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                                                ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 

1.  ด้านกายภาพ 
 ที่ตั้ง : ต าบลเชียงเครือ อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร มีพื้นที่ทั้งหมด 85.77 ตารางกิโลเมตร  
หรือ 53,606.25 ไร่ ห่างจากอ าเภอเมืองสกลนคร ประมาณ 15 กิโลเมตร มีระยะห่างจากกรุงเทพมหานคร  
ประมาณ  647 กิโลเมตร  และติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียง  ดังนี้ 
 อาณาเขต   ทิศเหนือ   ติดต่อกับ   ต าบลหนองลาด  อ าเภอเมืองสกลนคร  และต าบลอุ่มจาน    
                                                                 อ าเภอกุสุมาลย์  จังหวัดสกลนคร 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ   ต าบลท่าแร่  อ าเภอเมืองสกลนคร   และต าบลนาแก้ว   
                  อ าเภอโพนนาแก้ว  จังหวัดสกลนคร 
 ทิศใต้       ติดต่อกับ   ต าบลฮางโฮง   อ าเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ   ต าบลขมิ้น  อ าเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร 
 

แผนที่ต าบลเชียงเครือโดยสังเขป 
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      ลักษณะภูมิประเทศ  :  สภาพพื้นที่ทั่วไปมีความลาดชัน  และลูกคลื่นลอนลาดเป็นแนวต่อเนื่อง           
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของแนวเทือกเขาภูพาน แล้วลาดไปทางทิศเหนือ มีความสูงจากระดับน ้าทะเล   
150–250 เมตร  ทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นแนวลาดสภาพเป็นที่ราบลุ่มติดต่อกับหนองหาร  ลักษณะธรณี
สันฐานและวัตถุต้นก าเนิดดิน  มีทรายเป็นองค์ประกอบหลักและมีหินพื้นที่รองรับส่วนใหญ่เป็นหินดินดานและ
หินซิลท์สโตน ของหินชุด โคกกรวด ซึ่งก่อก าเนิดดินลูกรังต่างๆ พ้ืนที่ระหว่างเนินจะมีล าธารเล็กๆ ไหลผ่านแอ่ง
และส่วนลาดของเนินเหล่านี้ส่วนใหญ่ใช้ท านา 
 ลักษณะภูมิอากาศ : จากสถิติภูมิอากาศของปี พ.ศ. 2556 พบว่า ภูมิอากาศของจังหวัดสกลนครได้รับ
อิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์  ทั้งนี้ฝนจะตกชุก
อยู่ช่วงหนึ่งในรอบปี  สลับกับช่วงแห้งแล้ง อุณหภูมิเฉลี่ยเท่ากับ  26.14  องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพันธ์เฉลี่ย
ตลอดปีเท่ากับ 69.62 เปอร์เซนต์ ปริมาณน ้าฝนเฉลี่ยเท่ากับ 170.36 มิลลิเมตรต่อปี ค่าการระเหยของน ้าเฉลี่ย
เท่ากับ 124.01 มิลลิเมตรต่อปี ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน และเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม        
เป็นช่วงที่มีค่าศักยภาพของการระเหยและการคายน ้าที่มีค่าสูงกว่าปริมาณน ้าฝน  ซึ่งแสดงว่าในช่วงนี้          
เป็นช่วงการขาดน ้า  ดังนั้น ถ้ามีการปลูกพืชในช่วงดังกล่าวจะต้องอาศัยน ้าจากการชลประทานหรือแหล่งน ้า
จากที่อื่นมาช่วยในการเพาะปลูก ส่วนในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน เป็นช่วงที่มีศักยภาพ
ของการระเหยและการคายน ้าต ่ากว่าปริมาณน ้าฝน  แสดงว่าในช่วงนี้เป็นช่วงที่มีน ้ามากเกินพอ ดังนั้น         
ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน  ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝนจึงเป็นช่วงที่เหมาะที่สุดส าหรับการเพาะปลูกพืช 
 ลักษณะของดิน : พื้นที่เป็นกลุ่มดินที่มีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดินชั้นล่างเป็นดินเหนียวหรือ    
ดินร่วนปนดินเหนียวที่มีกรวดหรือลูกรังปะปนเป็นปริมาณมาก  มีสีน ้าตาลอ่อนถึงสีเทาและพบจุดประสีน ้าตาล
หรือสีเหลือง หรือสีแดงปะปน  ใต้ชั้นลูกรังอาจพบชั้นดินเหนียวที่มีศิลาแลงอ่อนปะปน  เกิดจากวัตถุต้นก าเนิด
ดินพวกตะกอนล าน ้าทับอยู่บนชั้นหิน พบบริเวณพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบ  เป็นดินตื้น  ส่วนใหญ่มีการระบายน ้า
ค่อนข้างเลว ดินมีความอุดมตามธรรมชาติต ่า ส่วนมากจะมีปฏิกิริยา ดินเป็นกรดจัดถึงกรดแก่มีค่าความ       
เป็นกรดเป็นด่างประมาณ 4.5 - 5.5 
 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง  
          2.1 เขตการปกครอง 
           เทศบาลต าบลเชียงเครือ  แบ่งเขตการปกครองเป็น  17   หมู่บ้าน  ดังต่อไปนี้  
 หมู่ที่   1  บ้านเชียงเครือ   หมู่ที่  2  บ้านโพนสวาง 
 หมู่ที่   3  บ้านดอนเชียงบานน้อย  หมู่ที่  4  บ้านหนองหอย    
 หมู่ที่   5  บ้านดอนเชียงคูน   หมู่ที่  6  บ้านหนองสนม 
 หมู่ที่   7  บ้านปุาหว้าน    หมู่ที่   8  บ้านทุ่งมน 
 หมู่ที่   9  บ้านโคกสว่าง    หมู่ที่  10  บ้านนาค าไฮ 
 หมู่ที่  11  บ้านโนนเบ็ญ    หมู่ที่  12  บ้านโนนศาลา 
 หมู่ที่  13  บ้านดอนเชียงบานใหญ่  หมู่ที่  14  บ้านเชียงเครือวัดใหญ่ 
 หมู่ที่  15  บ้านทุ่งมนพัฒนา   หมู่ที่  16  บ้านปุาหว้านทุ่งพัฒนา 
 หมู่ที่  17  บ้านหนองหอยใหม่ 
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          2.2 การเลือกตั้ง 
   เทศบาลต าบลเชียงเครือ  แบ่งเขตพ้ืนที่ในการเลือกตั้งออกเป็น 2 เขตเลือกตั้ง มีสมาชิกสภาเทศบาล  
ต าบลเชียงเครือ  เขตละ  6  คน  รวมทั้งหมด  12  คน    
 

                  คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลเชียงเครือ 
1. นายชัย  สุริรมย์                   นายกเทศมนตรีต าบลเชียงเครือ 
2. นายไพบูลย์  ไกรษรวงค์         รองนายกเทศมนตรีต าบลเชียงเครือ 
3. นายประเวช  ไชยฮาด            รองนายกเทศมนตรีต าบลเชียงเครือ 
4. นายวรวิทย์  วภักดิ์เพชร         ที่ปรึกษานากยกเทศมนตรีต าบลเชียงเครือ 
5. นายดนัยกร  พรมพันธ์           เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลเชียงเครือ 

    

                   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ 
1. นายชัยทัด  สายแก้ว            ประธานสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ 
2. นายหนูสินธุ์  สังครุฑ            รองประธานสภาเทศบาลต าบลเชียงเครือ 
3. นายสัมพันธ์  โคตรวงศ์          สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 
4. นางไกรษร  อุปศักดิ์              สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 
5. นายอัมพร  แสนบรรดิษฐ์        สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 
6. นางเทวรัตน์  สาขามุละ          สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 
7. นายอ านวย  โสบุญ               สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
8. นางอุทุมพร  เติมทานาม         สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
9. นายมานิต  ครุฑต าค า            สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
10. นายประเชิญ  ขวัญเมือง         สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
11. นางประทีป  ลาดบาศรี           สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
12. นายสมเกียรติ  แสนแพงพัด     สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2   
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3.  ประชากร 

3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
             ประชากรทั้งสิ้น 17,879 คน แยกเป็น  ชาย 8,537 คน  หญิง 9,942 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย  
208.45  คน/ตารางกิโลเมตร  และจ านวนครัวเรือน  5,723  ครัวเรือน   

 

ข้อมูลประชากรต าบลเชียงเครือ   
 

 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง รวม ครัวเรือน 
1 บ้านเชียงเครือ 1,316 2,048 3,364 881 

2 บ้านโพนสวาง 351 357 708 213 
3 บ้านดอนเชียงบานน้อย 466 488 954 377 

4 บ้านหนองหอย 644 610 1,254 400 

5 บ้านดอนเชียงคูณ 534 540 1,074 318 
6 บ้านหนองสนม 571 564 1,135 347 

7 บ้านปุาหว้าน 960 1,002 1,962 575 

8 บ้านทุ่งมน 546 524 1,070 346 
9 บ้านโคกสว่าง 225 228 453 178 

10 บ้านนาค าไฮ 273 273 546 179 
11 บ้านโนนเบ็ญ 388 394 782 206 

12 บ้านโนนศาลา 219 242 461 147 

13 บ้านดอนเชียงบานใหญ่ 305 284 589 168 
14 บ้านเชียงเครือวัดใหญ่ 639 722 1,361 741 

15 บ้านทุ่งมนพัฒนา 425 407 832 216 

16 บ้านปุาหว้านทุ่งพัฒนา 251 257 508 159 
17 บ้านหนองหอยใหม่ 424 402 826 272 

* ประชากรสัญชาติอ่ืนๆ 4 1 5 - 

รวม 8,537 9,342 17,879 5,723 
 

ข้อมูล  ตามทะเบียนราษฎรส านักงานเทศบาลต าบลเชียงเครือ   ข้อมูล ณ  เดือน  เมษายน  พ.ศ.2562 
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  ข้อมูลประชากรต าบลเชียงเครือเปรียบเทียบย้อนหลัง 4 ป ี(พ.ศ.2559-พ.ศ.2562) 

 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

1 บ้านเชียงเครือ 1,252 1,919 1,260 1,962 1,348 2,117 1,316 2,048 
2 บ้านโพนสวาง 337 347 349 350 350 356 351 357 

3 บ้านดอนเชียงบานน้อย 469 490 473 494 467 491 466 488 

4 บ้านหนองหอย 638 604 640 608 646 607 644 610 
5 บ้านดอนเชียงคูณ 539 524 532 530 535 539 534 540 

6 บ้านหนองสนม 573 562 581 565 572 564 571 564 

7 บ้านปุาหว้าน 945 997 955 992 959 1,000 960 1,002 
8 บ้านทุ่งมน 537 517 542 524 542 526 546 524 

9 บ้านโคกสว่าง 223 226 220 231 222 227 225 228 
10 บ้านนาค าไฮ 275 268 276 271 274 274 273 273 

11 บ้านโนนเบ็ญ 379 372 383 378 386 382 388 394 

12 บ้านโนนศาลา 219 244 220 244 219 243 219 242 
13 บ้านดอนเชียงบานใหญ่ 299 288 298 287 305 279 305 284 

14 บ้านเชียงเครือวัดใหญ่ 636 716 640 730 641 721 639 722 

15 บ้านทุ่งมนพัฒนา 428 408 432 404 429 409 425 407 
16 บ้านปุาหว้านทุ่งพัฒนา 243 250 247 248 250 258 251 257 

17 บ้านหนองหอยใหม่ 414 388 413 400 421 405 424 402 
รวม 8,406 9,120 8,461 9,218 8,566 9,398 8,537 9,342 

 

ข้อมูล  ตามทะเบียนราษฎรส านักงานเทศบาลต าบลเชียงเครือ   ข้อมูล ณ เดือน  เมษายน  พ.ศ.2562 
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3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 

ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม หมายเหตุ 

0 – 6  ปี 640 644 1,284  

7 – 12  ปี 631 572 1,203  
13 – 18  ปี 702 635 1,337  

19 – 25  ปี 1,410 2,171 3,581  

26 – 30  ปี 636 583 1,219  
31 – 40  ปี 1,275 1,248 2,523  

41 – 50  ปี 1,455 1,390 2,845  
51 – 60  ปี 1,025 1,041 2,066  

61 – 70  ปี 519 662 1,181  

71 – 80  ปี 188 290 478  
81  ปีขึ้นไป 58 104 162  

รวมทั้งสิ้น 8,539 9,340 17,879  
 

ข้อมูล  ตามทะเบียนราษฎรส านักงานเทศบาลต าบลเชียงเครือ   ข้อมูล ณ  เดือน  เมษายน  พ.ศ.2562 
 

4. สภาพทางสังคม 
 

          4.1 การศึกษา 
               4.1.1  มหาวิทยาลัย  1  แห่ง  ได้แก่ 
                         1. มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร     

     4.1.2 โรงเรียนประถมศึกษา    7    แห่ง  ได้แก่ 
1. โรงเรียนบ้านดอนเชียงคูณ  (สอนระดับ  อนุบาล – ป.6 ) 
2. โรงเรียนบ้านปุาหว้าน  (สอนระดับ  อนุบาล – ป.6 ) 
3. โรงเรียนดอนเชียงบาลราษฎร์บ ารุงศิลป์  (สอนระดับ  อนุบาล – ป.6 ) 
4. โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์  (สอนระดับ  อนุบาล – ป.6 ) 

        5. โรงเรียนบ้านหนองหอย  (ขยายโอกาส)  (สอนระดับ  อนุบาล – ม.3 ) 
        6. โรงเรียนทุ่งมนพิทยาคาร  (ขยายโอกาส)  (สอนระดับ  อนุบาล – ม.3 ) 
        7. โรงเรียนศิริราษฎร์วทิยาคาร  (ขยายโอกาส)  (สอนระดับ  อนุบาล – ม.3 ) 

    4.1.3 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลต าบลเชียงเครือ   1   แห่ง ได้แก่ 
             1. โรงเรียนเทศบาลเชียงเครือ  (สอนระดับ อนุบาล – ป.3 )  
    4.1.4 สถานศึกษาเอกชน  1  แห่ง  ได้แก่ 

                        1. โรงเรียนนิรมลวิทยา  (สอนระดับ  อนุบาล – ม.3 )    
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             4.1.5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  2  แห่ง ได้แก่ 
                    1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชียงเครือ  
                    2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหอย   
             4.1.6 ในพื้นที่มีการศึกษานอกระบบ  (กศน.ต าบลเชียงเครือ) 1  แห่ง ได้แก่ 
                    1. กศน.ต าบลเชียงเครือ 
  

 4.2 สาธารณสุข 
      เทศบาลต าบลเชียงเครือมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเพ่ือดูแลรักษาประชาชนในพ้ืนที ่จ านวน 2 แห่ง 
ได้แก่ 

          1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเชียงเครือโพธิ์ชัย     
          2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองสนม     

 

 4.3 อาชญากรรม 
        - 
 4.3 ยาเสพติด 
        - 
 4.4 การสังคมสงเคราะห์ 
      เทศบาลต าบลเชียงเครือ  มีประชาชนในเขตพ้ืนที่ที่ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ดังต่อไปนี้ 

1. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   จ านวน   1,803    คน 
2. เบี้ยยังชีพผู้พิการ    จ านวน     375    คน 
3. ผู้ติดเชื้อเอดส์        จ านวน       10    คน   

     (ข้อมูล  ณ  เดือน  เมษายน พ.ศ. 2562) 
5.ระบบบริการพื้นฐาน 
  5.1 การคมนาคมขนส่ง 

-  ถนนคอนกรีต   จ านวน 87  สาย   (รวมระยะทางยาว  30,968  เมตร) 
-  ถนนยางแอสฟัลท์ติค  จ านวน  19  สาย   (รวมระยะทางยาว  7,328  เมตร) 
-  ถนนลูกรัง   จ านวน  84  สาย   (รวมระยะทางยาว  69,200 เมตร) 

5.2 การไฟฟ้า 
                  -  จ านวนหมู่บ้านที่มีไฟฟูาเข้าถึง 17   หมู่บ้าน 

5.3  ประปา 
-  จ านวนหมู่บ้านที่มีน ้าประปาใช้    17   หมู่บ้าน   

5.4 การโทรคมนาคม  
-  เสารับ-ส่งสัญญาณ   6    แห่ง 

          5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุ ครุภัณฑ์ 
-  ที่ท าการไปรษณีย์           1    แห่ง 
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6.ระบบเศรษฐกิจ 

          6.1 การเกษตร 
     ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได้แก่ท านา ปลูกข้าว และ 

หลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวก็จะปลูกพริก และพืชผักต่างๆ เพ่ือจ าหน่ายเป็นรายได้เสริมหลังจากการท านา 
          6.2 การประมง 

     ต าบลเชียงเครือ  มีพื้นที่ติดกับหนองหารที่เป็นแหล่งน ้าธรรมชาติซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น ้า     
ของกรมประมงในเขตอ าเภอเมืองสกลนคร  ซึ่งในเขตต าบลเชียงเครือมี  หมู่ที ่  1, 5 , 6  และหมู่ที ่ 13        
เป็นหมู่บ้านที่ติดกับหนองหารและเป็นแหล่งจับสัตว์น ้าที่ส าคัญ 
          6.3 การปศุสัตว์ 

     ต าบลเชียงเครือ มีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงโค  การเลี้ยงกระบือและการเลี้ยงสุกร ในทุกหมู่บ้าน 

 6.4 การบริการ 
1. ปั๊มน ้ามัน  จ านวน            4 แห่ง  
2. โรงสีข้าวเล็ก  จ านวน            37  แห่ง 
3. หอพัก/บ้านเช่า  จ านวน  184 แห่ง 
4. โรงแรม/รีสอร์ท  จ านวน    8 แห่ง 
5. ร้านค้า  จ านวน  144 แห่ง 
6. อพาร์ทเม้น  จ านวน     2 แห่ง 
7. ร้านเสริมสวย  จ านวน   10 แห่ง 
8. สถานที่สะสมอาหาร (ร้านอาหาร) จ านวน   50 แห่ง 
9. อู่ซ่อมรถ  จ านวน   24 แห่ง 
10. ธนาคาร  จ านวน     1 แห่ง 
11. ร้านสะดวกซ้ือเซเว่นอีเลฟเว่น  จ านวน     3 แห่ง 
12. ตู้ ATM   จ านวน   11 แห่ง 
13. ตู้โทรศัพท์  จ านวน   32 แห่ง 

          6.5 การท่องเที่ยว 
     ต าบลเชียงเครือมีแหล่งท่องเที่ยวคือ  

1. พระพุทธไสยาราม ตั้งอยู่ที่วัดพระพุทธไสยาตร หมู่ที่ 1 บ้านเชียงเครือ ต าบลเชียงเครือ   
อ าเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร 

     2.   อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ  ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
           จังหวัดสกลนคร  หมู่ที่ 1 บ้านเชียงเครือ ต าบลเชียงเครือ อ าเภอเมืองสกลนคร  
           จังหวัดสกลนคร 
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          6.6 อุตสาหกรรม 
           1. โรงงานอุตสาหกรรม  จ านวน         1 แห่ง  
          2. โรงงานหล่ออิฐ-เสาปูนคอนกรีต  จ านวน 5 แห่ง 
          6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

     กลุ่มอาชีพ 15 กลุ่ม ได้แก่  กลุ่มทอผ้า บ้านเชียงเครือ, กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร บ้านโพนสวาง,   
กลุ่มสตรีทอเสื่อ บ้านดอนเชียงบานน้อย,กลุ่มดนตรีพื้นบ้าน บ้านดอนเชียงคูณ,กลุ่มหินถาก(หินศิลาแลง)      
บ้านหนองสนม, กลุ่มทอเสื่อด้วยกก ผือ บ้านปุาหว้าน, กลุ่มเย็บผ้า บ้านทุ่งมน, กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวฮางงอก 
บ้านโคกสว่าง, กลุ่มปลูกพริก บ้านหนองหอย บ้านนาค าไฮ บ้านโนนศาลา บ้านหนองหอยใหม่, กลุ่มมะลิ   
บ้านโนนเบ็ญ, กลุ่มทอเสื่อ บ้านดอนเชียงบานใหญ่, กลุ่มเครื่องปั้นดินเผา บ้านเชียงเครือ 

          6.8 แรงงาน 
     ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ท านา ปลูกข้าว และหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวก็จะปลูกพริก   

และพืชผักต่าง ๆ เพื่อจ าหน่ายเป็นรายได้เสริมหลังจากการท านาที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้างทั่วไป 
 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
          7.1 การนับถือศาสนา 
               ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รองลงมานับถือศาสนาคริสต์  โดยมีข้อมูลศาสนสถานดังนี้ 

    วัด   มีจ านวน  17  แห่ง  ได้แก่     
1. วัดพุทธไสยาราม  หมู่ที่  1  บ้านเชียงเครือ 
2. วัดศรีวิทยาลัย  หมู่ที่  2  บ้านโพนสวาง    
3. วัดโพธิ์ทอง  หมู่ที่  3  บ้านดอนเชียงบานน้อย      
4. วัดบัวศรี  หมู่ที่  4  บ้านหนองหอย 
5. วัดโพธิสมพร  หมู่ที่  5  บ้านดอนเชียงคูณ 
6. วัดโนนแจ้ง  หมู่ที่  6  บ้านหนองสนม  
7. วัดสะอาดสามัคคีธรรม  หมู่ที่  7  บ้านปุาหว้าน   
8. วัดศิรทิัศน์ดาราม  หมู่ที่  9  บ้านโคกสว่าง 
9. วัดโพธิ์ชัยนาล้อม  หมู่ที่  10  บ้านนาค าไฮ 
10.วัดโนนเบ็ญจสมัครคยาราม  หมู่ที่  11  บ้านโนนเบ็ญ 
11.วัดศรีรัตนาราม หมู่ที่  12  บ้านโนนศาลา 
12.วัดโพธิ์ศรี  หมู่ที่  13  บ้านดอนเชียงบานใหญ่ 
13.วัดโพธิ์ชัย  หมู่ที่  14  บ้านเชียงเครือ 
14.วัดทุ่งกัลยาราม  หมู่ที่  16  บ้านทุ่งพัฒนา 
15.วัดปุานภาพิทักษ์  หมู่ที่  3  บ้านดอนเชียงบานน้อย 
16.วัดปุาบ้านปุาหว้าน  หมู่ที่  7  บ้านปุาหว้าน 
17.วัดปุาหนองหอย  หมู่ที่  17  บ้านหนองหอย 
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     ส านักสงฆ์ มีจ านวน  4  แห่ง ได้แก่ 

1. ส านักสงฆ์บุญศรีสันติสุข  หมู่ที่  2  บ้านโพนสวาง 
2. ส านักสงฆ์วัดปุาดอนกลาง  หมู่ที่  6  บ้านหนองสนม  
3. ส านักสงฆ์ธัมมเปาโลนุสรณ์  หมู่ที่  7  บ้านปุาหว้าน 
4. ส านักสงฆ์ปุาช้าดอนจาน  หมู่ที่  14  บ้านเชียงเครือ 

      โบสถ ์ มีจ านวน  4  แห่ง ได้แก่ 
  1. โบสถ์นักบุญกาทารีนา  หมู่ที่  8  บ้านทุ่งมน 
  2. วัดแม่พระท่ีพ่ึงคริสตชนปุาหว้าน  หมู่ที่  7  บ้านปุาหว้าน 
  3. วัดแม่พระราชินีแห่งสากลโลก  หมู่ที่  3  บ้านดอนเชียงบานน้อย 
  4. วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ หมู่ที่  5  บ้านดอนเชียงคูณ 
          7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
       1. งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งโบราณ  จัดงานช่วงเดือนตุลาคม (ออกพรรษา)  

       2. งานประเพณีแข่งขันเรือหาปลา  จัดงานช่วงเดือนพฤศจิกายน หลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิต 
             ทางการเกษตร   
7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

      ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีโดดเด่น  คือ  
- กลุ่มเครื่องปั้นดินเผา บ้านเชียงเครือ หมู่ที่ 14 ซึ่งท าการผลิตเครื่องปั้นดินเผาจากดินเหนียว 

  - กลุ่มข้าวฮางงอก  บ้านโคกสว่าง  หมู่ที่  9  ผลิตข้าวฮางงอกจ าหน่าย 
  - กลุ่มหินถาก  (หินศิลาแลง)  บ้านหนองสนม  หมู่ที่  6  ผลิตหินถากจากหินศิลาแลง 
       ภาษาถ่ิน คือ  

          - ภาษาย้อและภาษาภูไท 
7.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 

      สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึกที่โดดเด่น  คือ  
-เครื่องปั้นดินเผา   

  -ข้าวฮางงอก   

 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
          8.1 น ้า 
          แหล่งน ้าธรรมชาติ 
 ล าห้วย , ล าน ้า  จ านวน   6    สาย 
 บึง ,  หนองน ้า  จ านวน   21  แห่ง 
 อ่างเก็บน ้า  จ านวน    1   แห่ง 
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แหล่งน ้าที่สร้างข้ึน 
 ฝาย   จ านวน    2 แห่ง 
 บ่อน ้าตื้น  จ านวน    - แห่ง 
 บ่อโยก   จ านวน    - แห่ง 
 ระบบประปาหมูบ่้าน จ านวน    9 แห่ง 
 ระบบประปาภูเขา จ านวน    1 แห่ง 

ถังเก็บน ้าฝน  จ านวน    2 แห่ง  
          8.2 ป่าไม้ 

     ต าบลเชียงเครือเป็นพื้นที่ปุาเต็งรัง  ลักษณะทั่วไปเป็นปุาโปร่ง   พื้นที่แห้งแล้งดินร่วนปนทราย 
หรือกรวด ลูกรัง พันธุ ์ไม้ที ่ส าคัญในปุาเต็งรัง ได้แก่ เต็ง รัง เหียง พลวง กราด พะยอม ติ ้ว แต้ว มะค่า
แต  ประดู ่ แดง  สมอไทย  ตะแบก  ฯลฯ   
          8.3 ภูเขา 
                ต าบลเชียงเครือเป็นพื้นที่ลุ่มน ้าหนองหาร  ไม่มีภูเขา 
          8.4 ทรัพยากรธรรมชาติ 

     ในพ้ืนที่มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ คือ หินศิลาแลง  ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถแปรรูป
เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ การก่อสร้าง  ตกแต่งให้สวยงาม  เป็นต้น 
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9. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน ้า) 
 

          9.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
 

หมู่ที่ 
พื้นที่
ท านา 

พื้นที่
ท าไร่ 

พื้นที่
ท าสวน 

พื้นที่
เลี้ยงสัตว์ 

พื้นที่
ประมง 

พื้นที่อยู่
อาศัย 

พื้นที่   
รกร้าง

ว่างเปล่า 

พื้นที่
อ่ืนๆ 

พื้นที่
สาธารณะ 

พื้นที่
ทั้งหมด 

1 1,672 - 100 - 7 450 10 - 10 2,249 

2 2,358 10 50 10 10 310 - 480 - 3,228 

3 1,108 - 10 - 10 270 - - 5 1,403 
4 4,420 50 150 50 10 430 20 - 10 5,140 

5 1,194 - 20 - 20 280 - - - 1,514 
6 2,221 - 50 - 5 340 20 - 10 2,646 

7 2,598 - 30 - 5 410 - - 5 3,048 

8 3,567 50 50 40 4 350 20 - 10 4,091 
9 1,602 100 50 80 5 290 40 598 10 2,775 

10 2,335 100 50 10 5 250 20 - 10 2,780 

11 1,388 80 40 10 3 260 10 - 5 1,796 
12 1,463 50 30 20 5 280 10 - 5 1,863 

13 585 - 10 - 15 250 - - 15 875 

14 1,712 - 50 - 15 534 - - 5 2,316 
15 1,193 50 50 50 3 280 30 362 5 2,023 

16 623 - 20 - 12 220 - - - 875 
17 3,137 100 90 10 16 470 50 - 5 3,878 

รวม 33,176 590 850 280 150 5,674 230 1,440 110 42,500 
  

 หมายเหตุ  ข้อมูล  ณ  เดือน เมษายน  พ.ศ. 2562 
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          9.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
 ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมท านา ปลูกข้าว ปลูกพริก และท าการปศุสัตว์ เลี้ยงโค  
กระบือ  สุกร  เป็นต้น 
          9.3 ข้อมูลด้านแหล่งน ้าการเกษตร 
          1. แม่น ้า/ล าน ้า/ห้วย  ได้แก่ 
               -ห้วยลาก จุดก าเนิดที่อ่างเก็บน ้าห้วยลากที่บ้านหนองหอย หมู่ที ่ 4  ไหลลงสู่อ่างเก็บน ้า     
หนองหอย ออกจากอ่างหนองหอยก็เป็นล าห้วยไหลผ่านบ้านหนองหอยใหญ่ หมู่ที ่ 17 และบ้านปุาหว้าน      
หมู่ที่ 7  ผ่านบ้านเชียงเครือวัดใหญ่ หมู่ที่ 14  แล้วไหลลงสู่หนองหาร 
  -ห้วยม่วง ไหลผ่านบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 9 ไหลผ่านบ้านหนองสนม  หมู่ที่ 6 และไหลผ่าน  
ดอนเชียงบานน้อย  หมู่ที่  3  ไหลลงสู่หนองหาร 
  -ห้วยบ่อ ไหลผ่านบ้านปุาหว้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่  16  และไหลผ่านบ้านดอนเชียงคูณ  หมู่ที่  5   
ลงสู่หนองหาร 

-ห้วยเลิง ไหลมาจากอ าเภอกุสุมาลย์ไหลผ่านต าบลอุ่มจาน ไหลผ่านบ้านทุ่งมนพัฒนา หมู่ที่ 15 
-ห้วยขีน ไหลผ่านบ้านดอนเชียงบานน้อย หมู่ที่ 3 และบ้านดอนเชียงบานใหญ่ หมู่ที ่  13    

ลงสู่หนองหาร 
-ห้วยวังยาว  ไหลผ่านบ้านหนองสนม  หมู่ที่  6  ลงสู่หนองหาร    

     2. บึง/หนองและอ่ืน ๆ ได้แก่ 
-หนองหาร (หมู่ท่ี 1, 3, 5, 13, 14) หนองบัวน้อย,หนองหญ้าปล้อง, หนองบัวกลาง(หมู่ที่ 12)       

หนองเตือง, หนองใหญ่ (หมูที่ 8) หนองจอก, หนองตะปัตร์ (หมู่ที่ 6) หนองบักเลข, หนองบัวน้อย (หมู่ที่ 7) 
หนองมะแซว,  หนองพุงหมู,  หนองยาว, หนองนาเทิ่ง (หมู่ที่ 2) หนองสะโน, หนองหอย, อ่างเก็บน ้าหนองหอย 
(หมู่ท่ี 4)  หนองค าไฮ  (หมู่ท่ี  10)  หนองตูบ, หนองบัวใหญ่ (หมู่ที่ 9)  หนองคึกฤทธิ์  (หมู่ที่ 5) หนองขี่ควาย 
(หมู่ท่ี  16) 

