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แผนพัฒนา 4 ปี เทศบาลต าบลค าอาฮวน (พ.ศ2561-2564) 
ส่วนที่ 1 

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

 ลักษณะของดินในพ้ืนที่เป็นดินร่วน ดินเหนียว พื้นราบเหมาะแก่การเกษตร ท านา ท าสวน 
1.6 ลักษณะของแหล่งน้ า     

 มีแหล่งน้ าธรรมชาติไหลผ่าน ได้แก่ ล าห้วยงิ้ว  ล าห้วยส้มกบ ฯลฯ   
 

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

จ านวนครัวเรือน 
ชาย หญิง รวม 

ทะเบียนบ้านกลาง 4 5 9 - 
1.   บ้านค าอาฮวน 400 379 779 296 
2.   บ้านเหมืองบ่า 334 314 648 214 
3.   บ้านค าเขือง 365 345 710 238 
4.   บ้านพรานอ้น 389 384 773 234 
5.   บ้านดงมัน 385 406 791 233 
6.  บ้านค าเม็ก 464 463 927 324 
7.   บ้านโนนสะอาด 452 475 927 302 
8.   บ้านโคกสูง 548 485 1,033 356 
9.  บ้านเหล่าคราม 494 468 962 301 
10.  บ้านโค้งส าราญ 424 402 826 234 
11.  บ้านหนองแต้ 330 313 643 296 
12.  บ้านเหล่าคราม 350 365 715 213 
13.  บ้านพรานอ้น 427 406 833 262 
14.  บ้านแสงอรุณ 345 396 741 219 
15.  บ้านค าอาฮวน 339 351 690 214 
16.  บ้านเหมืองบ่า 260 270 530 226 

รวม 6,310 6,227 12,537 4,162 
                                                     ข้อมูล  ณ   ตุลาคม   2559 เทศบาลต าบลค าอาฮวน 
   
3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร      

อายุ ชาย หญิง รวม 
0-3 306 299 605 
4-6 267 226 493 
7-10 320 297 617 
11-13 242 233 475 
14-16 258 227 485 
17-20 383 352 735 
21-30 948 979 1,927 
31-40 1,130 1,039 2,169 
41-50 1,128 1,112 2,240 
51-60 718 735 1,453 
61-100 591 719 1,310 

มากกว่า 100  0 0 0 
สัญชาติอ่ืนๆที่ไม่ใช่ไทย 19 9  

รวม 6,310 6,227 12,537 
                                           
                                                    ข้อมูล  ณ   ตุลาคม   2559  เทศบาลต าบลค าอาฮวน 
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4. สภาพทางสังคม     
ความเป็นอยู่ของประชาชนภายในเขตเทศบาลส่วนใหญ่ก้ าก่ึงกันระหว่างสังคมเมืองและสังคมชนบท  จะมีความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่พ่ึงพาอาศัยกันและกัน และมีความใกล้ชิดกันทางสายเลือดวง ศ์ตระกูลมีความสามารถในการ
รวมกลุ่มเพื่อประชุมหรือประชาคมหมู่บ้านได้ในระดับปานกลาง   
 4.1 การศึกษา       
 เทศบาลต าบลค าอาฮวน  มีสถานศึกษาในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลค าอาฮวน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การ
ประถมศึกษามุกดาหาร  จ านวน   9  แห่ง คือ 
     1.  โรงเรียนบ้านค าอาฮวนศรีสุราษฎร์ หมู่ที่  1 
     2.  โรงเรียนบ้านเหมืองบ่า            หมู่ที่  2 
     3.  โรงเรียนบ้านค าเขือง   หมู่ที่  3  
     4.  โรงเรียนบ้านพรานอ้น    หมู่ที่  4  
     5.  โรงเรียนบ้านดงมัน   หมู่ที่  5  
     6.  โรงเรียนบ้านค าเม็ก   หมู่ที่  6  
     7.  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1   หมู่ที่  7  
     8.  โรงเรียนบ้านเหล่าคราม    หมู่ที่  12  
     9.  โรงเรียนบ้านโค้งส าราญ    หมูที่  10  
โรงเรียนที่อยู่ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา นครพนม จ านวน  1  แห่ง คือ  โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม    
เทศบาลต าบลค าอาฮวน มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน  8  ศูนย์  ดังนี้ 

ล าดับที่ ชื่อศูนย์ จ านวนเด็ก(คน) ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครู(คน) หมายเหตุ 
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค าอาฮวน 56 2  
2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองบ่า 30 2  
3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีชมชื่น 57 4  
4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสะอาด 31 2  
5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสูง 40 2  
6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโค้งส าราญ 38 2  
7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวัน 31 2  
8 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศิลา 60 4  

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

1. ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ปุวยเอดส์   
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2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  
3. ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
4. ต้ังโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง    

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

ล าดับที่ 
ชื่อหมู่บ้าน ชื่อสายถนน ระยะเริ่มจากบริเวณไหนถึงบริเวณไหน 

ระยะทาง 
(เมตร) 

1-9 
 

10 
11 
12 
13 

บ้านค าอาฮวน  หมู่ 
1,15 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
 
ถนนลูกรัง 

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

2,610 
 

1,500 
5,000 
950 

2,500 
14-20 

 
21 
22 

บ้านเหมืองบ่า หมู่ 
2,16 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 
ถนนลูกรัง 

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

2,287 
 

1,000 
1,750 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหมู่บ้าน ชื่อสายถนน ระยะเริ่มจากบริเวณไหนถึงบริเวณไหน 
ระยะทาง 
(เมตร) 

23 
24-33 

 
34 
35 
36 
37 
38 

 
บ้านค าเขือง หมู่ 3 
บ้านแสงอรุณ หมู่ 14 

ถนนลูกรัง 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 
ถนนลูกรัง 

-เหมืองบ่า ม.16-ศูนย์ไหม 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 
10 สาย 
-สายบ้านค าเขือง- บ้านพรานอ้น ม.4 
-สายบ้านค าเขือง 
-สายบ้านค าเขือง-บ้านแสงอรุณ 
-สายบ้านค าเขือง-บ้านดงมัน 
-สายบ้านค าเขือง-บ้านพรานอ้น 

1,500 
2,890 

 
1,570 
5,000 
3,100 
7,600 
3,000 
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39 
40 
41 
42 

-สายบ้านแสงอรุณ (เข้าพ้ืนที่เกษตร) 
-สายบ้านแสงอรุณ-บ้านเหมืองบ่า 
-สายบ้านแสงอรุณ –บ้านค าเขือง 
-สายบ้านแสงอรุณ-บ้านพรานอ้น 

1,500 
2,000 
800 

3,100 
43-47 

48 
49 
50 
51 
52 

บ้านพรานอ้น หมู่ 4 
บ้านพรานอ้น หมู่ 13 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนลูกรัง 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 
5 สาย 
-สายบ้านพรานอ้น –ค าหมากดอ 
-สายบ้านพรานอ้น ม.13 
-สายบ้านพรานอ้น ม.13 
-สายบ้านพรานอ้น ม.4 
-สายบ้านพรานอ้น ม.13 

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

 
53 
54 

บ้านดงมัน  หมู่ 5 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนลูกรัง 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน 5 สาย 
-สายบ้านดงมัน –บ้านแสงอรุณ ม.14 

1,270 
 

2,075 
55-60 

61 
62 
63 
64 

บ้านค าเม็ก  หมู่ 6 ถนนคอนเกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนลาดยาง 
ถนนลูกรัง 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน 6 สาย 
-ถนนลาดยางบ้านค าเม็ก –โนนสะอาด 
-สายบ้านค าเม็ก 1 
-สายบ้านค าเม็ก 2 
-สายบ้านค าเม็ก 3 

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

65-68 
69 

บ้านโนนสะอาด หมู่ 7 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนลูกรัง 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน 4 สาย 

1,670 
 

70 
 

71 
73 
 

73-76 
 

77 
78 
79 

 
 
 
 
 
บ้านโคกสูงน้อย หมู่ 8 

 
 
 
 
 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 
ถนนลูกรัง 

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

1,640 
 

1,450 
1,320 
2,500 

 
600 

2,100 

80- 
86 
87 
 

88 
 

บ้านเหล่าคราม หมู่ 
9,12 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนลูกรัง 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน7 สาย 
-บ้านเหล่าคราม ม.9 (ภายในหมู่บ้าน) 
-สายบ้านเหล่าคราม ม.9-บ้านหนอง
แต ้
-สายปุาช้า ม.12 – วัดบ้านโคกสูง 

1,760 
 

800 
3,000 

 
850 
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89 -สายบ้านเหล่าคราม ม.9 
-สายบ้านเหล่าคราม ม.12(หนองผักแว่น) 

293 
1,650 

 
 
 
 
 
90 
91 
 

92 
 

93 
94 

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

293 
1,650 

 
2,800 

 
1,500 
1,350 

95-99 
100 
101 
102 
103 

บ้านโค้งส าราญ หมู่ 10 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนลูกรัง 

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

1,050 
 

480 
2,500 
700 

1,600 
104-110 

 
111 
112 
113 

บ้านหนองแต้ หมู่ 11 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 
ถนนลูกรัง 

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

150 
 

2,800 
3,600 
2,800 

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

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขต

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

 นอกเขต
ชลประทาน 

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

2.2) ท าสวน สวน ยางพารา                
. 

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

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

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

  ไร่มัน
ส าปะหลัง 

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

2.4) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรด
ระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่ 

           กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 
 

  
7.2 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร     
  ต าบลค าอาฮวนมีล าห้วยตามธรรมชาติไหลผ่าน ได้แก่ ล าห้วยงิ้ว  ล าห้วยส้มกบ 

แหล่งน ้า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน ้าฝนท่ีใช้ในการท้าการเกษตร ปริมาณน ้าฝนท่ีตกโดยเฉลี่ยในปีท่ีผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบ ุเพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปริมาณน ้าฝน    

แหล่งน ้า 
ทางการเกษตร 

ล้าดับ 
ความส้าคัญ 

ความเพียงพอของน ้าเพื่อการเกษตร 
ตลอดทั งปี 

การเข้าถึงแหล่งน ้าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ท่ัวถึง ไม่ท่ัวถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ี
เข้าถึงฯ 

3.2) แหล่งน ้าธรรมชาติ 
 1. แม่น้้ำ       
 2. ห้วย/ล้ำธำร 1      
 3. คลอง       
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 4. หนองน้้ำ/บึง 2      
 5. น้้ำตก       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 

      

3.3) แหล่งน ้าท่ีมนุษย์สร้างขึ น 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่ำงเก็บน้้ำ       
 3. ฝำย       
 4. สระ 1      
 5. คลองชลประทำน       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                 

      

 

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

แหล่งน ้า ไม่มี 

ม ี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ 
ไม่

เพียงพอ 
ทั่วถึง 

ไม่
ทั่วถึง 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
เข้าถึง 

4.1 บ่อบำดำลสำธำรณะ       
4.2 บ่อน้้ำตื้นสำธำรณะ       
4.3 ประปำหมู่บ้ำน (ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น) 

      

4.4 ระบบประปำ (กำรประปำส่วนภูมิภำค)       
4.5 แหล่งน้้ำธรรมชำติ       
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ)       

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

 ในพ้ืนที่ของเทศบาลส่วนมากเป็นพื้นที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถาน
ประกอบการ  ตามล าดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  
ดิน  น้ า  ต้นไม้  น้ าในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหา
แหล่งน้ าส าหรับการเกษตรได้เพ่ิมข้ึน  เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นของประชาชน  เอกชน  ปัญหาด้านขยะ  เมื่อ
ชุมชนแออัดขยะก็มากข้ึน  การแก้ไขปัญหา เทศบาลได้จัดท าโครงการเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไป
ตามความต้องการของประชาชน   เช่น โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่   โครงการปลูก
ต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ ในพื้นที่ของตนเองและท่ีสาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของ หมู่บ้าน ให้ร่มรื่น
สวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน   
  



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

ส่วนที่ 2 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557– 2560) 

1. สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2557– 2560 
 1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

 ตามท่ีเทศบาล ต าบลค าอาฮวน ได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนา 
(พ.ศ. 2557 – 2561)  และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2559 – 2562) และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
(พ.ศ. 2560  – 2563 ) ขึ้นมา เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2557  – 2559 )         
(พ.ศ. 2558 – 2560)และ (พ.ศ. 2559 – 2561) อันมีลักษณะเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผนที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการก าหนด
รายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาที่จัดท าข้ึนส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผน
ก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี  โดยเทศบาลได้ใช้
แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  การจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ โครงการที่ขอให้หน่วยงานอื่นมาด าเนินงานให้  รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี  
              ทั้งนี้ เทศบาลได้ด าเนินการตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าว ตามแผนพัฒนาซึ่ง
สามารถสรุปได้ดังนี้       
 
 ปีงบประมาณ 2557 
 ตั้งงบประมาณรายรับไว้     36,000,000     บาท 
 ประมาณการรายจ่ายไว้     36,000,000      บาท 
 รายรับจริง                     44,540,102.02 บาท  
 รายจ่ายจริง                   35,618,056.69 บาท   
 ปีงบประมาณ 2558 
 ตั้งงบประมาณรายรับไว้     38,000,000      บาท 
 ประมาณการรายจ่ายไว้     38,000,000      บาท 
 รายรับจริง                     66,678,390.30 บาท  
 รายจ่ายจริง                    53,226,273.27 บาท 
 ปีงบประมาณ 2559 
 ตั้งงบประมาณรายรับไว้     42,407,520      บาท 
 ประมาณการรายจ่ายไว้     42,407520       บาท 
 รายรับจริง                     45,557,478.88  บาท  
 รายจ่ายจริง                   37,101,989.02  บาท 
 ปีงบประมาณ 2560 
 ตั้งงบประมาณรายรับไว้    58,965,610 บาท 
 ประมาณการรายจ่ายไว้    58,965,610 บาท 
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 1.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
          1.2.1 เชิงปริมาณ 
 ตามท่ีเทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลให้บรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดท า
แผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6  ข้อ 26 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13  โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการ
ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

 ซึ่งแผนพัฒนาของเทศบาลสามารถน าไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้ดังนี้   
ปีงบประมาณ  2557 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

ที่ปรากฏอยู่ในแผน 
จ านวนโครงการ 

ที่ได้ปฏิบัติ 

1. ยุทธศาสตร์การด้านโครงสร้างพื้นฐาน 36 8 
2. ยุทธศาสตร์การด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 36 36 
3.  ยุทธศาสตร์การด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

9 9 

4.  ยุทธศาสตร์การด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีต  ประเพณี  และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

5 5 

5.  ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดที่ดี 3 1 
6  ยุทธศาสตร์ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชย 
กรรมและการท่องเที่ยว 

3 1 

รวม 92 60 
 
ปีงบประมาณ  2558 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

ที่ปรากฏอยู่ในแผน 
จ านวนโครงการ 

ที่ได้ปฏิบัติ 

1.ยุทธศาสตร์การด้านโครงสร้างพื้นฐาน  51 11 
2.ยุทธศาสตร์การด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 30 33 
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3.ยุทธศาสตร์การด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

9 13 

4.ยุทธศาสตร์การด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีต  ประเพณี  และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

9 9 

5.ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดที่ดี 8 44 
6.ยุทธศาสตร์ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม
และการท่องเที่ยว 

4 - 

7.ยุทธศาสตร์ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 3 
รวม 116 110 

 
ปีงบประมาณ  2559 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

ที่ปรากฏอยู่ในแผน 
จ านวนโครงการ 

ที่ได้ปฏิบัติ 

1   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ า 82 15 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 

61 42 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร 13 42 
4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน การค้าและ
การเกษตร 

42 - 

5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1 - 

รวม 199 99 
 
 
2. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 
2.1 ผลท่ีได้รับหรือผลท่ีส าคัญ 
   ตามท่ีเทศบาลได้ด าเนินงานต่างๆ ตั้งแต่มีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560  เพ่ือแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพ่ือให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น  ซึ่ง
ผลจากการด าเนินงานของเทศบาลนั้น  ผลที่ได้รับมีดังนี้   
   1.  ประชาชนมีน้ าประปาใช้ทุกครัวเรือน 
   2.  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 
   3.  ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก 
   4.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน   
   5.  เด็กๆ ได้รับการศึกษาทุกคน 
   6.  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน 
   7. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือในเรื่องที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรง 
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   8. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากสาธารณะภัย 
   9. ไม่มีเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ 
   10. ปัญหาไข้เลือดออกลดลง 
   11. ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการที่ถูกต้อง 
   12. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข 
   13. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัย 
   14. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานต่างๆ ของเทศบาล 
   15. ประชาชนได้รับบริการจากงานบริการต่างๆ ของเทศบาลด้วยความสะดวก 
   ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ผลที่คาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น มีดังนี้ 
   1. ประชาชนมีถนนที่มีคุณภาพดีขึ้นส าหรับในการสัญจรไปเขตเทศบาลทั้งหมด 
   2.ประชาชนได้รับการฝึกอบรมอาชีพเพ่ือน าไปประกอบอาชีพเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือน  
   3. ชุมชนในเขตเทศบาลมีระบบระบายน้ าเพิ่มมากขึ้น 
   4. การก าจัดขยะมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
2.2 ผลกระทบ 
   ในการด าเนินงานของเทศบาลปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560  สามารถด าเนินการได้ตามท่ี
ประชาชนต้องการเฉลี่ย ๓ ปี    ซึ่งการด าเนินงานนั้นก็สามารถส่งผลผลกระทบต่อชุมชนในเขตเทศบาล  ดังนี้  
   1. การพัฒนาเจริญขึ้นท าให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นไปด้วย  ส่งผลให้เกิดเป็นชุมชน
แออัด ก่อให้เกิดโรคระบาด เช่น  ไข้เลือดออก  โรคมือ ท้าว ปาก  เป็นต้น 
   2. เมื่อประชาชนเพิ่มมากขึ้น แต่หน่วยบริการด้านสาธารณสุขมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ท า
ให้ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ 
   3. การก่อสร้างทางระบายน้ าในหมู่บ้านสามารถระบายน้ าได้  แต่ผลกระทบคือปลายทางท่ีเป็น
พ้ืนที่การเกษตรได้รับความเสียหาย  เพาะปลูกไม่ได้  เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคต่างๆ  
 
3. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
  ปัญหา 
    1)  เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย  เท่าที่ควร   
    2)  เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการท างานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย   
    3)  หมู่บ้านในเขตต าบลค าอาฮวนมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก  
    4)  ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจ านวนมาก   
    5)  ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอ านาจหน้าที่ของเทศบาลที่จะสามารถด าเนินการได้ 
  อุปสรรค 
    1)  การขาดความรู้เรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกท้ัง เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการ
ท างานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย  ท าให้เกิดอุปสรรคในการด าเนินงานเป็นอย่างยิ่ง  
    2)  เทศบาลมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาของประชาชน   
    3)  เทศบาลสามารถด าเนินการได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่  
  แนวทางการแก้ไข   
  (1)  การด าเนินงานของเทศบาล 
   1)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน  
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   2)  การด าเนินงานของเทศบาลควรจะให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี กล่าวคือควรจะพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม  ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีมาพิจารณาด าเนินการ  
   3)  ไม่ควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่  ในแผนพัฒนาสามปี   
   4)  ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
   5)  ควรพิจารณาด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด  เช่น  
การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าประปา  การก าจัดขยะ 
  (2)  การบริการประชาชน 
   1)  ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและเก้าอ้ี
เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าที่ดี    
   2)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก  
รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการของเทศบาล 
   3)  เจ้าหน้าที่เทศบาลควรยิ้มแย้ม  แจ่มใส  และพูดจาสุภาพต่อประชาชน 
   4)  ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลกับประชาชน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ 
   5)  ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับเทศบาล  
 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
  ปัญหา 
   1) การจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลยังมีบางโครงการ/กิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  คือ  ไม่มีในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
   2)  เทศบาลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุก
โครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา   
   3)  เทศบาลไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  
  อุปสรรค 
   1)  เทศบาลต าบลค าอาฮวนมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด  
   2)  เทศบาลตั้งงบประมาณในการด าเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอและ
บางรายการมากเกินไป  ท าให้ต้องโอนเพ่ิม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่    
  แนวทางการแก้ไข   
  (1)  การด าเนินงานของเทศบาล 
   1)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน  
   2)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี  
   3)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
   4)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่
จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่    
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   5)  ควรพิจารณาด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด  เช่น  
การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าประปา  การขาดแคลนน้ าในการอุปโภค-บริโภค  และปัญหาวาตภัยที่เกิดขึ้นเป็น
ประจ าทุกปี 
  (2)  การบริการประชาชน 
   1)  ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและเก้าอ้ี
เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าที่ดี    
   2)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก  
รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการของเทศบาล 
   3)  เจ้าหน้าที่เทศบาลควรยิ้มแย้ม  แจ่มใส  และพูดจาสุภาพต่อประชาชน 
   4)  ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลกับประชาชน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ 
   5)  ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับเทศบาล  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ปัญหา 
1)  เทศบาลต าบลค าอาฮวนได้รับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภทและเงินอุดหนุน

ทั่วไปจากรัฐบาลน้อยกว่าปีที่ผ่านมา  ซึ่งไม่ได้รับตามที่ตั้งประมาณการรายรับไว้ในงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  ท าให้ไม่สามารถด าเนินการโครงการได้ท้ังหมด  

2)  เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการท างานยังมีไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ  
3)  ชุมชนในเขตเทศบาลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก  
4)  ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจ านวนมาก   

อุปสรรค 
1)  อ านาจหน้าที่มีข้อจ ากัดท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้   

    แนวทางการแก้ไข   
  (1)  การด าเนินงานของเทศบาล 

1)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็น
กรอบในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน   

2)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการ
คลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี  

3)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายให้สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

4)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่
ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
                    (2)  การบริการประชาชน 

1)  ควรปรับปรุงระบบท่อระบายน้ า  แก้ไขปัญหาขยะไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็น 
2)  ควรปรับสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและ

เก้าอ้ีเพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าที่ดี   
3)  เทศบาลควรจัดประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ผ่านทางหอ กระจายข่าวมากกว่านี้

และประชาสัมพันธ์ข่าวบ่อยๆ  
4)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ

สะดวก  รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการของเทศบาล 
**************************************** 



แผนพัฒนา 4 ปี เทศบาลต าบลค าอาฮวน (พ.ศ2561-2564) 
 

