร๎อยละ60
ของผู๎สูงอายตุําบล 
คําอาฮวน 

มีการพัฒนาและ
สํงเสริมคุณภาพชีวิต
ผู๎สูงอายุ 

กองสวัสดิการสังคม 
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 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
(บาท) ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 
5 โครงการสํงเสริมสนับสนุน

การดําเนินกิจกรรมด๎านการ
พัฒนาสตรีและครอบครัว
ตําบลคําอาฮวน 

เพื่อสํงเสริมสนับสนุน
การดําเนินกิจกรรม
ด๎านการพัฒนาสตรี
และครอบครัวตําบล
คําอาฮวน 

สตรีและครอบครัว
ในตําบลคําอาฮวน 

40,000 40,000 40,000 40,000 จํานวนร๎อยละ50
ของผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

กิจกรรมด๎านการ
พัฒนาสตรีและ
ครอบครัวตําบลคําอา
ฮวนได๎รับการสํงเสริม
สนับสนุนพัฒนาที่ดีขึ้น 

กองสวัสดิการสังคม 

6 โครงการสํงเสริมสนับสนุน
การดําเนินงานตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิพอเพียง  
ระดับครัวเรือนและระดับ
ชุมชน      

เพื่อสํงเสริมสนับสนุน
การดําเนินงานตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
ระดับครัวเรือน และ 
ระดับชุมชน     

ประชาชนในตําบล
คําอาฮวน 

25,000 25,000 25,000 25,000 จํานวนร๎อยละ50
ของผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

ประชาชนในตําบล 
คําอาฮวนได๎นําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงมาใช๎ในการ
ดําเนินชีวิต 

กองสวัสดิการสังคม 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  2.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
(บาท) ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 
1 กํอสร๎างอาคาร

เอนกประสงค ์
เพื่อกํอสร๎างอาคาร
เอนกประสงค์สําหรับใช๎ใน
การจัดกิจกรรมตํางๆของ
หมูํบ๎าน 

กํอสร๎างอาคาร
เอนกประสงค์ บ๎าน
คําอาฮวน ม.1 
จํานวน 1 แหํง 

- 350,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

- - จํานวนร๎อยละ  
80  ของ
ประชาชนบ๎านคํา
อาฮวน 

ประชาชนบ๎านคําอา
ฮวนมีสถานท่ีในการ
จัดกิจกรรม ได๎ใช๎
ประโยชน์จาก
อาคาร
เอนกประสงค์แหํงนี ้

กองชําง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



95 
 

 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  2.6 แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
(บาท) ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 
1 เบี้ยยังชีพผู๎สูงอาย ุ เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการ

สํงเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู๎สูงอาย ุ

ผู๎สูงอายุในเขตตําบล
คําอาฮวน 

9,888,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

9,888,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

9,888,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

9,888,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

จํานวนร๎อยละ
99.99 ของ
ผู๎สูงอายุในเขต
ตําบลคําอาฮวน 

สร๎างหลักประกัน
รายได๎แกํผู๎สูงอาย ุ

กองสวัสดิการ
สังคม 

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการ
สํงเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎พิการ 

ผู๎พิการในเขตตําบล
คําอาฮวน 

2,700,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

2,700,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

2,700,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

2,700,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

จํานวนร๎อยละ100 
ของผู๎พิการในเขต
ตําบลคําอาฮวน 

สร๎างสวัสดิการทาง
สังคมให๎แกํผู๎พิการ
หรือทุพพลภาพ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

3 เบี้ยยังชีพผู๎ปุวยเอดส ์ เพื่อจํายเป็นเงินเบี้ยยังชีพ
ให๎กับผู๎ปุวยเอดส ์

ผู๎ปุวยเอดส์ในเขต
ตําบลคําอาฮวน 

60,000 60,000 60,000 60,000 จํานวนร๎อยละ100 
ของผู๎ปุวยเอดส์ใน
เขตตําบลคําอา
ฮวน 

สร๎างสวัสดิการทาง
สังคมให๎แกํผู๎ปุวย
เอดส ์

กองสวัสดิการ
สังคม 

4 สํารองจําย เพื่อจํายเป็นเงินสํารองจําย 
กรณีจําเป็นเรํงดํวน หรือ
เหตุการณ์ที่คาดไมํถึง 

ประชาชนในเขต
ตําบลคําอาฮวน 

850,120 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

850,120 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

850,120 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

850,120 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

จํานวนร๎อยละ50
ของประชาชนใน
เขตตําบลคําอา
ฮวน 

เงินสํารองจําย กรณี
จําเป็นเรํงดํวน หรือ
เหตุการณ์ที่คาดไมํ
ถึง 

สํานักปลัดฯ 
และกองชําง 

 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่4  พัฒนาเมืองและชุมชนนําอยูํอยํางยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่2 เสริมสร๎างเศรษฐกิจและการทํองเที่ยว และ 5 เสริมสร๎างการศึกษาดีมีมาตรฐานสากล 
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   3.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
(บาท) ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 
1 กิจกรรมวันเด็ก

แหํงชาติ 
เพื่อให๎เด็กและเยาวชน
ได๎มีกิจกรรมเห็น
ความสําคัญของตนเอง 

จัดงานวันเด็กในวัน
เสาร์ ท่ี 2 ของเดือน
มกราคม 

100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนร๎อยละ50 
ของผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

เด็กและเยาวชนได๎มี
กิจกรรมและเห็น
ความสําคัญของ
ตนเอง 

งานการศึกษา 

2 กํอสร๎างที่แปรงฟันเด็ก เพื่อความสะดวกในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน
ของเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ๎านพรานอ๎น 

20,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

- - - จํานวนร๎อยละ 50 
ของเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ๎าน
พรานอ๎น 

เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ๎านพราน
อ๎น ได๎รับความ
สะดวกในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจําวัน 

กองชําง 
งานการศึกษา 

3 กํอสร๎างหลังคาทางเดิน
เชื่อมตํอระหวํางอาคาร
เรียน 

เพื่อความปลอดภัย
สําหรับเด็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ๎านเหมืองบํา 

50,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

- - - จํานวนร๎อยละ 50 
ของเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ๎าน
เหมืองบํา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ๎านเหมืองบํามี
ความปลอดภัยขึ้น 

กองชําง 
งานการศึกษา 

4 โครงการจัดกิจกรรม
แสดงผลงาน 

เพื่อเผยแพรํผลงานและ
ความก๎าวหน๎าของการ
จัดการศึกษา 

จัดกิจกรรม
นิทรรศการแสดงผล
งาน ปีละ 1 ครั้ง 

10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนร๎อยละ50 
ของผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

เผยแพรํผลงานและ
ความก๎าวหน๎าของ
การจัดการศึกษา 

งานการศึกษา 
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3. ยุทธศาสตร์ด๎านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  3.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
(บาท) ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะ

ได๎รับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 
5 โครงการอาหารเสริม

(นม) สําหรับนักเรียน
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

เพื่อสํงเสริมให๎เด็กนักเรียน
มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
ได๎รับสารอาหารครบถ๎วน 

จัดซื้ออาหารเสริม
(นม)ตามหนังสือสั่ง
การของกรม
สํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น
ให๎กับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  ในเขต
เทศบาล 

570,360 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

570,360 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

570,360 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

570,360 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

-ร๎อยละเด็กนักเรียนที่
ได๎รับอาหารเสริม 
(นม) 

-เด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
สุขภาพรํางกายที่
สมบูรณ์แข็งแรง 

งานการศึกษา 

6 โครงการอาหารเสริม
(นม)สําหรับนักเรียน
โรงเรียนในเขต
เทศบาล 
 

เพื่อสํงเสริมให๎เด็ก
นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรงได๎รับสารอาหาร
ครบถ๎วน 