     3. แหล่งน ้าที่สร้างขึ้น  ได้แก่ 
  -ฝาย  (ส่วนราชการสร้าง)  จ านวน    2 แห่ง 

          9.4 ข้อมูลด้านแหล่งน ้ากิน น ้าใช้ (หรือน ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
 1.บ่อน ้าตื้น   จ านวน    32 แห่ง 
 2.บ่อโยก  (บาดาล)  จ านวน   44 แห่ง 
 3.ถังคอนกรีตเสริมเหล็ก  จ านวน    7 ถัง 
 4.ถังปูนฉาบ   จ านวน     6 ถัง 
 5.ถังไฟเบอร์   จ านวน    6 ถัง 
 6.โอ่งซีเมนต์   จ านวน   680 ลูก 
 7.บ่อน ้าดื่ม   จ านวน    3 แห่ง 
 8.ประปาหมู่บ้าน   จ านวน   23 แห่ง 
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ส่วนที่ 2 

 

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 
 

   1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
 วิสัยทัศน์ 
 “ประเทศมีความมั่นคง มั ่งคั ่ง ยั ่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” 
 1. ความม่ันคง 
    1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับ ทั้งรพดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือนและปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติทั้ง
มิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการเมือง 
    1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยมีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่
เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองที่ม่ันคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหาร
ประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
    1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคีสามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมี
ความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น 
   1.4 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิตมีที่อยู่
อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
   1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ประชาชนมีความมั่นคงของอาหาร พลังงานและน ้า 
 2. ความม่ังคั่ง 
   2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจ อย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง 
ความเหลื่อมล ้าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากข้ึน 
   2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งจากรภายในและภายนอก
ประเทศสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเชื ่อมโยงในภูมิภาคทั้งการ
คมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก 
เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 
   2.3 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้าง การพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่  ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา
ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร  ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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 3. ความยั่งยืน 
   3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช่ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี  ไม่สร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 
   3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิงแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของ
ประชาคมโลกซ่ึงเปูฯที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น 
คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม  
   3.3 มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาค
ส่วน เพ่ือการพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพและยั่งยืน 
   3.4 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ มียุทธศาสตร์ในการด าเนินการ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคง 

1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาติ  
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล ้า 
กระจายอ านาจ และสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

3) ปูองกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เน้นเสริมสร้างกระบวนการ
สันติสุขและแนวทางสันติวิธี ขจัดความขัดแย้ง ลดความรุนแรงตามแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 

4) การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล โดยพัฒนาความร่วมมือเป็นหุ้นส่วน
ยุทธศาสตร์ความมั่นคงและการพัฒนาพื้นที่ชายแดนและชายฝั่งทะเล เสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรม 
เร่งรัดการจัดท าหลักเขตแดน แก้ไขปัญหาพ้ืนที่ทับซ้อน และปัญหาการลักลอบเข้าเมืองทั้งระบบ 

5) พัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ รักษาดุลยภาพของ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพื ่อรักษาผลประโยชน์ของชาติ สามารถปูองกันและแก้ไขปัญหา         
ภัยคุกคามข้ามชาติ ลดผลกระทบจากภัยก่อการร้าย และเสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ไซเบอร์  

6) พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังปูองกันประเทศและกองทัพ พัฒนาโครงสร้างก าลัง
และยุทโธปกรณ์ท่ีเหมาะสม  พัฒนาระบบงานข่าวกรอง ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมสร้างความร่วมมือกับประเทศ
เพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการรักษาสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ 

7) พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ รักษาความมั ่นคงของฐานความมั ่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการปกปูองรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล รวมทั้งเสริมสร้างความ
มั่นคงทางอาหารพลังงาน และน ้า 
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  8) ปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น ก าหนดการ
บริหารจัดการที่ครบวงจรและยั่งยืน/พัฒนาปรับปรุงกฎหมายให้เอื้อต่อการด าเนินงาน และให้ความส าคัญ    
กับการติดตามประเมนผลอย่างเป็นระบบ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 1) สมรรถนะทางเศรษฐกิจ 
    - รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื ่อมั่น โดยด าเนินนโยบายการคลังและ
การเงินให้มีความสอดคล้องกัน รักษาวินัยการเงินและการคลังและเสถียรภาพอัตราการแลกเปลี่ยน และสร้าง
ความเชื่อมั่นต่างประเทศ พัฒนาระบบการเงินของประเทศให้มีประสิทธิภาพและสามารถให้บริการประชาชน
ทุกระดับ เพื ่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันภาคธุรกิจ และโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ
ประชาชน 
    - ส่งเสริมการค้าและการลงทุน ทั้งภาครัฐและเอกชนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศและ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่สะท้อนความต้องการและศักยภาพของพ้ืนที่ และอยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและมีความ
รับผิดชอบต่อสงคม 
    - พัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า โดยใช้ฐานเศรษฐกิจดิจิตอลและการพัฒนานวัตกรรม 
ปรับปรุงระสิทธิภาพการท าธุรกิจผู้ประกอบการขจัดอุปสรรคและอ านวยความสะดวกทางด้านโครงสร้างและ
ระบบด้านปัจจัยสนับสนุน และด้านบุคลากร 
 2) พัฒนาภาคการผลิตและบริการ 
    ภาคเกษตร 
    - เสริมสร้างฐานการผลิตการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
    - เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร 
    - ส่งเสริมเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่รูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
รวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพ 
    - พัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารที่มีศักยภาพในการแข่งขัน 
    ภาคอุตสาหกรรม 
    - พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 
   ภาคบริการ 
    - สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 
    - ผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ 
    - ส่งเสริมธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ 
   พัฒนาผู้ประกอบการ/เศรษฐกิจชุมชน 
    - พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของผู้ประกอบการไทย ในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการ
รูปแบบใหม่ให้มีจุดเด่น เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด และก้าวทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก ตลอดจนการส่งเสริมสถาบันการศึกษาในท้องถิ่นให้เป็นแหล่งรวบรวมและศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญา
ชาวบ้านในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที ่มีความเป็นเอกลักษณ์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย          
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เพื่อสนองตอบผู้บริโภคทุกระดับ และรณรงค์ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการเห็นความส าคัญในการ
สร้างเครื่องหมายการค้าของตนเอง และสร้างภาพลักษณ์สินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกสนับสนุน
ผู ้ประกอบการเดิมให้สามารถปรับตัวและเตรียมความพร้อมส าหรับรูปแบบการด าเนินธุรกิจใหม่ๆ และ
มาตรการทางการค้าในรูปแบบต่างๆ 
    - พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน เพ่ือส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
    - พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ให้มีการรวมกลุ ่มคลัสเตอร์ที่เข้มแข็ง       
เพ่ือเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจ และเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลาง     
การผลิตบริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 
    - ยกระดับศักยภาพของสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP)ไทยให้ก้าวสู่สากล 
    - พัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและกลุ่ม
ประชาชน/เกษตรกรในชุมชน ให้เป็นฐานรากส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
   การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง 
    - เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน พัฒนาเป็นฐานการผลิตใหม่ กระจายกิจกรรมเศรษฐกิจและ
ความเจริญสู่ภูมิภาค สร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งในด้านการผลิตร่วม
และช่องทางการตลาดร่วม 
    - พื้นที่เศรษฐกิจบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก พัฒนาเป็นฐานการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีสูง          
มีบริการทันสมัย ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 
    - พื้นที่เมืองศูนย์กลางความเจริญ พัฒนาเป็นเมืองที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และน่าอยู่         
ใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัด  จัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างเหมาะสม รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ที่มีอนาคต มีระบบรางเชื่อมโยงเมืองศูนย์กลางความเจริญทั่วประเทศ บริหารจัดการโดยองค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีขีดความสามารถสูง 
   การพัฒนาลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    - ด้านการขนส่ง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าทางถนนสู่การขนส่งที่ต้นทุนต ่า รวมทั้ง
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกในการเดินทางและขนส่งไปสู่เมืองศูนย์กลางของภูมิภาค   
ทั่วประเทศและเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง และอุตสาหกรรมซ่อมบ ารุง
อากาศยานและการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน เพ่ือสร้างฐานอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ 
    - ด้านความมั่นคงทางพลังงาน พัฒนาทาให้มีความมั่นคงในราคาที่เหมาะสม โดยกระจาย
ประเภทของเชื้อเพลิง ส่งเสริมพลังงานทดแทนตามศักยภาพรายพื้นที่ อาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี       
เพื ่อเสริมสร้างศักยภาพพลังงาน พึ ่งพาตนเองได้อย่างยั ่งยืน และน าไปสู่การสร้างอุตสาหกรรมที่จะเป็น
ฐานเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ รวมทั่งเชื่อมโยงแหล่งพลังงานกับประเทศในอาเซียน 
    - ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT  
ที่เป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ทันสมัยและกระจายทั่วถึง พัฒนาบุคากรให้มีความรู้ความสามารถและ
เชี่ยวชาญระดับมาตรฐานสากล เพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรม ICT และใช้ ICT ในการสร้างนวัตกรรม
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การบริการภาครัฐแบบบูรณาการ ประยุกต์ ICT  เพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคการผลิต การศึกษา และ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
    - ด้านการวิจัยและพัฒนา เพิ่มสัดส่วนค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 โดยมี
สัดส่วนรัฐต่อเอกชน 20 : 80 สนับสนุนวิจัยที่เปูาตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ เพิ่มจ านวน
บุคลากรด้านวิจัยและพัฒนาเป็น 70 คนต่อประชากร 10,000 คน 
 การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก 
    - สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา กับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศทั้งใน
ระดับทวิภาคี และพหุภาคี เพ่ือส่งเสริมความมั่นคงเพ่ือสร้างมั่นคง เพื่อสร้างความก้าวหน้าและลดความเหลื่อม
ล ้าอยา่งยั่งยืนร่วมกัน 
    - ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การให้บริการทางการศึกษา การ
ให้บริการด้านการเงิน การให้บริการด้านสุขภาพ การให้บริการด้านโลจิสติกส์ และการลงทุนเพื่อการวิจัยและ
พัฒนา รวมทั้งการเป็นฐานความร่วมมือในเอเชีย 
    - ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนและการด าเนินธุรกิจของนักลงทุนและผู้ประกอบการไทย       
ในต่างประเทศ 
    - ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติ ในการสร้างความมั ่นคงด้านพลังงาน        
ด้านอาหาร ด้านสิ ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการภัยพิบัติในรูปแบบต่างๆ รวมทั ้ งการปูองกันภัย              
ในทุกรูปแบบ 
    - ส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้ประสานประโยชน์ในการเชื่อมโยงและถ่วงดุลระหว่างกลุ่มอ านาจ
ต่างๆ และแก้ไขปัญหาความแตกต่างทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาค โดยการด ารงความสัมพันธ์ที่ดี        
กับประเทศและองค์กรระหว่างประเทศทั้งในและนอกภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง บนหลักของการรักษาดุลยภาพ   
ของปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มมหาอ านาจต่างๆ 
    - เพ่ิมบทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยในองค์การระหว่างประเทศ ในการผลักดันการพัฒนา
ในอนุภูมิภาคและภูมิภาค รวมทั้งประเทศก าลังพัฒนาในภูมิภาคอื่นๆ และให้ความช่วยเหลือทั้งในด้านการเงิน
และเทคนิคกับประเทศก าลังพัฒนาในการพัฒนาด้านความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนา       
ทุนมนุษย ์
    - สนับสนุนการเปิดเสรีทางการค้า ทั้งในระดับทวิภาคี ภูมิภาคและพหุภาคี และส่งเสริมการค้า
กับกลุ่มประเทศก าลังพัฒนาในภูมิภาคเดี่ยวกัน (Intra-Regional Trade) มากขึ้น เร่งรัดการใช้ประโยชน์       
จากข้อตกลงที่มีผลบังคับใช้แล้ว ตลอดจนใช้โอกาสจากการเปิดเสรีการค้าและการลงทุน รวมทั้งวางแนวทาง
ปูองกันผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 
    - สร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ และให้ความรู้ความเข้าใจ ด้านการต่างประเทศและ
ผลประโยชน์ที่มีต่อการพัฒนาประเทศต่อภาคส่วนต่างๆ และสาธารณชนไทย รวมทั้งด าเนินการเชิงรุกในการ
สร้างความเข้าใจ ความเชื่อมั่น และภาพลักษณ์ท่ีดีและศักยภาพทางเศรษฐกิจ และด้านอ่ืนๆของประเทศไทย 
 ยุทศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
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    1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ  โดยพัฒนา
เริ่มตั้งแต่ในครรภ์และต่อเนื่องไปตลอดช่วงชีวิต ได้แก่ (1) ช่วงการตั้งครรภ์/แรกเกิด/ปฐมวัย  (2) วัยเรียน (3) 
วัยรุ่น/นักศึกษา (4) วัยแรงงาน และ(5) วัยผู้สูงอายุ 
    2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง โดยการ
ปฏิรูปโครงสร้างและระบบบริหารจัดการการศึกษาในทุกระดับ การเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง 
และการยกระดับสถาบันการศึกษาในสาขาที ่มีความเชี ่ยวชาญสู ่ความเป็นเลิศ ปฏิรูประบบกา รคลัง            
ด้านการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชน        
ในการจัดการศึกษาปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูผู ้สอน พัฒนาระบบการประเมินและรับรองคุณภาพ 
รวมทั้งให้มีการปฏิรูประบบการเรียนรู้ 
    3) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี โดยมุ่งเน้นการปูองกันและควบคุมปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ 
การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอต่อสุขภาพ การส่งเสริมรูปแบบการด ารงชีวิตที่สนับสนุนการมีสุขภาพกายและ    
จิตที่ดี สร้างและเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพเพื่อน าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ พัฒนารูปแ บบ      
การกีฬาเพ่ือสุขภาพที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย 
    4) การสร้างความอยู ่ด ีมีส ุขของครอบครัวไทย เสริมสร้างศักยภาพและบทบาทหน้าที่           
ของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะ วางรากฐานการพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็ง มีคุณธรรม จริยธรรม           
ความซื่อสัตย์ สุจริต จิตส านึกสาธารณะ ควบคู่ไปกับการสร้างค่านิยมหลักของไทยให้สมาชิกในครอบครัว       
สร้างความอบอุ่นและมั่นคงให้สมาชิกในครอบครัว 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
    1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล ้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยสร้างความ
มั ่นคงทางด้านรายได้และการออม กระจายทรัพยากรให้ทั ่วถึงเป็นธรรมทั ้งในด้านบริการสาธารณะทั้ง          
ขั้นพื้นฐาน ฐานทรัพยากรต่างๆ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มด้อยโอกาสความเป็ นธรรมในการ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 
    2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ บูรณาการระบบหลักประกัน
สุขภาพภาครัฐ 3 กองทุน เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการลดความเหลื่อมล ้าในระบบ
หลักประกันสุขภาพ การส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในลักษณะเครือข่าย รวมทั้งการพัฒนารูปแบบการ
กีฬาเพ่ือสุขภาพ 
    3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย โดยเตรียมการ
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส 
    4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็ง       
ของชุมชน โดยการฟื้นฟูบทบาทสถาบันศาสนา การธ ารงรักษาวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี          
เพ่ือเป็นรากฐานที่เข้มแข็งในสังคม ตลอดจนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อให้ชุมชนสามารถจัดการ
ตนเองได้อย่างยั่งยืน 
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    5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนาส่งเสริมจรรยาบรรณ     
ของสื่อมวลชน มีการปรับปรุงระบบตรวจสอบสื่อ มีการก าหนดบทลงโทษ และพัฒนาภาคประชาชนให้มี       
ความรู้เท่าทันสื่อโดยเฉพาะสื่อออนไลน์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
    1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
 - ปูองกันและรักษาฟื้นฟูทรัพยากรปุาไม้ ด าเนินการปราบปรามและปูองกันการบุกรุก
ท าลายปุาอย่างเข้มงวด  
 - ส่งเสริมการปลูกปุาเศรษฐกิจ บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที ่ด ินในพื ้นที ่ปุาไม้          
บนพื้นฐานให้คนและชุมชนสามารถอยู่กับปุาได้ และส่งเสริมแนวทางประเมินมูลค่าการให้บริการของระบบ
นิเวศและการสร้างรายได้จาการอนุรักษ์ 
 - วางระบบปูองกันการกัดเซาะชายฝั่ง 
 - เสริมสร้างการสร้างความเข้มแข็งและความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียนด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
     2) วางระบบการบริหารจัดการน ้าให้มีประสิทธิภาพ 
 - เน้นการปรับระบบบริหารจัดการอุท าภัยอย่างบูรณาการ ให้มีแหล่งกักเก็บน ้าต้นทุนและ
แหล่งชะลอน ้าที่เพียงพอ เพิ่มขีดความสามารถในการเก็บกักน ้าและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน ้าและ         
การผันน ้า การพัฒนาคลังข้อมูลระบบพยากรณ์ และการเตือนภัย และแผนงานเผชิญเหตุเฉพาะพื้นที่ ตลอดจน
การปรับปรุงองค์กรและกฎหมาย รวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน ้า 
 - พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม      
 - ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
 - เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ส่งเสริมการผลิตพลังงานสะอาด 
 - ก าหนดกฎระเบียบ และสร้างกลไกให้ทุกภาคส่วนใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 - สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาและการประหยัดพลังงาน
อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง 
 3) พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     - พัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมหนาแน่นให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมนิเวศต้นแบบและบรรจุให้
เป็นแผนพัฒนาของจังหวัดและพ้ืนที่ 
     - สนับสนุนและผลักดันให้โรงงานปฏิบัติสู ่อุตสาหกรรมสีเขียว และปรับกฎระเบียบให้      
เอ้ือต่อการพัฒนา 
     - เพ่ิมศักยภาพเมืองด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม โดยเฉพาะในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการของเสีย 
     - เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวเป็นแหล่งดูดซับมลพิษและเก็บกักคาร์บอน 
     - พัฒนาพื้นที่เพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน ในการพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลและยั่งยืน 
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 4) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอากาศ 
     - ลดการก่อก๊าซเรือนกระจ า 
     - เพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอากาศ 
     - ส่งเสริมการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     - ปูองกัน เฝูาระวังและเตือนภัยพิบัติธรรมชาติ ส่งเสริมการวางแผนบริหารความต่อเนื่อง
ของธุรกิจ 
 5) ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
 - จัดให้มีภาษีและค่าธรรมเนียมส าหรับการผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดปลกระทบสิ่งแวดล้อม
และค่าธรรมเนียมการจัดการมลพิษ การงวางเงินประกันความเสี่ยงหรือความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม 
 - ปรับปรุงโครงสร้างภาษีเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทางเลือกและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 - ส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างที่เปูฯมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับปรงระบบ โครงสร้าง 
องค์กร กลไก กระบวนการยุติธรรม และกฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เน้นหลักการกระจายอ านาจให้กับท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
    1) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
 - ปฏิรูปภาษีทั ้งระบบ เพื ่อเพิ ่มรายได้ของภาครัฐและเป็นเครื ่องมือในการเพิ ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันและลดความเหลื่อมล ้า 
 - ปฏิรูปการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จัดให้มีกฎหมายที่เป็น
กรอบในการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ มีการจัดท างบประมาณระยะปานกลางและระยะยาว เพื่อสนับสนุน
การขับเคลื่อนนโยบายตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาประเทศ 
 - มุ่งเน้นการจัดท างบประมาณโดยยึดพื้นที่และประเด็นวาระการพัฒนาเป็นตัวตั้งและ     
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท างบประมาณได้มากขึ้น 
 2) ปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ 
 - ทบทวนบทบาทภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีความเหมาะสม ถ่ ายโอนงานให้        
ภาคส่วนอื่น เพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพในการปฏิบัติราชการและสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
 - พัฒนาให้หน่วยงานภาครัฐเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา      
มีส่วนร่วมในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐตอบสนองความต้องการของประชาชนตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีเพ่ือสร้างความเชื่อม่ันศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน 
 3) การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 
 - พัฒนารูปแบบและวิธีการท างานของภาครัฐในระดับต่างๆระหว่างราชการบริหาร
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น โดยเน้นการยึดพื้นที่เป็นหลักและปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณ         
ให้เป็นแบบยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง รวมทั้งวางเงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณให้กระทรวง/กรม ต้องสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดในสัดส่วนวงเงินงบประมาณท่ีเหมาะสม 
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 4) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
 - วางแผนก าลังคนเชิงยุทธศาสตร์ให้มีความเหมาะสมไม่เป็นภาระต่องบประมาณประเทศ  
 - สรรหาและจูงใจให้คนรุ่นใหม่ที่มีขีดสมรรถนะสูงเข้ามาสู่ระบบราชการไทย สนับสนุน    
ให้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 
 - เสริมสร้างระบบคุณธรรมและวางมาตรการที่เหมาะสมในการแต่งตั้ง โยกย้าย  
 5) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 - ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชนและ
เครือข่ายต่างๆสอดส่องเฝูาระวัง ตรวจสอบ หรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ วาง
มาตรการคุ้มครองพยานและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 - พัฒนาระบบตรวจสอบสาธารณะและผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอก ที่ผ่านการฝึกอบรม
เข้ามาด าเนินการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการ 
 
 6) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
 - พัฒนางานบริการของภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือสนองความต้องการของผู้รับบริการ 
 - พัฒนาศูนย์กลางการให้บริการด้วยระบบ e-service และการจัดท า web-portal จัดท า
ฐานข้อมูลงานบริการที่มีประสิทธิภาพ ให้ประชาชนเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐได้โดยสะดวก 
 - ยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการ การให้บริการ online ผ่านทางเว็บไซด์และ
โทรศัพททม์ือถือ 
  7) การปรับปรุงแก้ไข กฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับท่ีล้าสมัย 
      - การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้เอื ้ออ านวยต่อการบริหารราชการ
แผ่นดินการประกอบธุรกิจ ข้อตกลงระหว่างประเทศและการแข่งขันระหว่างประเทศ เพิ่มศักยภาพหน่วยงาน
ภาครัฐที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างวดเร็ว สามารถให้ความช่วยเหลือ
ภาครัฐและประชาชนได้ 
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   1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

วิสัยทัศน์ 
 จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การก าหนด
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลาง   
ของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศ 
ที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และ
น าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

เป้าหมายการพัฒนาประเทศ 
 1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
  (1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต ่ากว่าร้อยละ 5.0  
  (2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว 
(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพิ่มขึ้นเป็น 317,051 บาท (9,325 ดอลลาร์
สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 
  (3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต ่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี 
  (4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต ่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต ่า
กว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต ่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะที่ปริมาณการ
ส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต ่ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี) 
 2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ 
  (1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
  (2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
  (3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
 3. การลดความเหลื่อมล ้าในสังคม 
  (1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากข้ึน 
  (2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 
 4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  (1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
  (2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  (3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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  (4) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
  (5) มีการบริหารจัดการน ้าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน ้า 
 5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
  (1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
  (2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
     (3) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 
กรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 
 1.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 2.ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล ้าในสังคม 
 3.ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 4.ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 5.ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
 6.ยุทธศาสตร์ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
 7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 8.ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
 9.ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
               10.ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 
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 1.3 แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด 
       ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
       1.3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
           (1) เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจโดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต  การเกษตร  
การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว การตั้ง องค์กร
ร่วมภาครัฐและเอกชนระดับพื้นที่เพื่อส่งเสริมอ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และส่งเสริมความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
           (2) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง  สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
          (3) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหาความ
ยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน มีสัมมาอาชีพที่มั ่นคง สามารถพึ่งพาตนเองและดูแลครอบครัว       
ได้อย่างอบอุ่น 
           (4) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปุาไม้ให้ได้ 15.9 
ล้านไร่ หรือร้อยละ 25 ของพ้ืนที่ภาค ปูองกันการรุกพ้ืนที่ชุ่มน ้า พัฒนาแหล่งน ้าและระบบชลประทาน ฟื้นฟูดิน 
ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมท าเกษตรอินทรีย์ 
      1.3.2 ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
                  (1) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วยอุดรธานี  หนองคาย  หนองบัวล าภู   
และเลย)  เน้นการฟื้นฟูระบบนิเวศน์เพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติ  การปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตร          
การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
                   (2) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย สกลนคร  นครพนม  และมุกดาหาร 
เน้นให้ความส าคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
การเกษตร ส่งเสริมพ้ืนที่ชลประทาน  การท าปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ 
                   (3) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น  กาฬสินธุ์  มหาสารคาม 
และร้อยเอ็ด  เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ และการลงทุน
ของภาค การใช้ประโยชน์พื้นที่ชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การท าการเกษตรก้าวหน้า การเตรียมการ
รองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
                  (4) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ 
มุ ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 
(Ethanol) พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่า เพิ่ม และ
พัฒนาเส้นทาง 
                 (5)  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  ยโสธร 
และอ านาจเจริญ  มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน ้า และระบบบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาน ้าท่วมและขาดแคลนน ้า  
การสร้างงานและรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากข้ึน 
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   1.3.3 โครงการที่ส าคัญ (Flagship Project) 
              โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อการส่งออก 
              โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน 
              โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
              โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
              โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล 
              โครงการเกษตรยั่งยืนเพ่ือชุมชนเข้มแข็ง 
              โครงการฟื้นฟูลุ่มน ้าชีตอนบนและลุ่มน ้ามูลตอนบนแบบบูรณาการเพื่อการผลิตที่ยั่งยืน 
 

แนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นฐานการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง มาตรฐานปลอดภัยและ
อินทรีย์ และเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและอาทานอลของประเทศ รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ทางโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ อารยธรรมขอม วัฒนธรรมประเพณี แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ และ      
แหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬาระดับนานาชาติ 
 
 

แนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 แนวทาง ดังนี้ 
 1. เพ่ิมศักยภาพการผลิตไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย 
  1) พัฒนาพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ (ยโสธร สุรินทร์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ศรีสะเกษ) ให้เป็นแหล่งผลิต
ข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง โดยปรับกระบวนการผลิตให้อยู่ภายใต้มาตรฐานเกษตรปลอดภัย พร้อมทั้งยกระดับ
เกษตรอินทรีย์ และยกระดับการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ไทยให้เท่าเทียมและเป็นที ่ยอมรับของตลาด
ต่างประเทศ พัฒนาห่วงโซ่เกษตรอินทรีย์ให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนการผลิต โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมใหม่ ๆ ให้ตอบสนองตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพและการส่งออก จัดตั้งกองทุนเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริม
ตลาดสีเขียวในชุมชนและท้องถิ่น ส่งเสริมเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรจ าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
  2) ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ตามศักยภาพของพื้นที่ ในพื้นที่ตอนบน         
ของภาค (เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม) และตอนล่างของภาค (ศรีสะเกษ อุบลราชธานี)อาทิ พืช ผัก ผลไม้ 
และดอกไม้ รวมทั้งส่งเสริมโคเนื ้อคุณภาพสูงในพื ้นที ่สกลนคร มุกดาหาร นครพนม ส่วนโคนมในพื้นที่
นครราชสีมาและอุบลราชธานี 
  3) สนับสนุนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้พึ ่งตนเองได้ น าร่องในจังหวัดอ านาจเจริญ 
กาฬสินธุ์ และขอนแก่น โดยสนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร และพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์
การเกษตรให้เข้มแข็ง ส่งเสริมการออมและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นมืออาชีพ   
โดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ และโครงการ 1 ไร่ 1 แสน ส่งเสริมการเรียนรู้จาก       
กลุ่มเกษตรกรที่ประสบความส าเร็จให้เป็นต้นแบบ รวมทั้งส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรในท้องถิ่น 
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 2. พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง 
  1) พัฒนาให้นครราชสีมาเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร   
โดยสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมอาหาร
ของภาค สร้างเครือข่ายระหว่างเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคราชการ เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ความรู ้ ข้อมูล เทคโนโลยี นวัตกรรมในการแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหารให้เป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป             
ที่มีมูลค่าสูงและตรงตามความต้องการของตลาด 
  2) ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหมในพื้นที่ขอนแก่น นครราชสีมา และสุรินทร์ กลุ่มผ้าฝูาย
ย้อมครามในพื้นที่สกลนครสู่การเป็นศูนย์กลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค โดยส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้า   
การออกแบบ และตราสัญลักษณ์ พัฒนาเทคโนโลยีและงานศึกษาวิจัยสร้างนวัตกรรม เพิ่มคุณค่า พร้อมทั้ง
พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนอ่ืน ๆ โดยยกระดับผู้ประกอบการและสร้างความเชื่อมโยงระหว่างวิสาหกิจ
ชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและย่อมกับภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมจับคู่ธุรกิจเพ่ือสร้างโอกาสทางธุรกิจ 
  3) เพิ ่มศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทนในพื้นที ่ขอนแก่น กาฬสินธุ ์ นครราชสีมา ชั ยภูมิ 
อุบลราชธานี และให้เกิดความสมดุลระหว่างพืชอาหารและพืชพลังงาน  โดยสนับสนุนการจัดการพื ้นที่
เกษตรกรรมที่ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชพลังงาน สนับสนุนการผลิตพลังงานทดแทนด้วยเทคโนโลยีที่ใช้งาน            
ได้ง่าย พร้อมทั ้งส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพในภาคการผลิตชุมชนและท้องถิ ่น          
ให้มากขึ้น 
 3. ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงประเพณีวัฒนธรรมอารยธรรมขอม ยุคก่อนประวัติศาสตร์ และ
กีฬาสู่นานาชาติ 
  1) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพื้นที ่จังหวัดบุรีรัมย์ ศรีสะเกษ นครราชสีมา ท่องเที ่ยว         
เชิงนิเวศ เชิงประเพณีวัฒนธรรม และอารยธรรมขอมในพื้นที่จังหวัด บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ นครราชสีมา 
การท่องเที่ยววัฒนธรรมลุ่มน ้าโขงและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในจังหวัดหนองคาย นครพนม มุกดาหาร และ
การท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ ในจังหวัดอุดรธานี ขอนแก่น กาฬสินธุ์ โดยเพิ่มนวัตกรรมการบริการ
ท่องเที่ยวให้ตอบสนองความหลากหลายของกลุ่มเปูาหมาย เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวให้หลากหลาย พัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อให้สามารถท่องเที่ยวได้ทั้งปี รวมทั้งพัฒนา
เส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื ่อมโยงในลักษณะเครือข่ายเพื่อกระจายนักท่องเที่ยวจากเมืองหลักไปสู่เมืองรอง 
ชุมชนและท้องถิ่น  
  2) พัฒนาเส้นทางเช ื ่อมโยงแหล่งท่องเที ่ยวสี ่ เหลี ่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง เลย -อุดรธานี- 
หนองบัวล าภู-หนองคาย-สปป.ลาว โดยเร่งพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวแบบเชื ่อมโยงพื้นที่และเชื่อมโยง
กิจกรรมการท่องเที ่ยวระหว่างภาคเอกชน กับชุมชนและท้องถิ ่น ทั ้งในประเทศและประเทศเพื ่อนบ้าน                 
ที่สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว 
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        4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน ้าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  1) พัฒนาแหล่งน ้าเดิมและแหล่งน ้าธรรมชาติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บ โดยการปรับปรุง
และพัฒนาแหล่งน ้าเดิมและแหล่งน ้าธรรมชาติให้สามารถเพิ ่มปริมาณการกักเก็บในพื ้นที ่กลุ ่มจังหวัด         
ภาคตะว ันออกเฉ ียงเหน ือตอนกลาง(ขอนแก ่น กาฬส ินธ ุ ์  มหาสารคาม และร ้อยเอ ็ด)กล ุ ่มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์) และตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี      
ศรีสะเกษ ยโสธร และอ านาจเจริญ) ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของภาค 
  2) พัฒนาแหล่งน ้าใหม่ในพ้ืนที่ลุ่มน ้าเลย ชี มูล และสร้างแหล่งกักเก็บ(แก้มลิง)ขนาดเล็ก  ในพื้นที่
ที่เหมาะสมในพื้นที่การเกษตร โดยพัฒนาระบบส่งน ้าและการกระจายน ้า ให้น าไปใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้ง 
รวมทั้งพัฒนาแหล่งน ้าใต้ดินตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ โดยไม่ให้เกิดผลกระทบจากดินเค็ม 
 5. ฟื้นฟูทรัพยากรปุาไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ต้นน ้า  
เลย ชัยภูมิ อุดรธานี สกลนคร โดยก าหนดและท าเครื่องหมายแนวเขตพื้นที่อนุรักษ์ และพื้นที่ปุานอกเขต
อนุรักษ์ในแต่ละแห่งให้ชัดเจน เน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูและปูองกันการบุกรุก คุกคามปุาไม้และ
พ้ืนที่ชุ่มน ้า อนุรักษ์ทรัพยากรดินและพ้ืนที่ต้นน ้าให้สมบูรณ์ 
 

      ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 
 ได้ให้ความส าคัญกับ ประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
 1) การพัฒนาการค้าชายแดนและสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน เพื่อการร่วมมือทางเศรษฐกิจ  
โดยเฉพาะการผลิตแบบ Contact  Farming กับ สปป.ลาว  และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความ
สะดวกในเมืองและด่านชายแดนให้สะดวก รวดเร็ว เอื้อต่อการค้าการลงทุน 
 2) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่ออ านวยความสะดวกด้านการค้า เช่น จัดท าเวลาท าการของ    
ด่านมุกดาหาร-สะหวันนะเขต และด่านสะหวัน-ลาวบาว  ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน การให้สัตยาบันภาคผนวก
และพิธีสารแนบท้ายการด าเนินการความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง (GMS 
Cross - Border Transportation Agreement : GMS CBTA)  เพื่ออ านวยความสะดวกการผ่านแดนของคน
และสินค้าในอนุภูมิภาค การร่วมมือไทยและลาวพัฒนา Single Window Inspection : SWI เพื่อให้เอื้อต่อการ
ตรวจปล่อยสินค้า ณ จุดเดียว Single  Stop  Inspection  :  SSI  ที่ด่านมกุดาหาร - สะหวันเขต 
 3) พัฒนาการท่องเที่ยว  โดยเน้นท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรมประเพณีเชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
 4) พัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรโดยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  และเน้นส่งเสริมให้พื้นที่
ชลประทานเป็นพื้นที่เกษตรก้าวหน้า  ผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าเพ่ิมสูง อาทิ พืชผัก  ไม้ดอกไม้ประดับ  และผลไม้  
และการขยายปลูกพืชเศรษฐกิจใหม่  เช่น  ยางพารา  ปาล์มน ้ามัน  ให้มากขึ้น ควบคู่กับการสนับสนุนการท า
ปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ 
 5) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและเปิดประตูสู่อินโดจีน โดยยกระดับ
การศึกษา  และส่งเสริม  ฟ้ืนฟู  ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (พ.ศ. 2561-2564) 
   1. จุดเน้นทางยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา (Positioning) ของกลุ่มจังหวัด ดังนี้ 
        จุดเน้นที่ 1   การท่องเที่ยว 
        จุดเน้นที่ 2   การเกษตร 
        จุดเน้นที่ 3   การค้า  การลงทุน 
   2. วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด (Vision) 
       “ส่งเสริมการเกษตรด้วยนวัตกรรม ท่องเที ่ยว 3 ธรรม เชื ่อมโยง 3 ประเทศ มุ ่งพัฒนาเศรษฐกิจ             
สู่อาเซียน” 
   3. พันธกิจกลุ่มจังหวัด (Mission) 
       “ประสานความร่วมมือในการบริหารจัดการกุล่มจังหวัดฯ แบบบูรณการในด้านการท่องเที่ยว การเกษตร
และการค้า การลงทุน เพื่อเพ่ิมขนาดเศรษฐกิจและรายได้ของประชาชนในกลุ่มจังหวัด” 
   4. เป้าประสงค์รวม 
       “การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และรายได้ของประชาชน” 
ตัวชี้วัดของเปูาประสงค์รวม 
       : ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดฯ (GPCP : Gross Provincial Cluster Product) เพิ่มขึ้นร้อยละ 3     
จากปีที่ผ่านมา 
       : รายได้ต่อหัวต่อปี (GPCP per Capita) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 จากปีที่ผ่านมา 
   5. ประเด็นยุทธศาสตร์ 
       ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีทั้งหวัด 4 ประเด็น ดังนี้ 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาการท่องเที่ยว 3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) อย่างยั่งยืน 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริม การพัฒนาการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตร 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้าการลงทุน 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสกลนคร 
วิสัยทัศน์ (Vision) จังหวัดสกลนคร 
           “เป็นแหล่งเกษตรปลอดภัย   ก้าวไกลการค้า  พัฒนาการท่องเที่ยว”  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
                               พอเพียง  

1. มีการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรสู่ความมั่นคงและยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยว  
2.1  มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับอาเซียน 
2.2  จังหวัดสกลนครเป็นแหล่งท่องเที่ยว 3  ธรรม ที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ 
2.3  จังหวัดสกลนครเป็นจุดเชื่อมการคมนาคมขนส่งสู่อาเซียนและจีนตอนใต้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี  
3.1  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและด ารงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.2  มีการพัฒนาครอบครัว  ชุมชนและสังคมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุล 
                               และย่ังยืน  

4.1  มีพ้ืนที่ปุาอนุรักษ์และปุาต้นน ้าได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูให้มีความอุดมสมบูรณ์ควบคู่การส่งเสริม   
 สนับสนุนปลูกปุาไม้เศรษฐกิจชุมชน 

4.2  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดการขยะในพ้ืนที่ได้อย่างดี 
4.3  มีพ้ืนที่ชุ่มน ้านานาชาติ (หนองหาร) พื้นที่ลุ่มน ้าและแหล่งน ้าธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู 

 เพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง  
5.1  มีการบริการประชาชนอย่างประทับใจ 
5.2  มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 

เพ่ือการพัฒนา 
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1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร 
วิสัยทัศน์ (Vision) จังหวัดสกลนคร 

“สกลนครน่าอยู่  มุ่งสู่นวัตกรรม  รองรับ AEC ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง”  
พันธกิจ 
        1. จัดให้มีและบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานทางบก ทางน ้า และไฟฟูา 
        2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาการศึกษาของประชาชน 
        3. ส่งเสริมและเสริมสร้างการจัดระเบียบชุมชน สังคมและความสงบเรียบร้อย 
        4. ส่งเสริมและเสริมสร้างการค้า การลงทุน พาณิชยกรรม เกษตรกรรม 
        5. ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        6. ส่งเสริมและเสริมสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        7. พัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชนและหน่วยงานอื่น 
        8. ส่งเสริมสร้างความรู้รักสามัคคี และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 
เป้าหมายการพัฒนา(เป้าประสงค์) 
       1. ประชาชนได้รับบริการสาธารระด้านโครงสร้างพื้นฐาน อุปโภค และบริโภคอย่างทั่วถึง 
       2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
       3. ชุมชมและสังคมมีความสงบเรียบร้อย 
       4. การค้า การลงทุน พาณิชยกรรมและเกษตรกรรมได้การส่งเสริมอย่างเป็นระบบ 
       5. ส่งเสริมการท่องเที่ยว เผยแพร่ประเพณีและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอย่างท่ัวถึง 
       6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูอย่างยั่งยืน ครอบคุลมทุกพ้ืนที่ 
       7. ประชาชนได้รับริการสาธารณะที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพอย่างทั่วถึง 
       8. ประชาชนรู้รักสามัคคี และประเทศชาติมั่นคง 

 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ และ18 แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
                    พอเพียง 
 1.1 การพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
 1.2 การพัฒนาเกษตรกรและองค์กรให้มีความเข้มแข็ง 
 1.3 การพัฒนาเพ่ิมมูลค่าสินค้าเพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้านการตลาดสินค้าเกษตรและเชื่อมโยงเครือข่าย 
 1.4 การพัฒนาจัดหาและพัฒนาแหล่งน ้าเพ่ือการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
2.1 การพัฒนาส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
2.2 การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว 
2.3 การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมอาชีพ  



 32 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
2.1 การพัฒนาส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
2.2 การพัฒนาจัดระบบการศึกษาให้ทั่วถึง 
2.3 การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสุขภาพอย่างทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุล 
                    และย่ังยืน 
 4.1 การพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
 4.2 การพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
 5.1 การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 
 5.2 การพัฒนาปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย 
 5.3 การพัฒนาองค์กรและบุคลากร 
 5.4 การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครอง 
 5.5 ก าหนดหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยในสถานศึกษาทุกระดับ 
 5.6 เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 33 

 
 
 

2. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     2.1 วิสัยทัศน์ในการพัฒนาเทศบาลต าบลเชียงเครือ 
           “ ต าบลเชียงเครือน่าอยู่ มุ ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ยึดแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง” 
     2.2 ยุทธศาสตร์ 
          ยุทธศาสตร์ที่  1   ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
          ยุทธศาสตร์ที่  2   ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
          ยุทธศาสตร์ที่  3   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและด้านเศรษฐกิจ 
           ยุทธศาสตร์ที่  4   ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
           ยุทธศาสตร์ที่  5   ยทุธศาสตร์การบริการกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
      2.3 เป้าประสงค์ 
          1. การพัฒนาระบบโครงสร้างพื ้นฐาน การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า           
ท่อระบายน ้า ระบบการคมนาคมสะดวก การจราจรตลอดทั้งระบบการไฟฟูาและน ้าประปา 
 2. การพัฒนาบุคลากร  เจ้าหน้าที่ให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรมตลอดทั้งจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้     
เพ่ืออ านวยความสะดวกและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน 
 3. การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เปิดโอกาสให้ร่วมแสดงความคิดเห็น ส่งเสริม
ให้ประชาชนรู้รักสามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจ มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและพัฒนาการวางแผนการพัฒนา 
 4. การส่งเสริมและร่วมพัฒนาการศึกษาแก่ประชาชน เยาวชน เด็ก ให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับและ
การสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 5. การส่งเสริมพัฒนาด้านการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว ส่งเสริมให้ประชาชนช่วยกันรักษา
ความสะอาดการก าจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลน ้าเสีย การดูแลคุ้มครองและสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตที ่จ าเป็นต่อความอยู ่รอดขั ้นพื ้นฐานของประชาชน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม         
การปูองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 6. การส่งเสริมให้ประชาชนส านึกรักและหวงแหนภูมิปัญญาท้องถิ่นและมีส่วนร่วมอนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ตลอดไป 
 7. ส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวมีภูมิคุ้มกันที่ดีมีความปลอดภัย  ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ส่งเสริมให้มี
ความประหยัด  การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และมีการด าเนินชีวิตตามทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง 

8. ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ประชาชนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
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      2.4 ตัวช้ีวัด 
1.กรณีโครงการโครงสร้างพื้นฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างตรวจรับ

งานโดยจะต้องได้คุณภาพงานที่ดี ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง 
2.กรณีโครงการด้านอื่นๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการทุกประการ 

 

       2.5 ค่าเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาการบริหารจัดการด้านการศึกษา ส่งเสริมและ

สนับสนุนการศึกษา กาส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
การสังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมสวัสดิการและการพัฒนา
ชีว ิตของประชาชน การส่งเสริมและพัฒนาสถาบัน
ครอบครัว การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่ประชาชน 

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปะศาสนา วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น การส่งเสริมและบ ารุงรักษา
สถานที่ท่องเที่ยวและสวนสาธารณะในพื้นที่ต าบลเชียงเครือ
และอ าเภอเมืองสกลนคร  

3. ยุทธศาสตร์การเกษตรและพัฒนาด้าน   
   เศรษฐกิจ 

การพ ัฒนาส ่ง เสร ิมการประกอบอาช ีพเกษตรกรรม        
ตามแนวเกษตรอินทรีย์และแนวเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนา 
วางแผน ส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชยกรรม 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและ 
    สิ่งแวดล้อม 

การบริหารจัดการส่งเสริมสุขภาพและการควบคุม
ปูองกันโรค การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด     
การส่งเสริม การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม  

5. ยุทธศาสตร์การบริการกิจการบ้านเมืองท่ีดี           
   ตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

เพื่อพัฒนาระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพื่อให้การบริหารงาน   
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด การพัฒนาและ
ปรับปรุงโครงสร้างพื ้นฐานต่างๆ ในพื้นที ่ เช่น ถนน 
สะพาน การระบายน ้า หอกระจายข่าว ระบบน ้าอุปโภค
บริโภค อาคารต่างๆ สิ่งก่อสร้างในฌาปนสถาน ไฟฟูา
ส่องสว่างสาธารณะปูองกันอุบัติเหตุ ฯลฯ 
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       2.6 กลยุทธ์ 
               1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
                   1.1 การบริหารจัดการด้านการศึกษา  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา 
          1.2 การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
          1.3 การสังคมสงเคราะห์  ส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
          1.4 การส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว 
          1.5 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ประชาชน 
               2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
                    2.1 การส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูศิลปะศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
          2.2  การส่งเสริมและบ ารุงรักษาสถานที่ท่องเที่ยวและสวนสาธารณะ 
               3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
                    3.1 การส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามแนวเกษตรอินทรีย์ 
          3.2  การส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ 
          3.3  การพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
          3.4  การส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 
          3.5  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดการด้านการตลาด 
               4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
                    4.1 การส่งเสริมสุขภาพและการควบคุมปูองกันโรค 
          4.2 การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   
          4.3 การฟ้ืนฟูสมรรถภาพและการบริการด้านสาธารณสุข 
          4.4 การส่งเสริม  สนับสนุนและคุ้มครองผู้บริโภค 
          4.5 การส่งเสริม การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สิ่งแวดล้อม 
               5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
  5.1 การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 
  5.2 การส่งเสริมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย 
  5.3 การส่งเสริมและสนับสนุนเสริมสร้างความรู้รักสามัคคีและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ                    
                          ตามระบอบประชาธิปไตย 
  5.4 การพัฒนาองค์กรและบุคลากร 
  5.5 การปูองกันแก้ไขปัญหาทุจริต  คอรัปชั่น 
  5.6 ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ การปฏิบัติตนให้ก้าวทันสู่ประชาคมเศรษฐกิจ 
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                          อาเซียน(AEC) 
                

           
 
 
          2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

     จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลต าบลเชียงเครือ 
    การก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลต าบลเชียงเครือ ก าหนดการพัฒนา     

ที ่ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆของเทศบาลต าบลเชียงเครือที ่เกี ่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวน             
5 ยุทธศาสตร์ และ 23 กลยุทธ์ ดังนี้ 
              1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
                    1.1 การบริหารจัดการด้านการศึกษา  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา 
  1.2 การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
  1.3 การสังคมสงเคราะห์  ส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
  1.4 การส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว 
  1.5 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ประชาชน 
              2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
                    2.1 การส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูศิลปะศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
          2.2  การส่งเสริมและบ ารุงรักษาสถานที่ท่องเที่ยวและสวนสาธารณะ 
              3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
                    3.1 การส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามแนวเกษตรอินทรีย์ 
          3.2  การส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ 
          3.3  การพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
          3.4  การส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 
          3.5  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดการด้านการตลาด 
               4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
                    4.1 การส่งเสริมสุขภาพและการควบคุมปูองกันโรค 
          4.2 การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   
          4.3 การฟ้ืนฟูสมรรถภาพและการบริการด้านสาธารณสุข 
          4.4 การส่งเสริม  สนับสนุนและคุ้มครองผู้บริโภค 
          4.5 การส่งเสริม การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สิ่งแวดล้อม 
              5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
  5.1 การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 
  5.2 การส่งเสริมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย 
  5.3 การส่งเสริมและสนับสนุนเสริมสร้างความรู้รักสามัคคีและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ  
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                          ตามระบอบประชาธิปไตย 
  5.4 การพัฒนาองค์กรและบุคลากร 
  5.5 การปูองกันแก้ไขปัญหาทุจริต  คอรัปชั่น 
  5.6 ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ การปฏิบัติตนให้ก้าวทันสู่ประชาคมเศรษฐกิจ 
                          อาเซียน(AEC) 

 

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
     ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลเชียงเครือ มุ่งพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่       

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ,การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว,   
การพัฒนา  การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน  ,การบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี      
ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
           ผลการวิเคราะห์การพัฒนาของเทศบาลต าบลเชียงเครือโดยใช้เทคนิค  SWOT  analysis 

      จุดแข็ง  (STRENGTH : S) 
1. สภาพภูมิศาสตร์ พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มแอ่งสกลนคร ติดกับแหล่งน ้าจืดขนาดใหญ่“หนองหาร” 

ซึ่งเป็นแหล่งน ้าที่มีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตส าหรับการเกษตรกรรมและการท าประมงน ้าจืด 
2. พ้ืนที่มีท้ังหมด 85.77 ตารางกิโลเมตร การตั้งหมู่บ้านไม่ห่างไกลกันนัก ท าให้การไปมาหาสู่

กันสะดวก และสามารถน าผลผลิตทางการเกษตรออกมาจ าหน่ายสู่ตลาด หรือสู่ชุมชนได้ง่าย 
3. ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมท านาเป็นหลัก และการปศุสัตว์ ซึ่งท ารายได้

ให้ครอบครัว  นอกจากนี้ยังมีอุตสาหกรรมในครัวเรือนอื่นๆ เช่น ที่บ้านเชียงเครือวัดใหญ่ หมู่ที่ 14 มีการ
ประกอบอาชีพอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา 

4. ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาทั่วถึง เพราะอยู่ใกล้ตัวเมือง และมีสังคมการอยู่ร่วมกัน
ด้วยความรักกันฉันท์พ่ีน้อง 
      จุดอ่อน (WEAKNESS : W) 

1. เทศบาลต าบลมีงบประมาณในการบริหารจัดการมีจ านวนจ ากัด ท าให้ไม่สามารถบริหาร
จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาได้ท่ัวถึง 

2. ประชาชนขาดความกระตือรือร้นในการประกอบอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้ 
3. ประชาชนไม่ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ เช่น การจัดท า

ประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น การรณรงค์ปูองกันและก าจัดยุงลาย การรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
4. เครื่องมือเครื่องใช้ส านักงานบางอย่างไม่ทันสมัยหรือมีสภาพช ารุดเสียหายจะต้องเสียค่า

บ ารุงรักษาเป็นจ านวนมาก 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องมีมากเกินไป ท าให้เกิดความล่าช้าใน

การบริหารงาน 
6. พื้นที่กว้างจัดสรรสาธารณูปโภคได้ไม่ทั่วถึง 

      โอกาส (OPPORTUNITY : O) 
         1. เทศบาลต าบลได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลเพิ่มมากข้ึนตามกฎหมายก าหนดทุกปี 
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2. มีการผลิตสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เด่นชัดและเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น คือ 

เครื่องปั้นดินเผา 
3. มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตพื้นที่ ท าให้เทศบาลต าบลได้รับการสนับสนุน

ความรู้ด้านวิชาการให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น  ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร 

4. มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย ท าให้สามารถติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รวดเร็ว 
 

      
 
                อุปสรรค (THREAT : T) 

1. ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค แต่ไม่ถ่ายโอนบุคลากรและ
งบประมาณในการด าเนินงานให้ 

2. ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลล่าช้า ท าให้การบริหารจัดการในเขตพื้นที่จะต้องรอ
งบประมาณจากรัฐบาล จึงไม่ทันกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 

3. ไม่มีตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร 
4. อากาศแห้งแล้ง ขาดแคลนน ้าในการท าเกษตร ผลผลิตลดลง ใช้ต้นทุนในการผลิตสูง 
 

3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
3.2.1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อเทศบาล 

         - รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 

         - แนวโน้มการปรับเปลี่ยนกฎหมาย ระเบียบ  ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

        - การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

       - การถ่ายโอนภารกิจงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.2.2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อเทศบาล 

         AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 
ประเทศ โดยมี ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพื่อที่จะให้มี
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะท าให้มีผลประโยชน์ 
อ านาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการน าเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิด
ที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีน าเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 

         Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2558 ณ วันนั้นจะท าให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางที่
จะให้ AEC เป็นไปคือ 

        1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
        2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
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       3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
       4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  เทศบาลต าบลเชียงเครือได้ก าหนดยุทธศาสตร์การ

พัฒนาไว้อย่างครอบคลุมทั้งทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านการศึกษา  ด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม ด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ได้ก้าวทันกับประชาชน
เศรษฐกิจอาเซียน  (AEC)  

 
 
 

  



 1 

 
 
 
 
 
 
 

“ ต าบลเชียงเครือน่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” วิสัยทัศ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลเชียงเครือ 
Strategy Map 

พันธกิจ 

เปูาประสงค์ 

1. ปรับปรุงและ
พัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน
คมนาคมขนส่ง ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการให้ได้
มาตรฐาน มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ
ต่อความต้องการของ
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2. การสร้างและ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการที่ดี 
โดยการสร้าง
ระบบการบริหาร
จัดการองค์กร
และการบริการ
ประชาชนอยา่งมี

3. การส่งเสริมและ
สร้างระบบการมี
ส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ การวาง
แผนพัฒนา การ
ตรวจสอบเพื่อความ
โปร่งใสในการ
พัฒนาและการ

4. การปรับปรุง
ส่งเสริมพัฒนา
ระบบการศึกษา 
เพื่อยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 

5. การเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตด้าน
การสาธารณสุข 
การอนามยั การ
ปูองกันและ
ควบคุมโรคและ
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

6. การอนุรักษ ์
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีอันดี
งามและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

1.การพัฒนา
ระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน การ
ก่อสร้าง 
ปรับปรุง 
บ ารุงรักษาถนน 
สะพาน ทางเท้า 
ท่อระบายน า้ 
ระบบการ
คมนาคมสะดวก 
การจราจรตลอด
ทั้งระบบการ
ไฟฟูาและ

7. การส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพของ
ประชาชน 
ครอบครัว ให้มี
ความเข้มแข็ง 
สามารถพึ่งพา
ตนเองได้โดยยึด
หลักตามแนวทาง
ทฤษฏีเศรษฐกิจ

8. ส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจ การ
ปฏิบัติตนให้กา้วทัน
สู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
(AEC) 

5.การส่งเสริมพัฒนาด้านการ
สาธารณสุข การอนามยั
ครอบครัว ส่งเสริมให้ประชาชน
ช่วยกันรกัษาความสะอาดการ
ก าจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลน ้าเสีย 
การดูแลคุ้มครองและสงเคราะห์
ผู้สูงอายุ เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ที่จ าเป็นต่อความอยู่รอดขั้น
พื้นฐานของประชาชน การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม การปูองกันและ
รักษาความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

2.การพัฒนา
บุคลากร 
เจ้าหน้าที่ให้มี
ความรู้คู่
คุณธรรมและ
จริยธรรมตลอด
ทั้งจัดหา
เครื่องมือ 
เครื่องใช้เพื่อ
อ านวยความ
สะดวกและ
เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานและ

3.การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น เปิด
โอกาสให้รว่ม
แสดงความคิดเห็น 
ส่งเสริมให้
ประชาชนรู้จัก
สามัคคี ร่วมมือ 
ร่วมใจ มีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบ
และพัฒนาการวาง
แผนการพัฒนา 

4.การส่งเสริม
และร่วมพัฒนา
การศึกษาแก่
ประชาชน 
เยาวชน เด็ก ให้
ได้รับการศึกษา
ภาคบังคับและ
การสนับสนุนสื่อ
การเรียนการ
สอนที่ทันสมัย 
เพื่อพัฒนา
คุณภาพ

6.การส่งเสริมให้
ประชาชนส านึก
รักและหวงแหน
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น
และมีส่วนร่วม
อนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม

7.ส่งเสริมให้สมาชิก
ในครอบครัวมี
ภูมิคุ้มกันที่ดีมีความ
ปลอดภัย ไม่ยุ่ง
เกี่ยวกบัยาเสพติด 
ส่งเสริมให้มีความ
ประหยัด การใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์และมีการ
ด าเนินชีวิตตาม
ทฤษฏีเศรษฐกิจ

8.ส่งเสริม
พัฒนาองค์
ความรู้ให้แก่
ประชาชนเพื่อ
เป็นการเตรียม
ความพร้อมใน
การก้าวสู่
ประชาคม
เศรษฐกิจ
อาเซียน  
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ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์ 

การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 

การส่งเสริมศิลป   
วัฒนธรรมประเพณี

ท้องถิ่น 

การพัฒนาการเกษตร
และด้านเศรษฐกิจ 

การพัฒนา 
ด้านสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

1. การบริหารจัดการด้าน
การศึกษา  ส่งเสริมและสนับสนุน
การศึกษา 
2. การส่งเสริมกีฬาและ
นันทนาการ 
3. การสังคมสงเคราะห์  ส่งเสริม
สวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชวีิต
ของประชาชน  
4. การส่งเสริมและพัฒนาสถาบัน
ครอบครัว 
5. การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ให้แก่ประชาชน 

1. การส่งเสริม  อนุรักษ์  ฟื้นฟู
ศิลปะ ศาสนา  วัฒนธรรม  
จารีตประเพณีและภูมปิัญญา
ท้องถิ่น 
2. การส่งเสริมและบ ารุงรักษา
สถานที่ท่องเท่ียวและ
สวนสาธารณะ 

1. การส่งเสริมการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมตามแนวเกษตร
อินทรีย ์
2. การส่งเสริมการประกอบอาชีพ
เสริมเพิ่มรายได้ 
3. การพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 
4. การส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชน (OTOP) 
5. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการ
จัดการด้านการตลาด 

1. การส่งเสริมสุขภาพและการ
ควบคุมปูองกันโรค 
2. การปูองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด   
3. การฟื้นฟูสมรรถภาพและการ
บริการด้านสาธารณสุข 
4. การส่งเสริม  สนับสนุนและ
คุ้มครองผู้บริโภค 
5. การส่งเสริม การอนุรักษ ์ฟื้นฟ ู
สิ่งแวดล้อม 
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เป้าประสงค ์
 

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล 

และความมั่นคง 

1. การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐาน 
2. การส่งเสริมการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภยั รักษาความสงบเรียบร้อย 
3. การส่งเสริมและสนับสนุนเสริมสร้าง
ความรู้รักสามัคคีและเสริมสร้างความ
มั่นคงของชาติตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
4. การพัฒนาองค์กรและบุคลากร 
5. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความ
เข้าใจ การปฏิบัติตนใหก้้าวทันสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) 
6. การปูองกันแก้ไขปัญหาทุจริต  
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 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลเชียงเครือ พ.ศ. 2561-2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที ่1 
การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 
การพัฒนาการค้าการลงทุนและ
การท่องเท่ียว 
 

ยุทธศาสตร์ที ่4 
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ    
และสิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ที ่3 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตทีด ี

 
ยุทธศาสตร์     

การพัฒนาของ 
อปท. 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี 

แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี 12 

แผนยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 

 

แผนยุทธศาสตร์
จังหวัด 

 

ยุทธศาสตร์ด้านความ
มั่นคง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและ

เท่าเทียมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดลุและพัฒนาระบบการ

บริหารจดัการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์
ด้านความ

มั่นคง 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ 

โลจิสติกส ์

ยุทธศาสตร์การ
สร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง

ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ด้าน
วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี การวิจยั
และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์      
การเสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพ         
ทุนมนุษย ์

ยุทธศาสตร์            
ด้านการเติบโต           
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม           

เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์
ด้านการ

ต่างประเทศ 
ประเทศ

เพื่อนบ้าน 
และภมูิภาค 

ยุทธศาสตร์        
ด้านการเพิม่
ประสิทธิภาพ
การบริหาร

จัดการในภาครัฐ
และธรรมาภิบาล

ในสังคมไทย 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาค

เมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์   
การสร้างความ

เป็นธรรม                   
ลดความ      
เหลื่อมล้้า          
ในสังคม 

การพัฒนาขีดความสามารถ
ด้านการค้าการลงทุน 

การพัฒนาการท่องเท่ียว 3 ธรรม   
(ธรรมะ ธรรมชาต ิวัฒนธรรม) 

การพฒันาสงัคมและความ

มั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที ่1 
การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที ่2 
การพัฒนาการค้าการลงทุนและ
การท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตร์ที ่3 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ด ี

ยุทธศาสตร์ที ่4 
การพัฒนาทรัพยากรรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

การส่งเสริมพัฒนาการผลิตและ
สร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที ่5 
การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที ่5 
การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตาม   
หลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
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ยุทธศาสตร์ที ่2 
การพัฒนาการค้าการลงทุนและ
การท่องเท่ียว 

 

ยุทธศาสตร์ที ่5 
การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

 

ยุทธศาสตร์ที ่3 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อ
สร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที ่4 
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที ่1 
การพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท. 