ส่วนที่ 3  
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค     
 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี       
  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 6 ยุทธศาสตร์  
   1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
   2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
   4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
   5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
   6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
  วิสัยทัศน์  
  จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การ
ก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ 
กรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย 
จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ 
เปูาหมายการพัฒนาประเทศ  
  1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  
   1.1 เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5.0  
   1.2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP 
Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพิ่มข้ึนเป็น 317,051 บาท (9,325 ดอลลาร์สรอ.) 
และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี  
   1.3 ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี  
   1.4 การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการ ลงทุนภาครัฐไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะ ที่ปริมาณการ
ส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อป)ี  
  2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง สังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ 
   2.1 ประชาชนทุกช่วงวัยมีความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic Security) 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
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   2.2 การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ  
   2.3 สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน  
  3. การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
   3.1 การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น  
   3.2 บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง  
  4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
   4.1 รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ การใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม  
   4.2 ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
   4.3 เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ  
   4.4 เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
   4.5 มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานของน้ า  
  5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ  
   5.1 การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม  
   5.2 ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น  
   5.3 มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม   
          กรอบยทุธศาสตรแ์ผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบบัท่ี 12 ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์
หลัก ดังนี้ 
  1.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  2.ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
  3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
  6.ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
  7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  8.ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
  9.ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
  10.ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 
 1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด      
  1.  แผนพัฒนาภาค 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   ( 1) เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต       
การเกษตร  การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว  
การตั้ง  องค์กรร่วมภาครัฐและเอกชนระดับพื้นท่ีเพ่ือส่งเสริมอ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และ
ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
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   ( 2) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้   
เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
   ( 3) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างความม่ันคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหา
ความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแล
ครอบครัว    ได้อย่างอบอุ่น 
   ( 4) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปุาไม้ให้ได้ 
๑๕.๙ ล้านไร่ หรือร้อยละ 25 ของพ้ืนที่ภาค  ปูองกันการรุกพ้ืนที่ชุ่มน้ า พัฒนาแหล่งน้ าและระบบชลประทาน 
ฟ้ืนฟูดิน ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมท าเกษตรอินทรีย์  
  2.  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
   กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย สกลนคร  นครพนม  และมุกดาหาร เน้น
ให้ความส าคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
การเกษตร ส่งเสริมพ้ืนที่ชลประทาน  การท าปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ 
  3.  แผนพัฒนาจังหวัด 
  วิสัยทัศน์: เมืองการค้า การเกษตร การท่องเที่ยวชายโขง เชื่อมโยงอาเซียน 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับมาตรฐานการเกษตรและต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่า 
  กลยุทธ์ที่ 1. การปรับโครงสร้างทางการเกษตร โดยมุ่งเน้นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร  
  กลยุทธ์ที่ 2. การส่งเสริมการท าการเกษตรเพื่อการบริโภค และอุตสาหกรรม 
  กลยุทธ์ที่ 3. ยกระดับมาตรฐานการเกษตร 
  กลยุทธ์ที่ 4. ส่งเสริมการแปรรูป และเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
  ยุทธศาสตร์ที2่  ประตูการค้า การลงทุนเชื่อมโยงอาเซียนสู่สากล 
  กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนและพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
  กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคน และเครือข่ายความร่วมมือแบบบูรณาการกับประเทศเพ่ือนบ้าน (อาเซียน)  
  กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาแรงงานให้มีความสอดคล้องกับตลาดแรงงานเพ่ือรอง รับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
  กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์และความมั่นคงด้านพลังงานเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 
  ยุทธศาสตร์ที3่ พัฒนาการท่องเที่ยวตามวิถีชีวิตลุ่มน้ าโขง 
  กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาเส้นทาง แหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 
ธรรมะ และวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบ 
  กลยุทธ์ที่ 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสารทางการตลาดตามแนวคิดการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ 
  กลยุทธ์ที่  3 การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว  
  กลยุทธ์ที่ 4  ขยายความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวระหว่างเครือข่ายและ
พันธมิตร 
  ยุทธศาสตร์ที4่  พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 
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  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสถานศึกษาการให้บริการทางการศึกษา ทังในระบบ นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย สนับสนุนให้มีสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษาเพ่ือรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน  
  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐและระบบการให้บริการที่มีคุณภาพ และทั่วถึง  
  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบสวัสดิการ โครงสร้างพืนฐานและความมั่นคงทางสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิต 
  กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาเด็กและเยาวชนโดยใช้ เอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการปลูกจิตสานึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
  กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  ยุทธศาสตร์ที5่ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่าง 
ยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน  
  กลยุทธ์ที่ 2 การปูองกัน และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
  กลยุทธ์ที่ 4 การจัดการขยะและของเสีย เพ่ือรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
  กลยุทธ์ที่ 5 การปูองกัน และฟ้ืนฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6  การเสริมสร้างความม่ันคงชายแดน 
  กลยุทธ์ที่ 1 ก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการที่มีผลกระทบต่อภัยคุกคามชายแดน 
  กลยุทธ์ที่ 2  เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรและเครื่องมือในการสร้างความมั่นคงชายแดน  
  กลยุทธ์ที่ 3  สร้างความม่ันคงในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน 
  กลยุทธ์ที่ 4 ปูองกันและปราบปรามปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ และด้านยาเสพติด  
  1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด      
  วิสัยทัศน์ อปท.ในเขตจังหวัดมุกดาหาร  
  “สังคมน่าอยู่ สู่เศรษฐกิจการเกษตรดี มีความม่ันคง ด ารงอยู่คู่การท่องเที่ยว หนึ่งเดียวการศึกษาดี มี
มาตรฐานสากล บูรณาการสู่อาเซียน ” 
  กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร  
  ยุทธศาสตร์ที่  1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
  ยุทธศาสตร์ที่  2   เสริมสร้างเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
  ยุทธศาสตร์ที่  3   เสริมสร้างการเกษตรให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่  4   เสริมสร้างประสิทธิภาพของการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่  5   เสริมสร้างการศึกษาดีมีมาตรฐานสากล 
  ยุทธศาสตร์ที่  6   เสริมสร้างการบริหารจัดตามหลักธรรมาภิบาล 
  ยุทธศาสตร์ที่  7   เสริมสร้างการผลิต และการจัดการอาหารปลอดภัย 
 
2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
 2.1 วิสัยทัศน์        
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  “ชุมชนน่าอยู่ คู่วัฒนธรรม  น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พัฒนาความรู้สู่
อาเซียน” 
 2.2 ยุทธศาสตร์       
  ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ า 
  ยุทธศาสตร์ ที่ 2การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาการเมืองการบริหาร 
  ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน การค้าและการเกษตร 
  ยุทธศาสตร์ ที่ 6การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2.3 เป้าประสงค์      
  1. เพ่ือพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
  2. เพ่ือพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต    
  3. เพ่ือพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
  4. เพ่ือพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
  5. เพ่ือพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน การค้าและการเกษตร 
  6. เพ่ือพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 2.4 ตัวช้ีวัด        
  1.กรณีโครงการโครงสร้างพื้นฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่ คกก.ตรวจรับงานจ้างตรวจรับงานโดย
จะต้องได้คุณภาพงานที่ดี ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง 
  2.กรณีโครงการด้านอื่นๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการทุกประการ  
 
 2.5 ค่าเป้าหมาย     

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน - การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ต่างๆในพ้ืนที่ เช่น ถนน สะพาน รางระบายน้ าท่อลอด
เหลี่ยม ท่อ คสล.  ระบบน้ าอุปโภคบริโภค  อาคารต่างๆ 
ก่อสร้างในฌาปนสถาน  ฯลฯ 
- ขยายเขตไฟฟูาให้ทั่วถึง และบ ารุงรักษา  ซ่อมแซม
ไฟฟูาส่องสว่างที่ช ารุดให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

-การปูองกันและระงับโรคติดต่อต่างๆ ควบคุมปูองกัน
โรคระบาดในพ้ืนที่การรักษาความสะอาด การลด
ปริมาณขยะจากครัวเรือน รณรงค์คัดแยกขยะ การ
ด าเนินงานกองทุนขยะ 
-พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการบริการสาธารณสุขของ
หมู่บ้าน กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.ค าอาฮวน ฯลฯ 
-การด าเนินงานศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินให้มี
ประสิทธิภาพ 
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-โครงการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตต่างๆ 
เช่น การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ ผู้ยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาส โครงการพัฒนาหมู่บ้านในด้านสังคมและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ส่งเสริมเยาวชน สตรี อุดหนุน
อปท.อ่ืน ส่วนราชการหรือหน่วยอื่นของรัฐ องค์กร
ประชาชน องค์กรการกุศล องค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย 
เพ่ือด าเนินโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาด้าน
สังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตฯลฯ 
-การรักษาความสงบภายใน การออกให้การช่วยเหลือได้
ทันท่วงที ไม่ว่าจะเป็นการเกิดอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย  
-ให้การฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะ การอบรมกลุ่มอาชีพ
ต่างๆในเขตต าบลค าอาฮวน 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาทั้งในระบบและนอก
ระบบ 
-อนุรักษ์และจรรโลงไว้ซึ่งการศาสนาและวัฒนธรรม เช่น 
-โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ 
-โครงการค่ายวิปัสสนากรรมฐาน 
-โครงการวันลอยกระทง 
      -โครงการบุญผะเหวด 
-โครงการบุญประเพณีเอกลักษณ์ของหมู่บ้าน 
ฯลฯ 
-สร้างเสริมสุขภาวะในชุมชน เช่นการจัดการแข่งขันกีฬา 
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ฯลฯ 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหาร 
 

-เพ่ือพัฒนาระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
-เพ่ือให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการ
ลงทุน การค้าและการเกษตร 

-พัฒนา วางแผน ส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชย 
กรรม 
-พัฒนา วางแผน ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

-การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูกต้นไม้ในปุาชุมชนปุาต้นน้ า 
ปุาสาธารณะ ปลูกหญ้าแฝก อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ า สร้าง
และซ่อมแซมฝายน้ าล้นฯเป็นต้น 

 
 2.6 กลยุทธ์       
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1. กลยุทธ์การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาถนน 
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   2กลยุทธ์การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า 
   3. กลยุทธ์การขยายเขตไฟฟูา ติดตั้งหรือปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะ  
   4. กลยุทธ์การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และแหล่งน้ าการเกษตร 
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต        
   2.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
   2.2  กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคมสงเคราะห์ 
   2.3  กลยุทธ์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย 
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรม 
   3.1  กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศึกษาและนันทนาการ 
   3.2  กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศาสนาและวัฒนธรรม 
   3.3  กลยุทธ์การพัฒนาด้านนันทนาการ 
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร  
   4.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
   4.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบริหารงาน 
  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน การค้าและการเกษตร  
   5.1  กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการกลุ่มอาชีพ  
   5.2  ส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงเพ่ือพัฒนาสู่การค้าเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
  6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   6.1  กลยุทธ์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์     
 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลต าบลค าอาฮวน 
 การก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ ( Positioning) ของเทศบาลต าบลค าอาฮวน ก าหนดการพัฒนาที่
ครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลต าบลค าอาฮวน ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวน 6 
ยุทธศาสตร์ และ 11 กลยุทธ์ ดังนี้ 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
   1.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต        
   2.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านสาธารณสุข  
   2.2  กลยุทธ์การพัฒนาด้านสังคมสงเคราะห์  
   2.3  กลยุทธ์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย  
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
   3.1  กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศึกษา  
   3.2  กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศาสนาและวัฒนธรรม  
   3.3  กลยุทธ์การพัฒนาด้านนันทนาการ  
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร  
   4.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
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   4.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบริหารงาน  
  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน การค้าและการเกษตร  
   5.1  กลยุทธ์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน การค้าและการเกษตร  
  6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   6.1  กลยุทธ์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   6.2  กลยุทธ์การบริหารจัดการขยะ การก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และควบคุมมลพิษ  
 2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       
  ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลค าอาฮวน มุ่งพัฒนา 6ด้าน ได้แก่ ด้าน
โครงสร้างพื้นฐานด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมด้านการเมืองและ
การบริหารด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน การค้าและการเกษตรและด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  
 
3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น     
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
  1.  การวิเคราะห์  SWOTในมิติด้านเศรษฐกิจ 

จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 
1. เป็นแหล่งผลิตสินค้าทางการเกษตร เช่น อ้อย ข้าว 
ยางพารา  มันส าปะหลัง 
2. การเดินทางขนส่งสินค้าสะดวก รวดเร็ว  
3. เป็นต าบลที่มีพ้ืนที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
4. รัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 

1. ราคาสินค้าทางการเกษตรตกต่ า 
2. มีปัญหาการใช้ที่ดินต่อเนื่อง ดินขาดการบ ารุง ส่วน
ใหญ่ใช้ปุ๋ยเคมี ท าให้ดินเสื่อมคุณภาพ 
3. มีปัญหาการเผาในที่โล่ง การเผาตอซังข้าว ท าให้
สภาพหน้าดินถูกท าลาย 
4. กลุ่มอาชีพขาดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน ไม่เข้มแข็ง 
5. ขาดแหล่งน้ าขนาดใหญ่ส าหรับเป็นแหล่งน้ าเพ่ือ
การเกษตร 

โอกาส(Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. การมีนิคมอุตสาหกรรม อาจส่งผลให้การค้าขายใน
พ้ืนที่เพ่ิมข้ึน สร้างรายได้ให้แก่ราษฎรในพื้นที่เพ่ิมข้ึน 
2.  มีแนวโน้มการลงทุนในเขตต าบลค าอาฮวนเพิ่มมาก
ขึ้น 

1. ที่ดินท ากินขาดเอกสารสิทธิ์ 
2. ที่ดินราคาสูงขึ้น เป็นเหตุจูงใจให้เกษตรกรขายที่ดิน
ท ากิน แล้วกลับมาเช่าพื้นที่ท าการเกษตรเหมือนเดิม 
3. ที่ดินส าหรับท าการเกษตรเริ่มลดน้อยลง เนื่องจาก
การขยายตัวของเมือง 

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 
1. การขนส่งสินค้าทางการเกษตรสะดวก รวดเร็ว 
เนื่องจากอยู่ใกล้แหล่งรับซื้อ 

1. ท าอย่างไรเกษตรกรจะลดการใช้ปุ๋ยเคมีลง แล้ว
กลับมาใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ิมข้ึน เพ่ือเป็นการลดต้นทุนการ
ผลิต และเป็นการบ ารุงดิน 

  2.การวิเคราะห์  SWOT  ในมิติด้านสังคม 
จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 
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1. มีขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถิ่น 
2. ผู้น าชุมชนส่วนใหญ่มีความเข้มแข็ง 
3. มีสถานศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ในต าบลที่มีความพร้อมในการจัดการศึกษา 
4. มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่พัฒนาศักยภาพของเด็กก่อนวัย
เรียนจ านวน 8 แห่ง 
5. ประชาชนในชุมชนมีความสัมพันธ์อันดี มี
ขนบธรรมเนียมประเพณีและการสื่อสาร(ภาษา)ที่
คล้ายคลึงกัน 

1. ประชาชนยังให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นใน
ระดับท่ีน้อย 
2. ผู้น าชุมชนบางคนขาดความกระตือรือร้น  
3. มีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง  
4. คนบางกลุ่มขาดจริยธรรม คุณธรรม ขาดระเบียบวินัย 
5. ค่านิยมยึดติดกับวัตถุสิ่งของและบริโภคฟุุมเฟือย
แพร่กระจายมากข้ึน  
6. คนบางกลุ่มกู้ยืมเงินนอกระบบ ไม่มีเงินใช้หนี้คืนถูก
ผู้ติดตามทวงถามท าร้ายร่างกาย 

โอกาส(Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. กระบวนการสื่อสารที่มีความทันสมัยโดยผ่าน
เทคโนโลยีสมัยใหม่ท าให้สามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
และสื่อสารเรื่องต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัวมาก
ขึ้น 

1. กระแสโลกาวิวัฒน์ที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ ท าให้วัฒนธรรมของตะวันตกมีอิทธิพลต่อการ
ด ารงชีวิตประจ าวันมากขึ้น ส่งผลให้เยาชน 
2. สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจระดับประเทศส่งผลต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 
3. การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครอง
ระดับประเทศมีผลต่อการพัฒนาของท้องถิ่น   

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 

1. การสื่อสารรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ท าให้การประสานงาน
ได้ทันเวลา 

1. ท าอย่างไรพนักงานทุกคนจึงจะเห็นความส าคัญของ
การสื่อสารที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และให้ความส าคัญการ
สื่อสารดังกล่าว 

   
 
 
  
 
3.  การวิเคราะห์  SWOT  ในมิติด้านพื้นที่  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 
1. มีเส้นทางคมนาคมสามารถเชื่อมโยงไปยังพื้นท่ีอ าเภอ
และต าบลใกล้เคียงสะดวก 
2. มีอาณาเขตติดกับตัวเมือง อัตราการขยายตัวของเมือง
เข้าในพื้นที่เพ่ิมข้ึน 
 

1. มีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ คือ 140.72 ตารางกิโลเมตร 
2. บางหมู่บ้านมีปัญหาขาดแคลนน้ าเอย่างต่อเนื่อง
สืบเนื่องจากเป็นพ้ืนที่ภูเขา ไม่มีแหล่งน้ าใต้ดิน 
3. มีสถานที่เหมาะส าหรับการท่องเที่ยว แต่ขาดการ
ปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
4. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นไปอย่างล่าช้า 
เพราะมีงบประมาณจ ากัด 
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5. มีปัญหาการเผาในที่โล่ง การเผาตอซังข้าว ท าให้
สภาพหน้าดินถูกท าลาย 

โอกาส(Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. การมีพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ ท าให้ราคาที่ดิน
ของราษฎรในพ้ืนที่เพ่ิมสูงขึ้น  
2. นโยบายของรัฐบาลในการประกาศให้จังหวัด
มุกดาหารเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งซึ่งมีพ้ืนที่ของต าบล
ค าอาฮวนรวมอยู่ในพื้นท่ีนั้นด้วย 
3.  มีเส้นทางรถไฟผ่านเขตต าบลค าอาฮวน 
 

1. มีถนนบางสายอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน
อ่ืน เช่น กรมทางหลวงชนบท  องค์การบริหารส่วน
จังหวัด ซึ่งเมื่อเกิดปัญหาขึ้นกับถนนจะได้รับการแก้ไข
ที่ล่าช้า 
2. ราชการส่วนกลางถ่ายโอนภารกิจมากมายให้
ท้องถิ่นแต่ไม่ถ่ายโอนงบประมาณให้ท้องถิ่นเพ่ือเป็นค่า
บริหารจัดการ เช่น การถ่ายโอนถนนมาให้ท้องถิ่นแต่
ไม่ถ่ายโอนงบประมาณเพ่ือบ ารุงรักษาซ่อมแซม 

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 
1. ท าเลที่ตั้งของต าบลได้เปรียบเพราะมีโอกาสขยายตัว
ของเมืองสูง  จูงใจให้เกิดการลงทุนเพ่ิมข้ึน 

1. ท าอย่างไรกับปัญหาที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ 

 
 3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง        
  3.2.1  การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อเทศบาล 
   - รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
   - แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะส่งผลต่อเทศบาลอย่างไร 
   - การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้  อปท. 
 
  3.2.2  การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคท่ีจะส่งผลกระทบต่ออปท. 
    AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ 
โดยมี ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพ่ือที่จะให้มี
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะท าให้มีผลประโยชน์ อ านาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการ
น าเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีน าเข้า
ซึ่งผลจะท าให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมาก โดย AEC Blueprint หรือแนวทางที่จะให้ AEC เป็นไปคือ 
   1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
   2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
   3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
   4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
   นิคมอุตสาหกรรม  ก็เป็นอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคท่ีส่งผลกระทบต่อ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ืนที่ของนิคมอุตสาหกรรมตั้งอยู่  เนื่องจากเป็นการจูงใจให้นักลงทุนเข้ามาลงทุน จึงเป็นการ
ลงทุนในพื้นที่ท่ีปลอดภาษี ท าให้เทศบาลไม่สามารถจัดเก็บภาษีได้ในระยะยาว ซึ่งผลกระทบหลายๆอย่างไม่ว่า
จะเป็นเรื่องของ ประชากรแฝง  มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม  ปัญหาขยะ น้ าเสีย  ปัญหาอาชญากรรมซึ่ง
เป็นปัญหาที่คาดว่าจะเกิดตามมา  ส่วนผลกระทบในด้านบวก ประชากรเพ่ิมข้ึน จะท าให้การค้าขายในพ้ืนที่
ภาพรวมดีข้ึนหรือไม่ 



51 
 

 

สวนท่ี 4 

การนําแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปไปสูการปฏิบัติ 

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 

ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หนวยงาน 
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานและพัฒนาแหลงน้ํา 

- บริการชุมชนและสังคม 
- การเศรษฐกิจ 

- แผนงานเคหะและชมุชน 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

กองชาง คลงั 
กองวิชาการฯ 

2 ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

- บริการชุมชนและสังคม 
- บริการชุมชนและสังคม 
- บริหารท่ัวไป 
- บริการชุมชนและสังคม 
- การดําเนินงานอ่ืน 

- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานสงัคมสงเคราะห 
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
- แผนงานสรางความเขมแข็งของชมุชน 
- แผนงานเคหะและชมุชน 
- แผนงานงบกลาง 

-สํานักปลัด 
-กองสวัสดิการ 
-หนวยงานท่ีรับเงินอุดหนุน 

คลงั 
สวัสดิการ 
ชาง 

3 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม 

- บริการชุมชนและสังคม 
- บริการชุมชนและสังคม 

- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

-สํานักปลัด 
-หนวยงานท่ีรับเงินอุดหนุน 

คลงั / วิชาการฯ 
สวัสดิการ /ชาง 

4 ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาการเมืองการ
บริหาร 

- บริหารท่ัวไป 
- การดําเนินงานอ่ืน 

- แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานสงัคมสงเคราะห 
- แผนงานเคหะและชมุชน 
- แผนงานงบกลาง 

-สํานักปลัด 
- กองคลงั 
- กองวิชาการฯ 
- กองชาง 
- กองสวัสดิการ 
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1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 

ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หนวยงาน 
สนับสนุน 

5 ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
สงเสริมการลงทุน การคาและการเกษตร 

- บริการชุมชนและสังคม 
- การเศรษฐกิจ 

- แผนงานสรางความเขมแข็งของชมุชน 
- แผนงานการเกษตร 

- สํานักปลัด 
- กองชาง 

คลงั/วิชาการ 
สวัสดิการ 

6 ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

- บริการชุมชนและสังคม 
- การเศรษฐกิจ 

- แผนงานเคหะและชมุชน 
- แผนงานการเกษตร 

- สํานักปลัด 
- กองชาง 

สวัสดิการ /คลงั 
วิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

 

 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  ( พ.ศ. 2561-2564 ) 

ยุทธศาสตร 

ป 2561 ป 2562 ป 2563  ป 2564 รวม 4 ป 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท ) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานและพัฒนาแหลงนํ้า 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1.2แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

17 
22 

 
 

15,472,000 
7,366,500 

 
 

16 
22 

 
 

15,144,000 
9,320,000 

 
 

13 
16 

 
 

15,003,000 
3,360,000 

 
 

10 
19 

 
 

8,702,000 
5,480,000 

 
 

56 
79 

 
 

54,321,000 
25,526,500 

รวม 39 22,838,500 38 24,464,000 29 18,363,000 29 14,182,000 135 79,847,500 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 
 2.1 แผนงานสาธารณสุข 

2.2แผนงานสังคมสงเคราะห 

2.3แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

2.4แผนงานสรางความเขมแข็งของชมุชน 

2.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

2.6แผนงานงบกลาง 

 
 

13 

1 

9 

7 

- 

4 

 
 

1,832,000 

200,000 

395,200 

347,000 

- 

13,498,120 

 
 

11 

1 

9 

7 

1 

4 

 
 

1,081,000 

200,000 

310,200 

340,000 

350,000 

13,498,120 

 
 

11 

1 

8 

7 

- 

4 

 
 

1,471,000 

200,000 

375,200 

340,000 

- 

13,498,120 

 
 

11 

1 

8 

7 

- 

4 

 
 

1,081,000 

200,000 

290,200 

340,000 

- 

13,498,120 

 
 

46 

4 

34 

28 

1 

16 

 
 

5,465,000 

800,000 

1,370,800 

1,388,000 

350,000 

53,992,480 

รวม 34 16,272,320 33 15,786,320 31 15,891,320 31 15,416,320 129 63,366,280 

 

 

แบบ ผ .07 



54 
 

 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  ( พ.ศ. 2561-2564 ) 

ยุทธศาสตร 

ป 2561 ป 2562 ป 2563  ป 2564 รวม 4 ป 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท ) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวนโครงการ งบประมาณ
(บาท) 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดาน

การศึกษา  ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

3.1 แผนงานการศึกษา 

3.2แผนงานการศาสนา 

วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

 

11 

14 

 

 

12,966,120 

  3,270,000 

 

 

10 

13 

 

 

 

13,096,120 

950,000 

 

 

9 

13 

 

 

 

12,896,120 

680,000 

 

 

9 

10 

 

 

12,896,120 

620,000 

 

 

39 

50 

 

 

51,854,480 

5,520,000 

รวม   25 16,236,120 23 14,046,120 22 13,576,120 19 13,516,120 89 57,374,480 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ยุทธศาสตร 

ป 2561 ป 2562 ป 2563  ป 2564 รวม 4 ป 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท ) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

ยุทธศาสตรท่ี 4  การพัฒนา การเมอืง  การ
บริหาร 
 4.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 

4.2แผนงานรักษาความสงบภายใน 

4.3แผนงานการศึกษา 

4.4แผนงานสาธารณสุข 

4.5แผนงานสังคมสงเคราะห 

4.6 แผนงานเคหะและชุมชน 

4.7 แผนงานงบกลาง 

 
        

19 

3 

1 

3 

4 

5 

5 
 

 
 

1,366,000 

270,000 

35,400 

100,000 

240,000 

670,000 

1,0538,000 

 
 

11 

5 

2 

      6 

6 

8 

5 

 
 

1,197,000 

310,000 

85,400 

600,000 

400,000 

830,000 

1,0538,000 

 
 

12 

4 

2 

7 

6 

8 

4 

 
 

1,217,000 

300,000 

60,400 

540,000 

400,000 

830,000 

813,800 

 
 

13 

5 

2 

7 

6 

8 

4 

 
 

1,232,000 

310,000 

60,400 

520,000 

400,000 

830,000 

813,800 

 
 

55 

17 

7 

23 

22 

29 

18 

 
 

5,012,000 

1,190,000 

241,600 

1,760,000 

1,440,000 

3,160,000 

3,735,200 

รวม 40 3,735,200 43 4,476,200 43 4,161,200 45 4,166,200 171 16,538,800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ยุทธศาสตร 

ป 2561 ป 2562 ป 2563  ป 2564 รวม 4 ป 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท ) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

สงเสริมการลงทุน การคาและการเกษตร 

5.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

5.2 แผนงานการเกษตร 

 
 
 
2 
3 

 
 
 

44,000 
2,100,000 

 
 
 
2 
4 
 

 
 
 

44,000 
1,450,000 

 

 
 
 
2 
3 
 

 
 