จัดซื้ออาหารเสริม
(นม)ตามหนังสือสั่ง
การของกรมสํงเสริม
การปกครองท๎องถิ่น
ให๎กับโรงเรียนสังกัด 
สพฐ,  ในเขต
เทศบาล 

1,434,160 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

 

1,434,160 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

 

1,434,160 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

 

1,434,160 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

 

-ร๎อยละเด็กนักเรียนที่
ได๎รับอาหารเสริม 
(นม) 

-นักเรียนของ
โรงเรียนในเขต
เทศบาลได๎รับ
ประทานอาหาร
ครบทั้ง 5 หมูํทํา
ให๎มีสุชภาพ
รํางกายสมบูรณ์
แข็งแรง 

งาน 
การศึกษาฯ 
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  3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   3.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
(บาท) ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 
7 โครงการอาหาร

กลางวันสําหรับเด็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อสํงเสริมสุขภาพเด็ก
เล็กให๎ได๎รับสารอาหาร
ครบถ๎วน 5 หมูํ 

เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขต
เทศบาลตําบลคําอา
ฮวน จํานวน 8 ศูนย์ 

1,629,600 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

 

1,629,600 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

 

1,629,600 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

 

1,629,600 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

 

-ร๎อยละเด็กนักเรียนที่
ได๎รับอาหารเสริม (นม) 

-เด็กของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีสุขภาพรํางกายที่
สมบูรณ์แข็งแรง 

งาน 
การศึกษาฯ 

8 โครงการอาหาร
กลางวันสําหรับเด็ก
นักเรียนในโรงเรียน
สังกัด สพฐ.ในเขต
เทศบาลตําบลคําอา
ฮวน 

เพื่อสํงเสริมสุขภาพเด็ก
เล็กให๎ได๎รับสารอาหาร
ครบถ๎วน 5 หมูํ 

อุดหนุนคําอาหาร
กลางวันให๎กับ
โรงเรียน สังกัด 
สพฐ.ที่อยูํในเขตทต.
คําอาฮวน 

3,152,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

 

3,152,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

 

3,152,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

 

3,152,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

 

-ร๎อยละเด็กนักเรียนที่
ได๎รับอาหารเสริม 
(นม) 

-นักเรียนของ
โรงเรียนในเขต
เทศบาลได๎รับ
ประทานอาหารครบ
ทั้ง 5 หมูํทําให๎มี
สุขภาพรํางกาย
สมบูรณ์แข็งแรง 

งาน 
การศึกษาฯ 

9 โครงการกํอสร๎างรั้ว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตตําบลคําอาฮวน 

-เพื่อปูองกันไมํให๎เด็กว่ิง
ออกไปเลํนด๎านนอกของ
บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
-เพื่อปูองกันอุบัติเหตุที่จะ
เกิดขึ้นกับเด็ก 

-กํอสร๎างรั้วรอบ
บริเวณศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
- บ๎านคําอาฮวน 
- บ๎านโคกสูง 

- 200,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

 

- - -นักเรียนได๎รับความ
ปลอดภัย 

-เด็กสามารถดําเนิน
ชีวิตและเรียนรู๎อยําง
มีความสุขตาม
พัฒนาการและมี
ความปลอดภัยขณะ
อยูํในบริเวณศูนย์ฯ 

กองชําง 
งาน
การศึกษาฯ 
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 3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
(บาท) ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะ

ได๎รับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 
1 จัดงานวันพํอแหํงชาติ เพื่อสํานึกในพระมหา

กรุณาธิคุณ 
ประชาชนในเขตตําบล
คําอาฮวน 

30,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

30,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

30,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

30,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

จํานวนร๎อยละ50 ของ
ผู๎เข๎ารํวมโครงการ 

ประชาชนรํวม
กิจกรรมและ
สํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ 

งานการศึกษา 

2 จัดงานวันแมํแหํงชาต ิ เพื่อสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ 

ประชาชนในเขตตําบล
คําอาฮวน 

30,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

30,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

30,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

30,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

จํานวนร๎อยละ50 ของ
ผู๎เข๎ารํวมโครงการ 

ประชาชนรํวม
กิจกรรมและ
สํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ 

งานการศึกษา 

3 สืบสานงานประเพณี
บุญบั้งไฟ 

เพื่ออนุรักษ์และสืบ
สานศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณ ี

ประชาชนในเขตตําบล
คําอาฮวน 

300,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

300,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

300,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

300,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

จํานวนร๎อยละ50 ของ
ผู๎เข๎ารํวมโครงการ 

ประชาชนในแตํ
ละหมูํบ๎านได๎รํวม
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท๎องถิ่น 

งานการศึกษา 

4 เข๎าคํายวิปัสสนา
กรรมฐาน บ๎านหนอง
แต๎  

เพื่อสํงเสริมและ
สนับสนุนการมีสํวน
รํวมในกิจกรรมด๎าน
ศาสนา 
 

อุดหนุนงบประมาณให๎
คณะกรรมการบ๎าน
หนองแต๎จัดกิจกรรมการ
เข๎าคํายวิปัสสนา
กรรมฐานบ๎านหนองแต ๎

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จํานวนร๎อยละ50 ของ
ผู๎เข๎ารํวมโครงการ 

ประชาชนในแตํ
ละหมูํบ๎านได๎รํวม
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท๎องถิ่น 
 

งานการศึกษา 
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  3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
(บาท) ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะ

ได๎รับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 
5 บุญผะเหวดบ๎านโนน

สะอาด 
เพื่ออนุรักษ์และสืบ
สานศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี
ของท๎องถิ่นให๎สืบ
ทอดตํอไปอยําง
ยั่งยืน 

 

อุดหนุนงบประมาณให๎
คณะกรรมการบ๎านโนน
สาอาดจัดกิจกรรมตาม
โครงการบุญผะเหวด
จํานวน  1  ครั้ง 

30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนร๎อยละ50 ของ
ผู๎เข๎ารํวมโครงการ 

ประชาชนใน
ท๎องถิ่นได๎มีโอกาส
รํวมในกิจกรรม
สํงเสริมประเพณี 
อันดีงามสืบตํอไป 

งานการศึกษา 

6 ประเพณีลอยกระทง
บ๎านคําเม็ก 

อุดหนุนงบประมาณให๎
คณะกรรมการบ๎าน
โนนสาอาดจัด
กิจกรรมตามโครงการ
บุญผะเหวด 

เพื่อเป็นการสํงเสริม 
อนุรักษ์ประเพณีงานวัน
ลอยกระทงให๎คงอยูํ
สืบไป 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนร๎อยละ50 ของ
ผู๎เข๎ารํวมโครงการ 

-ได๎สํงเสริม 
อนุรักษ์ประเพณี
งานวันลอยกระทง
ให๎คงอยูํสืบไป 

งานการศึกษา 

7 การจัดกิจกรรมบุญ
ประเพณีที่เป็น
เอกลักษณ์ประจํา
หมูํบ๎าน 

-เพื่อสนับสนุนการจัด
กิจกรรมด๎านการ
ศาสนา อนุรักษ์
วัฒนธรรมของท๎องถิ่น 

อุดหนุนงบประมาณ
ให๎กับคณะกรรมการ
หมูํบ๎านในเขตตําบลคํา
อาฮวน 16 หมูํบ๎าน 
บ๎านละ 1 ครั้ง 
 

130,000 130,000 130,000 130,000 จํานวนร๎อยละ50 ของ
ผู๎เข๎ารํวมโครงการ 

-ประชาชนในแตํ
ละหมูํบ๎านได๎รํวม
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีของ
ท๎องถิ่น 
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
(บาท) ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะ

ได๎รับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 
8 คํายคุณธรรม

จริยธรรม 
เพื่ออบรมคุณธรรม
จริยธรรมให๎กับ
เยาวชน 

เด็กและเยาวชนในเขต
ตําบลคําอาฮวน 

20,000 - 20,000 - จํานวนร๎อยละ50 ของ
ผู๎เข๎ารํวมโครงการ 

เด็กมีคุณธรรม
และจริยธรรมอันดี
งาม 

งานการศึกษา 

9. อบรมการทําพาน
บายศร ี

เพื่ออบรมให๎ความรู๎แกํ
บุคคลทั่วไปและ
เยาวชน 

ประชาชนในเขตตําบล
คําอาฮวน ม.1-16 

10,000 - 10,000 - จํานวนผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

สามารถสืบสาน
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

งานการศึกษา 

10 หมูํบ๎านรักษาศีล 5 เพื่อรณรงค์เรื่องการ
ฝึกฝนสร๎างนิสัยที่ดี 
โดยการ “คิดดี พูดดี 
ท าดี” 

นําธรรมะไปสูํ
ภาคปฏิบัติ โดยเฉพาะ
อยํางยิ่งหลักศีล 5 
ครอบครัวอบอํุน เด็ก
และเยาวชนหํางไกลยา
เสพติด และอบายมุข
ตํางๆพระพุทธศาสนา
เจริญรุํงเรือง 

15,000 15,000 15,000 15,000 จํานวนร๎อยละ50 ของ
ผู๎เข๎ารํวมโครงการ 

ครอบครัวอบอํุน 
เด็กและเยาวชน
หํางไกลยาเสพติด 
และอบายมุข
ตํางๆ
พระพุทธศาสนา
เจริญรุํงเรือง 

งานการศึกษา 

11 แขํงขันกีฬาเซปัก
ตะกร๎อคําอาฮวนคัพ 

เพื่อสํงเสริมให๎
ประชาชนมีสุขภาพ
รํางกายที่แข็งแรง 

ประชาชนในเขตตําบล
คําอาฮวน 

30,000 - 30,000 - จํานวนร๎อยละ50 ของ
ผู๎เข๎ารํวมโครงการ 

ประชาชนมี
สุขภาพรํางกายที่
แข็งแรง 

งานการศึกษา 

12 จัดหาอุปกรณ์กีฬา
ชุมชน 

เพื่อสํงเสริมให๎
ประชาชนมีสุขภาพ
รํางกายที่แข็งแรง 

ประชาชนในเขตตําบล
คําอาฮวน 

- 100,000 - - จํานวนร๎อยละ50ของ
ประชาชนในเขตตําบล
คําอาฮวน 

ประชาชนมี
สุขภาพรํางกายที่
แข็งแรง 

งานการศึกษา 

 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   -    
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่6 เสริมสร๎างการบริหารจัดตามหลักธรรมาภิบาล  
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร 
  4.1.แผนงานบริหารทั่วไป 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา (บาท) 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

 

2562 

 

2563 

 

2564 

 

1 คําใช๎จํายสําหรับการ
เลือกตั้ง หรือการทํา
ประชาพิจารณ์ ประชามติ
ตํางๆ 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายสําหรับ
การเลือกตั้งท่ัวไปหรือ
เลือกตั้งซํอมฯ ในระดับ
ท๎องถิ่นและระดับชาติ 
การทําประชาพิจารณ์ 
ประชามติตํางๆ 

การเลือกตั้ง 
การทําประชา

พิจารณ์ 
ประชามติตํางๆ 

ตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

50,000 

(เทศบาล) 
งบโดยประมาณ 

50,000 

(เทศบาล) 
งบโดยประมาณ 

50,000 

(เทศบาล) 
งบโดยประมาณ 

50,000 

(เทศบาล) 
งบโดยประมาณ 

ร๎อยละ 60 
ของผู๎มีสิทธิ
เลือกตั้งไป
เลือกตั้ง 

ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขได๎รับ
การพัฒนา 

สํานักปลัด  
กองคลัง 

กองวิชาการฯ 

 

2 สนับสนุนการบริหารงาน
ด๎านคําใช๎สอยท่ีนอกเหนือ  
จากโครงการ คํา
สาธารณูปโภคให๎แกํสํวน
งานตํางๆ ฯลฯ 

เพื่อสนับสนุนคําใช๎สอย
ตํางๆเพื่อดําเนินการตาม
อํานาจหน๎าที่ 

ทุกสํวนงาน 
 

150,000 

(เทศบาล) 
งบโดยประมาณ 

150,000 

(เทศบาล) 
งบโดยประมาณ 

150,000 

(เทศบาล) 
งบโดยประมาณ 

150,000 

(เทศบาล) 
งบโดยประมาณ 

ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
ที่สูงข้ึน 

การบริหารงานของ 
เทศบาล มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

สํานักปลัด  
กองคลัง     

กองวิชาการฯ 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร 
   4.1.แผนงานบริหารทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา (บาท) ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

3 สนับสนุนการบริหารงาน
ด๎านคําวัสดุให๎แกํสํวนงาน
ตํางๆ โครงการจัดซื้อวัสดุ
ตํางๆตามอํานาจหน๎าท่ี 
เพื่อใช๎ในสํานักงานและ
บริการสาธารณะ 

เพื่อสนับสนุนคําวัสดตุํางๆ
เพื่อดําเนินการตามอํานาจ
หน๎าท่ี 

ทุกสํวนงาน 

 

150,000 

(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

150,000 

(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

150,000 

(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

150,000 

(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานท่ีสูงขึ้น 

การบริหารงานของ
เทศบาล  มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

สํานักปลัด  
กองคลัง     

กองวิชาการฯ 

4 สนับสนุนการบริหารงาน
ด๎านคําครุภัณฑ์ตํางๆให๎แกํ
สํวนงานตํางๆ เพื่อ
ดําเนินการตามอํานาจ
หน๎าท่ี  

เพื่อสนับสนุนคําครุภัณฑ์
ตํางๆเพื่อดําเนินการตาม
อํานาจหน๎าที่ 

ทุกสํวนงาน 

 

500,000 

(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

500,000 

(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

500,000 

(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

500,000 

(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานท่ีสูงขึ้น 

การบริหารงานของ 
ทต. มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

สํานักปลัด  
กองคลัง     

กองวิชาการฯ 

5 โครงการประเมินความพึง
พอใจของผู๎มารับบริการ
ปฏิบัติงานของ ทต.คําอา
ฮวน 

จ๎างสถาบันท่ีเป็นกลางเป็น
สํารวจความพึงพอใจของผู๎
มารับบริการปฏิบัติงาน
ของ ทต.คําอาฮวน 

พื้นที่ตําบล 

คําอาฮวน 

15,000 

(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

15,000 

(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

15,000 

(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

15,000 

(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

ทต.คําอาฮวนผําน
เกณฑ์ประเมินทุก
ด๎านที่ประเมิน 

ทราบความพึงพอใจ
ของผู๎มารับบริการที่มี
ตํอการปฏิบัติงาน
ของ ทต.คําอาฮวน 

สํานักปลัด  
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร 
   4.1.แผนงานบริหารทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา (บาท) ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

6 โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงาน ฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรม 

เพื่อพัฒนาความรู๎
ความสามารถแกํผู๎เข๎ารับ
การฝึกอบรมและทัศน
ศึกษาดูงาน ตลอดจนสร๎าง
คุณธรรมจริยธรรม 

ผู๎บริหาร 
พนักงาน 
ผู๎นําชุมชน 
กลุํมตํางๆ 

250,000 

(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

250,000 

(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

250,000 

(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

250,000 

(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

ร๎อยละ 100 ของ
ผู๎บริหาร พนักงาน 
ผู๎นําชุมชน 
กลุํมตํางๆ ได๎รับ
การพัฒนา 

นําความรู๎มาพัฒนา
ท๎องถิ่น 

สํานักปลัด  

7 โครงการจัดทําแผนท่ีภาษี -เพื่อจัดเก็บภาษีให๎ถูกต๎อง 
ครบถ๎วน และเป็นธรรม 
-การจัดเก็บภาษีเป็นระบบ
มีขั้นตอนท่ีถูกต๎อง 