 

ยุทธศาสตร์ที ่1 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

ยุทธศาสตร์ที ่2 
การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที ่3 
การพัฒนาการเกษตรและพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

 

ยุทธศาสตร์ที ่4 
การพัฒนาด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ที ่5 
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
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ส่วนที่ 3   

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน 
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์

บริการชุมชนและสังคม 
 
 
 
 
 
การด าเนินงานอ่ืน 

แผนงานการศึกษา 
แผนงานสังคมสงเคราะห ์
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 
แผนงานงบกลาง 

กองการศึกษาฯ 
กองสวัสดิการฯ 
กองสวัสดิการฯ 
 
กองการศึกษาฯ 
 
กองสวัสดิการฯ 

ส านักปลดั 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองสาธารณสุขฯ 
 

2 ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 

บริการชุมชนและสังคม 
 

 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 
 

กองการศึกษาฯ ส านักปลดั 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองสาธารณสุขฯ 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
การเกษตรและพัฒนา   ด้าน
เศรษฐกิจ 

บริการชุมชนและสังคม 
การเศรษฐกิจ 

แผนงานการศึกษา 
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
แผนงานการเกษตร 
แผนงานการพาณิชย์ 

กองการศึกษาฯ 
กองสวัสดิการฯ 
 
กองการเกษตร 
กองสาธารณสุขฯ 

ส านักปลดั 
กองคลัง 
กองช่าง 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา    
ด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

บริการชุมชนและสังคม 
การเศรษฐกิจ 

แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานการเกษตร 

กองสาธารณสุขฯ 
กองการเกษตรฯ 
 

ส านักปลดั 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองสวัสดิการฯ 
กองการศึกษาฯ 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านบริหารกิจการบา้นเมือง 
ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและ
ความมั่นคง 

บริหารทั่วไป 
บริการชุมชนและสังคม 
การเศรษฐกิจ 

แผนงานบริหารทั่วไป 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 
แผนงานการศึกษา 
แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานสังคมสงเคราะห ์
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
แผนงานการเกษตร 
แผนงานเคหะชุมชน 
แผนงานงบกลาง 

ส านักปลดั 
ส านักปลดั 
กองการศึกษาฯ 
กองสาธารณสุขฯ 
กองสวัสดิการฯ 
กองสวัสดิการฯ 
 
กองการเกษตรฯ 
กองช่าง 
ส านักปลดั 

กองคลัง 
กองสาธารณสุขฯ 
ส านักปลดั 
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ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมินผล 

 
1.การติดตามและประเมนิผลยุทธศาสตร์ 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย     
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561     
เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์       
ที ่ก าหนดไว้ ซึ ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน         
หกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา     
ท้องถิ่น ประกอบด้วย 

1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน 
1.3 ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย 

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน 
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
(8) แผนงาน 5 คะแนน 
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 

       คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย 

2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
2.2 การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน 
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 
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(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 
(2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน้าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 
    5 คะแนน 
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
     แห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน 
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน     
     ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
(11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ  
      5  คะแนน 
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ

พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประเด็นการพิจารณา  
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)  
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2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 เทศบาลต าบลเชียงเครือใช้การติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใช้ตัวแบบวัดผลในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ตามที่จะกล่าวต่อไปในหัวข้อที่ 3.1 และมีหลักการประเมินผลโครงการที่ส าคัญ คือ การติดตามและ
ประเมินผลโครงการว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการทุกประการหรือไม่อย่างไร 

3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 โดยใช้แบบส าหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  

(1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
(2) แบบบัตรคะแนน(Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton 
(3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result FrameworkModel (RF)) 
(4) แบบเชิงเหตุผล(Logical Model) 
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน(Process Performance Measuament System (PPMS)) 
(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น หรือ Problem-Solving  
    Method  
(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Method) 
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
(10)แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model) 
(11) แบบอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบข้อ (1)–(10) หรือเป็นแบบ 
      ผสมก็ได้ 
เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆคืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) เป็นไป

ตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
วัดผลนั้นได้หรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicator : KPIs) 
ผลกระทบ (Impact) 

4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต (เช่น จะท า สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น) 

ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ชี ้ว ่า องค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กร
ภาคเอกชนจะพัฒนา เติบโตและอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก  
4 ประการ (PEST) ตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปด้วย 

1) สิ่งแวดล้อมด้านการเมือง(Political Environment)  
2) สิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment)  
3) สิ่งแวดล้อมด้านสังคม (Social Environment) และ 
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4) สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาการใหม่ๆ (Technology)  

 
จากแผนภาพ เทศบาลต าบลมีฐานะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่ง จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมี

ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่างๆ4 ประการดังที่กล่าวมาแล้ว เพื่อให้องค์กร
พัฒนา เติบโตและอยู ่รอดต่อไปได้ วิส ัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ ่นต้องวิเคราะห์                   
ตามสิ่งแวดล้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปทั้ง 4 ประการ ดังนี้ 

1) การปรับตัวให้เข้ากับการเมือง(Political Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
หากกล่าวถึงการปกครองของไทยในปัจจุบัน อาจแบ่งระดับการเมืองออกได้เป็น 2 ระดับ ได้แก่ 

การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับท้องถิ่น การเมืองระดับชาติ ได้แก่ การเมืองระดับรัฐบาลสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในส่วนของการเมืองระดับท้องถิ่นนั้นยังสามารถแบ่งแยกย่อยออกได้เป็นหลายประเภท เช่น 
การเมืองของ อบจ. เทศบาล หรือ อบต. หรือแม้กระทั่งการเมืองในระดับหมู่บ้านที่จะต้องมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน    
โดยราษฎรในหมู่บ้านนั้นๆ เป็นต้น 

ในสภาพข้อเท็จจริงปัจจุบันและผลงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องต่างชี้ว่าการเมืองในระดับชาติ ยังมี
อิทธิพลต่อการเมืองในระดับท้องถิ ่นอยู ่หลายประการ เช่น การเลือกตั ้งในระดับท้องถิ ่นต้องอาศัยภาพลักษณ์         
ของพรรคการเมืองระดับชาติเพื่อช่วยในการหาเสียง การให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลางมายังองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยเลือกให้เฉพาะท้องถิ่นท่ีเป็นพรรคพวกเดียวกันกับราชการส่วนกลาง เป็นต้น 

ในอนาคต อ านาจหน้าที่และบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่นจะเป็นอย่างไร
นั้น ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซึ่งถ่ายทอดออกมา
เป็นนโยบายของรัฐที ่มีต่อ อปท. ซึ ่งมักสลับสับเปลี ่ยนกันเป็น 2 กรณี กล่าวคือ การรวมอ านาจการปกครอง
(Centralization) หรือ การกระจายอ านาจการปกครอง (Decentralization) ดังนั้น ผู ้ทีจะปฏิบัติงานใน อบต.      
จึงจ าเป็นที่จะต้องทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยู่ตลอดเวลา เพื่อบริหารจัดการ อปท.ให้เข้ากับสภาวการณ์
ดังกล่าวที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

ในส่วนของปัจจัยการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยกันเองนั้น ทุกฝ่ายที่เกี ่ยวข้องจะต้องเข้าใจบทบาท
หน้าที่ของตนเอง ซึ่งโดยหลักการแล้วการตัดสินใจก าหนดนโยบายควรเป็นหน้าที่ของฝ่ายการเมืองท้องถิ่น ทุกฝ่าย
ควรต้องรู้ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองท้องถิ่นในทุกระดับทั้ งระดับ อบจ. เทศบาล อบต.และ

 

องค์การ 
(Organization) 

พัฒนา เติบโต อยู่รอด 

การเมือง 
(Political) 

เศรษฐกิจ 
(Economic) 

สังคม 
(Social) 

วิทยาการ 
(Technology
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ระดับหมู่บ้าน เพราะการเมืองท้องถิ่นเหล่านี้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันและจะต้องมีผลกระทบต่อ อปท.ไม่ทางตรง    
ก็ทางอ้อม ข้าราชการท้องถิ่นควรพยายามปรับข้อเท็จจริงในท้องถิ่นให้เข้ากับระเบียบกฎหมายของรัฐ ซึ่งในบางครั้ง
ระเบียบกฎหมายอาจไม่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของคนในท้องถิ่นก็ต้องเป็นหน้าที่ของข้าราชการ
ท้องถิ่น ที่จะประยุกต์ใช้กฎหมาย ให้สามารถใช้ได้จริงตามสภาพและบริบทแวดล้อมของท้องถิ่นนั้นๆ จึงจะได้ชื่อว่า
เป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลง(Change Agent) อย่างแท้จริง 

2) การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ (Economic Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี ท าให้ประชาชนยากจนเพิ่มขึ้นเป็นสาเหตุของปัญหา

อื ่นๆที ่กระทบต่อ อปท.ตามมา ไม่ว ่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาโสเภณีเด็ก ปัญหาประชาชนเรียกร้อง               
ในสิ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าสิ่งที่แก้ไขปัญหาได้อย่างยั ่งยืน เช่น ต้องการผ้าห่มกันหนาวฟรี          
เสื้อกันหนาวฟรี และของฟรีอื่นๆจาก อปท. เป็นต้น ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการตรวจสอบอย่างเข้มข้น
ของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ที่พยายามจ ากัดขอบเขตการตัดสินใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของ    
การแจกของให้แก่ราษฎร  

อีกปัญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับ อปท. เพราะต้องเอาเวลาไปท างาน
หาเงินเพื่อปากท้องของตนเองก่อนหรือบางครั้งอาจมีส่วนร่วมแค่การรับเงินแล้วไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง รวมตลอด
ถึงปัญหาความยากจนของประชาชนจะสร้างความเข้มแข็งให้ก ับนโยบายประชานิยมไปโดยปริยายซึ ่งอาจ            
ส่งผลกระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยการพึ่งพิงรัฐอยู่ตลอดเวลา               
ของประชาชน เป็นต้น 

ดังนั้น การสร้างกระบวนทัศน์ (Paradigm) ทางความคิดให้แก่ประชาชนตามหลัก “ตนเป็นที่พึ่ง 
แห่งตน” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเป็นสิ่งส าคัญที่นักบริหารงาน อปท. ควรให้ความสนใจที่จะส่งเสริม
และพัฒนาในประเด็นนี้ 

3) การปรับตัวเข้ากับสังคม (Social Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
ชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่

ก็ต้องเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เช่น บางพื้นที่อาจเป็นสังคมของคนพุทธ บางพื้นที่อาจ
เป็นสังคมของคนคริสต์หรืออิสลาม บางพื้นที่เป็นสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บางพื้นที่เป็ นสังคมทุติยภูมิ (ชุมชน    
ในเมือง) บางพื้นที่ประชาชนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของ อปท.เป็นอย่างดี บางพื้นที่ประชาชนขาดความร่วมมือ 
บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมที่ประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆมากมาย เป็นต้น  

สภาพของสังคมไทยมักเป็นสังคมอุปถัมภ์ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมีแนวโน้มที่จะตัดสินก าหนดนโยบาย
ไปตอบสนองต่อกลุ่มญาติพี่น้องของตน กลุ่มอื่นที่แพ้การเลือกตั้งเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองก็หาทางโจมตี ก่อให้เกิด
ความขัดแย้งที ่รุนแรงขึ ้นในสังคมท้องถิ ่นมากกว่าในอดีต ดังนั้น บุคลากรในองค์กร  จึงจ าเป็นที ่จะต้องเข้าใจ
ผลกระทบที่มาจากสาเหตุการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นที่ส่งผลโดยตรงต่อความสามัคคีในสังคมท้องถิ่นยุคปัจจุบัน               
ต้องมีความสามารถบริหารงานบนความขัดแย้งในสังคม เพราะคงไม่มีสังคมใดในประเทศไทยที่จะมีคนที่ชอบ            
สิ่งที่เหมือนๆกันได้หมด การปฏิบัติงานทุกอย่างย่อมมีการเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ต่อต้าน และไม่ต่อต้าน อยู่คู่กับสังคม
ประชาธิปไตยเสมอส าคัญเพียงแต่ว่าจะสามารถลดระดับหรือแก้ไขความขัดแย้งที่รุนแรงนั้นได้อย่างไร  
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4) การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆ (Technology)ที่เปลี่ยนแปลง 
ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรม   

อยู่เป็นประจ า เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ การฝึกอบรมการจัดท าเว็บไซต์องค์กร เป็นต้น 
ประกอบกับกรมส่งเสริมฯ มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่จ าเป็นและเกี่ ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ อปท.   
ที่ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ทุกวัน เช่น การเผยแพร่หนังสือสั่งการต่างๆผ่านช่องทางการสารบรรณอิเลกทรอนิคส์ เป็นต้น 
หากพนักงานท้องถิ่นให้ความส าคัญในการอ่านหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมฯทางอินเตอร์เน็ตอยู ่เป็นประจ า            
ก็จะน ามาซึ ่งการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั ่งการที ่เปลี ่ยนแปลง              
ไปอยู่ตลอดเวลา 
 

 4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองค์ประกอบส าคัญของข้อมูลเพื่อน าไปสู่

ข้อเสนอแนะ เป็นต้น) 
 เทศบาลต าบลเชียงเครือ มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิงการคาดการณ์การพัฒนาต่างๆ
อยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมภายนอกต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 

- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ 
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้  อปท. 
 

2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 

AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี    
ไทยพม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพื ่อที ่จะให้มีผลประโยชน์           
ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะท าให้มีผลประโยชน์อ านาจต่อรองต่างๆ       
กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการน าเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะ   
ขอไว้ไม่ลดภาษีน าเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 

Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ณ วัน
นั้นจะท าให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมากโดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางท่ีจะให้ AEC เป็นไป
คือ 

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 



จ านวน
งบประมา

ณ
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  - แผนงานการศึกษา  -  -  -  - 27 15,280,000 25 15,170,000 25 15,570,000 77

  - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  -  -  -  - 16 540,000 14          400,000 13           360,000 43

  - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

 -  -  -  - 5 555,000 5 555,000 5 555,000 15

  - แผนงานงบกลาง  -  -  -  - 3 19,150,000 3 20,200,000 3 20,850,000 9
รวม  -  -  -  - 51 35,525,000 47 36,325,000 46 37,335,000 135

2. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศิลป วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถ่ิน
  - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

 -  -  -  - 8 780,000 8 780,000 8 780,000 24

  - แผนงานการเกษตร  -  -  -  - 1 200,000 2 400,000 2 500,000 5
รวม  -  -  -  - 9 980,000 10 1,180,000 10 1,280,000 29

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 5 ปี

   2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ปี 2565

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลเชยีงเครือ  อ าเภอเมอืงสกลนคร  จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์

ปี 2561



จ านวน
งบประมา

ณ
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน

โครงกา
ร

(บาท)
โครงกา

ร
(บาท)

โครงกา
ร

(บาท)
โครงกา

ร
(บาท)

โครงกา
ร

(บาท)
โครงกา

ร

  - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  -  -  -  - 2 40,000 5 130,000
5 130,000          

12

  - แผนงานการเกษตร  -  -  -  - 1 20,000 6 160,000 6 160,000          13
  - แผนงานการพาณิชย์  -  -  -  - 2 20,000 3 457,000 2 20,000            7

รวม  -  -  -  - 5 80,000 14 747,000 13 310,000         32
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  - แผนงานสาธารณสุข  -  -  -  - 19 1,254,000 19 1,254,000 19 1,254,000       57
  - แผนงานเคหะและชุมชน  -  -  -  - 3 1,240,000 3 1,440,000 3 1,640,000       9
  - แผนงานการเกษตร  -  -  -  - 2 130,000 2 130,000 2 130,000          6
  - แผนงานงบกลาง 1 400,000 1 400,000 1 400,000          3

รวม  -  -  -  - 25 3,024,000 25 3,224,000 25 3,424,000      75

รวม 4ปีปี 2565

ยุทธศาสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ปี 2565

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร
และพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 5 ปี



จ านวน
งบประมา

ณ
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน

โครงกา
ร

(บาท)
โครงกา

ร
(บาท)

โครงกา
ร

(บาท)
โครงกา

ร
(บาท)

โครงกา
ร

(บาท)
โครงกา

ร
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
บ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาลและ
ความมั่นคง  - แผนงานบริหารงานท่ัวไป  -  -  -  - 11 1,590,000 11 1,590,000 11 1,590,000       33

  - แผนงานการรักษาความสงบภายใน  -  -  -  - 10 595,000 10 595,000
10 595,000          

30

  - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  -  -  -  - 1 300,000 1 300,000
1 300,000          

3

  - แผนงานการศานา วฒนธรรมและ
นันทนาการ

 -  -  -  -  -  - 1 250,000  -  - 1

  - แผนงานการเกษตร  -  -  -  - 15 6,229,000 11 20,925,000 3 15,300,000     29

  - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  -  - 17 6,056,600 68 39,594,000 65 80,990,000
48 20,161,500     

198

  - แผนงานงบกลาง  -  -  -  - 1 300,000 1 300,000 1 300,000          3
รวม  -  - 17 6,056,600 106 48,608,000 100 104,950,000 74 38,246,500     297

รวมทัง้สิ้น  -  - 17 6,056,600 196 88,217,000 196 146,426,000 168 80,595,500    568

ยุทธศาสตร์



แบบ ผ.01

งบประมาณ

(บาท)

46,020,000

1,300,000

1,665,000

60,200,000
109,185,000

2,340,000

1,100,000
3,440,000

44

รวม 5 ปี

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลต าบลเชยีงเครือ  อ าเภอเมอืงสกลนคร  จังหวัดสกลนคร



งบประมาณ

(บาท)

300,000

340,000
497,000

1,137,000

3,762,000
4,320,000

390,000
1,200,000
9,672,000

45

รวม 4ปี

รวม 5 ปี



งบประมาณ

(บาท)

4,770,000

1,785,000

900,000

250,000

42,454,000

146,802,100

900,000
197,861,100
321,295,100

46
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลเชียงเครือ  อ าเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที ่3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขัน  

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
    1.1  แผนงานการศึกษา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท์ี่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 ก่อสร้างอาคารเรียนและ เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลเชียงเครือ - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000  ร้อยละ มีอาคารเรียนที่ กองการศึกษา 
 อาคารประกอบศูนย ์ ให้เพียงพอและรองรับ และศูนย์พฒันาเด็กเล็กใน       80 เพียงพอส าหรับเด็ก  
 พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ส าหรับเด็กนักเรียน สังกัด 2 แห่ง       นักเรียน  
 และรร.เทศบาลเชียงเครือ เข้าใหม่          
2 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร

เรียนและอาคารประกอบ 
รร.เทศบาลเชียงเครือ 
 

เพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ ให้มั่นคงแข็งแรง
และปลอดภัยต่อชวีิต 

อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบโรงเรียน 
เทศบาลเชียงเครือ 

- - 200,000 200,000 200,000 1 คร้ัง อาคารเรียนโรงเรียน 
เทศบาลเชียงเครือมี    
ความมั่นคง แข็งแรง
และปลอดภัยต่อชวีิต 

กองการศึกษา 

3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พฒันา
เด็กเล็กและรร.เทศบาล
เชียงเครือ 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และรร.เทศบาลเชีงเครือ   
มีภูมิทัศน์ที่สวยงามมีแหล่ง  
เรียนรู้และบรรยากาศที่ด ี

ศพด.ในสังกัดและ 
รร.เทศบาลเชียงเครือ 

- - 300,000 300,000 300,000 1 คร้ัง ศพด.และรร.เทศบาล
เชียงเครือมีภูมิทัศน์
สวยงามมีแหล่งเรียน 
รู้และบรรยากาศด ี

กองการศึกษา 
 ศพด. 
 รร.เทศบาล  
 เชียงเครือ 

 

แบบ ผ. 02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธท์ี่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 2564 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

4 ปรับปรุงภูมิทัศน์ลานอเนก 
ประสงค์โรงเรียนเทศบาล  
เชียงเครือ 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ลาน
อเนกประสงค์รร.เทศบาล
เชียงเครือให้เหมาะสม
สวยงาม น่าอยู่ น่ามอง 

 1.ปรับปรุงภูมิทัศนล์านอเนก 
ประสงค์รร.เทศบาลเชียงเครือ      
 โดยเทลานคสล.รวม 81.00  
 ตร.ม.พร้อมรายละเอียด  
 ตามแบบ ทต.เชียงเครือ 
 2.ก่อสร้างลานคสล.เอนก 
ประสงค์รร.เทศบาลเชียงเครือ 
 พื้นที่คสล.2,200 ตร.ม.  
 พร้อมรายละเอียดตามแบบ 
 ทต.เชียงเครือ 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 

400,000 
 
 
 
 

1,143,000 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

1  แห่ง 
 
 
 
 

1 แหง่ 

รร.เทศบาลเชียง
เครือ  มีภูมิทัศน์
สวยงาม น่าอยู่  
น่ามอง 

กองการศึกษาฯ 

5 สนับสนนุค่าใช้จา่ย เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา รร.เทศบาลเชียงเครือ - - 3,600,000 3,800,000 4,000,000  ร้อยละ80 โรงเรียนได้รับ รร.เทศบาล 

 การบริหารสถานศึกษา ในรร.เทศบาลเชียงเครือ และศูนย์พฒันาเด็กเล็ก       การพัฒนาด้าน และศพด. 

  และศูนย์พฒันาเด็กเล็ก        การจัดการศึกษา  

6 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) เพื่อให้นักเรียนได้ดื่มนม 
ครบทุกคน ตั้งแต่ระดบั 
ก่อนวัยเรียนจนถึงระดับ  
ประถมศึกษาปีที่ 6 

จัดซื้ออาหารเสริม(นม)   
ให้โรงเรียน จ านวน 8 แห่ง  
ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก 
จ านวน 2 แห่ง 

- - 3,000,000 3,200,000 3,400,000 ร้อยละ100 
ของเด็ก
นักเรียน 

นักเรียนได้ดื่มนม 
ตั้งแต่ก่อนวัยเรียน
ถึงประถมศึกษา 
ปีที่ 6 

กองการศึกษาฯ 

7 อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวัน 

เพื่อให้นักเรียนได้รับการ
บริโภคอาหารที่ถูกหลัก
โภชนาการครบถ้วนทุกหมู ่

-อุดหนุนโรงเรียนตาม
โครงการฯ จ านวน 7 แห่ง  
รร.เทศบาลเชียงเครือและ
ศพด.ในสังกัด 2 แห่ง 

- - 6,200,000 6,200,000 6,200,000 ร้อยละ100 
ของเด็ก
นักเรียน 

นักเรียนได้รับการ
บริโภคอาหารที่ถูก
หลักโภชนาการ 

กองการศึกษาฯ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
8 จัดหาวัสดุ สื่อและอุปกรณ์ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียน โรงเรียนเทศบาลเชียงเครือ - - 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ ครูมีอุปกรณ์ รร.เทศบาล 
 การเรียนการสอนและ การสอนส าหรับเด็กนักเรียน และศูนย์พฒันาเด็กเล็ก      100 การเรียนการสอน เชียงเครือ 
 เพิ่มเติมให้กับโรงเรียน  2 แห่ง       และเครื่องมือ  
 เทศบาลเชียงเครือและ         เครื่องใช้เพียงพอ  
 ศูนย์พัฒนาเด็กในสังกัด           

9 โครงการส่งเสริมพัฒนา 
การเรียนรู้ของเด็กและ
เยาวชน 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค ์

เด็กและเยาวชน 
ในต าบลเชียงเครือ 

- - 150,000 150,000 150,000 1  คร้ัง เด็กและเยาวชนมี
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค ์

กองการศึกษาฯ 

10 แข่งขันทักษะทางวิชาการ
นักเรียนระดับปฐมวัย 
โรงเรียนสังกัดอปท.  
จังหวัดสกลนคร 

เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุน
ให้เด็กนักเรียนมีประสบ 
การณ์และทักษะวชิาการ 

นักเรียนระดับปฐมวัย 
โรงเรียนสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดสกลนคร 

- - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ80 
ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

นักเรียนระดับ
ปฐมวัยมีทักษะ
ความรู้เพิ่มขึ้น 

กองการศึกษาฯ 

11 เข้าค่ายทักษะภาษา 
ต่างประเทศ 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็ก
นักเรียนโรงเรียนในสังกัดมี
ทักษะด้านภาษาเพิ่มข้ึน 

เด็กนักเรียนโรงเรียนใน
สังกัด ทต.เชียงเครือ  

- - 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ80 เด็กนักเรียนมี
พัฒนาการและ
ทักษะภาษาดีขึ้น 

กองการศึกษาฯ 

12 โครงการพัฒนาครูและ เพื่อส่งเสริมและพัฒนา ครูและบุคลกรทางการ - - 60,000 60,000 60,000 1 คร้ัง ครูและบุคลากร กองการศึกษาฯ 
 บุคลากรทางการศึกษา ความรู้ครูและบุคลากร ศึกษาของศูนย์พัฒนา       ทางการศึกษาม ี  
  ทางการศึกษา เด็กเล็กและโรงเรียน

เทศบาลเชียงเครือ 
      ทักษะและมีความรู้

เพิ่มข้ึน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
13 ปฐมนิเทศและประชุม 

ผู้ปกครอง 
เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบ
นโยบาย แนวทางการ
ด าเนินงานและมีทัศนคติ   
ที่ดีต่อรร.เทศบาลเชียงเครือ
และศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 

ผู้ปกครองเด็กนักเรียน 
1 คร้ัง/ปี 

- - 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 
 

ผู้ปกครองรับทราบ
นโยบายและแนว
ทางการด าเนินงาน
ของรร.เทศบาลเชียง
เครือและศพด. 

 กองการศึกษาฯ   
 ศพด. 
 รร.เทศบาล  
 เชียงเครือ 

14 โครงการวันส าคัญและ
ประเพณีทางศาสนา 

เพี่อสร้างจิตส านึกให้เด็กมี
ความกตัญญู กตเวทีต่อผู้มี
พระคุณและความส าคัญ
ของวันต่างๆ 

ร้อยละ 80 ของเด็กเล็ก - - 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ80  เด็กเล็กได้ปฏิบัติตาม   
 ประเพณีทางศาสนา 
 มีความกตัญญูต่อ 
 ผู้มีพระคุณ 

กองการศึกษาฯ 

15 โครงการส่งเสริมโภชนาการ
สมวัยส าหรับเด็กวัยก่อน
เรียน 

เพื่อส่งเสิรมและพัฒนา
โภชนาการสมวัยให้เด็กวัย
ก่อนเรียน 

เด็กก่อนวัยเรียน ศพด.
และรร.เทศบาลเชียงเครือ 

- - 65,000 65,000 65,000 ร้อยละ 80 เด็กก่อนวัยเรียนมี
โภชนาการสมวัย 

กองสาธารณสุขฯ 

16 ติดตั้งเสียงตามสายภายใน 
รร.เทศบาลเชียงเครือ 

เพื่อประชาสัมพนัธ์ให้     
เด็กนักเรียน ผู้ปกครอง 
รับทราบข้อมูลข่าวสาร
อย่างทั่วถึง 

-ติดตั้งระบบเสียงตามสาย
พร้อมอุปกรณ์ จ านวน  
1 ชุด  

- - 110,000 - - ร้อยละ80 
 

เด็กนักเรียน 
ผู้ปกครองได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
อย่างทั่วถึง 

กองการศึกษาฯ 
  
 

17 โครงการส่งเสริม 
รักการอ่าน 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีนิสัย    
รักการอ่านและเรียนรู้
ภาษามากข้ึน 

ร้อยละ 80 ของเด็กเล็ก 
 

- - - - - ร้อยละ80 เด็กได้เรียนรู้ภาษา
และมีนิสยัรักการ
อ่าน 

กองการศึกษาฯ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
18 โครงการสารสัมพนัธ์บา้น

และศูนยฯ์ และรร..เทศบาล
เชียงเครือ 

เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบ
ข่าวสารจากศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและรู้วิธีการเลี้ยงดู
เด็กเหมาะสมตามวัย 

1 คร้ัง /เดือน - - - - - ร้อยละ 80 ผู้ปกครองรับทราบ
ข่าวสารจากศพด.
และรร.อย่างทั่วถึง 

กองการศึกษาฯ 

19 โครงการพัฒนาศักยภาพ
เด็กนอกห้องเรียน 

-เพื่อให้เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัด และ 
รร.เทศบาลเชียงเครือ  
ได้เปลี่ยนบรรยากาศการ
เรียนรู้ด้วยตนเองได้รับ
ประสบการณ์ตรง 
-เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิด
ความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด 
กล้าแสดงออกและมี
คุณลักษณะที่ดีตามวัย 

ร้อยละ 80 ของเด็กเล็ก - - - - - ร้อยละ 80 เด็กได้เรียนรู้ด้วย
ตนเองจากประสบ  
การณ์ตรงมีความ 
คิดสร้างสรรค ์  
กล้าแสดงออกและ
มีคุณลักษณะที่ดี
ตามวัย 

กองการศึกษาฯ 

20 โครงการสานสายใยหนู
น้อยสุขภาพด ี

-เพื่อให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด และรร.
เทศบาลเชียงเครือมีสุขภาพ
แข็งแรงสมวัย 
-เพื่อให้ผู้ปกครองเห็น
ความส าคัญของการดูแล
สุขภาพของเด็ก 

ร้อยละ 90 ของเด็กเล็ก
และผู้ปกครอง 
 

- - - - - ร้อยละ 90 เด็กมีสุขภาพ
สมบูรณ์แข็งแรง
เหมาะสมตามวัย 

กองการศึกษาฯ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
21 โครงการฟนัสะอาดยิม้สวย 

 
 
 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลเชียงเครือและ     
รร.เทศบาลเชียงเครือมี
สุขภาพฟันและเหงือกที่ดี
และรักการแปรงฟัน 

-ร้อยละ 100 ของเด็กเล็ก 
 

- - - - - ร้อยละ 
100 

เด็กเล็กรักการ
แปรงฟันและมี
สุขภาพฟันและ
เหงือกที่ดี 

 กองการศึกษาฯ 

22 โครงการเฝูาระวังภาวะ  
ทุพโภชนาการเด็ก 
ก่อนวัยเรียน 

-เพื่อเฝูาระวังติดตามทาง
โภชนาการเด็กที่เสี่ยงต่อ
การมีภาวะทุพโภชนาการ 
-เพื่อส่งเสริมให้เด็กก่อนวัย
เรียนมีพัฒนาการด้านร่าง 
กายและสมองเติบโตสมวยั 
-เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ 
ความเข้าใจ ถึงภาวะ
โภชนาการที่ด ี

-เด็กที่เสี่ยงต่อการมีภาวะ
ทุพโภชนาการทุกคน 
-ร้อยละ 80 ของผู้ปกครอง 
 

- - - - - ร้อยละ 80 เด็กและผู้ปกครอง  
มีความรู้เรื่องภาวะ          
ทุพโภชนาการและ             
มีพัฒนาการ
เจริญเติบโตตามวัย 

 กองการศึกษาฯ 

23 โครงการภูมิปัญญาไทย 
 

-เพื่อให้เด็กมีเจตคติที่ดี 
ต่อภูมิปัญญาไทย 
 

ร้อยละ 80 ของเด็กเล็ก - - - - - ร้อยละ 80 ชุมชนให้ความ
ร่วมมือเด็กมีเจตคติ
ที่ดีต่อภูมิปัญญาไทย 

กองการศึกษาฯ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

24 โครงการพัฒนาการเรียนรู้
สู่ประชาคมอาเซียน 

เพื่อให้เด็กมีทักษะและมี
ความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

ร้อยละ 80 
ของเด็กเล็ก 

- - - - -  ร้อยละ80 เด็กเล็กมีทักษะและ
ความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

กองการศึกษาฯ 

25 โครงการค่านิยม  
12 ประการ 

เพื่อปลูกฝังให้เด็กเล็กมี
คุณธรรมจริยธรรม มีวินัย
ใจตนเอง ปฏิบัติตนตาม
หลักประชาธปิไตยและ
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละ 80 ของ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- - - - -  ร้อยละ80 เด็กเล็กมีคุณธรรม 
จริยธรรมปฏิบัติตาม  
หลักประชาธปิไตย
และหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กองการศึกษาฯ 

26 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง -เพือ่ปลูกฝังให้เด็กด าเนิน
ชีวิตตามแนวหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
-เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละ 80 ของเด็กเล็ก - - - - -  ร้อยละ80 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
เด็กได้เรียนรู้ตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

กองการศึกษาฯ 

27 โครงการเยี่ยมบ้าน เพื่อได้รับทราบข้อมูลและ
น ามาปรับปรุงแก้ไขพัฒนา
ส่งเสริมเด็กและเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง  
ครู เด็กและผู้ปกครอง 

ร้อยละ 100  
ของเด็กนักเรียน 

- - - - -  ร้อยละ 
 100 

ครู เด็ก ผู้ปกครอง           
มีความสัมพันธ์ที่ดี
และทราบข้อมูล 
ของเด็กเพื่อปรับปรุง
ส่งเสริมพัฒนาเด็ก 

กองการศึกษาฯ 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
   1.2  แผนงานสร้างความข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 รวมใจรักผู้สูงอายุ เพื่อยกยื่องเชิดชูเกียรติ 
ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ 
มีจิตใจที่ดี มีความอบอุ่น
และรักษาวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