 

44,000 
3,100,000 

 

 
 
 
2 
4 

 
 
 

44,000 
3,850,000 

 

 
 
 
8 
14 
 

 
 
 

176,000 
10,500,000 

 
รวม 5 2,144,000 6 1,494,000 5 3,144,000 6 3,894,000 22 10,676,000 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาดานการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

6.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

6.2 แผนงานการเกษตร 

 
 

 
 
        3 
        1 

 
 
 
 

115,000 
5,000 

 
 
 
 
2 
1 
 

 
 
 
 

15,000 
5,000 

 

 
 
 
 
2 
1 
 

 
 
 
 

15,000 
5,000 

 

 
 
 
 
2 
2 
 

 
 
 
 

921,000 
5,000 

 
 
 
 

10 
4 

 
 
 
 

1,071,000 
20,000 

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

รวมท้ังสิ้น   147 61,346,140 146 60,286,640 133 55,155,640 134 52,105,640 560 228,894,060 

 

 

 

 

 

แบบ ผ .07 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

เทศบาลตําบลคําอาฮวน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ียุทธศาสตรท่ี 4  พัฒนาเมืองและชุมชนนาอยูอยางยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางทองถ่ินเมืองนาอยู 
 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและพัฒนาแหลงน้าํ 
  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
(บาท) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 
 
1 
 

กอสรางถนนคอนกรตี
เสริมเหล็ก  

หมู 1  
เพ่ือกอสรางถนน คสล
หมู 1 บานคําอาฮวน 
 

 
คุมบางนาจากบานนายวิลัด  
วาปถึงบานนายโกมิน
ระยะทาง 500 เมตร 

 
1,000,000 

(เทศบาล) 
งบโดยประมาณ 

 
- 

 
- 

 
- 

ประชาชนรอยละ 50 ของ
หมูบานไดใชประโยชน
จากโครงการ 

ประชาชนไดรับ
การบริการท่ีมี
คุณภาพ 

กองชาง 

2 กอสรางถนนคอนกรตี
เสริมเหล็ก 

เพ่ือกอสรางถนน คสล 
หมู 1 บานคําอาฮวน 

คุมบางนาจากบานนายวีระ 
คําหวานถึงบานนายชวนิจ 
สุวรรณศร ี
ระยะทาง 600 เมตร 

- 1,200,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

- - ประชาชน รอยละ 50 
ของหมูบานไดใช
ประโยชนจากโครงการ 

ประชาชนไดรับ
การบรกิาร
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองชาง 

3 
 

กอสรางถนนลูกรัง  เพ่ือกอสรางถนนลูกรัง 
หมู 1 บานคําอาฮวน 
 

จากบานตํารวจมนตรี ถึงนา
นายดาวลอย พรมกมนต 
ระยะทาง 400 เมตร 

 
- 

 
- 

 
408,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

 
- 

ประชาชน รอยละ 50 
ของหมูบานไดใช
ประโยชนจากโครงการ 

ประชาชนไดรับ
การบริการท่ีมี
คุณภาพ 

กองชาง 

4 กอสรางถนนลูกรัง เพ่ือกอสรางถนนลูกรัง 
หมู 1 บานคําอาฮวน 

จากบานนายโกมนิ ถึง
โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม
ระยะทาง 800 เมตร 

- - - 816,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 
 

ประชาชน รอยละ 50 
ของหมูบานไดใช
ประโยชนจากโครงการ 

ประชาชนไดรับ
การบริการท่ีมี
คุณภาพ 

กองชาง 

   

 

 

 

 

แบบ ผ .01 
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและพัฒนาแหลงน้ํา 

  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
(บาท) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 
 
5 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมู 2   
เพ่ือกอสรางถนน คสล. 
หมู 2 บานเหมืองบา 
 

 
จากบานนายไพวรรณ 
ไชยพันธ ถึงบานนายหัน  
ขันแข็ง กวาง 3 เมตร ยาว 
200 เมตร 

 
300,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- - - ประชาชน รอย
ละ 50 ของ
หมูบานไดใช
ประโยชนจาก
โครงการน้ี 

ประชาชนไดรับ
การบรกิาร
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองชาง 

6 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

เพ่ือกอสรางถนน คสล. 
หมู 2 บานเหมืองบา 
 

จากบานนางเข็ม  ไชยพันธ 
ถึงบานนายพงษศักดิ์   
ศรีมาทร กวาง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร 

- 1,000,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- - ประชาชน รอย
ละ 50 ของ
หมูบาน 

ประชาชนไดรับ
การบรกิาร
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองชาง 

7 
 

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  

เพ่ือกอสรางถนนคสล. 
หมู 2 บานเหมืองบา 
 

จากบานนายสมชาย  ป
เลขา ถึงเสนทางวัดปาคํา
เดือนหา ระยะทาง 400 
เมตร 

 
- 

 
- 

800,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

 
- 

ประชาชน รอย
ละ 50 ของ
หมูบานไดใช
ประโยชนจาก
โครงการน้ี 

ประชาชนไดรับ
การบรกิาร
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองชาง 

8 กอสรางถนนลูกรัง เพ่ือกอสรางถนนลกูรงั 
หมู 2 บานเหมืองบา 

จากบานนายหรรษา  ตอ
ซอนไปเช่ือมถนนบาน
เหมืองบาถึงบานแสงอรุณ 
ระยะทาง 800 เมตร 

- - - 1,600,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

 

ประชาชน รอย
ละ 50 ของ
หมูบานไดใช
ประโยชนจาก
โครงการน้ี 

ประชาชนไดรับ
การบรกิาร
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองชาง 
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 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและพัฒนาแหลงน้ํา 

   1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
(บาท) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 
 
9 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมู 3  
เพ่ือกอสรางถนนคสล. 
หมู 3 บานคําเขือง 
 

 
จุดท่ี 1จากสามแยกวัดอัมพวัน 
ถึงบานนายสุภี สารบรรณ 
ระยะทาง 500 เมตร 
จุดท่ี 2 

 

จากบานนายวินิต  คน
เพียร ถึงบานนายสุภี  สาร
บรรณระยะทาง 400 เมตร 

- 
 
 

322,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

 
500,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

 
 
 
 

 
- 

 
ประชาชน รอยละ 
50 ของหมูบานได
ใชประโยชนจาก
โครงการน้ี 

 
ประชาชนไดรับ
การบรกิาร
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

 
กองชาง 

 
10 
 

กอสรางถนนคันดิน  
หมู 4  

เพ่ือกอสรางถนนคัน
ดิน หมู 4 บานพราน
อน 
 

 
จากเสนนาเซียงมอง ผานนา
นายเฉลา เช่ือมตําบลหนอง
แวง ระยะทาง 1,100 เมตร 

 
470,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

 

- - - ประชาชน รอยละ 
50 ของหมูบานได
ใชประโยชนจาก
โครงการน้ี 

ประชาชนไดรับ
การบรกิาร
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองชาง 

11 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

เพ่ือกอสรางถนน 
หมู 4 บานพรานอน 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบานจากบาน 
นายหมัย ถึงบาน 
นางลน ระยะทาง 500 เมตร 

- 1,000,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- - ประชาชน รอยละ 
50 ของหมูบานได
ใชประโยชนจาก
โครงการน้ี 

ประชาชนไดรับ
การบรกิาร
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองชาง 

12 กอสรางถนนลูกรัง  เพ่ือกอสรางถนนลูกรัง 
หมู 4 บานพรานอน 
 

จากบานนายอํ่า ถึงบานนางสุ 
ระยะทาง 250 เมตร 

- - 255,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- ประชาชน รอยละ 
50 ของหมูบานได
ใชประโยชนจาก
โครงการน้ี 

ประชาชนไดรับ
การบรกิาร
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองชาง 
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและพัฒนาแหลงน้ํา 

  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
(บาท) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 
13 กอสรางถนนลูกรัง  เพ่ือกอสรางถนนลูกรัง 

หมู 4 บานพรานอน 
 

บริเวณรอบปาชาลงนา
ใต ระยะทาง 300 เมตร 

- - - 306,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

 

ประชาชน รอยละ 
50 ของหมูบาน 

ประชาชนไดรับ
การบรกิาร
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองชาง 

 
14 
 

ซอมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  

หมู 5  
เพ่ือซอมแซมถนนคสล. 
หมู 5 บานดงมัน 
 

 
จากบานนายหลาย  คํา
นนทถึงบานนายทองสา 
เสมามิ่ง ระยะทาง 200 
เมตร 

 
400,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

 
- 

 
- 

 
- 

ประชาชน รอยละ 
50 ของหมูบานไดใช
ประโยชนจาก
โครงการน้ี 

ประชาชนไดรับ
การบรกิาร
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองชาง 

15 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

เพ่ือกอสรางถนนคสล. 
หมู 5 บานดงมัน 

จากบานนายสงคราม  
สมดีถึงบานนายสมร  
บุญทวี ระยะทาง 350 
เมตร 

- 700,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- - ประชาชน รอยละ 
50 ของหมูบานไดใช
ประโยชนจาก
โครงการน้ี 

ประชาชนไดรับ
การบรกิาร
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองชาง 

 
16 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมู 6 

 

 
เพ่ือกอสรางถนนคสล. 
หมู 6 บานคําเม็ก 

 
จากบานนายสมนึก ทอง
ชุมถึงบานนางเกสร  
แสงประจกัร ระยะทาง 
500 เมตร 

 
1,000,000 

(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

 
- 

 
- 

 
- 

ประชาชน รอยละ 
50 ของหมูบานไดใช
ประโยชนจาก
โครงการน้ี 

ประชาชนไดรับ
การบรกิาร
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองชาง 

17 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
 

เพ่ือกอสรางถนนคสล. 
หมู 6 บานคําเม็ก 

จากบานสท.สงิห  โพธิ
บุตร ถึงปาชา ระยะทาง 
500 เมตร 

- 1,000,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- - ประชาชน รอยละ 
50 ของหมูบาน 

ประชาชนไดรับ
การบรกิาร
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองชาง 
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 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและพัฒนาแหลงน้ํา 

  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
(บาท) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 
18 
 

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

เพ่ือกอสรางถนนคสล. 
ซอย 10  หมู 6 บาน 
คําเม็ก 

กอสรางถนนคสล. ซอย 10  
หมู 6 บานคําเม็กระยะทาง 
500 เมตร 
 

- - 1,000,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- ประชาชน รอย
ละ 50 ของ
หมูบานไดใช
ประโยชนจาก
โครงการน้ี 

ประชาชนไดรับ
การบรกิาร
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองชาง 

19 กอสรางถนนลูกรัง  เพ่ือกอสรางถนนลูกรัง 
หมู 6 บานคําเม็ก 

จากบานนายหนูนา ถึงบาน
อาจารยสายใจ ระยะทาง 
300 เมตร 

- - - 306,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน รอย
ละ 50 ของ
หมูบานไดใช
ประโยชนจาก
โครงการน้ี 

ประชาชนไดรับ
การบรกิาร
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองชาง 

 
20 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมู 7  
เพ่ือกอสรางถนนคสล.   
หมู 7 บานโนนสะอาด 
 

 
จากรพสต.บานโนนสะอาด
ถึงบานนายบุญทอม เทพ 
สุริย ระยะทาง 1,000 
เมตร 

2,000,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- - - ประชาชน รอย
ละ 50 ของ
หมูบานไดใช
ประโยชนจาก
โครงการน้ี 

ประชาชนไดรับ
การบรกิาร
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองชาง 

21 กอสรางถนนลูกรัง เพ่ือกอสรางถนนลกูรงั   
หมู 7 บานโนนสะอาด
ถึงคุมนาเตย ต.นาสนีวน 
 

จากบานโนนสะอาด ม.7 
ถึงคุมนาเตย ต.นาสนีวน 
ระยะทาง 1,500 เมตร 

- 1,500,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- - ประชาชน รอย
ละ 50 ของ
หมูบาน 

ประชาชนไดรับ
การบรกิาร
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองชาง 
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 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและพัฒนาแหลงน้ํา 

  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
(บาท) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 
 

22 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมู 8 

 

 
เพ่ือกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหมู 
8 บานโคกสูงนอย 
 

 
กอสรางถนนคอนกรตี
เสริมเหล็กจากสามแยก
บานนายบุญ เทพสุริย ไป
ทุงสทีอง ระยะทาง 
ประมาณ 300 เมตร 

 
500,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- - -  
ประชาชน รอยละ 
50 ของหมูบานได
ใชประโยชนจาก
โครงการน้ี 

 
ประชาชนไดรับ
การบรกิาร
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

 
กองชาง 

23 กอสรางถนนลูกรัง  เพ่ือกอสรางถนนลูกรัง 
หมู 8 บานโคกสูงนอย 

จากบานนางชนิภา ถึง
บานนายนอม  ระยะทาง 
1,000 เมตร 

- 1,020,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- - ประชาชน รอยละ 
50 ของหมูบานได
ใชประโยชนจาก
โครงการน้ี 

ประชาชนไดรับ
การบรกิาร
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองชาง 

24 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

เพ่ือกอสรางถนนคสล.   
หมู 8 บานโคกสูงนอย 

จากแยกบานนายบุญ ถึง
บานนายถาวร ระยะทาง 
1,000 เมตร 

- - 2,000,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

 

- ประชาชน รอยละ 
50 ของหมูบานได
ใชประโยชนจาก
โครงการน้ี 

ประชาชนไดรับ
การบรกิาร
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองชาง 

25 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

เพ่ือกอสรางถนนคสล.   
หมู 8 บานโคกสูงนอย 

จากวัดบานโคกสูงนอย ถึง
ถนนเหลาคราม-คําอาฮวน 
ระยะทาง 300 เมตรและ
จากบานยายเขียวถึงบาน
นางระมอม ระยะทาง 
300 เมตร 

- - - 1,238,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน รอยละ 
50 ของหมูบาน 

ประชาชนไดรับ
การบรกิาร
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองชาง 
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 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและพัฒนาแหลงน้ํา 

  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
(บาท) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 
26 

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมู 9  
เพ่ือกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 9 บานเหลาคราม 

 
จากบานนายวน ไชยอาษา ไป
ตลาดนัดวันอาทิตย ระยะทาง 
500 เมตร 

 
1,000,000 

(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- - -  
ประชาชน รอยละ 
50 ของหมูบานได
ใชประโยชนจาก
โครงการน้ี 

 
ประชาชนไดรับ
การบรกิาร
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

 
กองชาง 

27 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

เพ่ือกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 9 บานเหลาคราม 
 

จากบานนางมุก  ไชยายงค ถึง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดโพธ์ิศิลา  
ระยะทาง 100 เมตร 

- 200,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- - ประชาชน รอยละ 
50 ของหมูบานได
ใชประโยชนจาก
โครงการน้ี 

ประชาชนไดรับ
การบรกิาร
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองชาง 

28 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

เพ่ือกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 9 บานเหลาคราม 
 

จากบานนานแทน  ไชยายงคถึง
บานนายวน คนเพียร ระยะทาง 
1,000 เมตร 

- - 2,000,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- ประชาชน รอยละ 
50 ของหมูบานได
ใชประโยชนจาก
โครงการน้ี 

ประชาชนไดรับ
การบรกิาร
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองชาง 

29 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

เพ่ือกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 9 บานเหลาคราม 
 

จากหอปูตาถึงนา สท.กรงุ  
ไชยายงค ระยะทาง 500 เมตร 

- - - 1,000,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน รอยละ 
50 ของหมูบาน 

ประชาชนไดรับ
การบรกิาร
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองชาง 
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 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและพัฒนาแหลงน้ํา 

  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
(บาท) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 
30 

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

หมู 10  
เพ่ือกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 10 บานโคงสําราญ 
 

 
จากหมูบานออกไปทางปาชา 
400 เมตร 

 
800,000 

(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
ประชาชน รอยละ 
50 ของหมูบานได
ใชประโยชนจาก
โครงการน้ี 

 
ประชาชนไดรบัการ
บริการสาธารณะท่ี
มีคุณภาพ 

 
กองชาง 

31 กอสรางถนนลูกรัง เพ่ือกอสรางถนนลูกรัง  
หมู 10 บานโคงสําราญ 

จากท่ีดินนายเพ่ิม สุวรรณศรี 
ถึงท่ีนานายวิลัย บุตดีวงค 
ระยะทาง 1500 เมตร 
  

- 1,500,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- - ประชาชน รอยละ 
50 ของหมูบานได
ใชประโยชนจาก
โครงการน้ี 

ประชาชนไดรบัการ
บริการสาธารณะท่ี
มีคุณภาพ 

กองชาง 

32 กอสรางถนนลูกรัง  เพ่ือกอสรางถนนลูกรัง 
หมู 10 บานโคงสําราญ 

จากบานนางรัตติยา  วังคะ
ฮาต ไปนายมติ  อุปญญ 
ระยะทาง 1,000 เมตร 

- - 1,020,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- ประชาชน รอยละ 
50 ของหมูบานได
ใชประโยชนจาก
โครงการน้ี 

ประชาชนไดรบัการ
บริการสาธารณะท่ี
มีคุณภาพ 

กองชาง 

33 
กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

หมู 11  
เพ่ือกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 11 บานนิคม
สหกรณหนองแต 

 
จากหนาบานนายสงา       
ไชยายงคไปถึงบานนางติ๋ม  
บุญมาระยะทาง 700 เมตร 

 
1,400,000 

(เทศบาล) 
งบโดยประมาณ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
ประชาชน รอยละ 
50 ของหมูบานได
ใชประโยชนจาก
โครงการน้ี 

 
ประชาชนไดรบัการ
บริการสาธารณะท่ี
มีคุณภาพ 

 
กองชาง 
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 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและพัฒนาแหลงน้ํา 

  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
(บาท) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 
34 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพ่ือกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 11 บานนิคม
สหกรณหนองแต 

จากสามแยกเสนทางหนา
วัดหนองแตถึงสี่แยกศาลา
ประชาคมระยะทาง 700 
เมตร 

- 1,400,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- - ประชาชน รอยละ 
50 ของหมูบานได
ใชประโยชนจาก
โครงการน้ี 

ประชาชนไดรบัการ
บริการสาธารณะท่ี
มีคุณภาพ 

กองชาง 

35 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

เพ่ือกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 11 บานนิคม
สหกรณหนองแต 

จากหนาบานนายทองมา 
พันคูณถึงสามแยกบาน
นายสงัด  บุญเอ้ือ
ระยะทาง 2,000 เมตร 

- - 4,000,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- ประชาชน รอยละ 
50 ของหมูบาน 

ประชาชนไดรบัการ
บริการสาธารณะท่ี
มีคุณภาพ 

กองชาง 

36 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

เพ่ือกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 11 บานนิคม
สหกรณหนองแต 

จากบานนางเพ็ง  กําแหล 
ถึงหนาบานสารวัตรโยไปอู
รถชางเปยกระยะทาง 
600 เมตร 

- - - 1,200,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

 

ประชาชน รอยละ 
50 ของหมูบานได
ใชประโยชนจาก
โครงการน้ี 

ประชาชนไดรบัการ
บริการสาธารณะท่ี
มีคุณภาพ 

กองชาง 

37 
กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมู 12  
เพ่ือกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 12 บานเหลาคราม 
 

 
จากบานนายลอน  ไชยา
ยงคถึงสี่แยกนากกตูม 
ระยะทาง 250 เมตร (เสน
หลังโรงเรียนบานเหลา
คราม) 

 
500,000 

(เทศบาล) 
งบโดยประมาณ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
ประชาชน รอยละ 
50 ของหมูบานได
ใชประโยชนจาก
โครงการน้ี 

 
ประชาชนไดรบัการ
บริการสาธารณะท่ี
มีคุณภาพ 

 
กองชาง 
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและพัฒนาแหลงน้ํา 

  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
(บาท) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 
38 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพ่ือกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 12 บานเหลาคราม 

จากสี่แยกคิวรถถึงบาน 
นายพรมมา จันทรวงค 
ระยะทาง 500 เมตร 

- 1,000,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- - ประชาชน รอย
ละ 50 ของ
หมูบาน 

ประชาชนไดรับ
การบรกิาร
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองชาง 

39 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

เพ่ือกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 12 บานเหลาคราม 

จากบานนายครรชิต  ชัย
อาษาถึงบานนายสมนึก  ชาง
พันธระยะทาง 260 เมตร 

- - 520,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- ประชาชน รอย
ละ 50 ของ
หมูบาน 

ประชาชนไดรับ
การบรกิาร
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองชาง 

40 กอสรางถนนลูกรัง เพ่ือกอสรางถนนลูกรัง 
หมู 12 บานเหลาคราม 
 

จากบานนายลอม  ไชยายงค 
ถึงสี่แยกทางข้ึนไปภูรัง 
ระยะทาง 800 เมตร 

- - - 816,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

 

ประชาชน รอย
ละ 50 ของ
หมูบาน 

ประชาชนไดรับ
การบรกิาร
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองชาง 

41 
กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมู 13  
เพ่ือกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 13 บานพรานอน 
 

 
จากบานนายบัญญัติ  ถึงบาน
นายสมเพียร ระยะทาง  
400 เมตร 

 
800,000 

(เทศบาล) 
งบโดยประมาณ 

 
- 

 
- 

 
- 

ประชาชน รอย
ละ 50 ของ
หมูบานไดใช
ประโยชนจาก
โครงการน้ี 

ประชาชนไดรับ
การบรกิาร
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองชาง 

42 กอสรางถนนลูกรัง เพ่ือกอสรางถนนลูกรัง 
หมู 13 บานพรานอน 
 

จากบานนายสงวน  อรพันธ 
ถึงบานนายบัญญัติ  
ระยะทาง 1,200 เมตร 

- 1,224,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- - ประชาชน รอย
ละ 50 ของ
หมูบาน 

ประชาชนไดรับ
การบรกิาร
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองชาง 
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและพัฒนาแหลงน้ํา 

  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
(บาท) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 
43 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพ่ือกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 13 บานพรานอน 

จากบานนายบัญญัติ ถึง
บานนายน่ิมเจริญ  ชาธิพา 
ระยะทาง 100 เมตร 

- - 200,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- ประชาชน รอย
ละ 50 ของ
หมูบาน 

ประชาชนไดรบัการ
บริการสาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองชาง 

44 กอสรางถนนลูกรัง เพ่ือกอสรางถนนลูกรัง 
หมู 13 บานพรานอน 
 

จากนานางนวลจนัทร   
ไปนาภูหมากกอ 
ระยะทาง 1,000 เมตร 

- - - 1,020,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

 

ประชาชน รอย
ละ 50 ของ
หมูบานไดใช
ประโยชนจาก
โครงการน้ี 

ประชาชนไดรบัการ
บริการสาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองชาง 

45 
กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมู 14  
เพ่ือกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 14 บานแสงอรณุ 
 

 
เสนขางบานนางวิไล
ลักษณ  
ระยะทาง ประมาณ 80 
เมตร 

 
180,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
ประชาชน รอย 
ละ 50 ของ
หมูบานไดใช
ประโยชนจาก
โครงการน้ี 

 
ประชาชนไดรบัการ
บริการสาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

 
กองชาง 

46 กอสรางถนนลูกรัง
บานแสงอรณุ ม.14 

เพ่ือกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 14 บานแสงอรณุ 
 

จากบานนางบัวลา คํา
โยธา ถึงถนนตัดผานบาน
นายอุย คําโยธา  
ระยะทาง 1,000 เมตร 
(ชวงท่ี 2) 

- 1,000,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- - ประชาชน รอย
ละ 50 ของ
หมูบาน 

ประชาชนไดรบัการ
บริการสาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองชาง 
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 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและพัฒนาแหลงน้ํา 

  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
(บาท) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 
47 

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมู 15 เพ่ือกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 15 บานคําอาฮวน 

จากชวงท่ี 2 ตอจากชวงแรกไป
คุมพรทิพยและบานหนองแต
ระยะทาง 500 เมตร 

800,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- - - ประชาชน รอย
ละ 50 ของ
หมูบานไดใช
ประโยชนจาก
โครงการน้ี 

ประชาชนไดรับ
การบรกิาร
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองชาง 

48 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

เพ่ือกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 15 บานคําอาฮวน 

เสนหนองคํายาว (คุมโนน
ข้ีเหล็ก) ตอจากเสนเดิมท่ี
เขาขางรานรับซื้อของเกา 

- 500,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- - ประชาชน รอย
ละ 50 ของ
หมูบาน 

ประชาชนไดรับ
การบรกิาร
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองชาง 

49 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

เพ่ือกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 15 บานคําอาฮวน 
 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเสนบานผูใหญบานหมู 15 
จากหนาบานนายกุหลาบ ผากา 
ถึงบานนายละมัย พูลสวัสดิ์ 
ระยะทางประมาณ 1,000 
เมตร 

- - 1,200,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- ประชาชน รอย
ละ 50 ของ
หมูบาน 

ประชาชนไดรับ
การบรกิาร
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองชาง 

50 
กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หม 16  
เพ่ือกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 16 บานเหมืองบา 
 