-ประชาชนใน
เขตพื้นท่ีตําบล

คําอาฮวน 
-ประชาชนท่ีมี
ที่ดินในเขต

ตําบลคําอาฮวน 

20,000 

(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- 20,000 

(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- ร๎อยละ 95 ของ
ยอดลูกหนี้ท้ังหมด 

-จัดเก็บภาษีได๎
ครบถ๎วนถูกต๎อง 

กองคลัง 

8 โครงการจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ์องค์กร 
 

-เพื่อเผยแพรํ
ประชาสัมพันธ์การ
ดําเนินงานของเทศบาล 

-จัดทําวารสาร
รายงานการ

ดําเนินงานของ
เทศบาลจํานวน 

30,000 

(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

30,000 

(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

30,000 

(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

30,000 

(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนวารสารที่
จัดทํา 

ประชาชนสามารถ
ติดตามแผลการ
ดําเนินงานของ ทต.
ได๎จากวารสาร 

กองวิชาการ
และแผนงาน 
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  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร 
   4.1.แผนงานบริหารทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา (บาท) ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

9 เสริมสร๎างการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตใน
การปฏิบัติงาน 

เพื่อเสริมสร๎างพฤติกรรม
และวิธีการทํางานท่ีสุจริต
โปรํงใส มีจิตสําสึก 
คํานิยม และวัฒนธรรม
เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต 
มุํนมั่นทํางานอยํางมี
ประสิทธิภาพของ
ข๎าราชการและเจ๎าหน๎าท่ี 
ทต.คําอาฮวน 

ทุกสํวนงาน 

 

12,000 

(เทศบาล) 
งบโดยประมาณ 

12,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

12,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

12,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

ร๎อยละ 60 ของ
ข๎าราชการ
การเมือง พนักงาน
เทศบาล 

ข๎าราชการฯ 
พนักงานเทศบาล 
ตระหนักและให๎
ความสําคัญในการ
ประพฤติปฏิบัติโดย
ยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

10 โครงการจัดทําเว็ปไซต์
เทศบาลตําบลคําอาฮวน 

-เพื่อเพ่ิมชํองทางการ
ประชาสัมพันธ์ 
ติดตํอสื่อสาร 

เชําพ้ืนท่ี
จัดทําเว็ปไซต์
เทศบาลตําบล

คําอาฮวน 

40,000 40,000 40,000 40,000 -จํานวนผู๎เข๎าชม มีชํองทางการ
ประชาสัมพันธ์
องค์กรเพิ่มขึ้น 

กองวิชาการ
และแผนงาน 
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  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร 
   4.1.แผนงานบริหารทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา (บาท) ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

11 โครงการอบรมช้ีแจง การ
จัดทําพัฒนาท๎องถิ่น/แผน
ชุมชนตําบลคําอาฮวน 

-เพื่อทําความเข๎าใจในการ
จัดทําแผนแกํประชาชนใน
หมูํบ๎านทีม่ีสํวนรํวมในการ
จัดทําแผนพัฒนาฯ 

จัดประชุมช้ีแจง
เพื่อทําความ
เข๎าใจการจัดทํา
แผนพัฒนา 

- - - 5,000 จํานวนผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

ผู๎มีสํวนรํวมในการ
จัดทําแผนเข๎าใจ
ขั้นตอนและวิธีการ
จัดทําแผนพัฒนา
เพิ่มขึ้น 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

12 โครงการประชุมประชาคม
หมูํบ๎านและระดับตําบล
เพื่อจัดทําแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น 

-เพื่อให๎ประชาชนใน
หมูํบ๎านมีสํวนรํวมในการ
จัดทําแผนพัฒนาท๎องถิ่น
สี่ปี  

-จัดเวที
ประชาคม
หมูํบ๎าน 
-จัดเวที
ประชาคม
ระดับตําบล 

- - - 30,000 จํานวนผู๎เข๎ารํวม
ประชาคม 

สามารถรวบรวม
ปัญหา  โครงการ
ตํางๆ จากหมูํบ๎าน
เพื่อบรรจุใน
แผนพัฒนาฯ 

กองวิชาการ
และแผนงาน 

13 โครงการศูนย์ข๎อมูล
ขําวสารเทศบาลตําบลคํา
อาฮวน 

-เพื่อเพ่ิมชํองทาง
การศึกษาข๎อมูลให๎กับ
ประชาชนท่ัวไป 

-ปรับปรุงศูนย์
ข๎อมูลขําวสาร
ให๎ข๎อมูลเป็น
ปัจจุบัน 

5,000 - - - -จํานวนข๎อมูล
ขําวสารในศูนย์ฯ 
เป็นปัจจุบัน 

-มี่ชํองทางการให๎
ข๎อมูลขําวสาร
เพิ่มขึ้น 

กองวิชาการ
และแผนงาน 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร 
   4.2.แผนงานการรักษาความสงบภายใน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา (บาท) ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

1 สนับสนุนการบริหารงาน
ด๎านคําใช๎สอยท่ีนอกเหนือ  
จากโครงการ ตํางๆ 

เพื่อสนับสนุนคําใช๎สอย
ตํางๆเพื่อดําเนินการตาม
อํานาจหน๎าที่ 

ทุกสํวนงาน 

 

250,000
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

250,000
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

250,000
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

250,000
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานท่ีสูงขึ้น 

การบริหารงานของ 
เทศบาล มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

สํานักปลัด  
งานปูองกันฯ 

2 สนับสนุนการบริหารงาน
ด๎านคําวัสดุตํางๆ ตาม
อํานาจหน๎าที่ เพื่อใช๎ใน
สํานักงานและบริการ
สาธารณะ 

เพื่อสนับสนุนคําวัสดตุํางๆ
เพื่อดําเนินการตามอํานาจ
หน๎าท่ี 

ทุกสํวนงาน 

 

10,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานท่ีสูงขึ้น 

การบริหารงานของ
เทศบาล  มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

สํานักปลัด  
งานปูองกันฯ 

3 สนับสนุนการบริหารงาน
ด๎านคําครุภัณฑ์ตํางๆ เพื่อ
ดําเนินการตามอํานาจ
หน๎าท่ี  

เพื่อสนับสนุนคําครุภัณฑ์
ตํางๆเพื่อดําเนินการตาม
อํานาจหน๎าที่ 

ทุกสํวนงาน 

 

 

- 30,000 - 30,000 ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานท่ีสูงขึ้น 

การบริหารงานของ 
ทต. มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

สํานักปลัด  
งานปูองกันฯ 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร 
   4.3.แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา (บาท) ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

1 สนับสนุนการบริหารงาน
ด๎านคําใช๎สอยท่ีนอกเหนือ  
จากโครงการ ตํางๆ 

เพื่อสนับสนุนคําใช๎สอย
ตํางๆเพื่อดําเนินการตาม
อํานาจหน๎าที่ 

ทุกสํวนงาน 

 

50,000
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

50,000
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

250,000
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

250,000
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานท่ีสูงขึ้น 

การบริหารงานของ 
เทศบาล มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

สํานักปลัด  
งานการศึกษา 

2. โครงการสนับสนุน
คําใช๎จํายการบริหาร
สถานศึกษาเป็นคํา
สาธารณูปโภค 

-เพื่อเป็นการสนับสนุน
คําใช๎จํายของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในเขตตําบลคําอา
ฮวน 

-สนับสนุน
งบประมาณ
เพื่อให๎ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
นําไปใช๎จํายคํา
ไฟ และคําน้ํา
แหํงละ 3,600 
บาท 