ผู้สูงอายุในเขตพืน้ที่ต าบล
เชียงเครือ จ านวน 510 คน 

- - 100,000 100,000 120,000 1  คร้ัง ผู้สูงอายุมสีุขภาพ
และจิตใตที่ดี และ
สืบสานประเพณี
ท้องถิ่น 

กองสวัสดิการฯ  

2 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายผุู้ด้อยโอกาส/ - - 30,000 40,000 40,000 ร้อยละ100 ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส กองสวัสดิการฯ 

 และส่งเสริมอาชีพผู้สงูอาย ุ ผู้สูงอายุและส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุมีอาชีพและรายได้
เสริม 

ปุวย/ไม่มผีู้ดูแล       ในต าบลเชียงเครือ 
ได้รับการดูแล 

 

3 เสริมสร้างความเข้มแข็ง เพื่อส่งเสริมและมีส่วนร่วม 1.กก.ชมรมผู้สูงอายุจ านวน  - - 20,000 20,000 30,000 ร้อยละ80  ชุมชนมีความเข้มแข็ง  กองสวัสดิการฯ 

 ของชมรมผู้สูงอาย ุ สร้างความเข้มแข็งให้สังคม 34 คน        และมีความรู้ความ  

  มีความเข้าใจแนวทางการ
บริหารจัดการชมรม 

2.กก.ชมรมผู้สูงอายุประจ า  
หมู่บ้าน จ านวน 51 คน 

       เข้าใจในการบริหาร   
 จัดการชมรม 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

4 ส่งเสริมคุณภาพชีวติ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส - - 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ90 ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส  กองสวัสดิการฯ 
 ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและ และครอบครัว       และคอรบครัว  
 ครอบครัว ครอบครัวรวมทั้งผู้ดูแล ทั้ง  17  หมู่บ้าน       มีคุณภาพชีวิตทีด่ ี  
  ผู้พิการ          

5 ส่งเสริมอาชีพแก่ผู้พิการ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส - - - 20,000 - ร้อยละ90 ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส  กองสวัสดิการฯ 
 ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึง่ และอาชีพที่เหมาะสมให้     

คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและ 
ผู้ดูแลคนพิการ สมาชิกใน
ครอบครัว จ านวน 68 คน 

      และครอบครัวมี
คุณภาพชีวิตทีด่ีและ 

 

  คนไร้ที่พึ่ง        มีรายได้เสริม  

6 สัมมนาเชงิวิชาการเร่ือง เพื่อให้ผู้พิการ ผู้ดูแลได ้ ผู้พิการ ผู้ดูแลผู้พิการ - - 30,000 - - ร้อยละ80 ผู้เขา้ร่วมโครงการ กองสวัสดิการฯ 
 สิทธิของผู้พิการกับการ รับรู้เรื่องสิทธิของคน และครอบครัว จ านวน       มีความรู้ความเข้าใจ  
 เข้าถึงการบริการของ

หน่วยงานภาครัฐ 
พิการและการเข้าถึงหน่วย
บริการของรัฐ 

350 คน       ถึงสิทธิ สวสัดิการ
และบริการของรัฐ 

 

7  หยุดเด็กท้อง ลดเด็กทิ้ง เพื่อให้ความรู้และปูองกัน นักเรียนชั้น ม.1-ม.3 - - 30,000 50,000 30,000 4 คร้ัง เด็กและเยาวชน กองสวัสดิการฯ 
 ลดคุณแม่วัยใส การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร จ านวน  300  คน       ผู้ร่วมโครงการฯม ี  
  ของเด็กและเยาวชน        ความรู้และเข้าใจ

การปูองกันการ
ตั้งครรภ ์
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

8 ส่งเสริมอาชีพแก่เด็กและ
เยาวชน 

เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพ
การเรียนรู้ให้กับเด็กและ
เยาวชน 

เด็กและเยาวชน 
จ านวน 60 คน 

- - 30,000 - - ร้อยละ80 เด็กและเยาวชน
ทักษะอาชีพและมี
รายได้สริม 

กองสวัสดิการฯ 

9 อบรมส่งเสริมทักษะการ  1.เพื่อให้แม่มือใหม่มีทักษะ    แม่มือใหม่ จ านวน 30 คน - - - 20,000 - ร้อยละ80 แม-่ลูกได้รับการ กองสวัสดิการฯ 
 เลี้ยงลูกของคุณแม่มือใหม่ ในการเลี้ยงดูบุตรอย่างถูกวิธี 

 2.เพื่อให้แม่มือใหม่มีความรู้ 
ความเข้าใจถึงพัฒนาการที่
เหมาะสมของบุตร 

       ดูแลอย่างถูกวิธีตาม
หลักเกณฑ์มาตรฐาน
กรมอนามัย 

 

10 เด็กและเยาวชนอาสาท าดี
เพื่อสังคม 

เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุน
ให้เด็กและเยาวชนใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน ์
ท าดีเพื่อสังคม 

เด็กและเยาวชน จ านวน 
60 คน 

- - 20,000 - - ร้อยละ80 เด็กและเยาวชนใช้
เวลาว่างให้เกิด  
ประโยชน ์

กองสวัสดิการฯ 

11 ค่ายร่วมใจกันท าดีเพิ่ม
พื้นที่สร้างสรรค์ส าหรับ
เด็กและเยาวชน 
 

1.เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุน
ให้เด็กและเยาวชนได้ท างาน
ด้วยความคดิสรา้งสรรค์และ
เข้าใจกระบวนการท างาน 
2.เพื่อเปิดเวทีให้เด็กและ
เยาวชนได้แสดงออกและ 
สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกัน
ภายในต าบลร่วมกันท าความ
ดีต่อสังคม 

-คณะกรรมการสภาเด็กและ
เยาวชนต าบลเชียงเครือ 
-เด็กและเยาวชนต าบล 
เชียงเครือ  
จ านวน 60 คน 

- - 100,000 120,000 120,000 ร้อยละ 
100 

1.เด็กและเยาวชน 
มีเวทีในการแสดง 
ออกถึงความคิด
สร้างสรรค์สังคม 
2.เกิดเครือข่ายเด็ก
และเยาวชนต าบล
เชียงเครือ 

กองสวัสดิการฯ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

 งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
12 ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิ 

ภาพกระบวนการท างาน
ของเด็กและเยาวชน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้กระบวนการท างาน
สร้างสภาวะความเป็นผู้น า
ให้กับเด็กและเยาวชน 

เด็กและเยาวชน จ านวน 
68 คน 

- - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ80 เด็กและเยาวชน      
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ได้รับประสบการณ์
พัฒนาตนเอง 

กองสวัสดิการฯ 

13 โครงการปรับสภาพ 
แวดล้อมที่อยู่อาศัย 
แก่คนพิการ 

เพื่อให้คนพิการมีสภาพ 
แวดล้อมของที่อยู่อาศัย 
ที่เหมาะสม 

-ผู้พิการ 
-ครอบครัวผู้พิการ  
จ านวน  17 คน 

- - - - - ร้อยละ80 คนพิการและ
ครอบครัวคนพิการ 
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

กองสวัสดิการฯ 

14 โครงการคัดกรองผู้มี
แนวโน้มจะพิการและออก
เยี่ยมบ้านคนพิการ  

เพ ื ่ อให ้ผ ู ้ม ีแนวโน ้มจะ
พิการได้ร ับทราบข้อมูล
สิทธิและสวัสดิการต่างๆ
และค าแนะน าที่ถูกต้อง 

ผู้เข้าข่ายจะพิการ หรือผู้ที่มี
แนวโน้มจะพิการ จ านวน 
85 คน 

- - - - - ร้อยละ80 ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับการดูแลอย่าง
ทั่วถึง 

กองสวัสดิการฯ 

15 การประชุมคณะกรรมการ 
ชมรมผู้สูงอายตุ าบล 
เชียงเครือ 

เ พ ื ่ อ ป ร ะ ช ุ ม ว า ง แ ผ น
ขับเคลื ่อนกิจกรรม การ
ติดตามและประเม ินผล   
ของชมรมผู้สูงอายุผู้สูงอาย ุ

1.กก.ชมรมผู้สูงอายุฯ  
จ านวน 34 คน 
2.กก.ประจ าหมู่บ้าน 
จ านวน 51 คน 

- - - - - ร้อยละ80 1.ชมรมผู ้ส ูงอายุฯจ ัด
ก ิจกรรมด  า เน ินงาน
อย่างต่อเนื่อง 
2.กก.และสมาชิกทราบ
และรู้แนวทางการ
ด าเนินงานของชมรม
ผู้สูงอายุ  

กองสวัสดิการฯ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

 งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

16 การประชุมคณะกรรมการ 
ชมรมผู้พิการต าบล 
เชียงเครือ 

เ พ ื ่ อ ป ร ะ ช ุ ม ว า ง แ ผ น
ข ั บ เ ค ล ื ่ อ น ก ิ จ ก ร ร ม 
ติดตามและประเม ินผล
ของชมรมผู้พิการ 

1.กก.ชมรมผู้พิการฯ  
จ านวน 17 คน 
2.กก.ประจ าหมู่บ้าน 
จ านวน 51 คน 

- - - - - ร้อยละ 80 1.ชมรมผ ู ้พ ิการฯจ ัด
ก ิจกรรมด  า เน ินงาน
อย่างต่อเนื่อง 
2.กก.และสมาชิกทราบ
และรู้แนวทางการ
ด าเนินงานของชมรม  
ผู้พิการฯ  

กองสวัสดิการฯ 

17 การประชุมคณะกรรมการ 
กลุ่มพัฒนาสตรีต าบล 
เชียงเครือ 

เ พ ื ่ อ ป ร ะ ช ุ ม ว า ง แ ผ น
ข ั บ เ ค ล ื ่ อ น ก ิ จ ก ร ร ม 
ติดตามและประเม ินผล
ของกลุ่มพัฒนาสตรีต าบล
เชียงเครือ 
 

1.กก.กลุ่มพัฒนาสตรีฯ  
จ านวน 17 คน 
2.กก.ประจ าหมู่บ้าน 
จ านวน 34 คน 

- - - - - ร้อยละ90 1.กลุ่มพัฒนาสตรีฯจัด
กิจกรรมด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง 
2.กก.และสมาชิกทราบ
และรู้แนวทางการ
ด าเนินงานของกลุ่ม
พัฒนาสตรีฯ 

กองสวัสดิการฯ 

18 การประชุมคณะกรรมการ 
สภาเด็กและเยาวชนต าบล
เชียงเครือ 

เ พ ื ่ อ ป ร ะ ช ุ ม ว า ง แ ผ น
ขับเคลื่อนกิจกรรมติดตาม
และประเมินผลของสภา
เด ็กและเยาวชนต  าบล
เชียงเครือ 
 

กก.สภาเด็กและเยาวชน
ต าบลเชียงเครือ  จ านวน 
21 คน 
 

- - - - - ร้อยละ 
100 

1.สภาเด็กและเยาวชน
ฯจัดกิจกรรมด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง 
2.กก.และสมาชิกทราบ
และรู้แนวทางการ
ด าเนินงานของสภาเด็ก
และเยาวชนฯ 

กองสวัสดิการฯ 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
   1.3  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 มหกรรมกีฬาต าบลต้านภัย
ยาเสพติด 

เพื่อให้ประชาชนใช้เวลาวา่ง
ให้เกิดประโยชน์มีความรัก
ความสามัคคีและห่างไกล 
ยาเสพติด 

จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา  
ต้านภัยยาเสพติด จ านวน  
1  ครั้ง 

- - 200,000 200,000 200,000 1  คร้ัง ประชาชนใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน ์

กองการศึกษา 

2 อุดหนุนนคณะกรรมการ
หมู่บ้านตามโครงการ
มหกรรมกีฬาต าบลต้านภัย
ยาเสพติด 

เพื่อให้ประชาชนใช้เวลาวา่ง
ให้เกิดประโยชน์และ
ห่างไกลยาเสพติด 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ทัง้ 17 หมู่บ้าน 

- - 255,000 255,000 255,000 1 คร้ัง ประชาชนใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ 
มีความรักความ
สามัคค ี

กองการศึกษา 

3 อบรมและแข่งขันทักษะ เพื่ออบรมให้ความรู้ส่งเสริม อบรม/กิจกรรม 1คร้ัง/ปี - - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ80 เด็กและเยาวชนม ี กองการศึกษา 
 กีฬาฟุตซอลแก่เด็กและ กิจกรรมและเพิ่มทักษะ เด็กและเยาวชนต าบล      ของผู้เข้า ความรู้และทักษะ  

 เยาวชน กีฬาฟุตซอลให้แก่เด็กและ เชียงเครือ      ร่วมกิจกรรม ในการเล่นกีฬาฟุต  
  เยาวชน        ซอล  

4 กีฬานักเรียนสัมพนัธ ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการ
ออกก าลังกายและเชื่อม
ความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนต่างๆ 

นักเรียนระดับก่อนประถม 
ศึกษาในเขตต าบลเชียง
เครือ จ านวน 1 ครั้ง/ป ี

- - 30,000 30,000 30,000 1  คร้ัง เด็กนักเรียนได้ออก
ก าลังกายและมี
ปฏิสัมพันธท์ี่ดีต่อกัน 

กองการศึกษา 
รร.เทศบาล
เชียงเครือ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

5 สร้างความปลอดภัยทางน า้
แก่นักเรียนในสถานศึกษา 
“กิจกรรมว่ายน ้าเพื่อชีวิต
(LIFE SAVING)” 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้    
เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้  
การช่วยเหลือตนเอง    
เบื้องต้นกรณีประสบเหตุ   
ทางน า้ 

เด็ก เยาวชนและประชาชน
ในต าบลเชียงเครือ  
1 คร้ัง/ปี 

- - 50,000 50,000 50,000   1  คร้ัง เด็ก เยาวชนมีทักษะ
ในการช่วยเหลือ
ตนเองเบื้องต้นกรณี
ประสบเหตุทางน า้ 

กองการศึกษา 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
  1.4   แผนงานงบกลาง 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
1 สงเคราะห์เบี้ยยังชพี

ผู้สูงอาย ุ
เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการ
ช่วยเหลืออย่างทั่วถึง 
โดยได้รับเบี้ยยังชีพทุกเดือน 

ผู้สูงอายุในเขตพืน้ที่ต าบล
เชียงเครือ 

- - 15,000,000 15,500,000 15,800,000 ร้อยละ100 ผู้สูงอายไุด้รับการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชพี 

กองสวัสดิการ 

2 สงเคราะห์เบี้ยยังชพี 
คนพิการ 

เพื่อให้ผู้พิการได้รับการ
ช่วยเหลืออย่างทั่วถึง     
โดยได้รับเบี้ยยังชีพทุกเดือน 
 

คนพิการในเขตพื้นที่ต าบล
เชียงเครือ 

- - 4,000,000 4,500,000 4,800,000 ร้อยละ100 คนพิการได้รับการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชพี 

กองสวัสดิการ 

3 สงเคราะห์เบี้ยยังชพี 
ผู้ติดเชื้อเอดส์ 

เพื่อให้ผู้ติดเชื้อเอดส์ได้รับ
การช่วยเหลืออย่างทั่วถึง
โดยได้รับเบี้ยยังชีพทุกเดือน 

ผู้ติดเชื้อเอดส์ในเขตพื้นที่
ต าบลเชียงเครือ  

- - 150,000 200,000 250,000 ร้อยละ100 ผู้ติดเชื้อเอดส์ได้รับ
การสงเคราะห ์   
เบี้ยยังชีพ 

กองสวัสดิการ 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที ่2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2  การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว  

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
   2.1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
1 ประเพณีแข่งขันเรือหาปลา เพื่ออนุรักษส์ืบสาน จัดกิจกรรมแข่งขัน - - 120,000 120,000 120,000 ร้อยละ  วัฒนธรรมประเพณ ี กองการศึกษา 

  ประเพณีท้องถิ่นอันดีงาม  เรือยาว จ านวน 1  ครั้ง      80 ท้องถิ่นได้รับการ  

  ของท้องถ่ินให้คงคงอยู่
สืบไป 

       อนุรักษแ์ละคงสืบไป  

2 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านการแข่งขัน
ประเพณีเรือหาปลา 

เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุน
ให้ประชาชนร่วมอนุรักษ์
สืบสานประเพณีท้องถิ่นให้
คงอยู ่

อุดหนุนคณะกรรมการ 
ทั้ง 17 หมู่บ้าน 

- - 170,000 170,000 170,000 ร้อยละ 
80 

ประชาชนสืบสาน
อนุรักษ์ประเพณีให้
คงอยู่สืบไป 

กองการศึกษา 

3 ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง เพื่อเป็นการสืบสานศิลป  จัดกิจกรรมแห่ปราสาทผึ้ง - - 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ  วัฒนธรรมประเพณ ี กองการศึกษา 

  วัฒนธรรม ประเพณี     จ านวน  1  ครั้ง      80 ท้องถิ่นได้รับการ  

  ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู ่        อนุรักษ์และคงสืบไป  

4 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านตามโครงการ
ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง 

เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุน
การสืบสานศิลปประเพณี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู ่

อุดหนุนคณะกรรมการ 
ทั้ง 17 หมู่บ้าน 

- - 255,000 255,000 255,000 ร้อยละ 
80 

ประชาชนสืบสาน
อนุรักษ์ประเพณีให้
คงอยู่สืบไป 

กองการศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
5 จัดงานวันส าคัญทางศาสนา เพื่อส่งเสริมและรักษา จัดกิจกรรม จ านวน 1 คร้ัง - - 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ80 ประชาชนสืบทอด กองการศึกษา 
 ประเพณี และวฒันธรรม วัฒนธรรมประเพณีท้องถิน่         วัฒนธรรมประเพณ ี  
  ให้คงสืบไป        ท้องถิ่นคงสืบไป  

6 สืบสานประเพณีทางพุทธ
ศาสนา “วันอาฬสาหบชูา
และประเพณีวนัเข้าพรรษา” 

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
อนุรักษ์สืบสานวฒันธรรม
ประเพณีท้องถิ่นในสบืไป 

ประชาชนต าบลเชียงเครือ - - 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ80 ประชาชนสืบทอด
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นคงสืบไป 

กองการศึกษา 

7 จัดตั้งศูนย์อนุรักษ์เผ่าภไูท เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุน
อนุรักษข์นบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่
สืบไป 

ประชาชนต าบลเชียงเครือ
หมู่ 4 , 10 , 12 , 17 

- - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ80 ประชาชนสืบทอด
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นสืบไป 

กองการศึกษา 

8 โครงการถวายเทียนพรรษา 
 
 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์            
สืบสานวฒันธรรมประเพณี
ท้องถิ่นที่ดีงามให้คงอยู ่

1 คร้ัง/ปี - - - - -  ร้อยละ 80 ประชาชนสืบทอด
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นสืบไป 

 กองการศึกษา 
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2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
   2.2  แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
1 ปรับปรุงภูมิทัศน ์

รอบอ่างเก็บน ้าหนองหอย 
เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

เพื่อเป็นแหล่งศึกษา
รวบรวมพันธุ์ไผ่และส่งเสริม
อาชีพของเกษตรกร 

แหล่งเรียนรู้และแหล่ง
ท่องเที่ยว 

- - 200,000 200,000 200,000 1 แห่ง ต าบลเชียงเครือมี
แหล่งเรียนรู้และ
ท่องเที่ยวพัน์ไผ ่

กองส่งเสริม
การเกษตร 

2 ปรับปรุงภูมิทัศน์สระหลวง 
หมู่ 12 

เพื่อประชาชนมีแหล่ง
พักผ่อนหย่อนใจ 

-หมู่ 12 ปรับปรุงภูมิทัศน์
สระหลวงเป็นสาธารณะ 

- - - 200,000 - 1 แห่ง ประชาชนมีสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ 

กองช่าง 

3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ดอนปูตุา 
หมู่ 14 

เพื่อประชาชนมีแหล่ง
พักผ่อนหย่อนใจ 

-หมู่ 14 ปรับปรุงภูมิทัศน์
ดอนปูุตาบ้านเชียงเครือ 

- - - - 300,000 1 แห่ง ประชาชนมีสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที ่1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุสาหกรรมการเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
    3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 ส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี
แม่บ้าน 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพ
สมาชิกกลุ่มสตรีแม่บ้านและ
กลุ่มอาชีพต่างๆ 

กลุ่มอาชีพ จ านวน 68 คน - - 20,000 20,000 20,000  ร้อยละ 
 100 

กลุ่มอาชีพพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และมี
รายได้เพิ่มมากขึ้น 

กองสวัสดิการ 

2 พัฒนาบรรจุภัณฑ์สนิค้า  เพื่อส่งเสริมพัฒนาผลิต ตัวแทนองค์กร/ - - 20,000 20,000 20,000 1  คร้ัง ผลิตภัณฑ์มบีรรจุ กองสวัสดิการ 

 ชุมชน กลุ่มสตรีแม่บา้น ภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์สนิค้า กลุ่มอาชีพในต าบล       ภัณฑ์สวยงาม   

 และกลุ่มอาชีพต าบล ของกลุ่มอาชีพเพิ่มมูลค่า เชียงเครือ จ านวน       เพิ่มมูลค่าและ  

 เชียงเครือ และมีรายได้เพิ่มข้ึน 68 คน       รายได้เพิ่มข้ึน  

3 โครงการส่งเสริม 
การแปรรูปข้าว 

เพื ่อให้เกษตรกรมีอาชีพ
เสริมจากฤดูท านาและเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตร 

เกษตรกรต าบลเชียงเครือ 
 

- - 30,000 30,000 30,000  ร้อยละ  
 80 

เกษตรกรมีอาชีพ
เสริมและมีรายได้
เพิ่มมากขึ้น 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

4 โครงการแปรูปผลผลิตทาง
การเกษตรในชุมชนดาว
ล้อมเดือน 

เพื ่อให้เกษตรกรมีอาชีพ
เสริมจากฤดูท านาและเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตรและ
สร ้างความเข ้มแข ็ ง ให้
เศรษฐกิจ 

จัดกิจกรรมอบรมและ
ด าเนินการแปรรูปตาม
โครงการ จ านวน 1 ครั้ง 

- - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ
80 

เกษตรกรมีอาชีพ
เสริมและมีรายได้
เพิ่มมากขึ้น  

กองส่งเสริม
การเกษตร 
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ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
5 โครงการส่งเสริม 

การทอเสื่อเพื่อแปรรูป 
 

เพื ่อให้เกษตรกรมีอาชีพ
เสริมจากฤดูท านาและเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตร 

เกษตรกรต าบลเชียงเครือ 
 

- -  - 30,000 30,000 ร้อยละ 
80 

เกษตรกรมีอาชีพ
เสริมและมีรายได้
เพิ่มมากขึ้น  

กองส่งเสริม
การเกษตร 

6 โครงการธุรกิจสร้างไทย 
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
ดาวล้อมเดือน 

เพื่อส่งเสริมผลผลิตเกษตร
อินทรีย์ในชุมชนและสร้าง
รายได้และสร้างความ
เข้มแข็งให้เศรษฐกิจ 

จัดกิจกรรมอบรมและ
ด าเนินการตามโครงการ  
จ านวน 1 ครั้ง 

- - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ
80 

เกษตรกรมีอาชีพ
เสริมและมีรายได้
เพิ่มมากขึ้น 

กองส่งเสริม
การเกษตร 
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3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
   3.2 แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

 งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
1 พัฒนาศักยภาพศูนยบ์ริการ 1.เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้  ประชาชนในเขต - - - 30,000 30,000 ร้อยละ  1.ประชาชนใช ้ กองส่งเสริม 

 และถ่ายทอดเทคโนโลยี     ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและ ต าบลเชียงเครือ      80 ทรัพยากรอย่าง การเกษตร 
 การเกษตรประจ าต าบล ยั่งยืนภายใต้แนวทาง        คุ้มค่าและยั่งยนื   
  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง        พึ่งตนเองได ้  
  และพึ่งตนเองผ่านศนูย์         2.เป็นศูนย์กลางใน  
  บริการและถ่ายทอด

เทคโนโลยฯี 
       การเชื่อมโยง

เครือข่ายบริการ 
 

  2.เพื่อเป็นศูนย์กลางในการ        ด้านการเกษตร  
  เชื่อมโยงเครือข่ายบริการ          
  ข่าวสารดา้นการเกษตร          
  และประสานการถ่ายทอด          
  เทคโนโลยีการเกษตร          

2 อบรมการเพาะเชื้อรา เพื่อส่งเสริมการลดค่าใช ้  ประชาชนในเขตต าบล - - - 30,000 30,000 ร้อยละ 80  ประชาชนลดค่าใช ้ กองส่งเสริม   
 ปรปักษ์เพื่อก าจัดแมลง จ่ายจากการใชส้ารเคมี เชียงเครือ       จ่าย ลดการใชส้าร การเกษตร 
 ศัตรูพืชในนาข้าว และลดการใชส้ารเคมี        เคมีผลผลิตปลอดภัย  
  โดยใช้ชีววิธ ี        จากสารพิษตกคา้ง  
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
3 อบรมการวินิจฉัยโรคและ เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกร จัดกิจกรรมอบรม - -  - 30,000 30,000 1 คร้ัง เกษตรกรวินิจฉัย  กองส่งเสริม   

 และแมลงศัตรูพืช วินิจฉัยโรคและแมลงศัตรู  จ านวน  1  ครั้ง       โรคและแมลงศัตรู  การเกษตร 

  พืชเพื่อเตรียมรับมือและ        พืชและเตรียมการ  
  ปูองกัน        ปูองกันก าจัดทนั  

4 คลินิคเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อประชาสัมพนัธ์และให้ จัดกิจกรรมบริการ - -  - 20,000 20,000 ร้อยละ 80 เกษตรกรมีความรู้ กองส่งเสริม   
  ให้บริการและปรึกษา

ปัญหาด้านการเกษตร 
ทั้ง 17 หมู่บ้าน       ด้านการเกษตรที่ดี

และถูกต้อง 
การเกษตร 

5 การท านาหญ้าเพื่อพัฒนา เพื่อสร้างรายได้และ เกษตรกรในเขตพื้นที่ - -  - 30,000 30,000 ร้อยละ 80  เกษตรกรผลิตอาหาร กองส่งเสริม   
 ปศุสัตว ์ ส่งเสริมการผลิตอาหาร ต าบลเชียงเครือ        สัตว์และสร้างอาชีพ การเกษตร 
  สัตว ์         เสริมและเพิ่มรายได ้  

6 จัดท าแผนพัฒนาการเกษตร
ระดับต าบล 

เพื่อประชุมประชาคม    
ท าแผนพัฒนาการเกษตร
ระดับต าบล 

ประชุมประชาคม/ต าบล - - 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ80 มีแผนพัฒนา
การเกษตรระดับ
ต าบลบังคบัใช ้

กองส่งเสริม
การเกษตร 
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3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
   3.3   แผนงานการพาณิชย์ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
1 ตลาดนัดนา่ซื้อ เพื่อเฝูาระวังและตรวจสอบ  

คุณภาพอาหาร ส่งเสริม
และพัฒนายกระดบั
คุณภาพความปลอดภัย 
สุขลักษณะตามหลัก
สุขาภิบาล 

ตลาดนัด บริเวณตลาดสด
เทศบาลต าบลเชียงเครือ 

- - 10,000 10,000 10,000 1 คร้ัง ตลาดสดเทศบาล 
เชียงเครือผ่านการ
ตรวจประเมิน
สุขลักษณะตามหลัก
สุขาภิบาล 

กองสาธารณสุข 

2 การพัฒนาตลาดสด 
สู่มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ 

เพื่อพัฒนาตลาดสด
เทศบาลต าบลเชียงเครือ 
สู่มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ 

ตลาดสดเทศบาลต าบล
เชียงเครือ 

- - 10,000 10,000 10,000 1 คร้ัง ตลาดสดเทศบาล 
เชียงเครือผ่านเกณฑ์
การประเมินมาตรฐาน 

กองสาธารณสุข 

3 ก่อสร้างรั้วรอบบริเวณ 
ตลาดสดเทศบาลเชียงเครือ 

เพื่อให้มีอาณาเขตและ 
มีความปลอดภัยมากข้ึน 

-ก่อสร้างรั้ว คสล.รอบตลาด
สดฯ บริเวณฝั่งตะวันออก 
ยาว 190.00ม. สูง 2.00ม. 
 