 
จากศูนยพัฒนาเด็กเล็กไปถึง
บานนายประสิทธ์ิ  ขันแข็ง 
ระยะทาง 200 เมตร 

-  
400,000- 

(เทศบาล) 
งบโดยประมาณ 

-  
 

ประชาชน รอย
ละ 50 ของ
หมูบานไดใช
ประโยชนจาก
โครงการน้ี 

ประชาชนไดรับ
การบรกิาร
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองชาง 
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 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและพัฒนาแหลงน้ํา 

  1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
(บาท) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 
51 

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมู 16 เพ่ือกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 16 บานเหมืองบา 
 

จากบานนายกันหา  ศรีทองถึง
บานนายสันติ  ระยะทาง 500 
เมตร 

-  - 1,000,000- 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

ประชาชน รอยละ 
50 ของหมูบาน 

ประชาชนไดรับ
การบรกิาร
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองชาง 

52 กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

เพ่ือกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 16 บานเหมืองบา 
 

จากศูนยพัฒนาเด็กเล็กไปถึง
บานนายเตือน ไชยพันธ 
ระยะทาง 200 เมตร 

- - 
 

400,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- ประชาชน รอยละ 
50 ของหมูบานได
ใชประโยชนจาก
โครงการน้ี 

ประชาชนไดรับ
การบรกิาร
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองชาง 

53 ปรบัปรงุซอมแซม
ถนนลาดยางบาน
คําเม็ก-โนนสะอาด 

เพ่ือทําการปรับปรุง
ซอมแซมถนนลาดยาง
ใหสามารถใชงานไดดี
ข้ึนกวาเดิม 

ปรับปรุงถนนลาดยางบานคํา
เม็ก-โนนสะอาด 

3,000,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- - - ระยะทางถนนท่ี
ไดรบัการปรบัปรงุ
ซอมแซมให
สามารถใชงานได
ตามเดิม 

ประชาชนไดรับ
ความ
สะดวกสบายใน
การสญัจรไปมา 

กองชาง 

54 โครงการกอสราง
บลอคคอนเวิรส 
ขามหวยง้ิว บาน
เหมืองบา หมู 2 

เพ่ือสรางบลอคคอน
เวิรส ขามหวยง้ิว ให
ประชาชนสามารถ
สัญจรขามหวยไดงาย
ข้ึน 

บลอคคอนเวิรส ขามหวยง้ิว 
จาํนวน 1 แหง 

1,000,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- - - รอยละของ
ประชาชนท่ีใช
สัญจรไปมาขาม
หวยง้ิว 

ประชาชนไดรับ
ความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรขาม
หวยง้ิว ขนถาย
สินคาเกษตรงาย
ข้ึน 

กองชาง 
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 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและพัฒนาแหลงน้ํา 

  1.1  แผนงานเคหะและชมุชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
(บาท) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 
 
55 ขยายเขตไฟฟา 

หมู 1  
เพ่ือขยายเขตไฟฟา 
หมูท่ี 1 บานคําอาฮวน 

 
จากบานนายสมคิด  
พันธะ ไปถึงนานางกาม  
วงคศรีทา ระยะทาง 600 
เมตร 

120,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

 
- 

 
- 

 
- 

ขยายเขตไฟฟาไดรอย
ละ 50 ของระยะทาง
ถนนในหมูบาน 

ประชาชนไดรับ
การบรกิาร
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองชาง 

56 ติดตั้งไฟสองสวาง เพ่ือติดตั้งไฟสองสวาง 
หมูท่ี 1 บานคําอาฮวน 

คุมบางนาจากหนา
เทศบาลถึงบานนายโกมิน 
ระยะทาง 1,000 เมตร 

- 50,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- - ติดตั้งไฟสองสวางได
รอยละ 50 ของ
ระยะทางถนนใน
หมูบาน 

ประชาชนไดรับ
การบรกิาร
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองชาง 

57 ติดตั้งไฟสองสวาง เพ่ือติดตั้งไฟสองสวาง 
หมูท่ี 1 บานคําอาฮวน 

จากสีแ่ยกปมปตท. ถึง
สวนสขุภาพ ระยะทาง 
600 เมตร 

- - 50,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- ติดตั้งไฟสองสวางได
รอยละ 50 ของ
ระยะทางถนนใน
หมูบาน 

ประชาชนไดรับ
การบรกิาร
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองชาง 

58 ติดตั้งไฟสองสวาง เพ่ือติดตั้งไฟสองสวาง 
หมูท่ี 1 บานคําอาฮวน 

จากซอยบานนายคะนอง
ศักดิ์  แกวสูงเนินและซอย
บานนางจันทา  พันธะ 
ระยะทาง 600 เมตร 

- - - 50,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

ติดตั้งไฟสองสวางได
รอยละ 50 ของ
ระยะทางถนนใน
หมูบาน 

ประชาชนไดรับ
การบรกิาร
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองชาง 

59 
ติดตั้งไฟสองสวาง 
หมู 2 เพ่ือติดตั้งไฟสองสวาง 

หมูท่ี 2 บานเหมืองบา 
จากเสนทางบานผูชวยบุญ
ทอม  คลองแคลว ถึงบาน
นายหนั  ขันแข็ง  จาํนวน 
12 จุด 

70,100 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

 
- 

 
- 

 
- 

ติดตั้งไฟสองสวางได
รอยละ 50 ของ
ระยะทางถนนใน
หมูบาน 

ประชาชนไดรับ
การบรกิาร
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

 
กองชาง 
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 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและพัฒนาแหลงน้ํา 

  1.1  แผนงานเคหะและชมุชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
(บาท) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 
60 ขยายเขตไฟฟา เพ่ือขยายเขตไฟฟา 

หมูท่ี 2 บานเหมืองบา 
จากเสนทางวัดปาคําเดือน
หาไปเสนทางบานนาย
อานนท   
บุญประสาน เช่ือมถนนคํา
เขือง-แสงอรณุ ระยะทาง 
1,500 เมตร 

- - 300,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- ขยายเขตไฟฟาได
รอยละ 50 ของ
ระยะทางถนนใน
หมูบาน 

ประชาชนไดรับ
การบรกิาร
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองชาง 

61 ขยายเขตไฟฟา เพ่ือขยายเขตไฟฟา 
หมูท่ี 2 บานเหมืองบา 

จากถนนเสนทางเหมืองบา-
แสงอรณุ  ระยะทาง 200 
เมตร 

- - - 40,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

ขยายเขตไฟฟาได
รอยละ 50 ของ
ระยะทางถนนใน
หมูบาน 

ประชาชนไดรับ
การบรกิาร
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองชาง 

62 
ขยายเขตไฟฟา 
หมู 3  

เพ่ือขยายเขตไฟฟา 
หมูท่ี 3 บานคําเขือง 

 
จากนานายไพศาล  ศรีวิชา 
ถึงสามแยกนานายโสม 
ระยะทาง 1,500 เมตร 

 
300,000 

(เทศบาล) 
งบโดยประมาณ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
ขยายเขตไฟฟาได
รอยละ 50 ของ
ระยะทางถนนใน
หมูบาน 

 
ประชาชนไดรับ
การบรกิาร
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

 
กองชาง 

63 ขยายเขตไฟฟา เพ่ือขยายเขตไฟฟา 
หมูท่ี 3 บานคําเขือง 

จากบานนายบุญยืน  คํา
นนท ถึงท่ีพักสงฆปาชา 
ระยะทาง 1,000 เมตร 

- 200,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- - ขยายเขตไฟฟาได
รอยละ 50 ของ
ระยะทางถนนใน
หมูบาน 

ประชาชนไดรับ
การบรกิาร
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองชาง 
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและพัฒนาแหลงน้ํา 

  1.1  แผนงานเคหะและชมุชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
(บาท) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 
64 ติดตั้งไฟสองสวาง เพ่ือติดตั้งไฟสองสวาง 

หมูท่ี  3 บานคําเขือง 
จากบานนายไพศาล  ศรีวิชา 
ถึงบานนายนัตชัย  สุวรรณศรี 
ระยะทาง 800 เมตร 

- - 50,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- ติดตั้งไฟสองสวาง
ไดรอยละ 50 ของ
ถนนในหมูบาน 

ประชาชนไดรบัการ
บริการสาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองชาง 

65 
ขยายเขตไฟฟา 
หมู 4 เพ่ือขยายเขตไฟฟา 

หมูท่ี 4 บานพรานอน 
ลงไปนาใต (นายหนูผาน,นางสุ
ปราณี,นางทองเตยีน) 
ระยะทาง 200 เมตร 

40,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- - - ขยายเขตไฟฟาได
รอยละ 50 ของ
ถนนในหมูบาน 

ประชาชนไดรบัการ
บริการสาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองชาง 

66 
ขยายเขตไฟฟา 
หมู 4 เพ่ือขยายเขตไฟฟา 

หมูท่ี 4 บานพรานอน 
ลงไปบานนายวัฒนา เสนทาง
ขางปาชาลงไปนาฮุงถึงบาน
นายคําไหล ระยะทาง 400 
เมตร 

- 50,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- - ติดตั้งไฟสองสวาง
ไดรอยละ 50 ของ
ถนนในหมูบาน 

ประชาชนไดรบัการ
บริการสาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองชาง 

67 

ขยายเขตไฟฟา 
หมู 5  

เพ่ือขยายเขตไฟฟา 
หมูท่ี 5 บานดงมัน 

 
จากบานนายทองปาน  คน
เพียร ผานทางท่ีพักสงฆถํ้าไฮไป
ถึงนานายหลั่น กงนะระยะทาง 
800 ม. 

160,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- - - ขยายเขตไฟฟาได
รอยละ 50 ของ
ถนนในหมูบาน 

ประชาชนไดรบัการ
บริการสาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองชาง 

68 

ขยายเขตไฟฟา 
หมู 6  

เพ่ือขยายเขตไฟฟา 
หมูท่ี 6 บานคําเม็ก 

 
-เสนทางไปโรงงานพลาสตกิ 
ระยะทาง 200 ม. 
-เสนไปนานายไสว ขันแข็ง 
ระยะทางประมาณ 400 ม. 

 
200,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- - -  
ขยายเขตไฟฟาได
รอยละ 50 ของ
ถนนในหมูบาน 

 
ประชาชนไดรบัการ
บริการสาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

 
กองชาง 

 

 

 

 

 

 



73 
 

 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและพัฒนาแหลงนํ้า 

  1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
(บาท) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

69 ขยายเขตไฟฟา ขยายเขตไฟฟา 
หมูท่ี 6 บานคําเม็ก 

เสนหวยตะงอ - 70,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- - ขยายเขตไฟฟาได
รอยละ 50 ของถนน
ในหมูบาน 

ประชาชนไดรับ
การบริการท่ีมี
คุณภาพ 

กองชาง 

70 ติดตั้งไฟสองสวาง เพ่ือติดตั้งไฟสอง
สวาง 
หมูท่ี 6 บานคําเม็ก 

ติดตั้งโคมไฟสองสวางทางเขา
หมูบานจากบานนางอภัยวรรณถึง
ทายหมูบาน 

- - 50,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- ติดตั้งไฟสองสวางได
รอยละ 50 ของถนน
ในหมูบาน 

ประชาชนไดรับ
การบรกิาร
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองชาง 

71 ติดตั้งไฟสองสวาง เพ่ือติดตั้งไฟสอง
สวาง 
หมูท่ี 6 บานคําเม็ก 

จุดท่ี 1เสนทางไปโรงเรียนบานคํา
เม็ก 
จุดท่ี 2

- 

เสนทางคําเม็ก ซอย 10 

- - 50,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

ติดตั้งไฟสองสวางได
รอยละ 50 ของถนน
ในหมูบาน 

ประชาชนไดรับ
การบรกิาร
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองชาง 

72 
ขยายเขตไฟฟา 
หมู 7 เพ่ือขยายเขตไฟฟา 

หมูท่ี 7 บานโนน
สะอาด 

ไปหวยตะงอ และจากบานนาย
บุญตา  ผุยคําสิงหถึงบานนายชาลี  
วงคศรีทาระยะทาง 800 เมตร 

160,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

 
- 

 
- 

 
- 

ขยายเขตไฟฟาได
รอยละ 50 ของถนน
ในหมูบาน 

ประชาชนไดรับ
การบริการท่ีมี
คุณภาพ 

กองชาง 

73 ติดตั้งไฟสองสวาง เพ่ือติดตั้งไฟสอง
สวาง 
หมูท่ี 7 บานโนน
สะอาด 

จุดท่ี 1จากบานนางบุญหลาน ถึง
บานนายชัยวัฒน ผากา  
จุดท่ี 2จากบานนายไม  ไชยายงค
ถึงบานนายแตม แพงหอม 
จุดท่ี 3

- 

จากบานนายแป  ผุยคํา
สิงห ถึงบานนายพรอม นามดี 
รวมระยะทาง 420 เมตร 

100,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

-  ติดตั้งไฟสองสวางได
รอยละ 50 ของ
ระยะทางถนนใน
หมูบาน 

ประชาชนไดรับ
การบรกิาร
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองชาง 
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและพัฒนาแหลงน้ํา 

  1.1  แผนงานเคหะและชมุชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
(บาท) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 
74 ขยายเขตไฟฟา เพ่ือขยายเขตไฟฟา 

หมูท่ี 7 บานโนน
สะอาด 

จากบานนายเฉลียว  ผุยคําสิงห
ถึงหวยตะงอ ระยะทาง 300 
เมตร 

- - 60,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- ขยายเขตไฟฟาไดรอย
ละ 50 ของระยะทาง
ถนนในหมูบาน 

ประชาชนไดรับ
การบรกิาร
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองชาง 

75 
ขยายเขตไฟฟา 
หมู 8 เพ่ือขยายเขตไฟฟา 

หมูท่ี 8 บานโคกสูง
นอย 

จากคุมทุงสีทองไปถึงวัดหนอง
ปลาปาก 1,832 เมตร 

366,400 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- - - ขยายเขตไฟฟาไดรอย
ละ 50 ของระยะทาง
ถนนในหมูบาน 

ประชาชนไดรับ
การบริการท่ีมี
คุณภาพ 

กองชาง 

76 ขยายเขตไฟฟา เพ่ือขยายเขตไฟฟา 
หมูท่ี 8 บานโคกสูง
นอย 

จากคุมเกษตรพัฒนาถึงชุมชนนา
เตย ระยะทาง 2,500 เมตร 

- 500,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- - ขยายเขตไฟฟาไดรอย
ละ 50 ของระยะทาง
ถนนในหมูบาน 

ประชาชนไดรับ
การบรกิาร
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองชาง 

77 ติดตั้งไฟสองสวาง เพ่ือติดตั้งไฟสอง
สวาง 
หมูท่ี 8 บานโคกสูง
นอย 

ติดตั้งไฟสองสวางภายในหมูบาน 
20 จุด 

- - 50,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- ติดตั้งไฟสองสวางได
รอยละ 50 ของ
ระยะทางถนนใน
หมูบาน 

ประชาชนไดรับ
การบรกิาร
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองชาง 

78 ขยายเขตไฟฟา เพ่ือขยายเขตไฟฟา 
หมูท่ี 8 บานโคกสูง
นอย 

จากคุมรวมใจพัฒนาไปถึงท่ี 
พักสงฆคําเขียด  ระยะทาง 
2,800 เมตร 

- - - 560,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

ขยายเขตไฟฟาไดรอย
ละ 50 ของระยะทาง
ถนนในหมูบาน 

ประชาชนไดรับ
การบรกิาร
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองชาง 
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและพัฒนาแหลงน้ํา 

  1.1  แผนงานเคหะและชมุชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
(บาท) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 
79 

ติดตั้งไฟสองสวาง 
หมู 9  

เพ่ือติดตั้งไฟสองสวาง 
หมูท่ี 9 บานเหลาคราม 

 
ติดตั้งไฟสองสวางภายใน
หมูบาน จํานวน 19 จุด 

50,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- - - ติดตั้งไฟสองสวาง
ไดรอยละ 50 ของ
ระยะทางถนนใน
หมูบาน 

ประชาชนไดรับ
การบรกิาร
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองชาง 

80 ขยายเขตไฟฟา เพ่ือขยายเขตไฟฟา 
หมูท่ี 9 บานเหลาคราม 

จากท่ี นายกรุง  ไชยายงค ถึง 
ภูศรีแกว ระยะทาง 1,000 
เมตร 

 200,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- - ขยายเขตไฟฟาได
รอยละ 50 ของ
ระยะทางถนนใน
หมูบาน 

ประชาชนไดรับ
การบรกิาร
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองชาง 

81 ขยายเขตไฟฟา เพ่ือขยายเขตไฟฟา 
หมูท่ี 9 บานเหลาคราม 

จากบานนางเวียง ไชยายงค 
ถึงนา สท.กรุง ไชยายงค 
ระยะทาง 1,000 เมตร 

- - 200,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- ขยายเขตไฟฟาได
รอยละ 50 ของ
ระยะทางถนนใน
หมูบาน 

ประชาชนไดรับ
การบรกิาร
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองชาง 

82 ขยายเขตไฟฟา เพ่ือขยายเขตไฟฟา 
หมูท่ี 9 บานเหลาคราม 

จากบานนายลา  พันคูณ  ถึงวัด
ภูศรีแกว ระยะทาง 1,000 
เมตร 

- - - 200,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

ขยายเขตไฟฟาได
รอยละ 50 ของ
ระยะทางถนนใน
หมูบาน 

ประชาชนไดรับ
การบรกิาร
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองชาง 

83 
ติดตั้งไฟสองสวาง 
หมู 10  

เพ่ือติดตั้งไฟสองสวาง 
หมูท่ี 10 บานโคง
สําราญ 

 
ติดตั้งไฟสองสวางภายใน
หมูบาน  

50,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- - - ติดตั้งไฟสองสวาง
ไดรอยละ 50 ของ
ระยะทางถนนใน
หมูบาน 

ประชาชนไดรับ
การบรกิาร
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองชาง 
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 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและพัฒนาแหลงน้ํา 

  1.1  แผนงานเคหะและชมุชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
(บาท) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 
84 ขยายเขตไฟฟา เพ่ือขยายเขตไฟฟา 

หมูท่ี 10 บานโคง
สําราญ 

จากบานนางคําเส็ง   
ผลทับทิม ไปถึงนานาย
บําเพ็ญ  สุวรรณพันธ 
ระยะทาง 1,000 เมตร 

- 200,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- - ขยายเขตไฟฟาได
รอยละ 50 ของ
ระยะทางถนนใน
หมูบาน 

ประชาชนไดรับ
การบรกิาร
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองชาง 

85 
ติดตั้งไฟสองสวาง 
หมู 11 เพ่ือติดตั้งไฟสองสวาง

แบบมีสายดับ หมูท่ี 11 
บานนิคมสหกรณหนอง
แต 

จากสามแยกหนาวัดหนอง
แตฯถึงบานนายสงา   
ไชยายงค 

50,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- - - ติดตั้งไฟสองสวางได
รอยละ 50 ของถนน
ในหมูบาน 

ประชาชนไดรับ
การบรกิาร
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองชาง 

86 ขยายเขตไฟฟา เพ่ือขยายเขตไฟฟา 
หมูท่ี 11 บานนิคม
สหกรณหนองแต 

เสนไปนานายไมตรี  สมคิด - 100,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- - ขยายเขตไฟฟาได
รอยละ 50 ของถนน
ในหมูบาน 

ประชาชนไดรับ
การบรกิาร
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองชาง 

87 ขยายเขตไฟฟา เพ่ือขยายเขตไฟฟา 
หมูท่ี 11 บานนิคม
สหกรณหนองแต 

เสนโคกเสอืบานนางแพง  
ศรีสุภา 

- - 100,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- ขยายเขตไฟฟาได
รอยละ 50 ของถนน
ในหมูบาน 

ประชาชนไดรับ
การบริการท่ีมี
คุณภาพ 

กองชาง 

88 ขยายเขตไฟฟา เพ่ือขยายเขตไฟฟา 
หมูท่ี 11 บานนิคม
สหกรณหนองแต 

เสนนานายประเสริฐ  ลอดคูซอน 
จุดที่ 1 

จากบานนางจันที  วิเศษวงษา 
ไปบานนายทองเพชร  พันธะ 

จุดที่ 2 

- - -    200,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

ขยายเขตไฟฟาได
รอยละ 50 ของ
ระยะทางถนนใน
หมูบาน 

ประชาชนไดรับ
การบรกิาร
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองชาง 
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและพัฒนาแหลงน้ํา 

  1.1  แผนงานเคหะและชมุชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
(บาท) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 
89 

ขยายเขตไฟฟา 
หมู 12 เพ่ือขยายเขตไฟฟา 

หมูท่ี 12 บานเหลาคราม 
จากบานนายซัน บุตทศ 
ถึงบานนางตอง  โคตรสขึง 
ระยะทาง 500 เมตร 

100,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- - - ขยายเขตไฟฟาไดรอย
ละ 50 ของระยะทาง
ถนนในหมูบาน 

ประชาชนไดรับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

 
กองชาง 

90 ขยายเขตไฟฟา เพ่ือขยายเขตไฟฟา 
หมูท่ี 12 บานเหลาคราม 

จากหนาโรงเรียนบาน
เหลาครามถึงบานนายวีระ
ชาติ  มุกจิตร ระยะทาง 
500 เมตร 

 100,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- - ขยายเขตไฟฟาไดรอย
ละ 50 ของระยะทาง
ถนนในหมูบาน 

ประชาชนไดรับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 

91 ขยายเขตไฟฟา เพ่ือขยายเขตไฟฟา 
หมูท่ี 12 บานเหลาคราม 

จากบานนางออนศรี  คํา
จันทร ถึงอางเก็บนํ้าหวย
มหาราช ระยะทาง 500 
เมตร 

- - 100,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- ขยายเขตไฟฟาไดรอย
ละ 50 ของระยะทาง
ถนนในหมูบาน 

ประชาชนไดรับการ
บริการสาธารณะที่มี
คุณภาพ 

กองชาง 

92 ขยายเขตไฟฟา เพ่ือขยายเขตไฟฟา 
หมูท่ี 12 บานเหลาคราม 

จากบานนางปอน  พันคณู
ถึงบานนางสาวพิมพา  
พรมรัตน ระยะทาง 400 
เมตร 

- - - 80,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

ขยายเขตไฟฟาได
รอยละ 50 ของ
ระยะทางถนนใน
หมูบาน 

ประชาชนไดรบัการ
บริการสาธารณะ 

กองชาง 

93 
ติดตั้งไฟสองสวาง
บานพรานอน ม.
13 

หมู 13 เพ่ือติดตั้งไฟสองสวางแบบ
มีสายดับ หมูท่ี 13 บาน
พรานอน 

บานนางบุญมี  หนอคําถึงบาน 
นางสุธรรมา  ชาธิพา  
 

 

    50,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- 
 
 
 

- - ติดตั้งไฟสองสวาง
ไดรอยละ 50 ของ
ระยะทางถนนใน
หมูบาน 

ประชาชนไดรบัการ
บริการสาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองชาง 
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและพัฒนาแหลงน้ํา 

  1.1  แผนงานเคหะและชมุชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
(บาท) ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงา
น 

รับผิดช
อบหลัก 

2561 2562 2563 2564 

94 ติดตั้งไฟสอง
สวาง บาน
พรานอน ม.13 

เพ่ือติดตั้งไฟสองสวาง
แบบมีสายดับ หมูท่ี 13 
บานพรานอน 

-จากบานนายวิลัย  ชาธิพา ถึง
บานนายดวงจติร  จอมใจธิป 
- ชุมชนภูนอยถึงบานนางบุญ
นํา  ชาธิพา 

- 100,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

 

- - ติดตั้งไฟสองสวางไดรอย
ละ 50 ของระยะทาง
ถนนในหมูบาน 
 

ประชาชนไดรบัการ
บริการสาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองชาง 

95 ติดตั้งไฟสอง
สวาง บาน
พรานอน ม.13 

เพ่ือติดตั้งไฟสองสวาง
แบบมีสายดับ หมูท่ี 13 
บานพรานอน 

-จากบานนายศรีลา  ชาธิพา 
ถึงบานนางสงคราม  ชาธิพา 
-บานนางแตวสัญชัยถึงบาน 
นายธรรมโม  คาํโยธา 

- 
 

- 100,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- ติดตั้งไฟสองสวางไดรอย
ละ 50 ของระยะทาง
ถนนในหมูบาน 
 

ประชาชนไดรบัการ
บริการสาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองชาง 

96 ขยายเขตไฟฟา เพ่ือขยายเขตไฟฟา 
หมูท่ี 13 บานพรานอน 

จากบานนายศรีลา  ชาธิพา 
ถึงบานนายจันดา  ชาธิพา 

- - - 100,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

ขยายเขตไฟฟาไดรอย
ละ 50 ของระยะทาง
ถนนในหมูบาน 

ประชาชนไดรบัการ
บริการสาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองชาง 

97 
ขยายเขตไฟฟา 
หมู 14 เพ่ือขยายเขตไฟฟา 

หมูท่ี 14 บานแสงอรณุ 
 

จากบานางประนม  สุวรรณศรี 
ถึงบานนายวิชัย  ศรีโยหะ 
ระยะทาง 1,000 เมตร 

200,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- - - ขยายเขตไฟฟารอยละ 
50 ของระยะทางถนน
ในหมูบาน 

ประชาชนไดรบัการ
บริการท่ีมีคุณภาพ 

กองชาง 

98 โครงการขยาย
เขตไฟฟา  

เพ่ือขยายเขตไฟฟาบาน
แสงอรณุ ม.14 

จากวัดอัมพวันบานคําเขือง ไป
นานายทองคํา  ศรีโยหะ  
ระยะทางประมาณ 2000 ม. 