35,400 35,400 35,400 35,400 -จํานวน
งบประมาณที่
สนับสนุน 

-ได๎แบํงเบาภาระ
คําใช๎จํายในเรื่องคํา
ไฟฟูา คํานํ้าประปา 
หรือน้ําด่ืม 

สํานักปลัด  
งานการศึกษา 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร 
   4.4.แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา (บาท) ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

1 สนับสนุนการบริหารงาน
ด๎านคําใช๎สอยท่ีนอกเหนือ  
จากโครงการ ตํางๆ 

เพื่อสนับสนุนคําใช๎สอย
ตํางๆเพื่อดําเนินการตาม
อํานาจหน๎าที่ 

ทุกสํวนงาน 

 

250,000
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

250,000
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

250,000
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

250,000
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานท่ีสูงขึ้น 

การบริหารงานของ 
เทศบาล มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

สํานักปลัด  
งานสาธารณสุข 

2 สนับสนุนการบริหารงาน
ด๎านคําวัสดุตํางๆ ตาม
อํานาจหน๎าที่ เพื่อใช๎ใน
สํานักงานและบริการ
สาธารณะ 

เพื่อสนับสนุนคําวัสดตุํางๆ
เพื่อดําเนินการตามอํานาจ
หน๎าท่ี 

ทุกสํวนงาน 

 

10,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานท่ีสูงขึ้น 

การบริหารงานของ
เทศบาล  มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

สํานักปลัด  
งานสาธารณสุข 

3 สนับสนุนการบริหารงาน
ด๎านคําครุภัณฑ์ตํางๆ เพื่อ
ดําเนินการตามอํานาจ
หน๎าท่ี  

เพื่อสนับสนุนคําครุภัณฑ์
ตํางๆเพื่อดําเนินการตาม
อํานาจหน๎าที่ 

ทุกสํวนงาน 

ม.1-16 

 

- - - - ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานท่ีสูงขึ้น 

การบริหารงานของ 
ทต. มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

สํานักปลัด  
งานสาธารณสุข 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร 
   4.5.แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา (บาท) ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

1 สนับสนุนการบริหารงาน
ด๎านคําใช๎สอยท่ีนอกเหนือ  
จากโครงการ ตํางๆ 

เพื่อสนับสนุนคําใช๎สอย
ตํางๆเพื่อดําเนินการตาม
อํานาจหน๎าที่ 

ทุกสํวนงาน 

 

150,000
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

150,000
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

150,000
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

150,000
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานท่ีสูงขึ้น 

การบริหารงานของ 
เทศบาล มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

กองชําง 

2 สนับสนุนการบริหารงาน
ด๎านคําวัสดุตํางๆ ตาม
อํานาจหน๎าที่ เพื่อใช๎ใน
สํานักงานและบริการ
สาธารณะ 

เพื่อสนับสนุนคําวัสดตุํางๆ
เพื่อดําเนินการตามอํานาจ
หน๎าท่ี 

ทุกสํวนงาน 

 

10,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานท่ีสูงขึ้น 

การบริหารงานของ
เทศบาล  มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

กองชําง 

3 สนับสนุนการบริหารงาน
ด๎านคําครุภัณฑ์ตํางๆ เพื่อ
ดําเนินการตามอํานาจ
หน๎าท่ี  

เพื่อสนับสนุนคําครุภัณฑ์
ตํางๆเพื่อดําเนินการตาม
อํานาจหน๎าที่ 

ทุกสํวนงาน 

ม.1-16 

 

- - - - ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานท่ีสูงขึ้น 

การบริหารงานของ 
ทต. มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

กองชําง 
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  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร 
   4.6.แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา (บาท) ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

1 สนับสนุนการบริหารงาน
ด๎านคําใช๎สอยท่ีนอกเหนือ  
จากโครงการ ตํางๆ 

เพื่อสนับสนุนคําใช๎สอย
ตํางๆเพื่อดําเนินการตาม
อํานาจหน๎าที่ 

ทุกสํวนงาน 

 

250,000
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

250,000
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

250,000
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

250,000
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานท่ีสูงขึ้น 

การบริหารงานของ 
เทศบาล มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

สํานักปลัด  
งานการศึกษา 

2 สนับสนุนการบริหารงาน
ด๎านคําวัสดุตํางๆ ตาม
อํานาจหน๎าที่ เพื่อใช๎ใน
สํานักงานและบริการ
สาธารณะ 

เพื่อสนับสนุนคําวัสดตุํางๆ
เพื่อดําเนินการตามอํานาจ
หน๎าท่ี 

ทุกสํวนงาน 

 

10,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานท่ีสูงขึ้น 

การบริหารงานของ
เทศบาล  มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

สํานักปลัด  
งานปูองกันฯ 

3 สนับสนุนการบริหารงาน
ด๎านคําครุภัณฑ์ตํางๆ เพื่อ
ดําเนินการตามอํานาจ
หน๎าท่ี  

เพื่อสนับสนุนคําครุภัณฑ์
ตํางๆเพื่อดําเนินการตาม
อํานาจหน๎าที่ 

ทุกสํวนงาน 

ม.1-16 

 

- - - - ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานท่ีสูงขึ้น 

การบริหารงานของ 
ทต. มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

สํานักปลัด  
กองคลัง     

กองวิชาการฯ 
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  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร 
   4.7 แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผํานมา(บาท) ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 
1 เงินสมทบกองทุน

ประกันสังคม 
เพื่อจํายเป็นเงินสมทบเข๎า
กองทุนประกันสังคมให๎กับ
พนักงานจ๎าง พนักงานจ๎าง
ตามภารกิจ ผู๎ชํวยครูผู๎ดูแลเด็ก 
และผู๎ดูแลเด็ก 

กองทุนประกันสังคมให๎กับ
พนักงานจ๎าง พนักงานจ๎าง
ตามภารกิจ ผู๎ชํวยครู
ผู๎ดูแลเด็ก และผู๎ดูแลเด็ก 

233,800 233,800 233,800 233,800 จํายเป็นเงินสมทบเข๎า
กองทุนประกันสังคม
ร๎อยละ 100 

สมทบเข๎ากองทุน
ประกันสังคม 

สํานักปลัดฯ 

2 เงินสมทบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพท๎องถิ่น 

เพื่อจํายเป็นเงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพท๎องถิ่น 

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพท๎องถิ่น 

240,000 240,000 240,000 240,000 จํายเป็นเงินสมทบเข๎า
กองทุนประกันสุขภาพ
ท๎องถิ่นได๎ร๎อยละ 100 

สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ท๎องถิ่น 

งาน
สาธารณสุขฯ 

3 เงินคําบํารุง
สันนิบาตเทศบาล
แหํงประเทศไทย 

เพื่อจํายเป็นเงินคําบํารุง
สันนิบาตเทศบาลแหํงประเทศ
ไทย 

สันนิบาตเทศบาลแหํง
ประเทศไทย 

50,000 50,000 50,000 50,000 จํายเป็นเงินคําบํารุง
สันนิบาตเทศบาลแหํง
ประเทศไทยได๎ร๎อยละ 
100 

บํารุงสันนิบาต
เทศบาลแหํง
ประเทศไทย 

กองคลัง 

4 เงินทุนการศึกษา
หลักสูตรศึกษา
ศาตรบัณฑิต 
สาขาการศึกษา
ปฐมวัย 

เพื่อจํายเป็นเงินทุนการศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาตรบัณฑิต 
สาขาการศึกษาปฐมวัย 

นักศึกษาทุนการศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาตร
บัณฑิต สาขาการศึกษา
ปฐมวัย จํานวน 1 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 จํายเป็นเงิน
ทุนการศึกษาหลักสูตร
ศึกษาศาตรบัณฑิต 
สาขาการศึกษา
ปฐมวัยได๎ร๎อยละ 100 