- - - 437,000 - 1 แห่ง ตลาดสดเทศบาล
เชียงเครือมีความ
ปลอดภัย 

กองสาธารณสุข 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที ่4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและย่ังยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพลังงานแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
    4.1  แผนงานสาธารณสุข    
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
1 ประชาคมจัดท าเทศบัญญัติ 

ด้านสาธารณสุข 
เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการ
จัดท าเทศบัญญตัิท้องถ่ิน 

ประชุมยกร่างเทศบัญญัติ
ของท้องถ่ินด้าน
สาธารณสุข 

- - 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ80 มีเทศบัญญัติไวบ้ังคับ
ใช้ในท้องถิ่น 

กองสาธารณสุข 

2 พัฒนางานการแพทย ์ เพื่อพัฒนางานการแพทย ์ พัฒนาศักยภาพและ - - 30,000 30,000 30,000 1 คร้ัง เทศบาลต าบลเชียง กองสาธารณสุข 

 ฉุกเฉินเทศบาลต าบล ฉุกเฉินเทศบาลต าบล อบรมบุคลากร       เครอืด าเนินงานและ  

 เชียงเครือ เชียงเครือให้ได้มาตรฐาน        การแพทย์ฉุกเฉินมี  

          ประสทิธิภาพและได้
มาตรฐาน 

 

3 เยาวชนรุน่ใหม่ รู้ทัน  เพื่อให้เยาวชนและ หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน - - 20,000 20,000 20,000   1  คร้ัง เกิดความร่วมมือใน กองสาธารณสุข 

 รู้จักเลี่ยง ไม่เสี่ยงเอดส ์ ประชาชนเกิดความ สถานศึกษาหมู่บ้าน/       การปูองกันการแพร่  

   ตระหนักในการปูองกันโรค  ชุมชนร่วมรณรงคป์ูองกัน       ระบาดโรคเอดส์ของ  

  เอดส์และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ ์

โรคเอดส์และโรคติดต่อ 
ทางเพศสัมพนัธ ์

      หน่วยงานในพื้นที ่  
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
4 รวมพลัง ร่วมใจ ควบคุม เพื่อระดมพลังความร่วมมือ 1.ลดอัตราการปุวย - - 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 มีการควบคุมและก าจัด กองสาธารณสุข 
 ปูองกันโรคติดต่อจาก ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจาก ด้วยโรคไข้เลือดออก       แหล่งเพาะพันธุย์ุงลาย  
 ยุงลายพาหะน าโรค องค์กรภาครัฐและ

ประชาชนในการควบคุม 
ไม่เกิน 50 ต่อแสน
ประชากร 

      อย่างต่อเนื่องในทุก
ครัวเรือน โรงเรียน 

 

  และปูองกันโรคไข้เลือดออก 2.ลดอัตราปุวยตาย       ศาสนสถาน และ  

  ไข้ไวรัสซิก้า ด้วยโรคไข้เลือดออกไม่เกิน 
ร้อยละ 0.15 

      หน่วยงานต่างๆเกิดความ
เข้มแข็งในการ 

 

   3.ลดอัตราความชุก       ดูแลตนเองของชุมชน  

   ของลูกน ้ายุงลาย         

5 รณรงค์ฉีดวัคซีนปูองกัน
โรคพิษสุนัขบา้ 

1.เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคพิษ 
สุนัขและแมวซึ่งเป็นพาหะ
ส าคัญของโรคพิษสนุัข 
2.เพื่อควบคุมจ านวน
ประชากรสัตว์ที่เปน็พาหะ 
น าโรค 
 

1.ฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษ
สุนัขบา้ให้สุนัขและแมว 
อายุตั้งแต่ 2 เดือนขึ้นไป 
2.ฉีดยาคุมก าเนิด ให้สุนัข
และแมว  

- - 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ100 สัตว์เลี้ยงประเภทสุนัข
และแมวมีภูมิคุ้มกันต่อ
โรคพิษสุนัขบา้ และลด
อัตราการเสี่ยงการเกิด
โรคพิษสุนัขบา้ทั้งในคน
และสัตว ์

กองสาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
6 เยาวชนรุน่ใหม่รวมใจ 1.เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา นักเรียน นักศึกษาในเขต - - 20,000 20,000 20,000  ร้อยละ 80 1.นักเรียน นักศึกษา กองสาธารณสุข 

 ต้านภัยยาเสพติด มีความรู้ความเข้าใจ พื้นที่ต าบลเชยีงเครือ       มีความรู้ความเข้าใจ  

  เก่ียวกับภัยยาเสพติด        เก่ียวกับภัยยาเสพติด  

  2.เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา        2.นักเรียน นักศึกษา  

  เรียนรู้และรับรู้โทษของ        ได้ตระหนักและรบัรู้  

  ยาเสพติด        โทษของยาเสพติด  

   3.เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา        3.นักเรียน นักศึกษา  

  รู้จักวิธีการหลีกเลี่ยงจาก          ได้รู้จักวิธีการหลีก  

  ยาเสพติด        เลี่ยงจากยาเสพติด  

            

7 ปูองกันและแก้ไขปัญหา อบรมให้ความรู้ความเข้าใจ ประชาชนในเขตพื้นที ่ - - 60,000 60,000 60,000   1  คร้ัง การปูองกันและ ส านักปลัด 

 ยาเสพติด  ประชาชนในการปูองกัน ต าบลเชียงเครือ       ปราบปรามยาเสพติด  

  และแก้ไขปัญหายาเสพติด        ได้ผลอยา่งเป็นรปูธรรม  

  บ าบดัรักษาฟื้นฟ ู          
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
8 ส่งเสริมการออกก าลังกาย 1.ส่งเสริมใหผู้้สูงอายุมี ทดสอบสมรรถภาพ -  30,000 30,000 30,000 1  คร้ัง ผู้สูงอายุมสีุขภาพแข็งแรง กองสาธารณสุข 
 ผู้สูงวัย สุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกาย ร่างกาย         
   และจิตใจ          
  2.ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ใช ้          
  เวลาว่างให้เกิดประโยชน ์          
  และมีกิจกรรมร่วมกัน          

9 ร่วมใจปั่นจักรยานออก
ก าลังกายลดภาวะโลกร้อน 

1.เพื่อรณรงค์ส่งเสริมชักชวน  
ให้ประชาชนร่วมออกก าลัง  
กายด้วยการปัน่จักรยาน    
และลดภาวะโลกร้อน 
2.ส่งเสริมการรวมกลุ่ม 
นักปั่นร่วมกันจดักิจกรรม  
เพื่อสังคม 

ประชาชนในพื้นที่ต าบล
เชียงเครือ 

- - 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ80  1.ผู้เข้าร่วมโครงการมี
สุขภาพแข็งแรงและมี
ส่วนร่วมในการลดภาวะ
โลกร้อน 
2.มีกิจกรรมสร้างสรรค์
เพื่อสังคมจากการรวม 
กลุ่มของนักปั่นจักรยาน    

กองสาธารณสุข 

10 ประชาชนต าบลเชียงเครือ    เพื่อพัฒนาชุมชนให้มีศั  หมู่บ้านทัง้ 17 หมู่บ้าน - - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ80 มีชุมชนต้นแบบและ กองสาธารณสุข 

 ร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม ศักยภาพในการจัดการ        เป็นแหล่งเรียนรู้ใน  
   ทรัพยากรธรรมชาติและ        การจัดการทรัพยากร  
  สิ่งแวดล้อมอย่างมสี่วนร่วม        ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  
  และมีความพร้อมในการ          
  ยกระดับการท างานให้เป็น          
  แหล่งเรียนรู้ชุมชน          
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
11 พัฒนาชุมชนตน้แบบใน

การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เพื่อพัฒนาชุมชนให้มี
ศักยภาพในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างมสี่วนร่วม 
และมีความพร้อมในการ
ยกระดับการท างานให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ชุมชนตน้แบบ
หรือเป็นแบบอย่างการ
ปฏิบัติที่ดีแก่ชุมชนอืน่ 

หมู่บ้านตน้แบบ 1 แห่ง 
 

- - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ80 ชุมชนต้นแบบเปน็แหล่ง
เรียนรู้ในการจัดการ
ทรัพยากระรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

กองสาธารณสุขฯ 

12 ส่งเสริมงานประดษิฐ์จาก เพื่อเป็นการส่งเสริมค้นหา โรงเรียน 8 แห่งและ  - - 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 80 เกิดนวัตกรรมใหม่ใน กองสาธารณสุขฯ 
 วัสดุเหลือใช้ นวัตกรรมใหม่ในการ

อนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท าให้เห็นคุณค่า 

17 ชุมชน      ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

 การอนุรักษ์ธรรมชาติ
ประชาชนเห็นคุณค่า    
ในการน าวสัดุเหลือใช้ 

 

  ในการน าวสัดุเหลือใช้น า
กลับมาใช้ใหม่ลดปัญหา  

       น ากลบัมาใช้ใหม่ปูองกัน
การเกิดปัญหาขยะล้น    

 

  การก าจัดขยะที่ไมส่ามารถ        เมืองและโลกร้อน  
  น ามาจ าหนา่ยได ้          
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
13 โรงเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อม 1.เพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่

ความรู้ แนวทางการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม    
การคัดแยกขยะอินทรีย์และ
วัสดุเหลือทิ้ง โดยการน ากลบั 
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ใน
กระบวนการรีไซเคิลและการ
ย่อยสลายโดยไส้เดือนดิน 
2.เพื่อเป็นการปลูกฝงั
จิตส านึกในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ให้กับเยาวชน  
ในสถานศึกษา 
3.เพื่อกระตุ้นให้โรงเรียน
ด าเนินกิจกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 

โรงเรียน 1 แห่ง - - 54,000 54,000 54,000   1  คร้ัง เกิดการอนุรักษ์พลังงาน 
และทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

กองสาธารณสุขฯ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
14 อาหารและน า้ปลอดภัย    

ใส่ใจผู้บริโภค 
1.เพื่อควบคุมสุขลักษณะ   
ของสถานที่จ าหน่ายอาหาร   
ให้ปฏิบัติตามหลักสุขาภบิาล  
2.เพื่อตรวจสอบคุณภาพน ้า  
น ้าอุปโภค บริโภค เฝูาระวงั
คุณภาพน ้าที่ไมไ่ด้มาตรฐาน  
ซึ่งอาจก่อให้เกิดโรคติดต่อ   
จากน ้าเปน็สื่อ 

ตรวจคุณภาพผู้ประกอบ 
การร้านค้าแผงลอย ศูนย์
อาหาร  โรงอาหารและ   
ตู้น ้าหยอดเหรียญ 

- - 120,000 120,000 120,000 1  คร้ัง 1.ร้านค้าแผงลอย  ศนูย์
อาหาร โรงอาหารได้
มาตรฐานตามสุขาภิบาล
อาหาร 
2.ตู้หยอดเหรียญมี
คุณภาพและปลอดภัย 
ต่อผู้บริโภค 

กองสาธารณสุขฯ 

15 ผู้ประกอบการร่วมใจห่วงใย
คุ้มครองผู้บริโภค 

1.เพื่อให้ผู้ประกอบการ 
กิจการอันเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ มีความรู้และมีความ
ตระหนักถึงผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชาชน,ตนเอง
และสิ่งแวดล้อมที่เกิดจาก  
การประกอบกิจการ 
2.เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้เกิด
ความปลอดภัยจากการใช้
บริการในกิจการต่างๆ 

จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรูแ้ก่ผู้ประกอบการ
กิจการที่เป็นอันตราย  
ต่อสุขภาพ 

- - 20,000 20,000 20,000 1 คร้ัง 1.ผู้ประกอบการกิจการ  
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
มีความรู้ ความเข้าใจ 
เก่ียวกับเร่ืองการสุขา     
ภิบาลสิ่งแวดล้อมและ
ประกอบกิจการ          
โดยมุ่งเน้นใส่ใจสุขภาพ
ของประชาชน 
2.ประชาชนทั่วไปมีความ
ปลอดภัยจากการใช้
บริการ 

กองสาธารณสุขฯ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2564 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
16 ประเมินคุณภาพน ้าดื่ม 1.เพื่อประเมินสุขลักษณะ 1.ประเมินด้านสุขลักษณะ - - 110,000 110,000 110,000 ร้อยละ80 1.น ้าตู้หยอดเหรียญได้ กองสาธารณสุข 

 จากตู้หยอดเหรียญ ของตู้น ้าหยอดเหรียญ ของตู้น ้าดื่มหยอดเรียญ       รับการประเมินและผ่าน  

  ภายในเขตพื้นที ่ 2.เก็บตัวอย่างน ้าเข้า-       การรับรองมาตรฐาน  

  2.เพื่อประเมินคุณภาพน ้า
ก่อนและหลังจากตูน้ ้าดื่ม
หยอดเหรียญ 

ออกวิเคราะห์คุณภาพน ้า   
ด้านเคมีและแบคทีเรีย  
เบื้องต้นปีละ2คร้ัง 

      2.ประชาชนได้บริโภค  
น ้าสะอาด 

 

  3.เพื่อส ารวจพฤติกรรมของ 3.ส่งตรวจคุณภาพน า้ดื่ม         

  ประชาชนที่บริโภคน ้าดื่มจาก
ตู้น ้าดื่มหยอดเหรียญ 

ปีละ1คร้ัง(7พารามิเตอร์) 
4.อบรมผู้ดูแลตู้น ้าหยอด 

        

  4.เพื่อให้ผู้ประกอบการหรือ
ผู้ดูแลมีความรู้ในการดูแล 
ตู้น ้าหยอดเหรียญ 

เหรียญ 
5.ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับ 
ความปลอดภัยของการใช ้

        

  5.เพื่อประชาสัมพันธ์เก่ียวกับ
ความปลอดภัยของการใช้
บริการตู้น ้าหยอดเหรียญ
ให้กับประชาชน 
 

บริการตู้น ้าหยอดเหรียญ 
ให้กับประชาชน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2564 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

17 โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบา้ 

เพื่อขับเคลื่อนโครงการตาม
พระปณิธาน ศาสตราจารย์
พลเอกหญิง พลเรือหญิง พล
อากาศเอกหญิง สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอเจ้าฟูาจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมาร ี
กรมพระศรีสวางควัฒน์ 
วรขตัติยราชนารี 

-สัตว์ประเภทสนุัขและ 
แมวในเขตพื้นที่ต าบล  
เชียงเครือ 

- - 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80 สัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขและ
แมวมีภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษ
สุนัขบา้ และลดอัตรา     
การเสี่ยงการเกิดโรคพิษ
สุนัขบา้ทั้งในคนและสัตว ์

กองสาธารณสุขฯ 

18 โครงการพระราชด าร ิ
ด้านสาธารณสุขฯ 

เพื่อขับเคลื่อนโครงการ
พระราชด าริด้านสาะรณสุข 
ให้ประชาชนมีสุขภาพ
สมบูรณ์แข็งแรง 

-อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน 17 หมู่บ้าน 

- - 340,000 340,000 340,000 ร้อยละ80 ประชาชนได้รับบริการ  
ด้านสาธารณสุข 
อย่างทั่วถึง 

กองสาธารณสุขฯ 

19 ทดสอบปริมาณน า้และ 
การวิเคราะห์คุณภาพน ้า 

เพื่อประเมินคุณภาพน า้และ
วิเคราะห์คุณภาพแหล่งน ้า 
ตรวจวัดคุณภาพน า้ประปา 
เพื่อให้ได้มาตรฐาน 

 -จัดฝึกอบรมตามโครงการ  
 จ านวน 1 คร้ัง 

- - 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ80 ประชาชนมีน า้ใช้อุปโภค 
บริโภคที่สะอาด ผ่าน
การรับรองมาตรฐาน  

กิจการประปา 
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4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  4.2  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 2564 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
1 ค่าธรรมเนียมในการก าจัด เพื่อจ่ายค่าธรรมเนียมในการ  จ่ายค่าธรรมเนียมในการ - - 1,200,000 1,400,000 1,600,000 ร้อยละ100 ต าบลเชียงเครือมีสถานที ่ กองสาธารณสุขฯ 
 ขยะมูลฝอย ก าจัดขยะมูลฝอย  ก าจัดขยะมูลฝอยให้กับ  

 ทต.ท่าแร่ 

      ก าจัดขยะ  

2 จัดการขยะอันตราย การส่งเสริมเครือข่ายในการ 
คัดแยกขยะอันตรายออกไป
ก าจัดด้วยวิธีการที่เหมาะสม 

1.ประชุมเครือข่ายเพื่อ
แลกเปลี่ยน เรียนรู ้
2.ออกหน่วยเชิงรุกใน
ชุมชน เพื่อกระตุ้น  
3.ตั้งจุดดักรับขยะพิษและ
เก็บรวบรวมตามแผน 
4.ส่งก าจดัอย่างถูกวิธ ี 
5.บันทึกสถิติและสรุปผล 

- - 30,000 30,000 30,000 1 คร้ัง 1.ลดปริมาณขยะ  
อันตรายต้องน าไปทิ้ง   
ยังที่ฝังกลบ 
2.ลดปญัหาการปนเปื้อน
ของขยะพิษ 
 

กองสาธารณสุขฯ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

3 สร้างเครือข่ายคัดแยกขยะ เพื่อสร้างแนวร่วมคัดแยกขยะ 
ร้านรับซื้อของเก่าซาเล้ง 

-ประชุมแลกเปลี่ยน
แนวทางเครือข่ายร้านรบั
ซื้อของเก่า 
-อบรมให้ความรู้ด้าน 
อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย/กฎหมาย  
-รวบรวมสถิติการคัด
แยกขยะ ของเก่า 
-ประเมินมาตรฐานร้านค้า
ของเก่าและมอบปูาย  
ร้านรีไซเคิล ซาเลง้
มาตรฐาน (ร้านรบัซื้อ 
ของเก่าสีเขียว)  
 
 

- - 10,000 10,000 10,000 1 คร้ัง 1.เกิดเครือข่ายร้านรับซื้อ
ของเก่าและซาเล้ง 
2.ร้านรับซื้อของเก่า     
ได้มาตรฐานร้านรีไซเคิล 

กองสาธารณสุขฯ 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
   4.3  แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
1 ปลูกต้นไม้ประจ าปีของชาต ิ เพื่อเพิม่พื้นที่สีเขียวมีความ เขตพื้นที่ต าบลเชียงเครือ - - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ80  ในเขตต าบลมีพืน้ที ่ กองส่งเสริม 
 คืนธรรมชาติสูท่้องถิ่น อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่ง        สีเขียวเพิ่มมากข้ึน การเกษตร 
 เฉลิมพระเกียรติ อาหารธรรมชาติและ          
  ลดมลพิษ          

2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) 
 

เพื่อสร้างความเข้าใจและ
ตระหนักถึงความส าคัญของ
ทรัพยากรต่างๆที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่นเพื่อให้มีการร่วมคิด
ร่วมปฏิบัติน าผลประโยชน์  
มาสู่ประชาชน 

เขตพื้นที่ต าบลเชียงเครือ - - 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ80 มีฐานทรัพยากรท้องถิ่น
และบริหารจัดการ  
เรียนรู้งานฐานทรัพยา 
กร ธรรมชาติ 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

3 โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ในชุมชนดาวล้อมเดือน 

เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ทางธรรมชาติและเพิ่มพืน้ที่ 
ปุาสีเขียว 

จัดกิจกรรมอบรมและ
ส่งเสริมการปลูกปาุชุมชน  
จ านวน 1 ครั้ง  

- - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ80 ในเขตต าบลมีพืน้ที ่
สีเขียวเพิ่มมากข้ึน 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

 



83 
 

 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
   4.4  แผนงานงบกลาง 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
1 สมทบกองทุนหลักประกัน

สุขภาพระดับท้องถิ่น 
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม 
การจัดการในด้านการสร้าง
เสริมสุขภาพการปูองกันโรค
และฟื้นฟสูมรรถภาพใน
ท้องถิ่นอย่างครอบคลุม 
และทั่วถึง 

-อุดหนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพต าบล 

- - 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ80  ประชาชนได้รับบริการ
ด้านสาธารณสุขอย่าง
ทั่วถึง 

กองสาธารณสุขฯ 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมภิบาลและความม่ันคง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
   5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
1 อบรมให้ความรู้เก่ียวกับ เพื่ออบรมให้ความรู้ความ ประชาชนในพื้นที่ต าบล - - 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ80 ประชาชนมีความรู ้ ส านักปลัด 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น เข้าใจเกี่ยวกับแผนพัฒนา เชียงเครือ ผู้ใหญ่บ้าน       ความเข้าใจในการ  
  ท้องถิ่น ก านัน สมาชิกสภาฯ       จัดท า/เพิ่มเติมแผนฯ  

2 ประชาคมจัดท าเทศบัญญัต ิ เพื่อจัดท าเทศบัญญัต ิ จัดประชาคมหมู่บ้าน/ - - 20,000 20,000 20,000 1  ครั้ง มีเทศบัญญัติท้องถ่ิน ส านักปลัด 
 ท้องถิ่น ท้องถิ่น ต าบลในการจัดท า       ไว้ใช้ในการด าเนินงาน  
   เทศบัญญัติท้องถิ่น       ของเทศบาล  

3 ขับเคลื่อนสร้างพลเมืองดี เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน จัดกิจกรรมส่งเสริม - - 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ80 ประชาชนมีความรู ้ ส านักปลัด 
 วิถปีระชาธิปไตย เป็นพลเมืองดีตามระบอบ ความรูเ้พื่อเสริมสร้าง      ของผู้เข้า ความเข้าใจการด าเนิน  
  ประชาธิปไตย พลเมืองดีตามระบอบ      ร่วมกิจ ชีวิตตามแบบ  
   ประชาธิปไตย      กรรม ประชาธิปไตย  

4 อบรมให้ความรู้งานทะเบยีน เพื่อให้ส่งเสริมใหค้วามรู ้ จัดอบรมตามโครงการฯ - - 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ80 ประชาชนมีความรู ้ ส านักปลัด 
 ราษฎรและบัตรประจ าตวั เก่ียวกับทะเบียนราษฎร ให้กับประชาชนทัว่ไป      ของผู้เข้า เก่ียวกับทะเบียน  
 ประชาชน และบัตรประจ าตัวประชาชน       รับการ

อบรม 
ราษฎรแ์ละบัตร
ประชาชนเพิ่มข้ึน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
5 ฝึกอบรมเพื่อสร้างทัศนคต ิ -เพื่อเสริมสร้างความรัก ประชาชน 17 หมู่บ้าน - - 50,000 50,000 50,000 1  คร้ัง ประชาชนมีความรัก ส านักปลัด 
 และจิตส านึกที่ดงีามในการ ความสามัคคี ปกปูองเทดิทูน  ฝึกอบรมตามโครงการ       ความสามัคคี ปกปูอง  
 อยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท ์ สถาบนัพระมหากษัตริย ์        เทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย์ 
 

6 โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภา เพื่อให้การเตรียมการเลือกตั้ง เตรียมการเลือกตั้ง - - 800,000 800,000 800,000 1  คร้ัง ประชาชนไปใช้สิทธ ิ ส านักปลัด 
 ท้องถิ่นและผูบ้ริหารท้องถิ่น ของเทศบาลเป็นไปดว้ยความ เขตพื้นที่ทั้ง 17 หมู่บ้าน       ในการเลือกตั้งด้วย  
   เรียบร้อย สุจริตโปร่งใส         ความสุจริต โปร่งใส  

7 อบรมเพื่อพัฒนาผูน้ าหมู่บา้น เพื่อส่งเสริมให้หมู่บ้านมี จัดอบรมคณะกรรมการ - - 20,000 20,000 20,000 1  คร้ัง คณะกรรมการหมู่บ้าน ส านักปลัด 
 ในการขับเคลื่อนแผนชุมชน ความรู้ ความเข้าใจในการ   หมู่บ้านตามโครงการ       มีความรู้ในการจัดท า  
  จัดท าแผนชุมชนมากยิ่งขึ้น จ านวน  1  ครั้ง       แผนมากข้ึน  

8 ฝึกอบรมและเพิ่มประสทิธิภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน จัดฝึกอบรมตาม - - 300,000 300,000 300,000 1  ครั้ง บุคคลในสังกัดเทศบาล ส านักปลัด 
 การปฏิบัติงานของผูบ้ริหาร การปฏิบัติงานของผูบ้ริหาร โครงการฯจ านวน 1คร้ัง       มีความรู้ในการปฏิบัต ิ  
 สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล สมาชิกสภาฯ  พนักงาน        งานเพิ่มมากขึ้น  
 และพนักงานจา้ง เทศบาลและพนักงานจา้ง          
  มีประสิทธิภาพมากข้ึน          

9 ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จัดฝึกอบรมตามโครงการ - - 200,000 200,000 200,000 1 คร้ัง บุคลากรในสงักัด ส านักปลัด 
 บุคลากรในการปฏบิัติงาน บุคลากรสังกัดเทศบาล จ านวน 1 คร้ัง       เทศบาลมปีระสิทธภาพ  
 (การสร้างทีมงานมุ่งสู่ความ ในการปฏิบัติงาน        ในการปฏิบัติงานเพิ่ม  
 ส าเร็จ)         มากข้ึน  
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ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

10 อบรมเชิงปฏิบัติการ ให้คณะกรรมการรู้หลักการ - ทั้ง  17  หมู่บ้าน - - 90,000 90,000 90,000 1  คร้ัง คณะกรรมการบริหาร กองช่าง 
 คณะกรรมการบริหารระบบ บริหารกิจการได้อย่างถูกต้อง        กิจการระบบประปา  

 ประปาหมู่บ้าน         หมู่บ้านมีสามารถ
บริหาร 

 

11 ปูองกันและปราบปราม อบรมให้ความรู้ในการ จัดกิจกรรมอบรมให้ - - 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ80 ลดปัญหาการทจุริต ส านักปลัด 
 การทุจริตคอรัปชั่น ปูองกันและปราบปราม ความรู้แก่ประชาชนใน      ของผู้เข้า และคอรัปชั่นได้เพิ่ม  
  การทุจริตคอรัปชั่น การปูองกันและปราบ 

ปรามการทุจริตคอรัปชัน่ 
     ร่วม

กิจกรรม 
มากข้ึน  
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5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
   5.2   แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
1 ปูองกันและลดอุบัติเหตุ เพื่อปูองกันและแก้ไข จัดตั้งจุดตรวจภายใน - - 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ80 ลดปัญหาอุบัติเหต ุ ส านักปลัด 
 ทางถนน อุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วง พื้นที ่1 แห่ง จ านวน       ทางถนนในชว่ง  
  เทศกาลต่าง ๆ   2 คร้ัง       เทศกาลต่างๆ  

2 ฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกนั เพื่อฝึกอบรมและเพิ่ม     จัดฝึกอบรมตามโครงการ - - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ80 สมาชิกอาสาสมัคร ส านักปลัด 
 ภัยฝุายพลเรือน(อปพร.) จ านวนอาสาสมัครปูองกัน  จ านวน 1 ครั้ง/ป ี       อปพร.มีศักยภาพ  
  ภัยฝุายพลเรือน (อปพร.)        ในการท างานได้อย่าง  
          มีประสิทธิภาพมากข้ึน  

3 ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน 
(อปพร.) 

เพื่ออบรมทบทวนความรู้   
ให้อาสมัครปูองกันภัย 
ฝุายพลเรือน(อปพร.) 

จัดฝึกอบรมตามโครงการ 
จ านวน 1คร้ัง 

- - 180,000 180,000 180,000 ร้อยละ80 อาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือนมีความรู ้ 
ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสทิธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น 

ส านักปลัด 

4 ประชุมอบรม และสัมมนา 
เพื่อเพิ่มศักยภาพสมาชิกอาสา 
สมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน 
(อปพร.) 

เพื่อประชุมอบรมและสัมมนา
เพิ่มศักยภาพสมาชิกอาสา 
สมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน
(อปพร.) 

จัดประชุมอบรมและ
สัมมนาตามโครงการ 
จ านวน 1 ครั้ง 

- - 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ80 สมาชิกอาสาสมัคร  
อปพร.มีศักยภาพ 
ประสิทธิภาพในการ
ท างานมากข้ึน 

ส านักปลัด 
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ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รบัผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
5 ซ้อมแผนอพยพและระงบั

อัคคีภัย ในบา้นเรือน อาคาร 
หอพัก 

เพื่อเป็นการปูองกันอัคคีภัย
เบื้องต้นให้กับนักศึกษา 
ประชาชนในเขตพื้นที่ต าบล
เชียงเครือ 

จัดฝึกอบรมตามโครงการ 
นักศึกษา  ประชาชน   
เจ้าของหอพัก ร้านค้า
ผู้ประกอบการ จ านวน   
1  ครั้ง 

- - 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ80 ประชาชนมีความรู้ ใน
การปูองกันและระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้นได ้

ส านักปลัด 

6 สาธิตให้ความรู้การใช้ถัง
ดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งและ
ระงับเหตุอัคคีภัยเบื้องต้น
ให้กับสถานศึกษา 

เพื่ออบรมให้ความรู้การใช้ 
ถังดับเพลิงและระงับเหตุ
อัคคีภัยเบื้องต้นให้กับ
สถานศึกษา 

โรงเรียนในเขตพื้นที่
ต าบลเชียงเครือ 

- - 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ80 นักเรียนมีความรู้ใน
การใช้ถังดับเพลิงและ
ปูองกันอัคคีภัย 

ส านักปลัด 

7 เฝูาระวังตั้งดา่นตรวจสกัด เพื่อเฝูาระวังรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในเขตพื้นที่
ต าบลเชียงเครือ 

ตั้งด่านตรวจสกัดตาม
โครงการฯ 

- - 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ80 ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สินมากข้ึน 

ส านักปลัด 

8 ยุวเทศกิจจิตอาสา เพื่อให้นักเรียน เยาวชนมี
จิตส านึกรักถ่ินที่อยู่ มีส่วน
ร่วมในการเฝูาระวังดูแล
ปูองกันอันตรายในเขตชุมชน 

นักเรียน เยาวชนในเขต
พื้นที่ต าบลเชยีงเครือ    
จ านาน 50 คน 

- - 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ80 นักเรียน เยาวชนมี
จิตส านึกรักชุมชน 
ตระหนักถึงอันตราย
รอบตัว 

ส านักปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
9 ฝึกอบรมสร้างเครือข่ายเทศกิจ

ดูแลรักษาชุมชน หมู่บา้นน่าอยู่ 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
มีจิตส านึกรักชุมชนที่อยู่ 
อาศัยมีส่วนร่วมในการเฝาู
ระวังอัตรายในชุมชน 

ผู้น าชุมชน อปพร.   
ประชาชนในต าบลเชยีง
เครือ จ านวน 50 คน 

- - 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ80 ประชาชนมีจิตส านึก
รักชุมชนและมีส่วน
ร่วมในการดูและ
ปูองกันอัตราย 

ส านักปลัด 

10 ชุมชนปลอดภัยห่างไกล
อาชญากรรมและยาเสพติด 

เพื่อเฝูาระวังและปูองกันการ
แพร่ระบาดยาเสพติดในเขต
ชุมชนต าบลเชียงเครือ 

ตั้งหน่วยเฉพาะกิจใน
ระดับต าบล ต ารวจ 
เจ้าหน้าที่ฝาุยปกครอง 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อปพร.
และจิตอาสา 

- - 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ80 ชุมชนมีความปลอดภัย
และห่างไกลจาก       
ยาเสพติด 

  ส านักปลัด 
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5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
   5.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
1 ขยายเขตระบบเสียงตามสาย 

ภายในหมู่บ้าน หมู่ 1-17 
เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน
รับทราบข้อมูลข่าวสารได้
อย่างทั่วถึง 

-ขยายเขตระบบเสียง  
ตามสายภายในหมู่บา้น 
หมู่ 1-17 

- - 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ประชาชนในหมู่บ้าน
ได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารได้ทั่วถึง 

กองสวัสดิการฯ 
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5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
 5.4  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
1 ก่อสร้างสนามกีฬาพร้อม

อุปกรณก์ีฬา หมู่ 13 
เพื่อให้ประชาชนมสีถานที่
ออกก าลังกายใช้เวลาวา่ง
ให้เกิดประโยชน์และรู้รัก
สามัคค ี

-หมู่ 13 ก่อสร้างสนามกฬีา 
พร้อมอุปกรณ์กีฬา ขนาด 
20.00 x ยาว 20.00 เมตร 

- - - 250,000 - 1 แห่ง ประชาชนมีสถานที่
ออกก าลังกายและ
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์

กองช่าง 
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5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
   5.5  แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
1 ปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลาง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน ์ ปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะ - - 100,000 100,000 100,000 1  คร้ัง เกาะกลางถนนและ กองส่งเสริม 

 ถนนและสภาพแวดล้อม เกาะกลางถนนและสภาพ กลางถนนและสภาพ         สภาพแวดล้อม การเกษตร 

 ภายในส านักงานเทศบาล แวดล้อมของส านักงาน แวดล้อมของส านักงาน       ทต.เชียงเครือ สะอาด  

 ต าบลเชียงเครือ ทต.เชียงเครือ ให้สวยงาม  
น่าอยู่นา่มอง สะอาดร่มร่ืน 

ทต.เชียงเครือ       สวยงาม น่าอยูน่่ามอง  

2 ขุดลอกล าห้วยม่วง หมู่ 6 เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน ้าที่
กักเก็บน ้าไว้ใช้ในการเกษตร
ในฤดูแล้งอย่างเพียงพอ 

-หมู่ 6 ขุดลอกล าห้วยม่วง 
กว้าง 6.00ม.ยาว1,200ม. 
-หมู่ 6 ขุดลอกสระหลวง 
กว้าง40.00ม.ยาว40.00ม. 

- 
 
- 

- 
 
- 

475,000 
 
- 

- 
 

350,000 

- 
 
- 

1 แห่ง 
 

1 แห่ง 

ประชาชนมีแหล่งน า้ที่
เก็บกักน ้าไว้ใช้ใน 
การเกษตร 

กองช่าง 

3 ขุดลอกหนองสาธารณะ  
หมู่ 16 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน ้าที่
กักเก็บน ้าไว้ใช้ในการเกษตร
ในฤดูแล้งอย่างเพียงพอ 

-หมู่ 16 ขุดลอกหนอง 
สาธารณะ กว้าง30.00ม.
ยาว40.00ม. 
-หมู่ 16 ขุดลอกคลองน ้า 
กว้าง4.00ม.ยาว1,200ม. 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

400,000 
 
 
- 

- 
 
 

180,000 

- 
 
 
- 

1 แห่ง 
 
 

1 แห่ง 

ประชาชนมีแหล่งน า้ที่
เก็บกักน ้าไว้ใช้ใน  
การเกษตร 

กองช่าง 

4 ขุดลอกล าห้วยขีน  หมู่ 2 เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน ้าที่
กักเก็บน ้าไว้ใช้ในการเกษตร
ในฤดูแล้งอย่างเพียงพอ 

-หมู่ 2 ขุดลอกล าห้วยขีน 
กว้าง 8.00ม.ยาว1,300ม. 