 300,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

  ขยายเขตไฟฟารอยละ 
50 ของระยะทางท่ีเสนอ 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก สบาย
เพ่ิมข้ึน 

กองชาง 
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและพัฒนาแหลงน้ํา 

  1.1  แผนงานเคหะและชมุชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
(บาท) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 
99 

ติดตั้งไฟสองสวาง 
หมู 15 เพ่ือติดตั้งไฟสองสวาง 

หมูท่ี 15บานคําอาฮวน 
จากสามแยกหนาปศุสัตวไปถึง
บานนายละมัย พูลสวัสดิ์  
ระยะทาง 500 เมตร 

100,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- - - ติดตั้งไฟสองสวางรอย
ละ 50 ของระยะทาง
ถนนในหมูบาน 

ประชาชนไดรับ
การบริการท่ีมี
คุณภาพ 

กองชาง 

100 
ขยายเขตไฟฟา 
หมู 16 เพ่ือขยายเขตไฟฟา 

หมูท่ี 16 บานเหมืองบา 
 

สี่แยกไรประสารถึงท่ีนายลําพาย 
ทองชุม ระยะทาง 1,500 เมตร 

300,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- - - ขยายเขตไฟฟารอยละ 
50 ของระยะทางถนน
ในหมูบาน 

ประชาชนไดรับ
การบรกิารมี
คุณภาพ 

กองชาง 

101 ติดตั้งไฟสองสวาง เพ่ือติดตั้งไฟสองสวาง 
หมูท่ี 16 บานเหมืองบา 
 

จากบานนายสุวิทย บุญเชิญถึง
บานนายสุรินทร  สุขเกษม 
ระยะทาง 100 เมตร 

- 50,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- - ติดตั้งไฟสองสวางรอย
ละ 50 ของระยะทาง
ถนนในหมูบาน 

ประชาชนไดรับ
การบริการท่ีมี
คุณภาพ 

กองชาง 

102 ติดตั้งไฟสองสวาง เพ่ือติดตั้งไฟสองสวาง 
หมูท่ี 16 บานเหมืองบา 
 

จากบานนายบุญทรง  ขันแข็งถึง
บานนางสาวนุชรัตน  สายวิทย 
ระยะทาง 300 เมตร 

- - 50,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- ติดตั้งไฟสองสวางรอย
ละ 50 ของระยะทาง
ถนนในหมูบาน 

ประชาชนไดรับ
การบริการท่ีมี
คุณภาพ 

กองชาง 

103 ติดตั้งไฟสองสวาง เพ่ือติดตั้งไฟสองสวาง 
หมูท่ี 16 บานเหมืองบา 
 

จากศูนยพัฒนาเด็กเล็กถึงบาน 
นางเตือน ไชยพันธ ระยะทาง 
200 เมตร 

- - - 50,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

ติดตั้งไฟสองสวางรอย
ละ 50 ของถนนใน
หมูบาน 

ประชาชนไดรับ
การบริการท่ีมี
คุณภาพ 

กองชาง 

104 โครงการ
ซอมแซมไฟฟา
สองสวาง 

เพ่ือซอมแซมไฟฟาสอง
สวางภายในเขตเทศบาล
ตําบลคําอาฮวน ม.1-16 

ทุกหมูบานในเขตเทศบาลตําบล
คําอาฮวน ม.1-16  

50,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

รอยละของไฟฟาสอง
สวางชํารุดลดลง 

ประชาชนไดรับ
ความ
สะดวกสบาย
เพ่ิมข้ึน 

กองชาง 
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 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและพัฒนาแหลงน้ํา 

  1.1  แผนงานเคหะและชมุชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
(บาท) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 
105 

ซอมแซมระบบ
ประปาหมูบาน 

หมู 1 เพ่ือปรับปรุงซอมแซม 
ระบบนํ้าประปา หมูท่ี 1 
บานคําอาฮวน 

ปรบัปรงุซอมแซม ระบบ
นํ้าประปาในหมูบาน บอสวน
สุขภาพ 

- - - 100,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนคนท่ีไดรับการ
บริการดานนํ้าบริโภค
เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนไดรบัการ
บริการธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองชาง 

106 
ปรบัปรงุระบบ
นํ้าประปาหมูบาน 

หมู 2 เพ่ือเปลี่ยนระบบ
นํ้าประปา 
หมูท่ี 2 บานเหมืองบา 

เปลีย่นระบบนํ้าประปา
หมูบานเปนระบบนํ้าดื่มใน
หมูบาน 

- - 100,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ- 

- ระบบนํ้าประปาหมูบาน
เปนระบบนํ้าดื่มใน
หมูบาน 

ประชาชนไดรบัการ
บริการสาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองชาง 

107 ขยายเขตประปา
ภูมิภาค 

เพ่ือขยายเขตประปา
ภูมิภาค 

เสนทางบานนายบุญทอม  
คลองแคลวไปบานนาย
ไพโรจน  ไชยพันธ ระยะทาง 
1,500 เมตร 

100,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

 - - จํานวนคนท่ีไดรับการ
บริการดานนํ้าบริโภค
เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนไดรบัการ
บริการสาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองชาง 

108 
กอสรางคลอง
ระบายนํ้า 

หมู 2 เพ่ือสรางคลองระบาย
นํ้า หมูท่ี 2 บานเหมือง
บา 

เสนทางประปาหมูบานไป
เสนทางบานผูชวยบุญทอม  
คลองแคลว ระยะทาง 300 ม. 

- 1,200,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนของครัวเรือนท่ี
เดือดรอนลดลง 

ประชาชนไดรบัการ
บริการธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองชาง 

109 กอสรางคลอง
ระบายนํ้า 

เพ่ือสรางคลองระบาย
นํ้า หมูท่ี 2 บานเหมือง
บา 

เสนทางหนาศาลาประชาคม
ไปเช่ือมถนนแสงอรณุหนา
บาน สท.ไพวรรณ  ไชยพันธ 

- - - 800,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนของครัวเรือนท่ี
เดือดรอนลดลง 

ประชาชนไดรบัการ
บริการสาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองชาง 
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและพัฒนาแหลงน้ํา 

  1.1  แผนงานเคหะและชมุชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
(บาท) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 
110 

กอสรางคลอง
ระบายนํ้า 

หมู 3 เพ่ือสรางคลองระบาย
นํ้า หมูท่ี 3 บานคําเขือง 

จากบานนายไพศาล  ศรี
วิชา ถึงลานกีฬา 
ระยะทาง 300 เมตร 

- 1,200,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนของครัวเรือนท่ี
เดือดรอนลดลง 

ประชาชนไดรบัการ
บริการสาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองชาง 

111 ปรบัปรงุระบบ
นํ้าประปาหมูบาน 

เพ่ือเปลี่ยนระบบ
นํ้าประปาหมูท่ี 3 บาน
คําเขือง 

เปลีย่นระบบนํ้าประปา
หมูบานเปนระบบนํ้าดื่มใน
หมูบาน 

- - - 100,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

ระบบนํ้าประปาหมูบาน
เปนระบบนํ้าดื่มใน
หมูบาน 

ประชาชนไดรบัการ
บริการสาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองชาง 

112 ขยายเขตประปา
ภูมิภาค ม. 6 

เพ่ือขยายเขตประปา
ภูมิภาคเขาหมูบาน 

ขยายเขตประปาภูมิภาค
เขาหมูบาน 

- 200,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนคนท่ีไดรับการ
บริการดานนํ้าบริโภค
เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนไดรบัการ
บริการสาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองชาง 

113 กอสรางคลอง
ระบายนํ้า บานคํา
เม็ก ม.6 

เพ่ือสรางคลองระบาย
นํ้า หมูท่ี 6 บานคําเม็ก 

กอสรางบริเวณ
ถนนลาดยางในหมูบาน ม. 
6 

- - - 800,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนของครัวเรือนท่ี
เดือดรอนลดลง 

ประชาชนไดรบัการ
บริการสาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองชาง 

114 กอสรางระบบ
ประปาหมูบาน
แบบผวิดนิ ม.8 

เพ่ือกอสรางระบบ
ประปาผิวดิน หมู8 บาน
โคกสูงนอย 

กอสรางระบบประปา
หมูบานแบบผิวดิน ม.8 
จาํนวน 1 แหง 

- - 800,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ- 

- จํานวนคนท่ีไดรับการ
บริการดานนํ้าบริโภค
เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนไดรบัการ
บริการสาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองชาง 
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 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและพัฒนาแหลงน้ํา 

  1.1  แผนงานเคหะและชมุชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
(บาท) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 
115 กอสรางระบบ

ประปาหมูบานแบบ
บาดาล  ม. 11 

เพ่ือกอสรางระบบประปา
หมู 11 นิคมสหกรณหนอง
แต 

 
คุมนิคมสหกรณและคุมดง
หมากหลอด ม.11 

 800,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนคนท่ีไดรับการ
บริการดานนํ้าบริโภค
เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนไดรบัการ
บริการธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองชาง 

116 ขยายเขตประปา
หมูบานม. 11  

เพ่ือขยายเขตประปา
หมูบาน 

ขยายเขตประปาหมูบาน 
ระยะทาง 500 เมตร
บริเวณหมูบาน(เพ่ิมเติม)ม.
11 

100,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

 - - จํานวนคนท่ีไดรับการ
บริการดานนํ้าบริโภค
เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนไดรบัการ
บริการสาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองชาง 

117 กอสรางระบบ
ประปาหมูบานแบบ
บาดาล  ม.11 

เพ่ือกอสรางระบบประปา
หมู 11 นิคมสหกรณหนอง
แต 

กอสรางระบบประปา
แบบบาดาล คุมแสน
สบายและคุมนาโสก ม.11 

- -  800,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนคนท่ีไดรับการ
บริการดานนํ้าบริโภค
เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนไดรบัการ
บริการสาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองชาง 

118 
กอสรางระบบ
ประปาหมูบานแบบ
ผวิดนิ  ม.12 

หมู 12 เพ่ือกอสรางระบบประปาผิว
ผิวดิน หมู 12  
บานเหลาคราม 

กอสรางระบบประปา
หมูบานแบบผิวดินบาน
เหลาคราม ม.12 1 แหง 

800,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนคนท่ีไดรับการ
บริการดานนํ้าบริโภค
เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนไดรบัการ
บริการสาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองชาง 

119 เปลีย่นทอประปา
หมูบาน ม.12 

เพ่ือเปลี่ยนทอประปา
หมูบาน 

เปลี่ยนทอประปาหมูบาน
ขนาด 3 น้ิว ระยะทาง 
2,000 เมตร ม. 12 

- 50,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนคนท่ีไดรับการ
บริการดานนํ้าบริโภค
เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนไดรบัการ
บริการสาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองชาง 
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. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและพัฒนาแหลงน้ํา 

  1.1  แผนงานเคหะและชมุชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
(บาท) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 
120 

กอสรางระบบ
ประปาหมูบานแบบ
ผวิดนิ ม. 13 

หมู13 เพ่ือกอสรางระบบประปาผิว
ผิวดิน 
หมู 13 บานพรานอน 

กอสรางระบบประปา
หมูบานแบบผิวดิน   
ชุมชนภูนอย ม.13 

 800,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนคนท่ีไดรับการ
บริการดานนํ้าบริโภค
เพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนไดรบัการ
บริการสาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองชาง 

121 
ซอมแซมประตูนํ้า
หนองคํายาวม.15 

หมู 15 เพ่ือซอมแซมประตูนํ้าหนอง
คํายาว หมู 15 บานคําอา
ฮวน 

ซอมแซมประตูนํ้าหนอง
คํายาว บานคําอาฮวน ม.
15 

- - - 100,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

ซอมแซมประตูนํ้าหนอง
คํายาวไดรอยละ 20 
ของหมูบาน 

ประชาชนไดรบัการ
บริการสาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองชาง 

122 
ซอมแซมระบบ
นํ้าประปาหมูบาน  

หมู 16 เพ่ือซอมแซมระบบ
นํ้าประปาหมูบาน 

ซอมแซมระบบนํ้าประปา
หมูบาน บานเหมืองบา ม.
16 

- - - 100,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนคนท่ีไดรับการ
บริการดาน
สาธารณูปโภคเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนไดรบัการ
บริการท่ีมีคุณภาพ 

กองชาง 

123 ซอมแซมถนนลกูรงั
ภายในเขตเทศบาล
ตําบลคําอาฮวน 

เพ่ือซอมแซมใหถนน
สามารถใชงานไดดังเดิม 
 

ซอมแซมถนนลกูรงั
ภายในเขตเทศบาลตําบล
คําอาฮวน ท้ัง 16 หมูบาน 

3,000,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

2,000,000 2,000,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- รอยละ 50 ของถนนท่ี
ไดรับการซอมแซมให
สามารถใชงานได
ตามเดิม 

ประชาชนไดรับ 
ความะดวกสบายใน
การสญัจรไปมา 

กองชาง 

124 ซอมแซม/ปรบัปรงุ
ถนนคอนกรตีเสรมิ
เหล็กภายในเขต
เทศบาลตําบลคําอา
ฮวน 

เพ่ือซอมแซมใหถนน
คอนกรีตสามารถใชงานไดดี
เหมือนเดิม 

ซอมแซมถนนคอนกรตี
เสริมเหล็กภายในเขต
เทศบาลตําบลคําอาฮวน
ท้ัง 16 หมูบาน 

1,000,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

1,000,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

1,000,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- รอยละ 50 ของถนน
คอนกรีตท่ีไดรับการ
ซอมแซมใหสามารถใช
งานไดตามเดิม 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกสบาย
ในการสญัจรไปมา 

กองชาง 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี4  พัฒนาเมืองและชุมชนนาอยูอยางยั่งยืน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางทองถ่ินเมืองนาอยู 

  2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

   2.1 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
(บาท) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 
1 การจางเหมาจัดเก็บ

ขยะในเขตเทศบาล
ตําบลคําอาฮวน 

เพ่ือจางเหมาจัดเก็บขยะ
ในเขตตําบลคําอาฮวน 

จัดเก็บขยะท้ัง 16 
หมูบาน 

336,000 336,000 336,000 336,000 จัดเก็บขยะท้ัง 16 
หมูบาน ไดรอยละ 
70 ของตําบลคําอา
ฮวน 

ประชาชนไดรับ
การบรกิาร
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

งานสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

2 ชวยเหลือเบ้ืองตนแก
ผูปวยฉุกเฉิน 

เพ่ือชวยเหลือเบ้ืองตน
แกผูปวยฉุกเฉิน 

ผูปวยไดรับการ
ชวยเหลือเบ้ืองตน 

600,000 600,000 600,000 600,000 ผูปวยไดรับการ
ชวยเหลือ ไดรอยละ
50 ของประชาชนใน
ตําบลคําอาฮวน 

ประชาชนไดรับ
การบรกิาร
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

งานสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

3 รวมกิจกรรมวันตอตาน
ยาเสพติดโลก 

เพ่ือเขารวมกิจกรรมวัน
ยาเสพติดโลก 

เขารวมเดินรณรงควัน
ตอตานยาเสพติดโลก 

7,000 7,000 7,000 7,000 จํานวนรอยละ50 
ของผูเขารวม
โครงการ 

ประชาสัมพันธ
ถึงภัยอันตราย
ยาเสพติด 

งานสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

4 เงินอุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข 

เพ่ือใหคณะกรรมการ
หมูบานไดดําเนิน
โครงการดาน
สาธารณสุข อยางนอย 
3 โครงการ 

คณะกรรมการ
ดําเนินงานดาน
สาธารณสุขหมูบานละ
อยางนอย 3 โครงการ 

320,000 320,000 - - รอยละของการ
เบิกจายงบประมาณ 

 งานสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

   2.1 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
(บาท) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 
5 สนับสนุนการจดั

กิจกรรมวัน อสม. 
เพ่ือพัฒนาองคความรู
และทักษะการ
ปฏิบัติงานของอสม. 

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

อสม.มีการพัฒนา
ความรู 

งานสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

6 สนับสนุนกองทุนตาํบล
แมเพ่ือพัฒนาการเด็ก
ตําบลคําอาฮวน 

เพ่ือดําเนินงานกองทุน
ตําบลแมเพ่ือพัฒนาการ
เด็กตําบลคําอาฮวน
อยางตอเน่ือง 

สนับสนุนงบประมาณ
กองทุนตําบลแมเพ่ือ
พัฒนาการเด็กตําบลคํา
อาฮวน 

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

สตรีมีครรภไดรับ
ความรูเรื่องนมแม
มากข้ึน 

งานสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

7 สนับสนุนชมรม To Be 
Number One ตําบล
คําอาฮวน 

เพ่ือดําเนินงานชมรม To 
Be Number One 
ตําบลคําอาฮวน อยาง
ตอเน่ือง 

สนับสนุนงบประมาณ
ชมรม To Be Number 
One ตําบลคําอาฮวน 

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

เด็กและเยาวชน
ไดรับความรูเรื่อง
ยาเสพติด 

งานสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

8 รณรงคและใหความรู
เรื่องโรคเอดสและ
เพศศึกษา 

เพ่ือเขารวมรณรงควัน
เอดสโลกและใหความรู
เรื่องเพศศึกษา 

เขารวมรณรงควันเอดส
โลก 

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

ประชาชนได
ความรูเรื่องโรค
เอสและเรื่อง
เพศศึกษา 

งานสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

  2.1 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
(บาท) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 2562 2563 2564 

9 อบรมฟนฟูพัฒนา
ศักยภาพ
อาสาสมัคร
สาธารณสุข
ประจําหมูบาน 

เพ่ืออบรมฟนฟูพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจํา
หมูบาน 

อสม.ท้ัง 16 หมูบาน - 10,000 - 10,000 จํานวนรอยละ50 
ของผูเขารวม
โครงการ 

อสม.มีการพัฒนา
ความรูและพัฒนา
ศักยภาพ 

งานสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

10 ตรวจสอบ
คุณภาพ
นํ้าประปาหมูบาน 

เพ่ือตรวจสอบคุณภาพ
นํ้าประปาหมูบาน 

16 หมูบานในเขตตําบลคําอา
ฮวน 

35,000 - - - จํานวนรอยละ50 
ของหมูบานท่ีเขา
รวมโครงการ 

นํ้าประปาหมูบานใน
หมูบานมีคุณภาพมาก
ข้ึน 

งานสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

11 แขงขันกีฬา
ฟุตบอล ตานภัย
ยาเสพติดและ
เอสด 

เพ่ือสงเสริมการแขงขัน
กีฬาและออกกําลงักาย 

จัดการแขงขันกีฬาประชาชน
และเยาวชนในเขตตําบล 
คําอาฮวน 

5,000 5,000 5,000 5,000 จํานวนรอยละ50 
ของผูเขารวม
โครงการ 

ประชาชนและเยาวชน
ในเขตตําบล 
คําอาฮวนไดแขงกีฬา
และออกกําลงักาย 

งานสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

12 สงเสริมการบําบัด
ฟนฟูผูเสพหรือ
อบรมความรูเรื่อง
ยาเสพติดแก
ประชาชนท่ัวไป 

เพ่ือการบําบัดฟนฟูผู
เสพหรืออบรมความรู
เรื่องยาเสพติดแก
ประชาชนท่ัวไป 

เยาวชนและประชาชนท่ีมี
พฤติกรรมเก่ียวของกับยาเสพ
ติด 

30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนรอยละ50 
ของผูเขารวม
โครงการ 

เยาวชนและประชาชน
เลิกเก่ียวของกับยา
เสพติด 

งานสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 
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 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

  2.1 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
(บาท) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 2562 2563 2564 

13 สัตวปลอดโรค 
คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบา 

- เพ่ือรณรงคและฉีด
วัคซีนปองกันโรคพิษ
สุนัขบา 
-สํารวจและข้ึนทะเบียน
สนุขัและแมว 

สนุขัและแมวในเขตตาํบล 
คําอาฮวน 

56,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนรอยละ50 
ของสนุขัและแมว
ไดรับการฉีดวัคซีน 

ปองกันโรคพิษสุนัขบา งานสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

14 อบรมและศึกษาดู
งานเพ่ือเพ่ิม
ประสทิธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
ดานสาธารณสุข 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานดาน
สาธารณสุขใหแกอสม.
ผูนําหมูบานและ
เจาหนาท่ีทองถ่ิน 

ผูปฏิบัติงานดานสาธารณสุข, 
อสม.ผูนําหมูบานและ
เจาหนาท่ีทองถ่ิน 

400,000 
เทศบาล 

งบ
โดยประมาณ 

- 400,000 
เทศบาล 

งบ
โดยประมาณ 

- จํานวนรอยละ50 
ของผูเขารวม
โครงการ 

ผูปฏิบัติงานดาน
สาธารณสุขมี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานดาน
สาธารณสุขมากข้ึน 

งานสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

 

. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

  2.2 แผนงานสงัคมสงเคราะห 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
(บาท) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 2562 2563 2564 

1 โครงการกอสราง 
ปรบัปรงุ ซอมแซมบาน 
หองนํ้า ผูพิการ  
ผูยากไร ผูดอยโอกาส 

เพ่ือจัดซื้อวัสดุ
ปรบัปรงุและซอมแซม
บาน หองนํ้า ผูพิการ  
ผูยากไร ผูดอยโอกาส 

ปรบัปรงุ ซอมแซมบาน 
หองนํ้า คนพิการ  
ผูยากไร ผูดอยโอกาส 

200,000 
เทศบาล 

งบ
โดยประมาณ 

200,000 
เทศบาล 

งบ
โดยประมาณ 

200,000 
เทศบาล 

งบ
โดยประมาณ 

200,000 
เทศบาล 

งบ
โดยประมาณ 

รอยละ 3 
ของผูพิการ  
ผูยากไร 
ผูดอยโอกาส  

ผูพิการ ผูยากไร 
ผูดอยโอกาสมีบานท่ี
พักอาศัยมั่นคง  มี
ชีวิตความเปนอยูท่ีด ี

กองสวัสดิการสังคม 
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

   2.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
(บาท) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 2562 2563 2564 

1 ปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนชวงเทศกาลป
ใหม  

เพ่ือปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลปใหม 

จัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวม
ปองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงเทศกาลปใหม 

47,600 47,600 47,600 47,600 จํานวนรอยละ50 
ของผูเขารวม
โครงการ 

ลดจํานวนอุบัติเหตุ
และลดจํานวน
ผูเสียชีวิตในชวง
เทศกาลปใหม 

งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

2 รณรงคเผาในท่ีโลง เพ่ือใหประชาชน
เขาใจและรวมรักษา
สิ่งแวดลอม 

จัดอบรมใหความรูเรื่องการ
เผาพืชผลทางการเกษตร
ตางๆเชนตอซังขาว, ออย 

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

ประชาชนไดรับ
ความรูมากข้ึนและ
รักษาสิ่งแวดลอม 

งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

3 อบรมและสรางเครือขาย
การเผาปา 

เพ่ืออบรมและสราง
เครือขายการเผาปา 

จดัฝกอบรมและจดัตัง้แกน
นําหมูบานในการดับไฟปา 

- 15,000 - 15,000 จํานวนรอยละ50 
ของผูเขารวม
โครงการ 

มแีกนนําและ
เครือขายในการรักษา
ปาไม 

งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

4 ฝกซอมแผนการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
เทศบาลตําบลคําอาฮวน 

เพ่ือฝกซอมแผนการ
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยให
เจาหนาท่ี 

เจาหนาท่ีและพนักงาน
ปองกันฯในเขตตาํบล 
คําอาอวน 

20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนรอยละ50 
ของผูเขารวม
โครงการ 

เจาหนาท่ีและ
พนักงานปองกันฯ
สามารถปฏิบัติหนาท่ี
ประสิทธิภาพ 

งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

  2.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
(บาท) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 2562 2563 2564 

5 สงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน
(อปพร.) 

เพ่ือสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน 
(อปพร.) 

อาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน (อปพร.) 
ในเขตตําบลคําอาฮวน 

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

อาสาสมัครปองกัน
ภัยฝายพลเรือน  
(อปพร.)มีความรู
และมีศักยภาพมาก
ข้ึน 

งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

6 ปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนชวงเทศกาล
สงกรานต 

เพ่ือปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลสงกรานต 

จัดตั้งศูนยปฏิบัติการ
รวมปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลสงกรานต 

47,600 47,600 47,600 47,600 จํานวนรอยละ50 
ของผูเขารวม
โครงการ 

ลดจํานวนอุบัติเหตุ
และลดจํานวน
ผูเสียชีวิตในชวง
เทศกาลสงกรานต 

งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

7 สงเสรมิและสนับสนุนการ
สรางความปรองดองและ
สมานฉันทของคนในชาต ิ

เพ่ือสงเสริมและ
สนับสนุนการสราง
ความปรองดองและ
สมานฉันทของคนใน
ชาติ 

สนับสนุนการ
ดาํเนินงานกิจกรรมการ
สรางความปรองดอง
และสมานฉันทของคน
ในชาติ 

20,000 20,000 - - จํานวนรอยละ50 
ของผูเขารวม
โครงการ 

ประชาชนเกิด
ความรูรักสามัคคีกัน
มากข้ึน 

งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

   2.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
(บาท) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 2562 2563 2564 

8 โครงการฝกอบรม
ทบทวนหรือจัดตั้งอา
สมัครปองกันภัยฝาย
พลเรอืน   (อปพร.) 

เพ่ือใหสมาชิก อปพร.ได
ฝกอบรมทบทวนความรู 

จดัฝกอบรมทบทวน
อปพร. 

100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนรอยละ50 
ของผูเขารวม
โครงการ 

สมาชิก อปพร.ได
ฝกอบรมทบทวน
ความรูใหมๆเพ่ือนํามา
ปรบัใช 

งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

9 รณรงคขับข่ีปลอดภัย  
ใสใจกฎจราจร 

เพ่ือใหประชาชนเกิด
ความรู ความเขาใจ
เก่ียวกับกฎหมายจราจร 

ประชาชน,เยาวชนใน
เขตตําบลคําอาฮวน 

30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนรอยละ50 
ของผูเขารวม
โครงการ 

ประชาชนเกิดความรู 
ความเขาใจเก่ียวกับ
กฎหมายจราจร 

งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

10 ชวยเหลือผูประสบภัย
แลง 

เพ่ือจัดซื้อภาชนะรองรับ
นํ้าชวยเหลือประชาชน
ผูประสบภัยแลง ใน
พ้ืนท่ีท่ีขาดแคลนนํ้าเพ่ือ
การอุปโภค-บริโภค 

ผูประสบภัยแลง ใน
พ้ืนท่ีท่ีขาดแคลนนํ้า
เพ่ือการอุปโภค-
บริโภค 

100,000 - 100,000 - จํานวนรอยละ50 
ของผูประสบภัย
แลง 

ผูประสบภัยแลงไดรับ
ความชวยเหลือได
ทันทวงที 

งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

  2.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชมุชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
(บาท) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 2562 2563 2564 

1 โครงการฝกอบรม
อาชีพ 

เพ่ือจัดกิจกรรมการ
ฝกอบรมอาชีพให
กลุมเปาหมายในเขตตําบล
คําอาฮวน 

ประชาชนในเขตตาํบล
คําอาฮวน 

30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนรอยละ
50 ของ
ผูเขารวม
โครงการ 

ประชาชน เยาวชน
ท่ัวไป กลุมเสี่ยงท่ีผาน
การบําบัดยาเสพติดมี
อาชีพ,เสริมรายได 

กองสวัสดิการ
สังคม 

2 โครงการพัฒนาและสงเสริ
คุณภาพชีวิตผูพิการตําบล
คําอาฮวน 

เพ่ือดําเนินงานตาม
โครงการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพผูพิการ
ตําบลคําอาฮวน 

ผูพิการตําบลคําอาฮวน 15,000 15,000 15,000 15,000 จํานวนรอยละ
50ของผูพิการ
ตําบล 
คําอาฮวน 

มีการพัฒนาและสงเสริม
คุณภาพชีวิตผูพิการตําบ
คําอาฮวน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

3 โครงการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก
และเยาวชนตําบลคําอา
ฮวน 

เพ่ือสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็กและ
เยาวชนตําบลคําอาฮวน 

เด็กและเยาวชนในเขต
ตําบลคําอาฮวน 

30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนรอยละ
50ของเดก็และ
เยาวชนในเขต
ตําบลคําอาฮวน 

มีการพัฒนาและสงเสริม
คุณภาพชีวิตเดก็และ
เยาวชนตําบลคําอาฮวน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

4 โครงการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุ 

เพ่ือเปนคาใชจายในการ
จดักิจกรรมในการพัฒนา
และสงเสริมคุณภาพ 
ชีวิตผูสูงอายุ 

ผูสูงอายุในเขตตําบล
คําอาฮวน 

200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนรอยละ
60ของผูสูงอายุ
ตําบล 
คําอาฮวน 

มีการพัฒนาและสงเสริม
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

  2.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชมุชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
(บาท) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 
5 โครงการสงเสริมสนับสนุน

การดําเนินกิจกรรมดาน
การพัฒนาสตรีและ
ครอบครัวตําบลคําอาฮวน 

เพ่ือสงเสรมิสนับสนุนการ
ดําเนินกิจกรรมดานการ
พัฒนาสตรีและครอบครัว
ตําบลคําอาฮวน 

สตรีและ
ครอบครัวใน
ตําบลคําอาฮวน 

40,000 40,000 40,000 40,000 จํานวนรอยละ50ของ
ผูเขารวมโครงการ 

กิจกรรมดานการ
พัฒนาสตรีและ
ครอบครัวไดรับการ
สงเสริมสนับสนุท่ีดีข้ึน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

6 โครงการสงเสริมสนับสนุน
การดําเนินงานตามหลัก
ปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ระดับครัวเรือน
และระดับชุมชน  

เพ่ือสงเสรมิสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  
ระดับครัวเรือนและระดับ
ชุมชน     

ประชาชนใน
ตําบลคําอาฮวน 

25,000 25,000 25,000 25,000 จํานวนรอยละ50ของ
ผูเขารวมโครงการ 

ประชาชนในตาํบล 
คําอาฮวนไดนําหลัก
ปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชในการ
ดําเนินชีวิต 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

  2.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
(บาท) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 
1 กอสรางอาคาร

เอนกประสงค 
เพ่ือกอสรางอาคาร
เอนกประสงคสําหรับใชใน
การจัดกิจกรรมตางๆของ
หมูบาน 

กอสรางอาคาร
เอนกประสงค บาน
คําอาฮวน ม.1 
จาํนวน 1 แหง 

- 350,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนรอยละ  
80  ของ
ประชาชนบานคํา
อาฮวน 

ประชาชนบานคําอาฮวนมี
สถานท่ีในการจัดกิจกรรม 
ไดใชประโยชนจากอาคาร
เอนกประสงคแหงน้ี 

กองชาง 
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

  2.6 แผนงานงบกลาง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
(บาท) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 
1 เบ้ียยังชีพ

ผูสูงอาย ุ
เพ่ือเปนคาใชจายในการ
สงเสรมิและสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอาย ุ

ผูสูงอายุในเขต
ตําบลคําอาฮวน 

9,888,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

9,888,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

9,888,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

9,888,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนรอยละ
99.99 ของ
ผูสูงอายุในเขต
ตําบลคําอาฮวน 

สรางหลักประกัน
รายไดแกผูสูงอาย ุ

กองสวัสดิการ
สังคม 

2 เบ้ียยังชีพคน
พิการ 

เพ่ือเปนคาใชจายในการ
สงเสรมิและสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูพิการ 

ผูพิการในเขต
ตําบลคําอาฮวน 

2,700,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

2,700,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

2,700,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

2,700,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนรอยละ100 
ของผูพกิารในเขต
ตําบลคําอาฮวน 

สรางสวัสดิการทาง
สังคมใหแกผูพิการ
หรือทุพพลภาพ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

3 เบ้ียยังชีพผูปวย
เอดส 

เพ่ือจายเปนเงินเบ้ียยังชีพ
ใหกับผูปวยเอดส 

ผูปวยเอดสในเขต
ตําบลคําอาฮวน 

60,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

60,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

60,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

60,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนรอยละ100 
ของผูปวยเอดสใน
เขตตําบลคําอาฮวน 

สรางสวัสดิการทาง
สังคมใหแกผูปวย
เอดส 

กองสวัสดิการ
สังคม 

4 สํารองจาย เพ่ือจายเปนเงินสํารองจาย 
กรณีจําเปนเรงดวน หรือ
เหตุการณท่ีคาดไมถึง 

ประชาชนในเขต
ตําบลคําอาฮวน 

850,120 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

850,120 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

850,120 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

850,120 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนรอยละ50
ของประชาชนใน
เขตตําบลคําอาฮวน 

จายในกรณีจําเปน
เรงดวน หรือ
เหตุการณท่ีคาดไมถึง 

สํานักปลัดฯ 
และกองชาง 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี4  พัฒนาเมืองและชุมชนนาอยูอยางยั่งยืน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรท่ี 2 เสริมสรางเศรษฐกิจและการทองเท่ียว และ 5 เสริมสรางการศึกษาดีมีมาตรฐานสากล 

  3. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

   3.1 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
(บาท) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 
1 กิจกรรมวันเดก็

แหงชาติ 
เพ่ือใหเด็กและเยาวชน
ไดมีกิจกรรมเห็น
ความสําคัญของตนเอง 

จัดงานวันเด็กในวัน
เสาร ท่ี 2 ของเดอืน
มกราคม 

100,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนรอยละ50 
ของผูเขารวม
โครงการ 

เด็กและเยาวชนไดมี
กิจกรรมและเหน็
ความสําคัญของ
ตนเอง 

งานการศึกษา 

2 กอสรางท่ีแปรงฟนเด็ก เพ่ือความสะดวกในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน
ของเด็กเล็ก 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานพรานอน 

20,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนรอยละ 50 
ของเดก็ในศนูย
พัฒนาเด็กเล็ก
บานพรานอน 

เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ไดรับความ
สะดวกในการปฏบิตัิ
กิจวัตรประจําวัน 

กองชาง 
งานการศึกษา 

3 กอสรางหลังคาทางเดิน
เช่ือมตอระหวางอาคาร
เรียน 

เพ่ือความปลอดภัย
สําหรับเด็ก 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานเหมืองบา 

50,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนรอยละ 50 
ของเดก็ในศนูย
พัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี
ความปลอดภัยข้ึน 

กองชาง 
งานการศึกษา 

4 โครงการจัดกิจกรรม
แสดงผลงานหนูนอย 

เพ่ือเผยแพรผลงานและ
ความกาวหนาของการ
จัดการศึกษา 

จดักิจกรรม
นิทรรศการแสดงผล
งาน ปละ 1 ครั้ง 

10,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนรอยละ50 
ของผูเขารวม
โครงการ 

เผยแพรผลงานและ
ความกาวหนาของ
การจัดการศึกษา 

งานการศึกษา 

5 โครงการอาหารเสริม
(นม) สําหรับนักเรียนใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 

เพ่ือสงเสริมใหเด็ก
นักเรียนมีสุขภาพ
สมบูรณแข็งแรงไดรับ
สารอาหารครบถวน 

จัดซื้ออาหารเสริม
(นม)ใหกับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตเทศบาล 

570,360 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

570,360 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

570,360 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

570,360 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

-รอยละเด็ก
นักเรียนท่ีไดรับ
อาหารเสริม 
(นม) 

-เด็กของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กมี
สุขภาพรางกายท่ี
สมบูรณแข็งแรง 

งานการศึกษา 
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 3. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

  3.1 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
(บาท) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 
6 โครงการอาหารเสริม

(นม)สําหรับนักเรียน
โรงเรียนในเขตเทศบาล 
 

เพ่ือสงเสริมใหเด็ก
นักเรียนมีสุขภาพ
สมบูรณแข็งแรง
ไดรับสารอาหาร
ครบถวน 

จัดซื้ออาหารเสริม
(นม)ตามหนังสือสั่ง
การของกรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ิน
ใหกับโรงเรียนสังกัด 
สพฐ,  ในเขตเทศบาล 

1,434,160 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

 

1,434,160 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

 

1,434,160 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

 

1,434,160 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

 

-รอยละเด็ก
นักเรียนท่ีไดรับ
อาหารเสริม 
(นม) 

-นักเรยีนของโรงเรยีน
ในเขตเทศบาลไดรับ
ประทานอาหารครบ
ท้ัง 5 หมูทําใหมี
สุขภาพรางกาย
สมบูรณแข็งแรง 

งาน 
การศึกษาฯ 

7 โครงการอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

เพ่ือสงเสริม
สุขภาพเด็กเล็กให
ไดรับสารอาหาร
ครบถวน 5 หมู 

เด็กเล็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กในเขตเทศบาล
ตําบลคําอาฮวน 
จาํนวน 8 ศูนย 

1,629,600 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

 

1,629,600 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 
 

1,629,600 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

 

1,629,600 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

 

-รอยละเด็กนักเรียน
ท่ีไดรับอาหารเสริม 
(นม) 

-เด็กของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กมีสุขภาพรางกายท่ี
สมบูรณแข็งแรง 

งาน 
การศึกษาฯ 

8 โครงการอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กนักเรียนใน
โรงเรยีนสงักัด สพฐ.ใน
เขต ทต.คําอาฮวน 

เพ่ือสงเสริม
สุขภาพเด็กเล็กให
ไดรับสารอาหาร
ครบ 5 หมู 

อุดหนุนคาอาหาร
กลางวันใหกับโรงเรียน 
สงักัด สพฐ.ท่ีอยูใน
เขตทต.คําอาฮวน 

3,152,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

 

3,152,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 
 

3,152,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

 

3,152,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

 

-รอยละเด็ก
นักเรียนท่ีไดรับ
อาหารเสริม (นม) 

-นักเรยีนของโรงเรยีน
ในเขตเทศบาลไดรับ
อาหารครบท้ัง 5 หมู
ทําใหมีสุขภาพรางกาย
สมบูรณแข็งแรง 

งาน 
การศึกษาฯ 

9 โครงการกอสรางรั้วศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในเขต
ตําบลคําอาฮวน 

-เพ่ือปองกันไมให
เด็กว่ิงออกไปเลน
ดานนอกของ
บริเวณศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 
 

-กอสรางรั้วรอบ
บริเวณศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก - บานคําอาฮวน 
- วัดโพธ์ิศิลา 
 

500,000 
งบโดยประมาณ 

 

200,000 
งบโดยประมาณ 

 

- - -นักเรียนไดรับ
ความปลอดภัย 

-เด็กสามารถดําเนิน
ชีวิตและเรียนรูอยางมี
ความสุขและมีความ
ปลอดภยัขณะอยูใน
บริเวณศูนยฯ 

กองชาง 
งาน
การศึกษาฯ 
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 3. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

  3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
(บาท) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 
1 จัดงานวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา 
เพ่ือสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ 

ประชาชนในเขตตาํบล
คําอาฮวน 

30,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนรอยละ50 ของ
ผูเขารวมโครงการ 

ประชาชนรวม
กิจกรรมและ
สํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ 

งานการศึกษา 

2 จัดงานวันแมแหงชาต ิ เพ่ือสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ 

ประชาชนในเขตตาํบล
คําอาฮวน 

30,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนรอยละ50 ของ
ผูเขารวมโครงการ 

ประชาชนรวม
กิจกรรมและ
สํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ 

งานการศึกษา 

3 สบืสานงานประเพณี
บุญบ้ังไฟ 

เพ่ืออนุรักษและสืบ
สานศลิปะ วัฒนธรรม 
ประเพณ ี

ประชาชนในเขตตาํบล
คําอาฮวน 

300,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

300,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

300,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

300,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนรอยละ50 ของ
ผูเขารวมโครงการ 

ประชาชนในแต
ละหมูบานไดรวม
อนุรกัษวัฒนธรรม
ประเพณีทองถ่ิน 

งานการศึกษา 

4 เขาคายวิปสสนา
กรรมฐาน บานหนอง
แต  

เพ่ือสงเสริมและ
สนับสนุนการมสีวน
รวมในกิจกรรมดาน
ศาสนา 
 

อุดหนุนงบประมาณให
คณะกรรมการบาน
หนองแตจัดกิจกรรมการ
เขาคายวิปสสนา
กรรมฐานบานหนองแต 

30,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 
 

30,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 
 

30,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 
 

30,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 
 

จํานวนรอยละ50 ของ
ผูเขารวมโครงการ 

ประชาชนในแต
ละหมูบานไดรวม
อนุรกัษวัฒนธรรม
ประเพณีทองถ่ิน 
 

งานการศึกษา 

5 โครงการแขงขันกีฬา
ชกมวย 

เพ่ือสงเสริมและ
สนับสนุนการแขงขัน
กีฬาและการทองเท่ียว 

จัดการแขงขันการชก
มวยจาํนวน 1 ครั้ง 

120,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนรอยละของ
ผูเขารวมกิจกรรม 

ประชาชนในเขต
ตําบลคําอาฮวนได
รวมการแขงขัน 
และการทองเท่ียว 

งานการศึกษา 
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  3. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

   3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
(บาท) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 
6 บุญผะเหวดบานโนน

สะอาด 
เพ่ืออนุรักษและสืบ
สานศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี
ของทองถ่ินใหสืบ
ทอดตอไปอยาง
ยั่งยืน 

อุดหนุนงบประมาณให
คณะกรรมการบานโนน
สาอาดจัดกิจกรรมตาม
โครงการบุญผะเหวด
จาํนวน  1  ครั้ง 

30,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนรอยละ50 ของ
ผูเขารวมโครงการ 

ประชาชนใน
ทองถ่ินไดมีโอกาส
รวมในกิจกรรม
สงเสริมประเพณี 
อันดีงามสืบตอไป 

งานการศึกษา 

7 ประเพณีลอยกระทง
บานคําเม็ก 

อุดหนุนงบประมาณให
คณะกรรมการบาน
โนนสาอาดจัด
กิจกรรมตามโครงการ
บุญผะเหวด 

เพ่ือเปนการสงเสริม 
อนุรักษประเพณีงานวัน
ลอยกระทงใหคงอยู
สืบไป 
 

- 30,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- 30,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนรอยละ50 ของ
ผูเขารวมโครงการ 

-ไดสงเสริม 
อนุรกัษประเพณี
งานวันลอยกระทง
ใหคงอยูสืบไป 

งานการศึกษา 

8 การจดักิจกรรมบุญ
ประเพณีท่ีเปน
เอกลกัษณประจาํ
หมูบาน 

-เพ่ือสนับสนุนการจัด
กิจกรรมดานการ
ศาสนา อนุรักษ
วัฒนธรรมของทองถ่ิน 

อุดหนุนงบประมาณ
ใหกับคณะกรรมการ
หมูบานในเขตตําบลคํา
อาฮวน 16 หมูบาน 
บานละ 1 ครั้ง 
 

130,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

130,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

130,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

130,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนรอยละ50 ของ
ผูเขารวมโครงการ 

-ประชาชนในแต
ละหมูบานไดรวม
อนุรกัษวัฒนธรรม
ประเพณขีอง
ทองถ่ิน 
 

 

9 อบรมคุณธรรม
จริยธรรม 

เพ่ืออบรมคุณธรรม
จริยธรรมใหกับ
เยาวชน 

เด็กและเยาวชนในเขต
ตําบลคําอาฮวน 

20,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- 20,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- จํานวนรอยละ50 ของ
ผูเขารวมโครงการ 

เด็กมีคุณธรรม
และจริยธรรมอันดี
งาม 

งานการศึกษา 
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  3. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

   3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
(บาท) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 
10 อบรมการทําพาน

บายศร ี
เพ่ืออบรมใหความรูแก
บุคคลท่ัวไปและ
เยาวชน 

ประชาชนในเขตตําบลคํา
อาฮวน ม.1-16 

10,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- 10,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- จํานวนผูเขารวม
โครงการ 

สามารถสืบสาน
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

งานการศึกษา 

11 หมูบานรักษาศีล 5 เพ่ือรณรงคเรื่องการ
ฝกฝนส/รางนิสัยท่ีดี 
โดยการ “คิดดี พูดดี 
ทําดี” 

นําธรรมะไปสูภาคปฏิบัติ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งหลักศีล 
5ครอบครัวอบอุน เด็ก
และเยาวชนหางไกลยา
เสพตดิ พระพุทธศาสนา
เจริญรุงเรือง 

15,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

15,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

15,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

15,000 
(เทศบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

จํานวนรอยละ50 
ของผูเขารวม
โครงการ 

ครอบครัวอบอุน 
เด็กและเยาวชน
หางไกลยาเสพติด 
พระพุทธศาสนา
เจริญรุงเรือง 

งานการศึกษา 

12 แขงขันกีฬาเซปก
ตะกรอคําอาฮวนคัพ 

เพ่ือสงเสริมให
ประชาชนมีสุขภาพ
รางกายท่ีแข็งแรง 

ประชาชนในเขตตําบลคํา
อาฮวน 

30,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- 30,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- จํานวนรอยละ50 
ของผูเขารวม
โครงการ 

ประชาชนมี
สุขภาพรางกายท่ี
แข็งแรง 

งานการศึกษา 

13 จัดหาอุปกรณกีฬา
ชุมชน 

เพ่ือสงเสริมให
ประชาชนมีสุขภาพ
รางกายท่ีแข็งแรง 

ประชาชนในเขตตําบลคํา
อาฮวน 

- 100,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- - จํานวนรอยละ50
ของประชาชนใน
เขตตําบลคําอา
ฮวน 

ประชาชนมี
สุขภาพรางกายท่ี
แข็งแรง 

งานการศึกษา 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี   -    

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรท่ี6 เสริมสรางการบริหารจัดตามหลักธรรมาภิบาล  

 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองการบริหาร 

  4.1.แผนงานบริหารท่ัวไป 

ท่ี 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา (บาท) 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 

 

2562 

 

2563 

 

2564 

 

1 คาใชจายเพ่ือใหไดมาซึ่ง

บริการสํานักปลัด 

เพ่ือเปนคาใชจายในการ

จางดําเนินการตางๆและ 

คาจางเหมาบริการทํา

ความสะอาดฯ 

การจางเหมา

บริการหรือการ

จางตางๆ 

85,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

85,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

85,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

85,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนครั้งท่ี

ดําเนินการ 

ทําใหการปฏิบัติงาน

ทีประสิทธิภาพมาก

ข้ึน 

สํานักปลัด 

กองวิชาการฯ 

2 การประเมินความพึงพอใจ เพ่ือจางหนวยงานใหทํา

การประเมินความพึงพอ

ในการบริหารงานของ ทต. 

จางสถาบัน 

การศึกษาทํา

การประเมิน 

20,000 
(เทศบาล)งบ

โดยประมาณ 

20,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

รอยละของผล

การประเมิน 

สามารถนําผลการ

ประเมนิมาปรบัปรงุ

การปฏิบัติงานได 

สํานักปลัด 

3 คารับรองและพิธีการ

สํานักปลัด 

เพ่ือเปนคาใชจายในการ

รับรองคณะบุคคลหรือ

บุคคลท่ีเขาตรวจเยี่ยม 

ศึกษาดูงาน 

ใหการตอนรับ

คณะบุคคลหรือ

บุคคล 

60,000 
(เทศบาล 

)งบโดยประมาณ 

60,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

60,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

60,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนครั้งท่ีให

การตอนรับ 

ทําใหการบริการงาน

มีประสิทธิภาพและ

คลองตัวมากข้ึน 

สํานักปลัด 

กองวิชาการฯ 

4 คาจัดซื้อวารสาร สื่อ

สิ่งพิมพ บันทึกทองถ่ิน 

เพ่ือเปนคาใชจายในการ

จัดซื้อวารสาร บันทึก

ทองถ่ิน ประจํา สนง. 