นักศึกษา
ทุนการศึกษา
หลักสูตรศึกษา
ศาตรบัณฑิต สาขา
การศึกษาปฐมวัย  

สํานักปลัดฯ 

5 โครงการ
สนับสนุนกองทุน
บําเหน็จบํานาญ 

-เพื่อสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญของข๎าราชการ
ท๎องถิ่น 

-จํายเงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญ
ข๎าราชการท๎องถิ่น 

500,000 500,000 500,000 500,000 -ร๎อยละของ
ข๎าราชการที่ได๎รับการ
สมทบกองทุน 

- สมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญ
ข๎าราชการท๎องถิ่น 

กองคลัง 

 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 ยกระดับมาตรฐานการเกษตรและตํอยอดเพ่ือเพ่ิมมูลคําและ ยุทธศาสตร์ที่3 พัฒนาการทํองเที่ยวตามวิถีชีวิตลุํมน้ําโขง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่2 เสริมสร๎างเศรษฐกิจและการทํองเที่ยวและ 3เสริมสร๎างการเกษตรให๎มีประสิทธิภาพอยํางยั่งยืน 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน การค้า และการเกษตร 
  5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผํานมา(บาท) ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ หนํวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 
1 โครงการปลูกผัก

สวนครัวรั้วกินได๎ 
-เพื่อสร๎างแหลํงอาหารให๎กับ
ครอบครัวโดยที่ไมํต๎องเสีย
คําใช๎จํายในปริมาณที่สูง 
-เพื่อบรรเทาปัญหาด๎าน
รายจํายให๎กับครอบครัวในภาวะ
เศรษฐกิจท่ีมีคําครองชีพสูง 

-จัดฝึกอบรม รับฟังการ
ช้ีแจงแนวทางการปลูกพืช
ให๎เหมาะสมกับฤดูกาล 
-จัดหาพันธุ์พืชให๎กับ
ครอบครัวที่ไมํผํานเกณฑ์ 
จปฐ. ตามความต๎องการ 

20,000 20,000 20,000 20,000 -ร๎อยละรายได๎
ครัวเรือนท่ีเพิ่มขึ้น 

-เพิ่มแหลํงอาหาร
ให๎กับครอบครัวที่
ตกเกณฑ์ จปฐ. 
-เพิ่มรายได๎ให๎กับ
ครอบครัว 
 

กองสวัสดิการ
และสังคม 

 

2 โครงการอบรม
การผลิตปุ๋ย
อินทรีย์และปุ๋ย
ชีวภาพ 

-เพื่อให๎เกิดการรวมกลุํมของ
เกษตรกร 
-เพื่อลดต๎นทุนการผลิตของ
เกษตรกร 
-เพื่อเสริมสร๎างความรู๎ในการ
ผลิตปุ๋ยใช๎เองและรายได๎ให๎
เกษตรกร 
-เพื่อสํงเสริมให๎เกษตรกรใช๎วัสดุ
เหลือใช๎ทางการเกษตรให๎เกิด
ประโยชน์ 

-จัดการฝึกอบรม
เกษตรกร เยาวชนจากทุก
หมูํบ๎าน 
จํานวน  50 คน 

24,000 24,000 24,000 24,000 -ร๎อยละรายได๎ภาค
เกษตรเพิ่มขึ้น 

-เกษตรกรมีความรู๎
ในการผลิตปุ๋ย
ชีวภาพใช๎เองได๎ 
-เกษตรกรสามารถ
ลดต๎นทุนการผลิต
และมีรายได๎เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการ
และสังคม 
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 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน การค้า และการเกษตร 
  5.2 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
(บาท) ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 
1 กํอสร๎างฝายน้ําล๎น เพื่อปรับปรุงฝายน้ําล๎น 

หมูํที่ 1 บ๎านคําอาฮวน 
 

นานายประสิทธ์ิ  
พันธะ 

950,000 
งบ

โดยประมาณ 

- - - ร๎อยละของประชาชน
ที่ได๎ใช๎ประโยชน ์

ประชาชนมีแหลํงน้ํา
เพื่อการเกษตร
เพิ่มขึ้น 

กองชําง 

2 ปรับปรุงฝายน้ําล๎น
ห๎วยง้ิว 

เพื่อปรับปรุงฝายน้ําล๎น
ห๎วยง้ิวหมูํที่ 3 บ๎านคํา
เขือง 

จากนานายไพศาล  
ศรีวิชา 

200,000 
งบ

โดยประมาณ 

- - - ร๎อยละของประชาชน
ที่ได๎ใช๎ประโยชน ์

ประชาชนมีแหลํงน้ํา
เพื่อการเกษตร
เพิ่มขึ้น 

กองชําง 

3 หมูํ 5 
ขุดลอกห๎วยทราย 

เพื่อขุดลอกห๎วยทราย 
หมูํที่ 5 บ๎านดงมัน 

จากท่ีนานายสําเภา  
คําโยธา ถึงนานาย
สังวาล  ศรศิลป ์

- 500,000 
งบ
โดยประมาณ 

- - ร๎อยละของประชาชน
ที่ได๎ใช๎ประโยชน ์

ประชาชนมีแหลํงน้ํา
เพื่อการเกษตร
เพิ่มขึ้น 

กองชําง 

4 
 

หมูํ 6 
กํอสร๎างฝายน้ําล๎น
ห๎วยง้ิว 

เพื่อกํอสร๎างฝายน้ําล๎น 
ลําห๎วยง้ิว 
หมูํที่ 6 บ๎านคําเม็ก 

ฝายน้ําล๎นลําห๎วยง้ิว 
นานายเฉย  
รู๎รอบ 

- 950,000 
งบ
โดยประมาณ 

- - ร๎อยละของประชาชน
ที่ได๎ใช๎ประโยชน ์

ประชาชนมีแหลํงน้ํา
เพื่อการเกษตร
เพิ่มขึ้น 

กองชําง 

5 กํอสร๎างฝายน้ําล๎น
ห๎วยตะงอ 

เพื่อกํอสร๎างฝายน้ําล๎น 
ลําห๎วยตะงอ 
หมูํที่ 6 บ๎านคําเม็ก 

ฝายน้ําล๎นลําห๎วย 
ตะงอ นานายปรานี  
อาจหาญ 

- - 950,000 
งบ

โดยประมาณ 

- ร๎อยละของประชาชน
ที่ได๎ใช๎ประโยชน ์

ประชาชนมีแหลํงน้ํา
เพื่อการเกษตร
เพิ่มขึ้น 

กองชําง 

6 
 

หมูํ 7 
ขุดลอกห๎วยตะงอ 

เพื่อขุดลอกห๎วยตะงอ 
หมูํที่ 7 บ๎านโนนสะอาด 

ขุดลอกห๎วยตะงอ 
ระยะทาง 1,200 
เมตร 

- - 1,200,000 
งบ

โดยประมาณ 

- ขุดลอกห๎วยได๎ร๎อยละ 
20 ของหมูํบ๎าน 

ประชาชนมีแหลํงน้ํา
เพื่อการเกษตร
เพิ่มขึ้น 

กองชําง 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน การค้า และการเกษตร 
   5.2 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
(บาท) ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะ

ได๎รับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 
7 ขุดลอกห๎วยนา

มะเขือง 
เพื่อขุดลอกห๎วยนา
มะเขือง 
หมูํที่ 7 บ๎านโนนสะอาด 

ขุดลอกห๎วยนามะเขือง 
ระยะทาง 1,000 เมตร 

- - - 1,000,000 
งบ

โดยประมาณ 

ขุดลอกห๎วยได๎ร๎อยละ 
20 ของหมูํบ๎าน 

ประชาชนมีแหลํง
น้ําเพื่อการเกษตร
เพิ่มขึ้น 

กองชําง 

8 ขุดสระน้ําขนาด
เล็ก 

เพื่อขุดสระน้ําขนาดเล็ก
หมูํ8 บ๎านโคกสูงน๎อย 

ขุดสระน้ําขนาดเล็ก ใน
ที่ทํากินของเกษตรกร 
ขนาด1,200 ลูกบาศ์ก
เมตร 

- 100,000 
งบ

โดยประมาณ 

- - ขุดสระน้ําได๎ร๎อยละ 
20 ของหมูํบ๎าน 

ประชาชนมีแหลํง
น้ําเพื่อการเกษตร
เพิ่มขึ้น 

กองชําง 

9 
 

หมูํ 9 
กํอสร๎างฝายน้ําล๎น
ห๎วยตะงอ 

เพื่อกํอสร๎างฝายน้ําล๎น 
ลําห๎วยตะงอ 
หมูํที่ 9 บ๎านเหลําคราม 

ฝายน้ําล๎นลําห๎วยตะงอ 
นานายทิม 
สุกใส 

- - - 950,000 
งบ

โดยประมาณ 

กํอสร๎างฝายน้ําล๎นได๎
ร๎อยละ 20 ของ
หมูํบ๎าน 

ประชาชนมีแหลํง
น้ําเพื่อการเกษตร
เพิ่มขึ้น 

กองชําง 

10 กํอสร๎างฝายน้ําล๎น
ห๎วยตะงอ 

เพื่อกํอสร๎างฝายน้ําล๎น 
ลําห๎วยตะงอ 
หมูํที่ 9 บ๎านเหลําคราม 
 

ฝายน้ําล๎นลําห๎วยตะงอ 
นานางถนอม  ไช
ยายงค์ 
 

- - - 950,000 
งบ

โดยประมาณ 

กํอสร๎างฝายน้ําล๎นได๎
ร๎อยละ 20 ของ
หมูํบ๎าน 
 

ประชาชนมีแหลํง
น้ําเพื่อการเกษตร
เพิ่มขึ้น 

กองชําง 

11 หมูํ 10 
กํอสร๎างฝายน้ําล๎น-
ประตูระบายน้ํา 

เพื่อกํอสร๎างฝายน้ําล๎น 
ประตูระบายน้ํา 
หมูํที่ 10 บ๎านโค๎งสําราญ 
 

ฝายน้ําล๎น-ประตู
ระบายน้ําพร๎อมคันดิน
ห๎วยทรายตะวันออก 
นานายเสวย วังคะฮาต 

950,000 
งบ

โดยประมาณ 

- - - กํอสร๎างฝายน้ําล๎นได๎
ร๎อยละ 20 ของ
หมูํบ๎าน 
 

ประชาชนมีแหลํง
น้ําเพื่อการเกษตร
เพิ่มขึ้น 

กองชําง 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน การค้า และการเกษตร 
   5.2 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
(บาท) ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะ

ได๎รับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 
12 กํอสร๎างฝายน้ําล๎น เพื่อกํอสร๎างฝายน้ําล๎น 

ห๎วยทรายตะวันตก 
หมูํที่ 10 บ๎านโค๎งสําราญ 
 

ฝายน้ําล๎น-ประตู
ระบายน้ําพร๎อมคัน
ดินห๎วยทราย
ตะวันตกนานางอุดร  
คนซื่อ และนานาย
เนรมิตร วังคะฮาต 

- - 950,000 
งบ

โดยประมาณ 

- กํอสร๎างฝายน้ําล๎นได๎
ร๎อยละ 20 ของ
หมูํบ๎าน 
 

ประชาชนมีแหลํง
น้ําเพื่อการเกษตร
เพิ่มขึ้น 

กองชําง 

13 ขุดลอกหนองแต๎ฯ เพื่อขุดลอกหนองแต ๎
หมูํ 11 นิคมสหกรณ์หนอง
แต๎ 

หมูํ 11 นิคมสหกรณ์
หนองแต๎ 

- 350,000 
งบ

โดยประมาณ 

- - ขุดลอกหนองน้ําได๎
ร๎อยละ 20 ของ
หมูํบ๎าน 

ประชาชนมีแหลํง
น้ําเพื่อการเกษตร
เพิ่มขึ้น 

กองชําง 

14 กํอสร๎างฝายน้ําล๎น
ห๎วยส๎มกก 

เพื่อกํอสร๎างฝายน้ําล๎น 
ห๎วยสมกก หมูํที่ 13 บ๎าน
พรานอ๎น 

หมูํที่ 13 บ๎านพราน
อ๎น 

- - - 950,000 
งบ

โดยประมาณ 

กํอสร๎างฝายน้ําล๎นได๎
ร๎อยละ 20 ของ
หมูํบ๎าน 
 

ประชาชนมีแหลํง
น้ําเพื่อการเกษตร
เพิ่มขึ้น 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมเพ่ือเป็นฐานการพัฒนาอยํางยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร๎างประสิทธิภาพของการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล๎อม 
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  6.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
(บาท) ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 
1 
 

อบรมรณรงค์คัดแยก
ขยะมูลฝอยในชุมชน 

เพื่ออบรมให๎ความรู๎คัด
แยกขยะมูลฝอยในชุมชน 

ประชาชนท้ัง 16 
หมูํบ๎าน 

10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนร๎อยละ50 ของ
ผู๎เข๎ารํวมโครงการ 

ประชาชนได๎รับ
ความรู๎คัดแยกขยะ
มูลฝอยมากขึ้น 

งาน
สาธารณสุขฯ 

2 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์สวนสุขภาพ
ตําบลคําอาฮวน 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ และ
สภาพแวดล๎อมให๎เป็นที่
พักผํอนของประชาชน 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
สวนสุขภาพตําบล
คําอาฮวน ม.1 

100,000 
(เทศบาล) 

งบ 
โดยประมาณ 

- - - ร๎อยละ 50 ของ
ประชาชนผู๎ใช๎บริการ 

ประชาชนมีสถานท่ี
ออกกําลังกายและ
พักผํอน 

กองชําง 

3 โครงการกํอสร๎าง
อาคารฌาปนสถาน 
บ๎านโค๎งสําราญ ม.10 

- เพื่อให๎มีสถานท่ีในการ
ปฏิบัติกิจกรรมของ
พุทธศาสนิกชนเมื่อ
เสียชีวิต 
- เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร๎อยในการจัดการ
งานศพ 

- กํอสร๎างอาคาร 
ฌาปนสถาน 
จํานวน 1 แหํง 

- - - 911,000 
(เทศบาล) 

งบ 
โดยประมาณ 

ร๎อยละ 50 ของ
ประชาชนผู๎ใช๎บริการ 

ประชาชนมีสถานท่ี
ในการจัดงานศพ 

กองชําง 
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 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  6.2 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
(บาท) ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 
1 จัดการน้ําเสียใน

ชุมชน 
เพื่อจัดการน้ําเสียใน
ชุมชน 

หมูํบ๎านทั้ง 16 
หมูํบ๎าน 

5,000 5,000 5,000 5,000 จัดการน้ําเสียในชุมชนได๎
ร๎อยละ 40 ในเขตตําบลคํา
อาฮวน 

ประชาชนได๎รับการ
บริการสาธารณะที่
มีคุณภาพ 

งาน
สาธารณสุขฯ 

2 ปลูกต๎นไม๎เพื่อลด
ภาวะโลกร๎อน 

ปลูกต๎นไม๎เพื่อลด
ภาวะโลกร๎อน 

จํานวนต๎นไม๎ 1,000 
ต๎น 

5,000 5,000 5,000 5,000 จํานวนต๎นไม๎ที่เพิ่มขึ้นของ
พื้นที่ตําบลคําอาฮวน 

ประชาชนได๎รับการ
บริการสาธารณะ 

งาน
สาธารณสุขฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

ส าหรับ  อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
เทศบาลต าบลค าอาฮวน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ยุทธศาสตร์ที่ 4พัฒนาเมืองและชุมชนนําอยูํอยํางยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร๎างท๎องถิ่นเมืองนําอยูํ 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
   2.1 แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
(บาท) ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะ

ได๎รับ 

หนํวยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 

หนํวยงาน 
ที่ขอรับเงิน
อุดหนุน 2561 2562 2563 2564 

  1 
 

รับบริจาค
โลหิต 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการ
อุดหนุนท่ีทําการ
ปกครองอําเภอเมือง
มุกดาหาร 

อุดหนุนท่ีทําการปกครอง
อําเภอเมืองมุกดาหาร 

5,000 5,000 5,000 5,000 ร๎อยละ50 ของ
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

ประชาชนได๎
เข๎ารํวมบริจาค
โลหิต 

งาน
สาธารณสุข 

ที่ทําการ
ปกครอง
อําเภอเมือง
มุกดาหาร 

 
 
 

 
 
 
 
 

แบบ ผ 02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่4  พัฒนาเมืองและชุมชนนําอยูํอยํางยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร๎างเศรษฐกิจและการทํองเที่ยว 
  3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
                 3.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
(บาท) ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะ

ได๎รับ 

หนํวยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 

หนํวยงาน 
ที่ขอรับเงิน
อุดหนุน 2561 2562 2563 2564 

  1 
 

จัดกิจกรรมงาน
กาชาดและงาน
ประจําปีจังหวัด
มุกดาหาร 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายใน
การอุดหนุนท่ีทําการ
ปกครองอําเภอเมือง
มุกดาหารตามโครงการ
จัดกิจกรรมงานกาชาด
และงานประจําปี
จังหวัดมุกดาหาร  

อุดหนุนท่ีทําการ
ปกครองอําเภอเมือง
มุกดาหาร 

25,000 25,000 25,000 25,000 ร๎อยละ50 ของ
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

ประชาชนได๎เข๎า
รํวมกิจกรรมงาน
กาชาดและงาน
ประจําปีจังหวัด
มุกดาหาร 

งาน
การศึกษา 

ที่ทําการ
ปกครอง
อําเภอเมือง
มุกดาหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

เทศบาลต าบลค าอาฮวน 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่4  พัฒนาเมืองและชุมชนนําอยูํอยํางยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร๎างท๎องถิ่นเมืองนําอยูํ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและพัฒนาแหลํงน้ํา 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

- - - - - - - - - - - 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ 03 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
เทศบาลต าบลค าอาฮวน 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
(บาท) ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ 

หนํวยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 
1 กํอสร๎าง

ถนนลาดยาง 
เพื่อกํอสร๎างถนนลาดยาง ม.
7 บ๎านโนนสะอาด – บ๎านคํา
เม็ก ม. 6 ต.คําอาฮวน อ.
เมือง จ.มุกดาหาร 

ถนนลาดยางจากบ๎าน
โนนสะอาดไปบ๎านคํา
เม็ก ระยะทาง 2,127 
เมตร 

7,444,500 
งบ 

โดยประมาณ 

- - - ประชาชนร๎อยละ  80
ของทั้งสองหมูํบ๎านได๎ใช๎
ประโยชน์จากโครงการนี้ 

ประชาชนได๎รับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

 กองชําง 
เทศบาลตําบล
คําอาฮวน 

 

 
 
 
 
 

แบบ ผ 05 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ยุทธศาสตร์ที่ 5   พัฒนาเมืองและชุมชนนําอยูํอยํางยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร๎างการศึกษาดีมีมาตรฐานสากล 
 3  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  3.1  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
(บาท) ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ 

หนํวยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 
1 กํอสร๎างอาคาร

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กหลังใหมํ 

เพื่อกํอสร๎างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให๎ได๎มาตรฐาน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด 
อัมพวัน 

2,000,000 
งบ 

โดยประมาณ 

2,000,000 
งบ 

โดยประมาณ 

2,000,000 
งบ 

โดยประมาณ 

2,000,000 
งบ 

โดยประมาณ 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได๎มาตรฐาน 

มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทีไ่ด๎มาตรฐาน 

งานการศึกษา 

2 กํอสร๎างอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กหลังใหมํ 

เพื่อกํอสร๎างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให๎ได๎มาตรฐาน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด 
ศรีชมช่ืน 

2,000,000 
งบ 

โดยประมาณ 

2,000,000 
งบ 

โดยประมาณ 

2,000,000 
งบ 

โดยประมาณ 

2,000,000 
งบ 

โดยประมาณ 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได๎มาตรฐาน 

มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทีไ่ด๎มาตรฐาน 

งานการศึกษา 

3 กํอสร๎างอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กหลังใหมํ 

เพื่อกํอสร๎างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให๎ได๎มาตรฐาน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด 
โพธิ์ศิลา 

2,000,000 
งบ 

โดยประมาณ 

2,000,000 
งบ 

โดยประมาณ 

2,000,000 
งบ 

โดยประมาณ 

2,000,000 
งบ 

โดยประมาณ 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได๎มาตรฐาน 

มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ที่ได๎มาตรฐาน 

งานการศึกษา 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 ยกระดับมาตรฐานการเกษตรและตํอยอดเพ่ือเพ่ิมมูลคําและ ยุทธศาสตร์ที่3 พัฒนาการทํองเที่ยวตามวิถีชีวิตลุํมน้ําโขง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร๎างเศรษฐกิจและการทํองเที่ยวและ 3เสริมสร๎างการเกษตรให๎มีประสิทธิภาพอยํางยั่งยืน 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน การค้า และการเกษตร   
  5.1แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
(บาท) ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวําจะได๎รับ 

หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 
1 ปรับปรุงแหลํง

ทํองเที่ยวภูหินขัน 
เพื่อปรับปรุงแหลํง
ทํองเที่ยวรองรับ
นักทํองเที่ยวในอนาคต 
 

ปรับปรุงแหลํง
ทํองเที่ยวภูหินขัน 
บ๎านโค๎งสําราญ ม.10 

- - - 2,000,000 
งบ 

โดยประมาณ 

ร๎อยละของประชาชน
ที่ได๎ใช๎ประโยชน ์

ประชาชนมีแหลํงน้ํา
เพื่อการเกษตร
เพิ่มขึ้น 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

ส าหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
เทศบาลต าบลค าอาฮวน 

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

 

ที่ 

 

โครงการ 
วัตถุประสงค ์

เปูาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา (บาท) ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 

1 การให๎บริการจัดเก็บภาษี
นอกสถานท่ี 

เพื่ออํานวยความสะดวก
ให๎กับผู๎ชําระภาษี ม.1-16 

ผู๎ยื่นชําระภาษี
ในเขตตําบลคํา
อาฮวน ม.1-16 

- - - - ร๎อยละ 100 
ของลูกหนี้ภาษ ี

สามารถจัดเก็บรายได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ 

กองคลัง 

2 โครงการให๎บริการ
ประชาชนใน
วันหยุดราชการ วันหยุด
นักขัตฤกษ์ 

เพื่ออํานวยความสะดวก
ให๎กับประชาชน ม.1-16 

ประชาชนในเขต
ตําบลคําอาฮวน  

ม.1-16 

- - - - จํานวน
ประชาชนผู๎มา
ใช๎บริการ 

ให๎บริการประชาชน
ในชํวงวันหยุด 

ทุกสํวนงาน 

 

 

 

แบบ ผ 06 



126 
 

 

 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

เทศบาลต าบลค าอาฮวน 
   

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
(บาท) หนํวยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 
2561 2562 2563 2564 

- - - - - - - - - - - 
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