- - 500,000 500,000 500,000 1 แห่ง ประชาชนมีแหล่งน า้ที่
เก็บกักน ้าไว้ใช้ใน 
การเกษตร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
5 ขุดลอกแหล่งน ้า หมู่ 4 เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน ้าที่

กักเก็บน ้าไว้ใช้ในการเกษตร
ในฤดูแล้งอย่างเพียงพอ 

 -หมู่ 4 ขุดลอกอ่างเก็บน ้า     
 หนองหอย  
 -หมู่ 4 ขุดลอกล าห้วย  
 หนองหอย 
-หมู ่4ขุดลอกล าหว้ยหนองฮี   
 กว้าง6.00ม.ยาว900.00ม. 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

- 
 

477,000 
 

390,000 

3,000,000 

 
477,000 

 
- 

- 
 

477,000 
 
- 

1 แห่ง 
 

1 แห่ง 
 

1 แห่ง 

ประชาชนมีแหล่งน า้ที่
เก็บกักน ้าไว้ใช้ใน 
การเกษตร 

กองช่าง 

6 ขุดลอกหนองน ้าคึกฤทธิ์ หมู่ 5 เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน ้าที่
กักเก็บน ้าไว้ใช้ในการเกษตร 

 -หมู่ 5ขุดลอกหนองคึกฤทธิ์  
 กว้าง40.00ม.ยาว50.00ม. 

- - 499,000 - - 1 แห่ง ประชาชนมีแหล่งน ้าที่เกบ็
กักน ้าไว้ใช้ในการเกษตร 

กองช่าง 

7 ขุดลอกหนองน ้าสาธารณะ  
หมู่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน ้าที่
กักเก็บน ้าไว้ใช้ในการเกษตร
ในฤดูแล้งอย่างเพียงพอ 

-หมู่ 8ขุดลอกสระหนองใหญ่   
 กว้าง40.00ม.ยาว60.00ม. 
 -หมู่ 8 ขุดลอกหนองอีเลิง  
 กว้าง40.00ม.ยาว80.00ม. 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 

472,000 

500,000 
 
- 

- 
 
- 

1 แห่ง 
 

1 แห่ง 

ประชาชนมีแหล่งน า้ที่
เก็บกักน ้าไว้ใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

    -หมู่ 8 ขุดลอกคันคูดิน  
 หนองเตือง  

- 
 

- - 
 

- 
 

200,000 1 แห่ง  กองช่าง 

8 ขุดลอกหนองน ้าสาธารณะ
ประโยชน์ หมู่ 12 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน ้าที่
กักเก็บน ้าไว้ใช้ในการเกษตร
ในฤดูแล้งอย่างเพียงพอ 

 -หมู่12ขุดลอกหนองบัวน้อย      
 กว้าง40.00ม. ยาว40.00ม. 
 -หมู่ 12 ขุดลอกล าห้วย  
 หนองหญ้าปล้อง กว้าง 
 4.00ม. ยาว 1,100 ม. 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 

420,000 

500,000 
 
- 

- 
 
- 

1 แห่ง 
 

1 แห่ง 

ประชาชนมีแหล่งน า้ที่
เก็บกกัน ้าไว้ใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 
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9 ขุดลอกคลองส่งน ้า หมู่ 13 เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน ้าที่
กักเก็บน ้าไว้ใช้ในการเกษตร
ในฤดูแล้งอย่างเพียงพอ 

-หมู่13 ขุดลอกคลอง       
ส่งน า้ กว้าง 4.00ม. ยาว 
150.00ม. 

- - - 300,000 - 1 แห่ง ประชาชนมีแหล่งน า้ที่
เก็บกักน ้าไว้ใช้ใน  

กองช่าง 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
10 ขุดลอกสระน ้าสาธารณะ

ประโยชน์ หมู่ 14 
เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน ้าที่
กักเก็บน ้าไว้ใช้ในการเกษตร
ในฤดูแล้งอย่างเพียงพอ 

-หมู่ 14 ขุดลอกสระน ้า
สาธารณะประโยชน์ กว้าง
50.00ม. ยาว70.00ม. 

- - 426,000 - - 1 แห่ง ประชาชนมีแหล่งน า้ที่
เก็บกักน ้าไว้ใช้ใน 
การเกษตร 

กองช่าง 

11 ขุดลอกหนองใหญ่ หมู่ 15 เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน ้าที่
กักเก็บน ้าไว้ใช้ในการเกษตร
ในฤดูแล้งอย่างเพียงพอ 

-หมู่ 8 ถึง หมู่ 15 ขุดลอก
หนองใหญ่ กว้าง40.00ม. 
ยาว60.00ม. ลึก3.00ม. 

- - - 500,000 - 1 แห่ง 
 
 

ประชาชนมีแหล่งน า้ที่
เก็บกักน ้าไว้ใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

12 ขุดลอกล าห้วยม่วง  เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน ้าที่
กักเก็บน ้าไว้ใช้ในการเกษตร
ในฤดูแล้งอย่างเพียงพอ 

-หมู่ 1 ขุดลอกห้วยม่วง 
กว้าง 6.00ม. ยาว 900ม. 
-หมู่ 6 ขุดลอกห้วยม่วง 
กว้าง 6.00ม. ยาว 900ม. 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

492,000 
 

492,000 

- 
 
- 

1 แห่ง 
 

1 แห่ง 

ประชาชนมีแหล่งน า้ที่
เก็บกักน ้าไว้ใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

   -หมู่ 9 ขุดลอกห้วยม่วง 
กว้าง6.00ม. ยาว1,050ม. 

- - 494,000 494,000 - 1 แห่ง 
 

  

   -หมู่ 14 ขุดลอกห้วยม่วง 
กว้าง6.00ม. ยาว1,050ม. 

- - - 494,000 - 1 แห่ง   

13 ขุดลอกแหล่งน ้าสาธารณะ
ประโยชน์ หมู่ 9 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน ้าที่
กักเก็บน ้าไว้ใช้ในการเกษตร
ในฤดูแล้งอย่างเพียงพอ 

-หมู่ 9 ขุดลอกหนองน ้า
สาธารณะประโยชน์ 1 แห่ง 
-หมู่ 9 ขุดลอกหนองสะโน 
1 แห่ง 

- 
 
- 
 

- 
 
- 
 

395,000 
 

116,000 
 

- 
 
- 
 

- 
 
- 
 

1 แห่ง 
 

1 แห่ง 
 

ประชาชนมีแหล่งน า้ที่
เก็บกักน ้าไว้ใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 
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-หมู่ 9ขุดลอกสระน ้าระบบ
ประปาหมู่บ้าน 1 แห่ง 
-หมู่ 9ขุดลอกหนองวังม่วง 
1 แห่ง 

- 
 
- 

- 
 
- 

1,129,000 
 

395,000 

- 
 
- 

- 
 
- 

1 แห่ง 
 

1 แห่ง 

 

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
   5.6   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง
พาราแอลฟัลทต์ิกคอนกรีต 
รหัสทางหลวงท้องถ่ิน  
สน.ถ12-020 หมู่ 14 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป
มาและลดอุบัติเหตุ 

-หมู่14 สายปุาช้าดอนจาน
เชื่อมทางเข้าม.เกษตรฯ 
กว้าง5.00ม.ยาว1,635.00  
ม.หนา0.04ม.พื้นที่ผิวจรา 
จรไม่น้อยกว่า8,175ตร.ม. 

- 3,480,000 - - - ร้อยละ80 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

2 ปรับปรุงบ่อพักท่อระบายน ้า 
ในถนนสายบา้นดอนเชียงคูณ
หมู่ 5 รหัสทางหลวงท้องถ่ิน 
สน.ถ. 12-001  

เพื่อให้การระบายน า้ได้อย่าง
รวดเร็วและไม่ก่อให้เกิดน ้า
ท่วมขัง 

-หมู่ 5 ปรับปรุงบ่อพักท่อ
ระบายน ้าในถนนสายบ้าน
ดอนเชียงคูณ รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น สน.ถ.12-
001 จ านวน  21 บ่อ 

- 26,600 - - - ร้อยละ80  สามารถระบายน ้าได้   
 อย่างรวดเร็วและ 
 ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1 เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวกสบาย 

-หมู่ 1 รพ.สต.เชียงเครือ
โพธิ์ชัย กวา้ง 5.00ม. 
ยาว 105.00ม. 

- 
 
 

242,000 
 
 

- - - ร้อยละ80 
 
 

ประชาชนสัญจรไปมา
ด้วยความสะดวดสบาย 

กองช่าง 
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4 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2 เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
ด้วยความสะดวกสบาย 

-หมู่ 2 สายบ้านโพนสวาง
เชื่อมบ้านโนนเบ็ญ กว้าง
5.00ม. ยาว 60.00ม. 

- 180,000 - - - ร้อยละ 80 ประชาชนสัญจรไปมา
ด้วยความสะดวกสบาย 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
5 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา

ด้วยความสะดวกสบาย 
-หมู่ 3 ข้างบ้านนางบุญยงั
ถึงบ้านนางล าไย กวา้ง
4.00ม. ยาว 80.00ม. 

- 190,000 - - - ร้อยละ 80 ประชาชนสัญจรไปมา
ด้วยความสะดวกสบาย 

กองช่าง 

6 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4 เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
ด้วยความสะดวกสบาย 

-หมู่ 4 บ้านหนองหอย
เชื่อมบ้านหนองหอยใหม่ 
หมู่ 17 กว้าง 4.00ม. 
ยาว 74.00ม. 

- 176,000 - - - ร้อยละ 80 ประชาชนสัญจรไปมา
ด้วยความสะดวกสบาย 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
ด้วยความสะดวกสบาย 

-หมู่ 5 สายรอบหมู่บ้าน  
กว้าง 4.00ม. 
ยาว 70.00ม. 

- 167,000 - - - ร้อยละ 80 ประชาชนสัญจรไปมา
ด้วยความสะดวกสบาย 

กองช่าง 

8 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6 เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
ด้วยความสะดวกสบาย 

-หมู่ 6 ภายในหมู่บ้าน  
กว้าง 3.50ม. 
ยาว 80.00ม. 

- 162,000 - - - ร้อยละ 80 ประชาชนสัญจรไปมา
ด้วยความสะดวกสบาย 

กองช่าง 

9 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7 เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
ด้วยความสะดวกสบาย 

-หมู่ 7 ภายในหมู่บ้าน  
สายไชยปราณี ซอย 1
กว้าง3.00ม.ยาว104.00ม. 
พร้อมวางท่อระบายน ้า 
คสล. 

- 183,000 - - - ร้อยละ 80 ประชาชนสัญจรไปมา
ด้วยความสะดวกสบาย 

กองช่าง 

10 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 11 เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
ด้วยความสะดวกสบาย 

-หมู่ 11 สายวัดโนนเบ็ญฯ
ถึงรร.ศิริราษฎร์ฯ กว้าง
4.00ม. ยาว 90.00ม. 

- 209,000 - - - ร้อยละ 80 ประชาชนสัญจรไปมา
ด้วยความสะดวกสบาย 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
11 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 12 เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา

ด้วยความสะดวกสบาย 
-หมู่ 12 ถนนสายรัตนะ
สันติธรรม กว้าง 4.00ม. 
ยาว 70.00ม. 

- 167,000 - - - ร้อยละ 80 ประชาชนสัญจรไปมา
ด้วยความสะดวกสบาย 

กองช่าง 

12 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 13 เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
ด้วยความสะดวกสบาย 

-หมู่ 13 สายวัดโพธิ์ศรี
เชื่อมถนนรอบหนองหาร 
กว้าง 4.00ม.  
ยาว 70.00ม. 

- 167,000 - - - ร้อยละ 80 ประชาชนสัญจรไปมา
ด้วยความสะดวกสบาย 

กองช่าง 

13 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 14 เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
ด้วยความสะดวกสบาย 

-หมู่ 14 สายดอนหอเชื่อม
ม.เกษตรศาสร์ฯ  กว้าง 
4.00ม. ยาว 80.00ม. 

- 190,000 - - - ร้อยละ 80 ประชาชนสัญจรไปมา
ด้วยความสะดวกสบาย 

กองช่าง 

14 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 17 เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
ด้วยความสะดวกสบาย 

-หมู่ 17บ้านหนองหอย
ใหม่เชื่อมบ้านปาุหว้าน  
กว้าง4.00ม. ยาว70.00ม. 
พร้อมวางท่อระบายน ้า 
คสล.  

- 167,000 - - - ร้อยละ 80 ประชาชนสัญจรไปมา
ด้วยความสะดวกสบาย 

กองช่าง 

15 ปรับปรุงผนังปูองกันตลิง่ 
คอสะพานขา้มล าห้วยลาก  
หมู่ 17 

เพื่อปูองกันน ้ากัดเซาะของ 
น ้าและปูองกันตลิ่งพัง  

-หมู่ 17 ปรับปรุงตลิ่งล า     
ห้วยลาก โดยเรียงกล่อง   
เกเบี้ยน ขนาดกว้าง1.00ม. 
ยาว 2.00ม. สูง 1.00ม.
จ านวน 2 แถว พร้อมเรียง
หินภูเขาผนังตลิง่ 

- 350,000 - - - ร้อยละ80 สะพานมีความมัน่คง
แข็งแรงและมีความ
ปลอดภัยในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
16 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง

ภายในหมู่บ้าน หมู่ 1-17 
เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจรไป
มาและลดอุบัติเหตุ 

-ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน
ลูกรังภายในหมู่บ้าน 
หมู่ 1-17 

- - 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ80 ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

17 ติดตั้งไฟฟาูส่องสว่างสาธารณะ 
หมู่ 1-17 

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัยพ์สนิและการสัญจร 
ไปมาความสะดวกสบาย 

- ติดตั้งไฟฟาูส่องสว่าง
สาธารณะ ภายในหมูบ่้าน 
หมู่ 1-17 

- 
 

- 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ80 มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สนิการสัญจร
ไปมาสะดวกสบาย 

กองช่าง 

18 ก่อสร้างร่องระบายน ้า 
หมู่ 1 

เพื่อให้การระบายน า้ได้อย่าง
รวดเร็วและไม่ก่อให้เกิดน ้า
ท่วมขัง 

-หมู่ 1 สายกลางหมู่บา้น 
1)ก่อสร้างร่องระบายน ้า 
คสล. กว้าง0.40ม. 
ยาว165.00ม. 

- - 497,000 - - ร้อยละ80  สามารถระบายน ้าได้   
 อย่างรวดเร็วและ 
 ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

   2)วางท่อระบายน า้ข้าง
ถนน พร้อมบ่อพัก 

        

19 ขยายผิวจราจรถนนคสล.  
หมู่ 2 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกสบาย 

-หมู่2 ภายในหมู่บ้านขยาย
ผิวจราจรเพิ่มกว้างข้างละ
1.00ม.ยาว 273.00ม. 

- - 385,000 - - ร้อยละ80 ประชาชนสัญจรไปมา
ด้วยความสะดวกสบาย 

กองช่าง 

20 ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน
แบบผิวดนิ ขนาดใหญ่มาก  
หมู่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมนี ้าใช้
อุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง 

-หมู่ 1 วางท่อขยายเขต
ระบบประปา ขนาดØ 2” 
ยาว 5,000 ม. 

- - 500,000 - - ร้อยละ80 ประชาชนมีน า้ใช้
อุปโภค-บริโภคอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

21 ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน
แบบผิวดนิ ขนาดใหญ่มาก  
หมู่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมนี ้าใช้
อุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง 

-หมู่ 5 วางท่อขยายเขต
ระบบประปา ขนาดØ 2” 
ยาว 5,000 ม. 

- - 500,000 - - ร้อยละ80 ประชาชนมีน า้ใช้
อุปโภค-บริโภคอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
22 ก่อสร้างร่องระบายน ้า หมู่ 11 เพื่อการระบายน า้ออกจาก

พื้นที่ได้อยา่งรวดเร็วและไม่
ก่อให้เกิดน ้าท่วมขัง 

 -หมู่11 บ้านนางประภาศรี     
 กว้าง 0.5ม. ยาว 650ม.  
 -หมู่11 บ้านนางวิลัยถึง 
 นายค าปุุน กวา้ง0.5ม. 
 ยาว650ม.ลึก 0.5 ม. 

- 
 
- 

- 
 
- 
 
 

500,000 
 
- 

- 
 

500,000 

- 
 
- 

ร้อยละ80 
 

ร้อยละ80 
 

สามารถระบายน ้าได้
อย่างรวดเร็วและน า้ไม่
ท่วมขัง 

กองช่าง 

23 ก่อสร้างร่องระบายน ้า หมู่ 13 เพื่อการระบายน า้ออกจาก
พื้นที่ได้อยา่งรวดเร็วและไม่
ก่อให้เกิดน ้าท่วมขัง 

-หมู่13 จากบ้านนายเสียน
ถึงวัดโพธิ์ศรี กว้าง0.5ม. 
ยาว600ม.ลึก0.5ม. 

- - 500,000 - - ร้อยละ80 สามารถระบายน ้าได้
อย่างรวดเร็วและน า้ไม่
ท่วมขัง 

กองช่าง 

24 ก่อสร้างร่องระบายน ้าพร้อม 
บ่อพัก หมู่ 14 

เพื่อการระบายน า้ออกจาก
พื้นที่ได้อยา่งรวดเร็วและไม่
ก่อให้เกิดน ้าท่วมขัง 

-หมู่ 14 กลางหมู่บ้าน
ขนาดØ 0.4x1.0 ม.  
พร้อมบ่อพัก 

- - 500,000 - - ร้อยละ80 สามารถระบายน ้าได้
อย่างรวดเร็วและน า้ไม่
ท่วมขัง 

กองช่าง 

25 ก่อสร้างท่อระบายน ้าพร้อม 
บ่อพัก หมู่ 15 

เพื่อการระบายน า้ออกจาก
พื้นที่ได้อยา่งรวดเร็วและไม่
ก่อให้เกิดน ้าท่วมขัง 

 -หมู่15 สายหลังรร.ทุ่งมนฯ  
1)วางท่อระบายน า้ขนาดØ    
 0.3x1.00ม.พร้อมบ่อพัก 
2)วางท่อระบายน า้ลอด 
ถนน ขนาดØ 0.4x1.00ม.  

- 
 
 

- 
 
 

175,000 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

ร้อยละ80 
 

ร้อยละ80 

สามารถระบายน ้าได้
อย่างรวดเร็วและน า้ 
ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

26 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1 เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวกสบาย 

 -หมู่ 1 สายข้างตลาดสด   
 เทศบาลเชียงเครือ 

- - 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ80 
 

ประชาชนสัญจรไปมา
ด้วยความสะดวดสบาย 

กองช่าง 

    -หมู่ 1 ซอยหอพักกษฎา - - 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ80   
    -หมู่1ซอยหอพักจันทร์มณี - - 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ80   
    -หมู่ 1ซอยหอพักปริญศิริ - - 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ80   
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    -หมู่ 1ซอยหอพักบ้านนาค - - 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ80   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

27 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 3 เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
ด้วยความสะดวกสบาย 

-หมู่ 3 สายวัดปาุฯ กว้าง 
4.00ม.ยาว 110.00ม.
พร้อมวางท่อระบายน ้า 
-หมู่ 3 ซอยบัวตอง กว้าง
4.00ม.ยาว210.00ม. 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

242,000 
 
 

500,000 

- 
 
 

500,000 

- 
 
 

500,000 

ร้อยละ 80 
 
 

ร้อยละ 80 
 

ประชาชนสัญจรไปมา
ด้วยความสะดวกสบาย 

กองช่าง 

28 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 3 เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
ด้วยความสะดวกสบาย 

-หมู่ 3 สายวัดโพธิ์ทอง 
กว้าง4.00ม.ยาว160.00ม. 

- - 367,000 - - ร้อยละ 80 ประชาชนสัญจรไปมา
ด้วยความสะดวกสบาย 

กองช่าง 

   -หมู่ 3 สายนางบุญยงัถึง
บ้านนางล าใยกว้าง4.00ม. 
ยาว 53.00ม. 

- - - 130,000 - ร้อยละ 80 
 

  

29 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4 เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
ด้วยความสะดวกสบาย 

-หมู่ 4 ถนนสายเจริญสุข 
กว้าง3.00ม.ยาว200.00ม. 
พร้อมวางท่อระบายน ้า 
-หมู่ 4 สายคุ้มนิมิตรใหม่ 
กว้าง 4.00ม.ยาว220.00ม. 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

350,000 
 
 

500,000 

- 
 
 

500,000 

- 
 
 

500,000 

ร้อยละ 80 
 
 

ร้อยละ80 

ประชาชนสัญจรไปมา
ด้วยความสะดวกสบาย 

กองช่าง 

30 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวกสบาย 

-หมู่ 5 สายรอบหมู่บ้าน
กวา้ง4.00ม.ยาว200.00ม. 

- - 500,000 - - ร้อยละ80 ประชาชนสัญจรไปมา
ด้วยความสะดวดสบาย 

กองช่าง 
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   -หมู่ 5 เชื่อม หมู่ 16 
กว้าง4.00ม.ยาว210.00ม. 
-หมู่ 5 สายปุาช้าฯ กวา้ง 
4.00ม. ยาว150.00ม. 

- 
 
- 

- 
 
- 

500,000 
 
- 

500,000 
 

400,000 

500,000 
 
- 

ร้อยละ80 
 
ร้อยละ80 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
31 ขยายไหล่ทางพร้อม 

ร่องระบายน า้พร้อมบ่อพัก 
หมู่ 6 

เพือ่ให้การระบายน า้ออกจาก
พื้นที่ได้อยา่งรวดเร็วไม่ท่วมขัง 

-หมู่ 6 รพ.สต.หนองสนม
ถึงวัดโนนแจ้ง ขยายไหล่
ทางพร้อมร่องระบายน ้าØ 
0.3x1.00ม.พร้อมบ่อพัก 

- - 300,000 - - ร้อยละ80 สามารถระบายน ้าได้
รวดเร็วและไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

32 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 6 เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวกสบาย 

-หมู่ 6 ภายในหมู่บ้าน 
กว้าง3.50ม.ยาว200.00ม. 

- - 425,000 - - ร้อยลุ 80 ประชาชนสัญจรไปมา
ด้วยความสะดวดสบาย 

กองช่าง 

33 ก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ 7 เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวกสบาย 

-หมู่ 7 ส านักสงฆ์ฯเชื่อม
บ้านหนองหอย หมู่ 4 
กว้าง4.00ม.ยาว200.00ม. 

- - 465,000 - - ร้อยละ80 ประชาชนสัญจรไปมา
ด้วยความสะดวดสบาย 

กองช่าง 

   -หมู่ 7 กลางหมู่บ้านซอย
โรงสี กว้าง 3.00ม. ยาว
16.00ม. 

- - - 100,000 - ร้อยละ80   

34 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8 เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวกสบาย 

-หมู่ 8 บ้านทุ่งมนเชื่อม
บ้านสร้างแก้วสมานมติร 
กว้าง4.00ม.ยาว175.00ม. 

- - 420,000 - - ร้อยละ80 ประชาชนสัญจรไปมา
ด้วยความสะดวดสบาย 

กองช่าง 

35 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 9 เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวกสบาย 

 -หมู่ 9 สายบ้านโคกสวา่ง   
 เชื่อมบ้านโนนศาลา หมู่12   
 กว้าง5.00ม.ยาว330.00ม. 

- - 438,000 500,000 - ร้อยละ80 ประชาชนสัญจรไปมา
ด้วยความสะดวดสบาย 

กองช่าง 

   -หมู่ 9เชื่อมหมู่1 สายรอบ  
ม.เกษตรฯ กว้าง 6.00ม. 
ยาว 82.00ม. 

- - 200,000 135,000 135,000 ร้อยละ80   
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
36 ก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ 10 เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา

ได้อย่างสะดวกสบาย 
-หมู่ 10 สายคุ้มนาเดื่อไป
วัดปุาหนองหอย กว้าง
4.00ม. ยาว 250.00ม.
พร้อมวางท่อระบายน ้า 

- - 587,000 - - ร้อยละ80 ประชาชนสัญจรไปมา
ด้วยความสะดวดสบาย 

กองช่าง 

   -หมู่ 10 สายคุ้มนาเดื่อ 
กว้าง4.00ม.ยาว210.00ม. 

- - 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ80   

37 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 11 
 
 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวกสบาย 

-หมู่ 11 สายหนองกุงเสือ 
กว้าง4.00ม.ยาว200.00ม. 
-หมู่ 11 วัดปุาดอนกลาง 
กว้าง4.00ม.ยาว200.00ม. 

- 
 
- 

- 
 
- 

465,000 
 
- 

- 
 
- 

- 
 

480,000 

ร้อยละ80 
 

ร้อยละ80 

ประชาชนสัญจรไปมา
ด้วยความสะดวดสบาย 

กองช่าง 

38 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 12 เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวกสบาย 

-หมู่ 12 บ้านโนนศาลา 
เชื่อมบ้านหนองบัวสร้าง 
กว้าง4.00ม.ยาว230.00ม.
พร้อมวางท่อระบายน ้า 
-หมู่ 12สายเชื่อมถนนอบจ. 
กว้าง4.00ม.ยาว210.00ม. 

- 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
- 

541,000 
 
 
 

500,000 
 

- 
 
 
 

500,000 
 

- 
 
 
 

500,000 

ร้อยละ80 
 
 
 

ร้อยละ80 

ประชาชนสัญจรไปมา
ด้วยความสะดวดสบาย 

กองช่าง 

39 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 13 เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวกสบาย 

-หมู่ 13 สายวัดโพธิ์ศรี
เชื่อมถนนรอบหนองหาร 
กว้าง4.00ม.ยาว200.00ม. 

- - 465,000 - - ร้อยละ80 ประชาชนสัญจรไปมา
ด้วยความสะดวดสบาย 

กองช่าง 

40 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 14 เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวกสบาย 

 -หมู่ 14 สายดอนหอเชื่อม  
 ม.เกษตรศาสตร์ฯ 2 ช่วง 

- - 470,000 - - ร้อยละ80 
 

ประชาชนสัญจรไปมา
ด้วยความสะดวกสบาย 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

   1)กว้าง4.00ม.ยาว160.00ม 
2)กว้าง5.00ม.ยาว18.00ม. 
-หมู่ 14 สายหอพักบ้านสวน
พุฒศรี  

 
 
- 

 
 
- 

 
 
500,000 

 
 

500,000 

 
 

500,000 

 
 
ร้อยละ80 

 
 
 

 

   -หมู่ 14 สายบ้านพิมพ์ทอง    
-หมู่ 14 สายไปประปาฯ 

- 
- 

- 
- 

500,000 
- 

500,000 
475,000 

500,000 
- 

ร้อยละ80 
ร้อยละ80 

  

41 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 15 เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวกสบาย 

-หมู่15 ในหมู่บ้าน 2 แห่ง  
1)กว้าง3.50ม.ยาว40.00ม. 
2)กว้าง3.50ม.ยาว45.00ม. 

- - 200,000 - - ร้อยละ80 ประชาชนสัญจรไปมา
ด้วยความสะดวกสบาย 

กองช่าง 

42 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 17 เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวกสบาย 

-หมู่ 17 ถนนสายคอกวัว 
กว้าง3.00ม.ยาว110.00ม 
พร้อมวางท่อระบายน ้า 

- - 207,000 - 
 

- ร้อยละ80 ประชาชนสัญจรไปมา
ด้วยความสะดวกสบาย 

กองช่าง 

43 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 17 เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวกสบาย 

-หมู่ 17 ถนนสายซอยตัน 
กว้าง3.00ม.ยาว55.00ม.
พร้อมวางท่อระบายน ้า 

- - 100,000 - - ร้อยละ80 ประชาชนสัญจรไปมา
ด้วยความสะดวกสบาย 

กองช่าง 

44 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 17 เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวกสบาย 

-หมู่ 17สายไปประปาเดิม 
กว้าง4.00ม.ยาว85.00ม.
พร้อมวางท่อระบายน ้า 

- 
 
 

- 
 
 

200,000 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

ร้อยละ80 
 
 

ประชาชนสัญจรไปมา
ด้วยความสะดวดสบาย 

กองช่าง 

   -หมู่ 17 สายเชื่อมคลอง
ชลประทาน กว้าง 4.00ม. 

- - 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ80   
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ยาว 210.00ม. 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
45 ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน 

หมู่ 9 
เพื่อให้ประชาชนมนี ้าใช้  
อุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง 

-หมู่ 9 วางท่อขยายเขต
ระบบประปา ขนาดØ 2” 
ยาว 1,500ม. 

- - 150,000 - - ร้อยละ80 ประชาชนมีน า้ใช้อุปโภค
บริโภคอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

46 ปรับปรุงระบบน ้าประปาผิวดิน 
หมู่ 16 

เพื่อให้ประชาชนมนี ้าเพื่อ
อุปโภคบริโภคที่สะอาด
ปราศจากสิง่ปนเปื้อน 

-หมู่ 16 ปรับปรุงระบบ
ผลิตน า้ประปาผิวดนิ
หมู่บ้าน จ านวน 1 ชุด 

- - 450,000 - - ร้อยละ80 ประชาชนมีน า้อุปโภค
บริโภคที่สะอาดและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

47 ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟาู 
หมู่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมไัฟฟาูใช้
อย่างทั่วถึงและเพียงพอกับ
ความต้องการ 

-หมู่ 4 ขยายเขตระบบ
ไฟฟูาแรงต า่ ระยะทาง 
700ม.(นายศรี ปาทะวงศ์) 

- - 250,000 - - 1 แห่ง ประชาชนมีไฟฟาูใช้
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ
กับความต้องการ 

กองช่าง 

48 ก่อสร้างถนน คสล.ทับถนน 
อัลฟัลท์ติกพร้อมขยายไหล่ทาง 
หมู่ 14 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา  ด้
ด้วยความสะดวกสบาย 

-หมู่ 14 เส้นข้างและหลัง 
รร.ชุมชนเชียงเครือฯ 
กว้าง5.00ม.ยาว200.00ม. 

- - 600,000 - - ร้อยละ80 ประชาชนสัญจรไปมา
ด้วยความสะดวกสบาย 

กองช่าง 

49 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 14 เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา  
ด้ด้วยความสะดวกสบาย 

-หมู่ 14 หอพักทรัพย์
เจริญเชื่อมปุาช้าผีน้อย 
กว้าง4.00ม.ยาว220.00ม. 
-หมู่ 14 เชื่อมบ้านโนนเบญ็ 
กว้าง4.00ม.ยาว210.00ม. 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

500,000 
 
 

500,000 

- 
 
 

500,000 

- 
 
 

500,000 

ร้อยละ80 
 
 
ร้อยละ80 

ประชาชนสัญจรไปมา
ด้วยความสะดวกสบาย 

กองช่าง 

50 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 16 เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา  ด้
ด้วยความสะดวกสบาย 

-หมู่ 16 เชื่อม ถนนสาย
ปุาชา้ หมู่ 5 กว้าง 3.50ม.
ยาว 240.00ม. 