จัดซื้อวารสาร 

บันทึกทองถ่ิน 

5,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

5,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

5,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

5,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนครั้งท่ี

จัดซื้อ 

เปนชองทางในการ

คนหาขอมูลเพ่ิมเติม 

สํานักปลัด 
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 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองการบริหาร 

  4.1.แผนงานบริหารท่ัวไป 

ท่ี 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา (บาท) 
ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 2562 

 

2563 

 

2564 

 

5 คาใชจายในการพัฒนา   

บุคลากร ในการฝกอบรม

หลักสูตร หรือโครงการ

ตางๆ 

เพ่ือเปนคาใชจายในการ

เดนิทางไปราชการ และ

คาลงทะเบียนในการ

ฝกอบรม สัมมนาตางๆ 

บุคลกรสังกัด

เทศบาลตําบล

คําอาฮวน 

390,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

390,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

390,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

390,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนครั้งท่ี

จัดสงบุคลการ

เขาศึกษาอบรม

สัมมนา 

บุลากรมีความรูความ

เขาใจในการ

ปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน 

-สํานักปลัด  

-กองคลัง 

-กองวิชาการฯ 

6 คาใชจายสําหรับการ

เลือกตั้ง หรือการทํา

ประชาพิจารณ ประชามติ

ตางๆ 

เพ่ือเปนคาใชจายสําหรับ

การเลือกตั้งท่ัวไปหรือ

เลือกตั้งซอมฯ ในระดับ

ทองถ่ินและระดับชาติ 

การทําประชาพิจารณ 

ประชามติตางๆ 

การเลือกตั้ง 

การทําประชา

พิจารณ 

ประชามติตางๆ 

ตามระบอบ

ประชาธิปไตย 

50,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

รอยละ 60 

ของผูมีสิทธิ

เลือกตั้งไป

เลือกตั้ง 

ระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุขไดรับ

การพัฒนา 

-สํานักปลัด  

-กองวิชาการฯ 

 

7 โครงการติดตั้งพระบรม

ฉายาลักษณรัชกาลท่ี 10 

พรอมประดับธง 

เพ่ือเปนการแสดงถึงความ

จงรักภักดีตอสถาบัน

พระมหากษัตริย 

ติดตั้งพระบรม

ฉายาลักษณ 

รัชกาลท่ี 10 

พรอมประดับธง 

200,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- - - จํานวนพระ

บรมฉายา

ลักษณและ

จํานวนธงท่ี

ประดับ 

ผูสัญจรไปมาไดนอม

รําลึกถึงพระมหา

กรุณาธิคุณของ

สถาบัน

พระมหากษัตริยไทย 

สํานักปลัด 
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4. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองการบริหาร 

   4.1.แผนงานบริหารท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา (บาท) ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

8 โครงการฝกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

เพ่ือพัฒนาความรู
ความสามารถแกผูเขารับ
การฝกอบรมและทัศน
ศึกษาดูงาน ตลอดจนสราง
คุณธรรมจริยธรรม 

ผูบริหาร 
พนักงาน 
ผูนําชุมชน 
กลุมตางๆ 

250,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

รอยละของ
ผูบริหาร พนักงาน 
ไดรับการพัฒนา 

นําความรูมาพัฒนา
ทองถ่ิน 

สํานักปลัด  

9 คาบํารุงรักษาและ

ซอมแซมทรัพยสินตางๆ 

เพ่ือเปนคาใชจายในการ

บํารุงรักษาและซอมแซม

ทรัพยสินใหสามารถใชงาน

ไดดังเดิม 

ทรัพยสินของ

สํานักงาน

เทศบาลตําบล

คําอาฮวน 

300,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

300,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

300,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

300,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

ประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานท่ีสูงข้ึน 

การบริหารงานของ

เทศบาลมีประสิทธิภาพ

มากข้ึน 

สํานักปลัด  

กองคลงั     

กองวิชาการฯ 

10 โครงการจัดทําเว็ปไซต

เทศบาลตําบลคําอาฮวน 

-เพ่ือเพ่ิมชองทางการ

ประชาสัมพันธ 

ติดตอสื่อสาร 

เชาพ้ืนท่ี

จัดทําเว็ปไซต

เทศบาลตําบล

คําอาฮวน 

6,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 
 

6,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

6,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

6,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

-จํานวนผูเขาชม มีชองทางการ

ประชาสัมพันธ

องคกรเพ่ิมข้ึน 

กองวิชาการ

และแผนงาน 

11 โครงการจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธองคกร 
 

-เพ่ือเผยแพร
ประชาสัมพันธการ
ดําเนินงานของเทศบาล 

-จัดทําวารสาร
รายงานการ

ดําเนินงานของ
เทศบาลจํานวน 

30,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนวารสารท่ี
จัดทํา 

ประชาชนสามารถ
ติดตามแผลการ
ดําเนินงานของ ทต.
ไดจากวารสาร 

กองวิชาการ
และแผนงาน 
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4. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองการบริหาร 

   4.1.แผนงานบริหารท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา (บาท) ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

12 โครงการจัดเวทีประชาคม

เพ่ือรับฟงความคิดเห็น

ของประชาชน 

เพ่ือรับฟงความคิดเห็น

ของประชาชนท่ีมีตอการ

บริหารงานของเทศบาล 

จัดเวที

ประชาคมให

ประชาชนแสดง

ความคิดเห็น 

3,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

3,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

3,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

3,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

รอยละของ

ประชาชนท่ีเขารวม 

ผูบริหารไดทราบผล

การบริหารงานจาก

การจัดเวทีประชาคม 

กองวิชาการ

และแผนงาน 

13 โครงการเวทีประชาคม

เพ่ือจัดทําแผนพัฒนา

เทศบาลและแผนชุมชน 

เพ่ือเปนคาใชจายในการ

รวบรวมปญหาความ

ตองการเพ่ือเตรียมจัดทํา

แผนพัฒนาทองถ่ิน 

จัดเวที

ประชาคมระดับ

หมูบาน และ

ระดับตําบล 

30,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

รอยละของ

ผูเขารวมประชาคม 

ไดรับทราบขอมูล 

ปญหาความตองการ

เพ่ือใชเปนแนวทางใน

การพัฒนาตอไป 

กองวิชาการ

และแผนงาน 

14 โครงการเสริมสรางการ
ปองกันและปราบปราม
การทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน 

-เพ่ือเสริมสรางพฤติกรรม
และวิธีการทํางานท่ีสุจริต
โปรงใส มีจิตสําสึก 
คานิยม และวัฒนธรรม
เรื่องความซื่อสัตย สุจริต 
มุนมั่นทํางานอยางมี
ประสทิธิภาพของ
ขาราชการและเจาหนาท่ี 
ทต.คําอาฮวน 

-ผูบริหาร 
-สมาชิกสภาฯ 
-พนักงาน 

12,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- 12,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- รอยละของ
กลุมเปาหมายท่ีเขา
รวมอบรม 

ผูบริหาร สมาชิกสภา
พนักงานเทศบาล 
ตระหนักและให
ความสําคัญในการ
ประพฤติปฏิบัติโดย
ยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน 

กองวิชาการ
และแผนงาน 
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4. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองการบริหาร 

   4.1.แผนงานบริหารท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา (บาท) ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

15 โครงการอบรมความรู
ขอมูลขาวสารเทศบาล
ตําบลคําอาฮวน 

-เพ่ือใหความรูกับเยาวชน
ประชาชนท่ัวไป เพ่ือเพ่ิม
ชองทางการหาขอมูล
ขาวสาร  

-ประชาชนหรือ 
เยาวชนในเขต
ตําบลคําอาฮวน 

10,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- 10}000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

-    

16 โครงการขับเคลื่อนการ
จัดทําแผนชุมชนตําบลคํา
อาฮวน 

-เพ่ือขับเคลื่อนการจัดทํา
แผนชุมชนใหกับหมูบาน 

ทุกหมูบานใน
เขตตําบลคําอา
ฮวน 

15,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

15,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- -    

17 โครงการจัดทําแผนท่ีภาษี -เพ่ือจัดเก็บภาษีใหถูกตอง 
ครบถวน และเปนธรรม 
-การจดัเก็บภาษีเปนระบบ
มีข้ันตอนท่ีถูกตอง 

-ประชาชนใน
เขตพ้ืนท่ีตําบล
คําอาฮวน 
-ประชาชนท่ีมี
ท่ีดินในเขต
ตําบลคําอาฮวน 

20,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- 20,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- รอยละ 95 ของ
ยอดลูกหน้ีท้ังหมด 

-จัดเก็บภาษีได
ครบถวนถูกตอง 

กองคลัง 
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4. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองการบริหาร 

   4.1.แผนงานบริหารท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา (บาท) ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

18 โครงการจัดซื้อแบบพิมพ
ตางๆ 

-เพ่ือจัดซื้อแบบพิมพตางๆ 
ไวใชในกิจการของ
เทศบาลตําบลคําอาฮวน 

-แบบพิมพชนิด
ตางๆ  

10,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

 

10,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

10,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนแบบพิมพท่ี
จัดซื้อ 

-มแีบบพิมพใชใน
กิจการของเทศบาล 

กองคลัง 

19 โครงการจัดซื้อวัสดุ

ประเภทตางๆ เพ่ือใชใน

กิจการแผนงาน

บริหารงานท่ัวไป 

เพ่ือจัดซื้อวัสดุประเภท

ตางๆเพ่ือใชในการ

ปฏบิตังิานแผนงาน

บริหารงานท่ัวไป 

วัสดุประเภท

ตางๆ 

100,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนครุภัณฑท่ี

จัดซื้อ 

การปฏิบัติงานเกิด

ความสะดวก 

คลองตัว สามารถ

ใหบริการประชาชน

ไดดียิ่งข้ึน 

สํานักปลัด 

กองคลัง 

กองวิชาการฯ 

20 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ

ประเภทตางๆ เพ่ือใชใน

การปฏบิตังิานแผนงาน

บริหารงานท่ัวไป 

เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ

ประเภทตางๆ  

ครุภัณฑ

ประเภทตางๆ 

100,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

จํานวนครุภัณฑท่ี

จัดซื้อ 

การปฏิบัติงานเกิด

ความสะดวก 

คลองตัว สามารถ

ใหบริการประชาชน

ไดดียิ่งข้ึน 

สํานักปลัด 

กองคลัง 

กองวิชาการฯ 
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 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองการบริหาร 

   4.2.แผนงานการรักษาความสงบภายใน  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิต

ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา (บาท) ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ

ตางๆ เพ่ือดําเนินการตาม

อํานาจหนาท่ี ตามภารกิจ

งานปองกันบรรเทาสา

ธารณภัย 

เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ

ประเภทตางๆเพ่ือเนินการ

ตามอํานาจหนาท่ีงาน

ปองกันบรรเทาสาธารณ

ภัย 

จํานวนครุภัณฑ

งานปองกัน

บรรเทาสาธารณ

ภัย 

20,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 
 

20,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(เทศบาล) 

งบ

โดยประมาณ 

ประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานท่ีสูงข้ึน 

การบริหารงานของ 

ทต. มีประสิทธิภาพ

มากข้ึน 

สํานักปลัด  

งานปองกันฯ 

2 โครงการจัดซื้อวัสดุ

ประเภทตางๆ เพ่ือใชใน

การปฏบิตังิานปองกันฯ 

เพ่ือจัดซื้อวัสดุประเภท

ตางๆ ท่ีใชในการ

ปฏิบัติงานปองกันภัยฝาย

พลเรอืน 

อาสาสมัคร

ปองกันภัยฝายพล

เรอืน  

50,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- 20,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- จํานวนอาสาสมัคร

ท่ีไดรับการจัดสรร

วัสดุเครื่องแตงกาย 

เปนการสรางขวัญ

กําลังใจใหกับ      

อปพร.ในการปฏบิตัิ

หนาท่ีมอบหมาย 

สํานักปลัด 

งานปองกันฯ 

  
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองการบริหาร 
   4.3.แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา (บาท) ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

1. โครงการสนับสนุน

คาใชจายการบริหาร

สถานศึกษาเปนคา

สาธารณูปโภค 

-เพ่ือเปนการสนับสนุน

คาใชจายของศูนย

พัฒนาเดก็เลก็ในเขต

ตําบลคําอาฮวน 

-สนับสนุนงบประมาณ

เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

นําไปใชจายคาไฟ และคา

นํ้าแหงละ 3,600 บาท 

35,400 
(เทศบาล) 

งบ

โดยประมาณ 

35,400 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

35,400 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

35,400 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

-จํานวน

งบประมาณท่ี

สนับสนุน 

-ไดแบงเบาภาระ

คาใชจายในเรื่องคาไฟฟา 

คานํ้าประปา หรือนํ้าด่ืม 

สํานักปลัด  

งานการศึกษา 
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4. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองการบริหาร 

   4.4.แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา (บาท) ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ

ตางๆ เพ่ือดําเนินการตาม

อํานาจหนาท่ี ตามภารกิจ

งานสาธารณสุข 

เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ

ประเภทตางๆเพ่ือเนินการ

ตามอํานาจหนาท่ีงาน

สาธารณสุข 

ครุภัณฑท่ีใช

เก่ียวกับงาน

สาธารณสุข 

20,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 
 

20,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

20,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

ประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานท่ีสูงข้ึน 

การบริหารงานของ 

ทต. มีประสิทธิภาพ

มากข้ึน 

สํานักปลัด  

งานสาธารณสุข 

2 โครงการจัดซื้อวัสดุ

ประเภทตางๆ เพ่ือใชใน

การปฏิบัติงานสาธารณสุข 

เพ่ือจัดซื้อวัสดุประเภท

ตางๆ ท่ีใชในการ

ปฏิบัติงานสาธารณสุข 

วัสดุประเภท

ตางๆท่ีใช

เก่ียวกับงาน

สาธารณสุข 

50,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- 20,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- จํานวนครุภัณฑท่ี

จัดซื้อ 

การปฏิบัติงานเกิด

ความคลองตัว 

ตอบสนองบรกิารไดดี

ยิ่งข้ึน 

สํานักปลัด  

งานสาธารณสุข 
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4. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองการบริหาร 

   4.5.แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา (บาท) ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 

1 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่ง

บรกิาร (คาเชาเครื่องถาย

เอกสารกองชาง) 

เพ่ือเปนคาเชาเครื่องถาย

เอกสาร 

เชาเครื่องถาย

เอกสารกอง

ชาง 

30,000
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

30,000
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

30,000
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

30,000
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

ประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานท่ีสูงข้ึน 

การบริหารงานของ 

เทศบาล มี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

กองชาง 

2 คาใชจายในการพัฒนา   

บุคลากร ในการฝกอบรม

หลักสูตร หรือโครงการ

ตางๆ กองชาง 

เพ่ือเปนคาเดินทางไป

ราชการ คาลงทะเบียนใน

การฝกอบรมหลักสูตรหรือ

โครงการตางๆ 

กองชาง 

 

30,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

ประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานท่ีสูงข้ึน 

การบริหารงานของ

เทศบาล  มี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

กองชาง 

3 รายการคาบํารุงรักษาและ

ซอมแซม กองชาง 

เพ่ือเปนคาใชจายในการ

ซอมแซมทรัพยสินตางๆท่ีอยู

ในความรับผิดชอบกองชาง 

กองชาง 

ม.1-16 

500,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

500,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

ประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานท่ีสูงข้ึน 

การบริหารงานของ 

ทต. มีประสิทธิภาพ

มากข้ึน 

กองชาง 

4 โครงการจัดซื้อวัสดุ

ประเภทตางๆเพ่ือใชใน

กิจการกองชาง 

เพ่ือจัดซื้อวัสดุประเภทตางๆ 

เพ่ือใชในการปฏิบัติงานของ

กองชาง 

วัสดุประเภท

ตางๆ กองชาง 

60,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

60,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

60,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

60,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพเพ่ิม

มากข้ึน 

การปฏิบัติงานมีความ

สะดวกมากข้ึน

ตอบสนองบรกิารได

รวดเรว็ข้ึน 

กองชาง 

5 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ

ประเภทตางๆ กองชาง 

เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑประเภท

ตางๆ ท่ีใชในงานกองชาง 

ครุภัณฑ

ประเภทตาง 

กองชาง 

50,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพเพ่ิม

มากข้ึน 

การปฏิบัติงานมี

ความสะดวกมากข้ึน

ตอบสนองบรกิารได

รวดเรว็ข้ึน 
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  4. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองการบริหาร 

   4.6.แผนงานสังคมสงเคราะห 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา (บาท) ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

1 คาใชจายในการพัฒนา   

บุคลากร ในการฝกอบรม

หลักสูตร หรือโครงการ

ตางๆ 

เพ่ือเปนคาเดินทางไป

ราชการ คาลงทะเบียนใน

การฝกอบรมหลักสูตรหรือ

โครงการตางๆ 

กองชาง 

 

30,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

30,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

ประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานท่ีสูงข้ึน 

การบริหารงานของ

เทศบาล  มี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

กองสวัสดิการ

สังคม 

2 โครงการจัดซื้อวัสดุ

ประเภทตางๆเพ่ือใชใน

กิจการกองสวัสดิการฯ 

เพ่ือจัดซื้อวัสดุประเภท

ตางๆ เพ่ือใชในการ

ปฏบิตังิานของกอง

สวัสดิการสังคม 

วัสดุประเภท

ตางๆ กอง

สวัสดิการสังคม 

60,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

60,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

60,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

60,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพเพ่ิม

มากข้ึน 

การปฏิบัติงานมีความ

สะดวกมากข้ึน

ตอบสนองบรกิารได

รวดเรว็ข้ึน 

สํานักปลัด  

งานปองกันฯ 

3 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ

ประเภทตางๆ กอง

สวัสดิการสังคม 

เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ

ประเภทตางๆ ท่ีใชในงาน

กองสวัสดิการสังคม 

ครุภัณฑ

ประเภทตาง 

กองสวัสดิการ

สังคม 

50,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

50,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพเพ่ิม

มากข้ึน 

การปฏิบัติงานมีความ

สะดวกมากข้ึน

ตอบสนองบรกิารได

รวดเรว็ข้ึน 

สํานักปลัด  

กองคลงั     

กองวิชาการฯ 
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  4. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองการบริหาร 

   4.7 แผนงานงบกลาง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผานมา(บาท) ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

1 เงินสมทบกองทุน
ประกันสงัคม 

เพ่ือจายเปนเงินสมทบเขา
กองทุนประกันสังคมใหกับ
พนักงานจาง พนักงานจาง
ตามภารกิจ ผูชวยครูผูดูแลเด็ก 
และผูดูแลเด็ก 

กองทุนประกันสังคมใหกับ
พนักงานจาง พนักงานจาง
ตามภารกิจ ผูชวยครู
ผูดูแลเด็ก และผูดูแลเด็ก 

233,800 
 

233,800 233,800 233,800 จายเปนเงินสมทบเขา
กองทุนประกันสงัคม
รอยละ 100 

สมทบเขากองทุน
ประกันสงัคม 

สํานักปลัดฯ 

2 เงินสมทบกองทุน
หลกัประกัน
สุขภาพทองถ่ิน 

เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพทองถ่ิน 

กองทุนหลกัประกัน
สุขภาพทองถ่ิน 

240,000 240,000 240,000 240,000 จายเปนเงินสมทบเขา
กองทุนประกันสขุภาพ
ทองถ่ินไดรอยละ 100 

สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ทองถ่ิน 

งาน
สาธารณสุขฯ 

3 เงินคาบํารุง
สันนิบาตเทศบาล
แหงประเทศไทย 

เพ่ือจายเปนเงินคาบํารุง
สันนิบาตเทศบาลแหงประเทศ
ไทย 

สันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย 

50,000 50,000 50,000 50,000 จายเปนเงินคาบํารุง
สันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทยไดรอยละ 
100 

บํารุงสันนิบาต
เทศบาลแหง
ประเทศไทย 

กองคลัง 

4 เงินทุนการศึกษา
หลักสูตรศึกษา
ศาตรบัณฑิต 
สาขาการศึกษา
ปฐมวัย 

เพ่ือจายเปนเงินทุนการศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาตรบัณฑิต 
สาขาการศึกษาปฐมวัย 

นักศึกษาทุนการศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาตร
บัณฑิต สาขาการศึกษา
ปฐมวัย จาํนวน 1 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 จายเปนเงิน
ทุนการศึกษาหลักสูตร
ศึกษาศาตรบัณฑิต 
สาขาการศึกษา
ปฐมวัยไดรอยละ 100 

นักศกึษา
ทุนการศึกษา
หลักสูตรศึกษา
ศาตรบัณฑิต สาขา
การศึกษาปฐมวัย  

สํานักปลัดฯ 

5 โครงการ
สนับสนุนกองทุน
บําเหน็จบํานาญ 

-เพ่ือสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญของขาราชการ
ทองถ่ิน 

-จายเงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญ
ขาราชการทองถ่ิน 

500,000 500,000 500,000 500,000 -รอยละของ
ขาราชการท่ีไดรับการ
สมทบกองทุน 

- สมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญ
ขาราชการทองถ่ิน 

กองคลงั 

 

 

 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี1 ยกระดับมาตรฐานการเกษตรและตอยอดเพ่ือเพ่ิมมูลคาและ ยุทธศาสตรท่ี3 พัฒนาการทองเท่ียวตามวิถีชีวิตลุมน้ําโขง 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรท่ี2 เสริมสรางเศรษฐกิจและการทองเท่ียวและ 3เสริมสรางการเกษตรใหมีประสิทธิภาพอยางยั่งยืน 
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 5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สงเสริมการลงทุน การคา และการเกษตร 

  5.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผานมา(บาท) ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการปลูกผัก
สวนครัวรั้วกินได 

-เพ่ือสรางแหลงอาหารใหกับ
ครอบครัวโดยท่ีไมตองเสีย
คาใชจายในปริมาณท่ีสูง 
-เพ่ือบรรเทาปญหาดาน
รายจายใหกับครอบครัวในภาวะ
เศรษฐกิจท่ีมีคาครองชีพสูง 

-จัดฝกอบรม รับฟงการ
ช้ีแจงแนวทางการปลกูพืช
ใหเหมาะสมกับฤดูกาล 
-จัดหาพันธุพืชใหกับ
ครอบครัวท่ีไมผานเกณฑ 
จปฐ. ตามความตองการ 

20,000 20,000 20,000 20,000 -รอยละรายได
ครัวเรือนท่ีเพ่ิมข้ึน 

-เพ่ิมแหลงอาหาร
ใหกับครอบครัวท่ี
ตกเกณฑ จปฐ. 
-เพ่ิมรายไดใหกับ
ครอบครัว 
 

กองสวัสดิการ
และสังคม 

 

2 โครงการอบรม
การผลิตปุย
อินทรียและปุย
ชีวภาพ 

-เพ่ือใหเกิดการรวมกลุมของ
เกษตรกร 
-เพ่ือลดตนทุนการผลิตของ
เกษตรกร 
-เพ่ือเสริมสรางความรูในการ
ผลิตปุยใชเองและรายไดให
เกษตรกร 
-เพ่ือสงเสริมใหเกษตรกรใชวัสดุ
เหลือใชทางการเกษตรใหเกิด
ประโยชน 

-จดัการฝกอบรม
เกษตรกร เยาวชนจากทุก
หมูบาน 
จาํนวน  50 คน 

24,000 24,000 24,000 24,000 -รอยละรายไดภาค
เกษตรเพ่ิมข้ึน 

-เกษตรกรมีความรู
ในการผลิตปุย
ชีวภาพใชเองได 
-เกษตรกรสามารถ
ลดตนทุนการผลิต
และมีรายไดเพ่ิมข้ึน 

กองสวัสดิการ
และสังคม 
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 5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สงเสริมการลงทุน การคา และการเกษตร 

  5.2 แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
(บาท) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 
1 กอสรางฝายนํ้าลน

หวยง้ิว ม.1 
เพ่ือปรับปรุงฝายนํ้าลน 
หมูท่ี 1 บานคําอาฮวน 
 

นานายประสิทธ์ิ  
พันธะ 

950,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- - - รอยละของประชาชน
ท่ีไดใชประโยชน 

ประชาชนมีแหลงนํ้า
เพ่ือการเกษตร
เพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

2 ปรับปรุงฝายนํ้าลน
หวยง้ิว ม.3 

เพ่ือปรับปรุงฝายนํ้าลน
หวยง้ิวหมูท่ี 3 บานคํา
เขือง 

จากนานายไพศาล  
ศรีวิชา 

200,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- - - รอยละของประชาชน
ท่ีไดใชประโยชน 

ประชาชนมีแหลงนํ้า
เพ่ือการเกษตร
เพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

3 
ขุดลอกหวยทราย 
บานดงมนั ม.5 

หมู 5 เพ่ือขุดลอกหวยทราย 
หมูท่ี 5 บานดงมัน 

จากท่ีนานายสําเภา  
คําโยธา ถึงนานาย
สังวาล  ศรศิลป 

- 500,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- - รอยละของประชาชน
ท่ีไดใชประโยชน 

ประชาชนมีแหลงนํ้า
เพ่ือการเกษตร
เพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

4 
 กอสรางฝายนํ้าลน

หวยง้ิว ม.6 

หมู 6 เพ่ือกอสรางฝายนํ้าลน 
ลําหวยง้ิว 
หมูท่ี 6 บานคําเม็ก 

ฝายนํ้าลนลําหวยง้ิว 
นานายเฉย  
รูรอบ 

- 950,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- - รอยละของประชาชน
ท่ีไดใชประโยชน 

ประชาชนมีแหลงนํ้า
เพ่ือการเกษตร
เพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

5 กอสรางฝายนํ้าลน
หวยตะงอ ม.6 

เพ่ือกอสรางฝายนํ้าลน 
ลําหวยตะงอ 
หมูท่ี 6 บานคําเม็ก 

ฝายนํ้าลนลําหวย 
ตะงอ นานายปรานี  
อาจหาญ 

- - 950,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- รอยละของประชาชน
ท่ีไดใชประโยชน 

ประชาชนมีแหลงนํ้า
เพ่ือการเกษตร
เพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

6 
 ขุดลอกหวยตะงอ 

หมู 7 เพ่ือขุดลอกหวยตะงอ 
หมูท่ี 7 บานโนนสะอาด 

ขุดลอกหวยตะงอ 
ระยะทาง 1,200 
เมตร 

- - 1,200,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- ขุดลอกหวยไดรอยละ 
20 ของหมูบาน 

ประชาชนมีแหลงนํ้า
เพ่ือการเกษตร
เพ่ิมข้ึน 

กองชาง 
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 5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สงเสริมการลงทุน การคา และการเกษตร 

  5.2 แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
(บาท) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 
7 ขุดลอกหวยนา

มะเขือง ม.7 
เพ่ือขุดลอกหวยนา
มะเขือง 
หมูท่ี 7 บานโนนสะอาด 

ขุดลอกหวยนามะเขือง 
ระยะทาง 1,000 เมตร 

- - - 1,000,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

ขุดลอกหวยไดรอยละ 
20 ของหมูบาน 

ประชาชนมีแหลง
นํ้าเพ่ือการเกษตร
เพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

8 ขุดสระนํ้าขนาด
เลก็ ม.8 

เพ่ือขุดสระนํ้าขนาดเล็ก
หมู8 บานโคกสูงนอย 

ขุดสระนํ้าขนาดเล็ก ใน
ท่ีทํากินของเกษตรกร 
ขนาด1,200 ลูกบาศก
เมตร 

- 100,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- - ขุดสระนํ้าไดรอยละ 
20 ของหมูบาน 

ประชาชนมีแหลง
นํ้าเพ่ือการเกษตร
เพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

9 
 กอสรางฝายนํ้าลน

หวยตะงอ 

หมู 9 เพ่ือกอสรางฝายนํ้าลน 
ลําหวยตะงอ 
หมูท่ี 9 บานเหลาคราม 

ฝายนํ้าลนลําหวยตะงอ 
นานายทิม 
สกุใส 

- - - 950,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

กอสรางฝายนํ้าลนได
รอยละ 20 ของ
หมูบาน 

ประชาชนมีแหลง
นํ้าเพ่ือการเกษตร
เพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

10 กอสรางฝายนํ้าลน
หวยตะงอ 

เพ่ือกอสรางฝายนํ้าลน 
ลําหวยตะงอ 
หมูท่ี 9 บานเหลาคราม 
 

ฝายนํ้าลนลําหวยตะงอ 
นานางถนอม  ไช
ยายงค 
 

- - - 950,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

กอสรางฝายนํ้าลนได
รอยละ 20 ของ
หมูบาน 
 

ประชาชนมีแหลง
นํ้าเพ่ือการเกษตร
เพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

11 
กอสรางฝายนํ้าลน-
ประตูระบายนํ้า 

หมู 10 เพ่ือกอสรางฝายนํ้าลน 
ประตูระบายนํ้า 
หมูท่ี 10 บานโคงสําราญ 
 

ฝายนํ้าลน-ประตู
ระบายนํ้าพรอมคันดิน
หวยทรายตะวันออก 
นานายเสวย วังคะฮาต 

950,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- - - กอสรางฝายนํ้าลนได
รอยละ 20 ของ
หมูบาน 
 

ประชาชนมีแหลง
นํ้าเพ่ือการเกษตร
เพ่ิมข้ึน 

กองชาง 
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 5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สงเสริมการลงทุน การคา และการเกษตร 

  5.2 แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
(บาท) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 
12 กอสรางฝายนํ้าลน 

หมู 10 
เพ่ือกอสรางฝายนํ้าลน 
หวยทรายตะวันตก 
หมูท่ี 10 บานโคงสําราญ 
 

ฝายนํ้าลน-ประตู
ระบายนํ้าพรอมคัน
ดินหวยทราย
ตะวันตกนานางอุดร  
คนซื่อ และนานาย
เนรมิตร วังคะฮาต 

- - 950,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- กอสรางฝายนํ้าลนได
รอยละ 20 ของ
หมูบาน 
 

ประชาชนมีแหลง
นํ้าเพ่ือการเกษตร
เพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

13 ขุดลอกหนองแตฯ เพ่ือขุดลอกหนองแต 
หมู 11 นิคมสหกรณหนอง
แต 

หมู 11 นิคมสหกรณ
หนองแต 

- 350,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

- - ขุดลอกหนองนํ้าได
รอยละ 20 ของ
หมูบาน 

ประชาชนมีแหลง
นํ้าเพ่ือการเกษตร
เพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

14 กอสรางฝายนํ้าลน
หวยสมกก 

เพ่ือกอสรางฝายนํ้าลน 
หวยสมกก หมูท่ี 13 บาน
พรานอน 

หมูท่ี 13 บานพราน
อน 

- - - 950,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

กอสรางฝายนํ้าลนได
รอยละ 20 ของ
หมูบาน 
 

ประชาชนมีแหลง
นํ้าเพ่ือการเกษตร
เพ่ิมข้ึน 

กองชาง 

 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือเปนฐานการพัฒนาอยางยืน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรท่ี 4 เสริมสรางประสิทธิภาพของการอนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอม 
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 6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

  6.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
(บาท) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 
1 
 

อบรมรณรงคคัดแยก
ขยะมูลฝอยในชุมชน 

เพ่ืออบรมใหความรูคัดแยกขยะ
มลูฝอยในชุมชน 

ประชาชนท้ัง 16 
หมูบาน 

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

ประชาชนไดรับ
ความรูคัดแยกขยะ
มูลฝอยมากข้ึน 

งาน
สาธารณสุข
ฯ 

2 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศนสวนสุขภาพ
ตําบลคําอาฮวน 

เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน และ
สภาพแวดลอมใหเปนท่ีพักผอน
ของประชาชน 

ปรับปรุงภูมิทัศนสวน
สุขภาพตําบลคําอา
ฮวน ม.1 

100,000 
(เทศบาล) 

งบ 
โดยประมาณ 

- - - รอยละ 50 ของ
ประชาชนผูใชบริการ 

ประชาชนมีสถานท่ี
ออกกําลงักายและ
พักผอน 

กองชาง 

3 โครงการกอสราง
อาคารฌาปนสถาน 
บานโคงสําราญ ม.10 

- เพ่ือใหมีสถานท่ีในการปฏิบัติ
กิจกรรมของพุทธศาสนิกชนเมื่อ
เสียชีวิต 
 

- กอสรางอาคาร 
ฌาปนสถาน จาํนวน 
1 แหง 

- - - 911,000 
(เทศบาล) 

งบโดยประมาณ 

รอยละ 50 ของ
ประชาชนผูใชบริการ 

ประชาชนมีสถานท่ี
ในการจัดงานศพ 

กองชาง 

4 จัดการนํ้าเสียใน
ชุมชน 

เพ่ือจัดการนํ้าเสียในชุมชน หมูบานท้ัง 16 
หมูบาน ในเขตตําบล
คําอาฮวน 

5,000 5,000 5,000 5,000 จัดการนํ้าเสียในชุมชน
ไดรอยละ 40 ของ
ผูใชบริการ 

ประชาชนไดรบัการ
บริการท่ีมีคุณภาพ 

งาน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม 
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6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  6.2 แผนงานการเกษตร 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผานมา(บาท) ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 

1 ปลูกตนไมเพ่ือลด
ภาวะโลกรอน 

ปลูกตนไมเพ่ือลด
ภาวะโลกรอน 

จํานวนตนไม 1,000 ตน 5,000 5,000 5,000 5,000 จํานวนตนไมท่ีเพ่ิมข้ึนของ
พ้ืนท่ีตําบลคําอาฮวน 

ประชาชนไดรบัการ
บริการสาธารณะ 

งานสาธารณสุขฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) 

สําหรับ  อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน 

เทศบาลตําบลคําอาฮวน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ยุทธศาสตรท่ี 4พัฒนาเมืองและชุมชนนาอยูอยางยั่งยืน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางทองถ่ินเมืองนาอยู 

 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

   2.1 แผนงานสาธารณสุข 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
(บาท) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงาน 
ท่ีขอรับเงิน
อุดหนุน 2561 2562 2563 2564 

  1 
 

รับบริจาค
โลหิต 

เพ่ือเปนคาใชจายในการ
อุดหนุนท่ีทําการ
ปกครองอําเภอเมอืง
มุกดาหาร 

อุดหนุนท่ีทําการปกครอง
อําเภอเมืองมุกดาหาร 

5,000 5,000 5,000 5,000 รอยละ50 ของ
ผูเขารวม
โครงการ 

ประชาชนได
เขารวมบริจาค
โลหิต 

งาน
สาธารณสุข 

ท่ีทําการ
ปกครอง
อําเภอเมือง
มุกดาหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ 02 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี4  พัฒนาเมืองและชุมชนนาอยูอยางยั่งยืน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรท่ี 2 เสริมสรางเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 
  3. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

                 3.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
(บาท) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงาน 
ท่ีขอรับเงิน
อุดหนุน 2561 2562 2563 2564 

  1 
 

จัดกิจกรรมงาน
กาชาดและงาน
ประจําปจังหวัด
มุกดาหาร 

เพ่ือเปนคาใชจายใน
การอุดหนุนท่ีทําการ
ปกครองอําเภอเมอืง
มุกดาหารตามโครงการ
จัดกิจกรรมงานกาชาด
และงานประจาํป
จังหวัดมุกดาหาร  

อุดหนุนท่ีทําการ
ปกครองอําเภอเมอืง
มุกดาหาร 

25,000 25,000 25,000 25,000 รอยละ50 ของ
ผูเขารวม
โครงการ 

ประชาชนไดเขา
รวมกิจกรรมงาน
กาชาดและงาน
ประจําปจังหวัด
มุกดาหาร 

งาน
การศึกษา 

ท่ีทําการ
ปกครอง
อําเภอเมือง
มุกดาหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด 
เทศบาลตําบลคําอาฮวน 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี4  พัฒนาเมืองและชุมชนนาอยูอยางยั่งยืน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางทองถ่ินเมืองนาอยู 

 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและพัฒนาแหลงน้ํา 

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถปุระสงค เปาหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

- - - - - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
เทศบาลตําบลคําอาฮวน 

 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ยุทธศาสตรท่ี 4  พัฒนาเมืองและชุมชนนาอยูอยางย่ังยืน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางทองถิ่นเมืองนาอยู  

 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและพัฒนาแหลงน้ํา 

  1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
(บาท) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ
หลัก 2561 2562 2563 2564 

1 กอสราง
ถนนลาดยาง 

เพ่ือกอสรางถนนลาดยาง ม.
7 บานโนนสะอาด – บานคํา
เม็ก ม. 6 ต.คําอาฮวน อ.
เมอืง จ.มุกดาหาร 

ถนนลาดยางจากบาน
โนนสะอาดไปบานคาํ
เม็ก ระยะทาง 2,127 
เมตร 

7,444,500 
งบ 

โดยประมาณ 

- - - ประชาชนรอยละ  80
ของท้ังสองหมูบานไดใช
ประโยชนจากโครงการน้ี 

ประชาชนไดรบัการ
บริการสาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

 กองชาง 
เทศบาลตําบล
คําอาฮวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ 05 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี  ยุทธศาสตรท่ี 5   พัฒนาเมืองและชุมชนนาอยูอยางยั่งยืน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรท่ี 5เสริมสรางการศึกษาดีมีมาตรฐานสากล 

 3  ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

  3.1  แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
(บาท) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ
หลัก 2561 2562 2563 2564 

1 กอสรางอาคาร
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กหลังใหม 

เพ่ือกอสรางศูนยพัฒนา
เด็กเล็กใหไดมาตรฐาน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัด 
อัมพวัน 

2,000,000 
งบ 

โดยประมาณ 

2,000,000 
งบ 

โดยประมาณ 

2,000,000 
งบ 

โดยประมาณ 

2,000,000 
งบ 

โดยประมาณ 

ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กไดมาตรฐาน 

มีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ท่ีไดมาตรฐาน 

งานการศึกษา 

2 กอสรางอาคาร
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กหลังใหม 

เพ่ือกอสรางศูนยพัฒนา
เด็กเล็กใหไดมาตรฐาน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัด 
ศรีชมช่ืน 

2,000,000 
งบ 

โดยประมาณ 

2,000,000 
งบ 

โดยประมาณ 

2,000,000 
งบ 

โดยประมาณ 

2,000,000 
งบ 

โดยประมาณ 

ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กไดมาตรฐาน 

มีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ท่ีไดมาตรฐาน 

งานการศึกษา 

3 กอสรางอาคาร
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กหลังใหม 

เพ่ือกอสรางศูนยพัฒนา
เด็กเล็กใหไดมาตรฐาน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัด 
โพธ์ิศิลา 

2,000,000 
งบ 

โดยประมาณ 

2,000,000 
งบ 

โดยประมาณ 

2,000,000 
งบ 

โดยประมาณ 

2,000,000 
งบ 

โดยประมาณ 

ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กไดมาตรฐาน 

มีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ท่ีไดมาตรฐาน 

งานการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ 05 
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี1 ยกระดับมาตรฐานการเกษตรและตอยอดเพ่ือเพ่ิมมูลคาและ ยุทธศาสตรท่ี3 พัฒนาการทองเท่ียวตามวิถีชีวิตลุมน้ําโขง 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรท่ี2 เสริมสรางเศรษฐกิจและการทองเท่ียวและ 3เสริมสรางการเกษตรใหมีประสิทธิภาพอยางยั่งยืน 
 5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สงเสริมการลงทุน การคา และการเกษตร   

  5.1แผนงานเคหะและชมุชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
(บาท) 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 
1 ปรบัปรงุแหลง

ทองเท่ียวภูหินขัน 
ม.10 บ.โคงสําราญ 

เพ่ือปรับปรุงแหลง
ทองเท่ียวรองรบั
นักทองเท่ียวในอนาคต 
 

ปรบัปรงุแหลง
ทองเท่ียวภูหินขัน 
บานโคงสําราญ ม.10 

2,000,000 
งบ 

โดยประมาณ 

- -  รอยละของประชาชน
ท่ีไดใชประโยชน 

ประชาชนมีแหลงนํ้า
เพ่ือการเกษตร
เพ่ิมข้ึน 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561 – 2564) 

สําหรับ โครงการพัฒนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ 
เทศบาลตําบลคําอาฮวน 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี     - 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตรท่ี6 เสริมสรางการบริหารจัดตามหลักธรรมาภิบาล   

 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองการบริหาร 

  4.1.แผนงานบริหารท่ัวไป 

 

ท่ี 

 

โครงการ 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา (บาท) ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลลัพธท่ีคาดวาจะ

ไดรับ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 

1 การใหบริการจัดเก็บภาษี

นอกสถานท่ี 

เพ่ืออํานวยความสะดวก

ใหกับผูชําระภาษี ม.1-16 

ผูยื่นชําระภาษี

ในเขตตําบลคํา

อาฮวน ม.1-16 

- - - - รอยละ 100 

ของลูกหน้ีภาษี 

สามารถจัดเก็บรายได

อยางมีประสิทธิภาพ 

กองคลัง 

2 โครงการใหบริการ

ประชาชนใน

วันหยุดราชการ วันหยุด

นักขัตฤกษ 

เพ่ืออํานวยความสะดวก

ใหกบัประชาชน ม.1-16 

ประชาชนในเขต

ตําบลคําอาฮวน  

ม.1-16 

- - - - จํานวน

ประชาชนผูมา

ใชบริการ 

ใหบริการประชาชน

ในชวงวันหยุด 

ทุกสวนงาน 

 

 

 

 

แบบ ผ 06 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) 

เทศบาลตําบลคําอาฮวน 
   

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท 

 

วัตถุประสงค 
 

เปาหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 

(บาท) 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบหลัก 
2561 2562 2563 2564 

- - - - - - - - - - - 
           
           

 

 

 

 

แบบ ผ 08 



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

ส่วนที่ 5 
การติดตามและประเมินผล 

 
1.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยจะต้อง
ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548  หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 13  และในการประเมินแผนนั้นจะต้องด าเนินการ ประเมินคุณภาพของ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 
10  ตุลาคม 2559  เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี                  
(พ.ศ.2561 – 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  

แบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย 
 คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)การพิจารณาการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

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

รวมคะแนน 100 
การให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา  รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนน 

ที่ได้ 
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1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและ 
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพเช่นที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศลักษณะภูมิอากาศลักษณะของดินลักษณะของ 
แหล่งน้าลักษณะของไม/้ป่าไม้ฯลฯด้านการเมือง/การปกครองเช่น 
เขตการปกครองการเลือกตั้งฯลฯ 

20 
(3) 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครองเช่นเขตการปกครอง 
การเลือกตั้งฯลฯประชากรเช่นข้อมูลเกี่ยวกับจ้านวนประชากรและช่วง
อายุและจ้านวนประชากรฯลฯ 

(2)  

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคมเช่นการศึกษาสาธารณสุข 
อาชญากรรมยาเสพติดการสังคมสงเคราะห์ฯลฯ 

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐานเช่นการคมนาคมขนส่งการ 
ไฟฟ้าการประปาโทรศัพท์ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจเช่นการเกษตรการประมงการปศุ
สัตว์การบริการการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมการพาณิชย/์กลุ่มอาชีพ
แรงงานฯลฯและเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า) 

(2)  

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนาประเพณีวัฒนธรรมเช่นการนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจ้าปีภูมิปัญญาท้องถิ่นภาษาถิ่นสินค้าพื้นเมือง 
และของที่ระลึกฯลฯและอื่นๆ 

(2)  

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติเช่นน้าป่าไม้ภูเขาคุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติฯลฯ 

(2)  

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ 
การใช้ข้อมูลจปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่นรูปแบบวิธีการและการด าเนินการ 
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิดร่วมท้าร่วม 
ตัดสินใจร่วมตรวจสอบร่วมรับประโยชน์ร่วมแก้ปัญหาปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ 
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  

2 .การวิเคราะห์ 
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยงความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นรวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand 4.0 

15 
(2) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(1)  

ประเด็นการพิจารณา  รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่
ได้ 

2 .การวิเคราะห์ 
สภาวการณ์และศักยภาพ
(ต่อ) 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคมเช่นด้านแรงงานการศึกษาสาธารณสุข 
ความยากจนอาชญากรรมปัญหายาเสพติดเทคโนโลยีจารีต 
ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นต้น 

(2)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือนการส่งเสริม
อาชีพกลุ่มอาชีพกลุ่มทางสังคมการพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆสภาพ
ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไปเป็นต้น 

(2)  

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมพ้ืนท่ีสีเขียวธรรมชาติต่างๆทาง 
ภูมิศาสตร์กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดขึ้นการประดิษฐ์ที่มีผลต่อ 
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(2)  
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(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน 
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่นด้วยเทคนิค
SWOTAnalysisที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก ่S-Strength (จุด
แข็ง)WWeakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Threat(อุปสรรค) 

(2)  

(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่มีการ
น้าเสนอปัญหาค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหาแนว
ทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหาการก าหนดวัตถุประสงค์
เพื่อแก้ไขปัญหา 

(2)  

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

(1)  

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

(1)  

3. ยุทธศาสตร์ 
3 .1 ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
สอดคล้องกับสภาพสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นประเด็น 
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององกรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและเช่ือมโยงหลกัประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
และThailand 4.0 

65 
(10) 

 

3 .2 ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมของ 
ท้องถิ่นและยุทธศาสตร์จังหวัดและเช่ือมโยงหลักประชารัฐ 
แผนยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
และThailand 4.0 

(10)  

 
 
 

ประเด็นการพิจารณา  รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่
ได้ 

3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการบริหาร 
ราชการแผ่นดินนโยบาย/ยุทธศาสตร์คสช. และนโยบายรัฐบาล 
หลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปีและ Thailand 4.0 

(10)  

3.4 วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจนสอดคล้องกับโอกาส 
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5)  

3.5 กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทางวิธีการภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท้าตามอ านาจหน้าท่ี 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์หรือ 
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5)  

3.6 เป้าประสงค์ของแต ่
ละประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน 
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้นมุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(5)  

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร ์ ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้บรรล ุ (5)  
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(Positioning) วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่
จริงที่จะน้าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจากเป้าประสงค์ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมายกลยุทธ์จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจนน้าไปสู่การจัดท้าโครงการพัฒนา  
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีโดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกล่าว 

(5)  

3.9 ความเชื่อมโยงของ 
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

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

(5)  

3.10 ผลผลิต/โครงการ ผลผลิต/โครงการเป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุดกลุ่ม
หรืออันหนึ่งอันเดียวกันลักษณะเดียวกันเป็นต้นเพื่อน้าไปสู่การจัดท า
โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน 

(5)  

รวมคะแนน 100  
 
 
 
 

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดย

จะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2 548  หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 1 3  และในการประเมินแผนนั้นจะต้องด าเนินการ
ประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  

แบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายคะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพ่ือให้เกิด
ความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 
(80 คะแนน) การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 
2. การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
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4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 
5. โครงการพัฒนาประกอบด้วย 60 
5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 
5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน้าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี 5 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ 

5 

5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับThailand 4.0 5 
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 

5 

 5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 
5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค ์ 5 

รวมคะแนน 100 
 

การให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา  รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

1.การสรุปสถานการณ์ 
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท้ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห ์SWOT Analysis/Demand (Demand  
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนาอย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) 

10  

2. การประเมินผลการนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป 
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆเพื่อน้ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่นการวัดจ้านวนโครงการกิจกรรมงานต่างๆก็คือผลผลิตนั่นเองว่า 
เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ้านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได ้
ก าหนดไว้เท่าไหร่จ้านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ้านวนเท่าไหร ่
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว ้
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการ
ในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10  

3. การประเมินผลการนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป 
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆเพื่อน้ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่นการวัดจ้านวนโครงการกิจกรรมงานต่างๆก็คือผลผลิตนั่นเองว่า 
เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ้านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได ้
ก าหนดไว้เท่าไหร่จ้านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ้านวนเท่าไหร ่
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว ้
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการ
ในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10  
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4.แผนงานและ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงานงานท่ีเกิดจากด้านต่างๆมีความสอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆจนน้าไปสู่การ 
จัดท้าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณา 
การ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงานงานท่ีเกิดจากด้านต่างๆที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจนหลักประชารัฐและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่ง
น้า)(Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) 

10  

 
 
 

 
ประเด็นการพิจารณา  รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนน

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

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม 
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ช่ือโครงการมีความชัดเจนมุ่งไปเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งอ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับความเป็นมาของโครงการสอดคล้องกับหลักการและเหตุผลวิธีการด าเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์มีความเป็นไปได้ชัดเจนมีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจนสามารถ
ระบุจ้านวนเท่าไรกลุ่มเป้าหมายคืออะไรมีผลผลิตอย่างไรกลุ่มเป้าหมายพื้นท่ีด าเนินงาน
และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท้าที่ไหนเริ่มต้นในช่วงเวลาใด
และจบลงเมื่อไรใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการหากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มให้บอก
ชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลักใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถใน 
การแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง 
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการ 
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐเพื่อให้เกิดความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน 

(5)  

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
ฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน 
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี(4) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน้าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่าง
จริงจังใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธ์ิที่เป็นเป้าหมายระยะยาวภายใต้แนวทางการ
พัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่
รายได้สูง(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม (4)การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาค
และความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม (6)การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5)  

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู ่Value–
Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมท้าน้อยได้มากเช่น (1) 

(5)  
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5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 

เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาค
บริการมากขึ้นรวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบเช่นด้านเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพสาธารณสุขวัฒนธรรมฯลฯ 

 
ประเด็นการพิจารณา  รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
5. โครงการพัฒนา(ต่อ) 
5.7 โครงการสอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ 
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น 
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด 
ส่วนหน่ึงออกจากกันได้นอกจากน้ีโครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น 
โครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได ้
ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

(5)  

5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั้งยืน
ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงท่ีประชาชน 
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการเป็นโครงการต่อยอดและขยายได ้
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืนซึ่งมีลักษณะที ่
จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วย 
การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งน้า) (LSEP) 

(5)  

5.9 งบประมาณมีความ 
สอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

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

(5)  

5.10 มีการประมาณการราคา
ถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ 
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่างหลักของราคากลางราคากลางท้องถิ่น
มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์มี
ความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าของการน้าไปตั้ง
งบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัต/ิเทศบัญญัติเงินสะสมหรือรายจ่าย
พัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบอื่นๆ 

(5)  

5 .11มีการก าหนดตัวช้ีวัด 
( KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

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

(5)  

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้น
จะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียน
วัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจงในการด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผล
ระดับของความส าเร็จได(้3) ระบุสิ่งท่ีต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได ้(4) เป็นเหตุเป็นผล
สอดคล้องกับความเป็นจริง(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (1) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามท่ีเทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาล             
ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13 โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการ
ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

 
                   โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบที่  1  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810 .2/ว 0703   ลงวันที่            

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

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

การจัดผลเชิงคุณภาพเทศบาลใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย
ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   

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

 

4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 1. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้าเพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน

กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 

http://www.dla.go.th/
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 2. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น  
 3.  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยาก

และบางเรื่องอาจท าไม่ได้   
 
4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 1)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบ       

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน   
2)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานการณ์คลัง              

ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
3)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย                    

ให้สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
4)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้าน                 

ที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
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