- - 500,000 - - ร้อยละ 80 ประชาชนสัญจรไปมา
ด้วยความสะดวกสบาย 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
51 ก่อสร้างถังเก็บน ้าใสระบบ

ประปาหมู่บ้าน หมู่ 14 
เพื่อมีที่กักเก็บน ้าไว้ใช้ผลิต
น ้าประปาในอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

-หมู่ 14 ก่อสร้างถังเก็บ  
น ้าใสระบบประปาหมู่บ้าน 
ความจุ 100 ลบ.ม. 

- - 500,000 - - 1 แห่ง มีแหล่งที่กักเก็บน ้าใช้
ผลิตน า้ประปาที่
เพียงพอ 

กองช่าง 

52 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7 เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา  ด้
ด้วยความสะดวกสบาย 

-หมู่ 7 สายหน้ารร.นิรมล
ถึงห้วยลาก กว้าง 3.50ม. 
ยาว 240.00ม. 

- - 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ80 ประชาชนสัญจรไปมา
ด้วยความสะดวกสบาย 

กองช่าง 

53 ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟาู 
หมู่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมไีฟฟาูใช้
อย่างทั่วถึงและเพียงพอกับ
ความต้องการ 

-หมู่ 8 จากบ้านนายปริญ 
ญาถึงบา้นนายสุริยันต ์
-หมู่ 8 จากบ้านนางอุทัย 
วรรณถึงบ้านนายส าราญ 

- 
 
- 
 

- 
 
- 

250,000 
 

200,000 

- 
 
- 

- 
 
- 

1 แห่ง ประชาชนมีไฟฟาูใช้
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ
กับความต้องการ 

กองช่าง 

54  ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟาู 
หมู่ 10 

เพื่อให้ประชาชนมไีฟฟาูใช้
อย่างทั่วถึงและเพียงพอกับ
ความต้องการ 

-หมู่ 10 เส้นคลองน ้าโนน
ดินแดง บา้นนางประยูร 
สมนึก 

- - 250,000 - - 1 แหง่ ประชาชนมีไฟฟาูใช้
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ
กับความต้องการ 

กองช่าง 

55 ก่อสร้างร่องระบายน ้า หมู่ 7 เพื่อการระบายน า้ออกจาก
พื้นที่ได้อยา่งรวดเร็วและไม่
ก่อให้เกิดน ้าท่วมขัง 

-หมู่ 7หน้าบ้านนางไกรษร 
อุปศักดิ ์กว้าง 0.50 ม. 
ยาว200.00ม. ลึก 0.5 ม. 
-หมู่ 7 หน้าบ้านนายพรม 

- - 300,000 - - ร้อยละ80 สามารถระบายน ้าได้
อย่างรวดเร็วและน า้ไม่
ท่วมขัง 

กงอช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
56 ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้

ธนาคารน ้าใต้ดนิ 
เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมและ
นิทรรศการและเป็นศนูย์การ
เรียนรู้ธนาคารน า้ใต้ดินต าบล 
เชียงเครือ 

-หมู่1ก่อสร้างอาคารศูนย์
การเรียนรู้ธนาคารน า้   
ใต้ดิน จ านวน 1 หลังและ
ฐานเรียนรู้ รายละเอียด
ตามแบบทต.เชียงเครือ  

- 
 
 
 

- 
 
 
 

6,455,000 

 
 
 

6,455,000 
 
 
 

8,975000 

 
 
 

1 หลัง 
 
 

มีศนูย์การเรียนรู้
ธนาคารน ้าใต้ดนิต าบล
เชียงเครือ 

กองช่าง 

57 ก่อสร้างโดมอาคารอเนก 
ประสงค์  

เพื่อมีสถานที่ไวท้ ากิจกรรม
ของส านักงาน 

-ก่อสร้างโดมอาคารอเนก 
ประสงค์กว้าง 16.00ม.  
ยาว 20.00ม.สูง 6.00ม. 

- - - 1,200,000 -  1 แห่ง มีสถานทีท่ ากิจกรรม
ของส านักงาน 

ส านักปลัด 

58 ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟาู 
หมู่ 9 

เพื่อให้ประชาชนมไีฟฟาูใช้
อย่างทั่วถึงและเพียงพอกับ
ความต้องการ 

-หมู่ 9 จากข้าวฮางงอก  
ถึงสวนยาง 

- - - 250,000 - 1 แห่ง ประชาชนมีไฟฟาูใช้
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ
กับความต้องการ 

กองช่าง 

59 ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟาู 
หมู่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมไีฟฟาูใช้
อย่างทั่วถึงและเพียงพอกับ
ความต้องการ 

-หมู่ 2 จากบ้านนายถาวร 
ลาดบาศรีถึงบา้นนายวลิัย
สมบัติพล 
-หมู่ 2 จากบ้านนางชะม ี
ถึงบ้านนายสถิต ไทยเหนือ 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

200,000 
 
 

200,000 

- 
 
 
- 

1 แห่ง 
 
 

1 แห่ง 

ประชาชนมีไฟฟาูใช้
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ
กับความต้องการ 

กองช่าง 

60 ขยายเขตไฟฟูาเพื่อการเกษตร 
หมู่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมไีฟฟาูใช้
อย่างทั่วถึงและเพียงพอกับ
ความต้องการ 

-หมู่ 5 จากบ้านทุง่พัฒนา    
หมู่16 ถึงบ้านนายค าหลา้ 
-หมู่ 5 จากนานายยงยทุธ 
ไปบา้นนายปริญญา  

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

150,000 
 
- 

- 
 

150,000 

1 แห่ง 
 

1 แห่ง 

ประชาชนมีไฟฟาูใช้
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ
กับความต้องการ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
61 ขยายเขตไฟฟูาเพื่อการเกษตร 

หมู่ 6 
เพื่อให้ประชาชนมไีฟฟาูใช้
อย่างทั่วถึงและเพียงพอกับ
ความต้องการ 

-หมู่ 6 จากบ้านนายสุวิทย์
ถึงบ้านนางพวงศักดิ ์

- - - 350,000 - 1 แห่ง ประชาชนมีไฟฟาูใช้
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ
กับความต้องการ 

กองช่าง 

62 ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟาู 
หมู่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมไีฟฟาูใช้
อย่างทั่วถึงและเพียงพอกับ
ความต้องการ 

-หมู่ 7 จากบ้านปุาหว้าน
ถึงบ้านหนองศาลา หมู่ 9
ต.ฮางโฮง 

- - - 300,000 - 1 แห่ง ประชาชนมีไฟฟาูใช้
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ
กับความต้องการ 

กองช่าง 

63 ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟาู 
หมู่ 10 

เพื่อให้ประชาชนมไีฟฟาูใช้
อย่างทั่วถึงและเพียงพอกับ
ความต้องการ 

-หมู่ 10 ไปตามถนนถึง
บ้านนางนงเยาว ์
-หมู่ 10 สายนานายสมัย 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

250,000 
 
- 

- 
 

450,000 

1 แห่ง 
 

1 แห่ง 

ประชาชนมีไฟฟาูใช้
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ
กับความต้องการ 

กองช่าง 

64 ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟาู 
หมู่ 11 

เพื่อให้ประชาชนมไีฟฟาูใช้
อย่างทั่วถึงและเพียงพอกับ
ความต้องการ 

-หมู่ 11 สายบ้านโนนเบ็ญ
ถึงวัดหายโศก 
-หมู่ 11 จากบ้านโนนเบญ็
ถึงบ้านนายสลัก ลิ่มสอน 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

200,000 
 

200,000 

- 
 
- 

1 แห่ง 
 

1 แห่ง 

ประชาชนมีไฟฟาูใช้
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ
กับความต้องการ 

กองช่าง 

   -หมู่11จากบ้านนายสมพล 
ธรรมยุติบ้านนายสงวน 

- - - - 200,000 1 แห่ง  กองช่าง 

65 ขยายเขตไฟฟูาเพื่อการเกษตร 
หมู่ 12 

เพื่อให้ประชาชนมไีฟฟาูใช้
อย่างทั่วถึงและเพียงพอกับ
ความต้องการ 

-หมู่ 12 จากฟาร์มไก่ไป
หนองบัวสร้าง 
-หมู่ 12 เส้นทางบา้น
อาจารย์สมควร 

- 
 
 

- 
 
- 

- 
 
- 

200,000 
 
- 

- 
 

250,000 

1 แห่ง 
 

1 แห่ง 

ประชาชนมีไฟฟาูใช้
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ
กับความต้องการ 

กองช่าง 

 
 



112 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
66 ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟาู 

หมู่ 15 
เพื่อให้ประชาชนมไีฟฟาูใช้
อย่างทั่วถึงและเพียงพอกับ
ความต้องการ 

-หมู่15จากบ้านนายสวัสดิ์ 
ถึงนายหนูเทียน โสภา 
-หมู่ 15 บ้านนายปริญญา
ถึงบ้านนางจารุพรรณ 
-หมู่ 15 จากบ้านนางยนิ
ถึงนายค าสิน แสนตา่งนา 

- - - 250,000 - 1 แห่ง ประชาชนมีไฟฟาูใช้
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ
กับความต้องการ 

กองช่าง 

67 ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟูา 
หมู่ 16 

เพื่อให้ประชาชนมไีฟฟาูใช้
อย่างทั่วถึงและเพียงพอกับ
ความต้องการ 

-หมู่ 16 ภายในหมู่บ้าน - - - 200,000 - 1 แห่ง ประชาชนมีไฟฟาูใช้
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ
กับความต้องการ 

กองช่าง 

68 ขยายเขตไฟฟูาเพื่อการเกษตร 
หมู่ 17 

เพื่อให้ประชาชนมไีฟฟาูใช้
อย่างทั่วถึงและเพียงพอกับ
ความต้องการ 

-หมู่ 17 สายบ้านหนอง
หอยถึงบ้านโคกเลาะ 
-หมู่ 17 คลองส่งน ้านา 
นายประพงษ์ถึงนายแอบ 
-หมู่ 17 สายบ้านนายศรี
สมัยถึงนายประสิทธิ ์
-หมู่ 17 บ้านนายค าตาถึง
นานายเสวต 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

200,000 
 

200,000 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 

400,000 
 

300,000 

1 แห่ง 
 

1 แห่ง 
 

1 แห่ง 
 

1 แห่ง 

ประชาชนมีไฟฟาูใช้
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ
กับความต้องการ 

กองช่าง 

69 ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 3 เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวกสบาย 

-หมู่ 3 จากบ้านนางรุ่ง
ลักษมี กาวิแพทย์ถึงทาง
สาธารณประโยชน์ กวา้ง 
3.00ม. ยาว 500.00ม. 

- - - 50,000 - ร้อยละ80 ประชาชนสัญจรไปมา
ด้วยความสะดวดสบาย 

กองช่าง 
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115 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
70 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6 เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา

ได้อย่างสะดวกสบาย 
-หมู่ 6สายบ้านหนองสนม
เชื่อมบ้านเชียงเครือ หมู่ 1  
ยาว 500.00ม. 

- - 800,000 1,300,000 800,000 ร้อยละ 80 ประชาชนสัญจรไปมา
ด้วยความสะดวดสบาย 

กองช่าง 

71 ก่อสร้างร่องระบายน ้า หมู่ 4 เพื่อการระบายน า้ออกจาก 
พื้นที่ได้อยา่งรวดเร็วและ      
ไม่ก่อให้เกิดน ้าท่วมขัง 

-หมู่ 4 จากบ้านนายแสง
สุริยันต์ ถึงบา้นนางสมศรี 
กว้าง 4.00ม.  
ยาว200.00 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 

350,000 - ร้อยละ 80 
 
 

สามารถระบายน ้าได้
อย่างรวดเร็วและน า้ไม่
ท่วมขัง 

กองช่าง 

72 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7 เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวกสบาย 

-หมู่ 7 ค้มเศรษฐีจากบ้าน
นางเพ็ญศรีถึงบา้นนายบัว
จันทร์ กว้าง 3.50ม. ยาว 
150.00ม. 

- - - 320,000 - ร้อยละ 80 ประชาชนสัญจรไปมา
ด้วยความสะดวดสบาย 

กองช่าง 

73 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8 เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวกสบาย 

-หมู่ 8 จากบ้านนายสม
พาน ถึงบ้านนายศราวุฒิ  
กว้าง4.00ม.ยาว120.00ม. 

- - - 300,000 - ร้อยละ 80 ประชาชนสัญจรไปมา
ด้วยความสะดวดสบาย 

กองช่าง 

   -หมู่ 8 จากบ้านนางกลัยา 
เฮืองฮุง ถึงบา้นนาย
สมศักดิ์ ค าพิษงู กว้าง
4.00ม.ยาว120.00ม. 

- - - 360,000 -    
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
   -หมู่ 8 จากบ้านนาย

สมศักดิ์ถึงนางสาวรัตนา 
กว้าง4.00ม.ยาว200.00ม. 

- - - - 475,500    

74 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น 
หมู่ 10 

เพื่อให้ประชาชนมนี ้าใช้
อุปโภคบริโภคที่สะอาด 

-หมู่ 10 ภายในหมู่บ้าน
เปลี่ยนท่อสายเมนขนาดØ 
2” ยาว 4,000.00ม. 

- - - 400,000 - ร้อยละ 80 ประชาชนมีน า้ใช้อุปโภค
บริโภคที่สะอาด 

กองช่าง 

75 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 11 เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวกสบาย 

-หมู่ 11 จากบ้านนายไสว
ศิลป์ไปบะกอก กว้าง 
3.00ม. ยาว 200.00ม. 
-หมู่ 11 เส้นข้างบ้านนาย
วิฑูรย์ กว้าง 4.00ม. ยาว
150.00ม. 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

360,000 
 
 
- 

- 
 
 

360,000 

ร้อยละ 80 
 
 

ร้อยละ 80 

ประชาชนสัญจรไปมา
ด้วยความสะดวดสบาย 

กองช่าง 

   -หมู่ 11 จากบ้านนายค า  
ปุุนถึงนายสงวน กวา้ง
4.00ม. ยาว 150.00ม. 

- - - - 360,000 ร้อยละ 80   

76 ตัดถนนเชื่อมพื้นที่การเกษตร 
หมู่ 12 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวกสบาย 

-หมู่ 12 ตัดถนนเชื่อมนา    
นายสมบัติถึงรั้วม.เกษตรฯ 
กว้าง 4.00ม.ยาว1,500ม. 

- - - 320,000 - ร้อยละ 80 ประชาชนสัญจรไปมา
ด้วยความสะดวดสบาย 

กองช่าง 

77 ก่อสร้างถนน คสล.พร้อม   
ร่องระบายน า้ หมู่ 4 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวกสบายและ
ระบายน ้าได้อย่างรวดเร็ว 

-หมู่ 4 ภายในหมู่บ้านคุ้ม
โพธิ์ชัย กวา้ง4.00ม. ยาว 
200.00ม. 

- - - 475,000  ร้อยละ80 ประชาชนสัญจรไปมา
ด้วยความสะดวดสบาย
และน า้ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 



117 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

78 ก่อสร้างร่องระบายน ้าแบบตัวยู 
หมู่ 13 

เพื่อการระบายน า้ออกจาก 
พื้นที่ได้อยา่งรวดเร็วและ      
ไม่ก่อให้เกิดน ้าท่วมขัง 

-หมู่ 13 บ้านนายถวัลย์ถึง
หนองหาร ขนาดØ 
0.6x1.0ม.จ านวน40ท่อน 

- 
 
 

- 
 
 

- 60,000 
 

- ร้อยละ 80 
 
 

สามารถระบายน ้าได้
อย่างรวดเร็วและน า้ไม่
ท่วมขัง 

กองช่าง 

79 ก่อสร้างร่องระบายน ้า และ
ขยายไหล่ทาง หมู่ 14 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา   
ได้อย่างสะดวกสบายและ
ระบายน ้าได้อย่างรวดเร็ว 

-หมู่ 14 เส้นกลางหมู่บ้าน 
ขนาดØ 0.4x1.0ม. 
พร้อมบ่อพักคสล. 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

1,600,000 

 
 

- 
 
 

ร้อยละ80 
 
 

สามารถระบายน ้าได้
อย่างรวดเร็วและน า้ไม่
ท่วมขัง 

กองช่าง 

80 ปรับปรุงผิวจราจรอัลฟัลท์ติก 
คอนกรีต หมู่ 14 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา 
ได้อย่างสะดวกสบาย 

-หมู่ 14 หน้าวัดโพธิ์ชัย 
กว้าง5.00ม.ยาว650.00ม. 

- - - 1,200,000 - ร้อยละ80 ประชาชนสัญจรไปมา
ด้วยความสะดวดสบาย 

กองช่าง 

81 ขยายเขตไฟฟูาเพื่อการเกษตร 
หมู่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมไีฟฟาูใช้
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

-หมู่ 3 บ้านนายสมเกียรติ
ถึงนานายบุญยัง 

- - - 250,000 - 1 แห่ง ประชาชนมีไฟฟาูใช้
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 
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82 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1 เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวกสบาย 

-หมู่1สายนครหลวง ซอย1 
กว้าง4.00ม.ยาว147.00ม. 
พร้อมวางท่อระบายน ้า 
-หมู่1 เชื่อมบ้านหนอง
สนม หมู่ 6 กว้าง4.00ม.
ยาว 200.00ม. 
-หมู่ 1เชื่อมบ้านดอนเชียง
บานใหญ่ หมู่ 13 กว้าง 
4.00ม. ยาว2,000.00ม. 
-หมู่ 1เชื่อมบ้านดอนเชียง
บานน้อย หมู่ 3 กว้าง
5.00ม. ยาว 180.00ม. 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 
 

4,620,000 

 
 
- 

352,000 
 
 

423,000 
 
 

5,120,000 

 
 

500,000 

- 
 
 
- 
 
 

4,620,000 

 
 
- 

ร้อยละ 80 
 
 

ร้อยละ 80 
 
 

ร้อยละ 80 
 
 

ร้อยละ 80 

ประชาชนสัญจรไปมา
ด้วยความสะดวดสบาย 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
83 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2 เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา

ได้อย่างสะดวกสบาย 
-หมู่ 2 บ้านน.ส.บรรทม 
ถึงบ้านน.ส.ประยูร กว้าง
4.00ม.ยาว150.00ม. 

- - - 350,000 - ร้อยละ 80 ประชาชนสัญจรไปมา
ด้วยความสะดวดสบาย 

กองช่าง 

   -หมู่ 2 บ้านนายทักษิณ 
ถึงบ้านนางเตียงทอง 
กว้าง4.00ม.ยาว60.00ม. 
-หมู่ 2 บ้านนายณรงค์ถึง
บ้านนางอลิสา กว้าง 
4.00ม. ยาว200.00ม. 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

140,000 
 

 
470,000 

- 
 

 
- 

ร้อยละ 80 

 

 
ร้อยละ 80 

  

84 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวกสบาย 

-หมู่ 3 สายเชื่อมทาง
หลวงหมายเลข 22 กว้าง
4.00ม. ยาว 215.00ม. 
-หมู่ 3 บ้านนางล าดวน 
ถึงบ้านนายนิรุต กว้าง
4.00ม. ยาว150.00ม. 
-หมู่ 3 บ้านนางประไพร 
ถึงบ้านนางปราณี กว้าง
4.00ม. ยาว200.00ม. 
-หมู่ 3บ้านนายทองจนัทร์ 
ถึงบ้านท่าเรือ หมู่ 3 กว้าง 
4.00ม. ยาว 200.00ม. 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

496,000 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 

360,000 
 
 

465,000 
 
 

465,000 

ร้อยละ 80 
 
 

ร้อยละ 80 
 
 

ร้อยละ 80 
 
 

ร้อยละ 80 

ประชาชนสัญจรไปมา
ด้วยความสะดวดสบาย 

กองช่าง 

 



120 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

   -หมู่ 3 บ้านนายฉกรรณ์   
ถึงบ้านนายอนงค์ กว้าง 
4.00ม.ยาว150.00ม. 

- - - - 360,000  ร้อยละ 80   

85 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4 เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวกสบาย 

-หมู่ 4สายบ้านหนองหอย
เชื่อมบ้านหนองหอยใหม่  
กว้าง4.00ม.ยาว84.00ม. 

- - - - 198,000 ร้อยละ 80 ประชาชนสัญจรไปมา
ด้วยความสะดวดสบาย 

กองช่าง 

86 ก่อสร้างฝายชะลอน ้า  
 

เพื่อให้ประชาชนมนี ้าไว้ใช้
ในช่วงฤดูแล้งอยา่งเพียงพอ 

-หมู่ 5 ก่อสร้างฝายชะลอ
น ้าในล าห้วยนานายบุญส่ง 
–หมู่ 6ก่อสร้างฝายชะลอ
น ้าล าห้วยม่วง กว้าง 4.00
ม. ยาว6.00ม. 
-หมู่ 9 ก่อสร้างฝายชะลอ
น ้าล าห้วยม่วง กว้าง 4.00
ม. ยาว6.00ม. 

- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 
 

- 
 

150,000 
 
 

150,000 
 
 

- 
 
- 
 
 
- 

200,000 
 
- 
 
 
- 

1 แห่ง 
 

1 แห่ง 
 
 

1 แห่ง 

ประชาชนมีน า้ไว้ใช้ใน
ฤดูแล้งอย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
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87 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6 เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวกสบาย 

-หมู่ 6 บ้านนายเรืองชัย
ถึงบ้านนายประยทุธ ์
กว้าง4.00ม.ยาว150.00ม. 
-หมู่ 6 รพ.สต.หนองสนม
ถึงทางลัดม.เกษตรฯกว้าง
5.00ม.ยาว 175.00ม. 
-หมู่6สายกกกอกถึงปุาเตย 
กว้าง5.00ม.ยาว180.00ม. 

- 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 

350,000 
 
 
- 
 
 

500,000 

- 
 
 

500,000 
 
 
- 

ร้อยละ 80 
 
 

ร้อยละ 80 
 
 

ร้อยละ 80 
 

ประชาชนสัญจรไปมา
ด้วยความสะดวดสบาย 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
88 ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน 

หมู่ 8 
เพื่อให้ประชาชนมนี ้าใช้
อุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง 

-หมู่ 8 ภายในหมู่บ้าน 
ขยายท่อ PVC ขนาด Ø 
2 นิ้ว 

- - - - 200,000 ร้อยละ80 ประชาชนมีน า้ใช้อุปโภค
บริโภคอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

89 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 9 เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวกสบาย 

-หมู่ 9 ภายในหมู่บ้าน 
เส้นนายวีระศักดิ์ กว้าง 
3.50ม.ยาว120.00ม. 
-หมู่ 9 บ้านนางวลิัยถึง
บ้านนายอุทิศกว้าง4.00ม.
ยาว150.00ม. 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

249,000 
 
 

360,000 

ร้อยละ 80 
 
 

ร้อยละ 80 

ประชาชนสัญจรไปมา
ด้วยความสะดวดสบาย 

กองช่าง 

90 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 10 เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวกสบาย 

-หมู่ 10 รหัสทางหลวง
สน.ถ12-033 สายโนนดิน
แดง กว้าง 3.50ม. 
ยาว 240.00ม. 

- - 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ80 ประชาชนสัญจรไปมา
ด้วยความสะดวดสบาย 

กองช่าง 

91 ก่อสร้างร่องระบายน ้า หมู่ 11 เพื่อการระบายน า้ออกจาก 
พื้นที่ได้อยา่งรวดเร็วและ      
ไม่ก่อให้เกิดน ้าท่วมขัง 

-หมู่ 11 ภายในหมู่บ้าน 
กว้าง 0.50ม. ยาว650.00
ม. ลึก0.50ม. พร้อมบ่พัก 

- - - - 500,000 ร้อยละ80 สามารถระบายน ้าได้
อย่างรวดเร็วและน า้ไม่
ท่วมขัง 

กองช่าง 

92 ก่อสร้างถนน คสล. พร้อม   
ร่องระบายน า้ หมู่ 13 

เพื่อประชาชนสัญจรไปมา  
ด้วความสะดวกสบายและ
ระบายน ้าออกจากพื้นทีไ่ด้
อย่างรวดเร็ว 

-หมู่ 13 ข้างบ้านนายนิรัน
ถึงหน้าบา้นนางยพุา  
กว้าง4.00ม.ยาว200.00ม. 

- - - 475,000 - ร้อยละ80 ประชาชนสัญจรไปมา
ด้วยความสะดวสบาย 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
93 ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ 

หมู่ 14 
เพื่อให้ประชาชนมทีี่ส าหรับ
ท ากิจกรรมร่วมกัน 

-หมู่ 14 ก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ฌาปณ
สถานปุาช้าดอนจาน 
กว้าง 6.00ม.ยาว12.00ม. 

- - - - 500,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมีสถานที่ท า
กิจกรรมร่วมกัน 

กองช่าง 

94 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 15 เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวกสบาย 

-หมู่ 15 ภายในหมู่บ้าน
เชื่อมถนนสายบ้านทุ่งมน-
บ้านโคกสว่าง 2ช่วง 

1)กว้าง3.50ม.ยาว94.00ม. 
2)กว้าง4.00ม.ยาว47.00ม. 
พร้อมวางท่อระบายน ้า 
-หมู่ 15 บ้านทุ่งมนพัฒนา 
เชื่อมบ้านโคกสว่าง หมู่ 9  
ยาว 2,800.00ม. 

- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 

9,718,000 

- 
 
 
 
 
 

9,718,000 

338,000 
 
 
 
 
 

475,000 

ร้อยละ80 
 
 
 
 
 

ร้อยละ80 

ประชาชนสัญจรไปมา
ด้วยความสะดวกสบาย 

กองช่าง 

95 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 16 เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวกสบาย 

-หมู่ 16 รอบหมู่บ้าน 
กว้าง 4.00ม.  
ยาว 200.00ม. 

- - - - 475,000 ร้อยละ80 ประชาชนสัญจรไปมา
ด้วยความสะดวกสบาย 

กองช่าง 

96 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น 
หมู่ 17 

เพื่อให้ประชาชนมนี ้าเพื่อ
อุปโภคบริโภคที่สะอาด
ปราศจากสิง่ปนเปื้อน 

-หมู่ 17 ติดตั้งระบบ
เครื่องกรองน ้าในระบบ
ประปาหมู่บ้าน 

- - - 200,000 - ร้อยละ80 ประชาชนมีน า้อุปโภค
บริโภคที่สะอาดและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
97 ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟาู 

หมู่ 3 
เพื่อให้ประชาชนมไีฟฟาูใช้
อย่างทั่วถึงและเพียงพอกับ
ความต้องการ 

-หมู่ 3 จากบ้านนายไหม 
ค าไสย์ถึงบ้านนางอนงค์
พลนาแสน 

- - - - 300,000 1 แห่ง ประชาชนมีไฟฟาูใช้
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ
กับความต้องการ 

กองช่าง 

   -หมู่ 3 ซอยหน้าบ้านนาง
ปรานี พนัชัยศร ี

        

98 ขยายเขตไฟฟูาเพื่อการเกษตร 
หมู่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมไีฟฟาูใช้
อย่างทั่วถึงและเพียงพอกับ
ความต้องการ 

-หมู่ 4เส้นบ้านนายสมบัต ิ
-หมู่ 4 เส้นคลองชล 
ประทานนานายค าตาถึง
นายมานิต ครุฑต าค า 

- - - - 300,000 1 แห่ง ประชาชนมีไฟฟาูใช้
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ
กับความต้องการ 

กองช่าง 

99 ก่อสร้างร่องระบายน ้า หมู่ 6 เพื่อให้การระบายน า้ออกจาก 
พื้นที่ได้อยา่งรวดเร็วและไม่
ก่อให้เกิดน ้าท่วมขัง 

-หมู่ 6 รพ.สต.หนองสนม
ถึงม.เกษตรศาสตร์ฯ 
กว้าง0.50ม.ยาว600.00ม. 
พร้อมบ่อพัก 

- - - - 495,000 ร้อยละ80 สามารถระบายน ้าได้
อย่างรวดเร็วและไม่ท่วม
ขัง 

กองช่าง 

100 ก่อสร้างถนนอัลฟัลท์ติก 
คอนกรีต หมู่ 8 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา  
ได้อย่างสะดวกสบาย 

-หมู่ 8 จากบ้านนายเชาว
ฤทธิ์ ถึงบ้านนางผ่องศรี 
กว้าง4.00ม.ยาว150.00ม. 
-หมู่ 8 จากบ้านน.ส.กาย
แก้ว ถึงบ้านนางนงค์รัก 
กว้าง4.00ม.ยาว120.00ม. 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

360,000 
 
 
- 

- 
 
 

300,000 

ร้อยละ80 
 
 

ร้อยละ80 

ประชาชนสัญจรไปมา
ด้วยความสะดวกสบาย 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

   -หมู่ 8 บ้านนางประเสิรฐ
ถึงบ้านนายอารักษ์  
กว้าง 4.00ม. 
ยาว 120.00ม. 

- - - - 300,000 ร้อยละ80   

101 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8 เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา  
ได้อย่างสะดวกสบาย 

-หมู่ 8 สายค้มบ้านน้อย
ศรีสุข เชื่อมถนน อบจ. 
กว้าง4.00ม.ยาว120.00ม. 

- - - - 275,000 ร้อยละ 80 ประชาชนสัญจรไปมา
ด้วยความสะดวกสบาย 

กองช่าง 

102 ก่อสร้างถนน คสล.พร้อม   
ร่องระบายน า้ หมู่ 11 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวกสบายและ
ระบายน ้าได้อย่างรวดเร็วไม่
ก่อให้เกิดน ้าท่วมขัง 

-หมู่ 11หน้าบ้านนางวิพัฒ
ถึงวัดปุาดอนกลาง กวา้ง 
4.00ม.ยาว80.00ม. 

- - - - 200,000 ร้อยละ80 ประชาชนสัญจรไปมา
ด้วยความสะดวกสบาย
และน า้ไม่ท่วงมขัง 

กองช่าง 

103 ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟาู 
หมู่ 13 

เพื่อให้ประชาชนมไีฟฟาูใช้
อย่างทั่วถึงและเพียงพอกับ
ความต้องการ 

-หมู่ 13 ข้างวัดโพธิ์ศรีถึง
ปุาชา้ 
-หมู่ 13 หน้าบ้านนาย
ประยูร หลอดเงินถึงวัด
โพธิ์ศร ี
-หมู่ 13 หน้าบ้านนาง
อนงค์ 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 200,000 1 แห่ง ประชาชนมีไฟฟาูใช้
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ
กับความต้องการ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
104 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 13 เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา  

ได้อย่างสะดวกสบาย 
-หมู่ 13 ถนนสายเชื่อม
บ้านเชียงเครือ หมู่ 1 
กว้าง4.00ม.ยาว210.00ม. 

- - - - 500,000 ร้อยละ 80 ประชาชนสัญจรไปมา
ด้วยความสะดวกสบาย 

กองช่าง 

105 ก่อสร้างศาลาริมทาง หมู่ 13 เพื่อใประชาชนมีสถานที่พัก  
รอรถโดยสารประจ าทาง 

-หมู่ 13 ทางเข้าหมู่บ้าน 
กว้าง 3.50ม.ยาว3.50ม. 

- - - - 140,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมีสถานที่พัก 
รอรถโดยสารประจ าทาง 

กองช่าง 

106 ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟาู 
หมู่ 14 

เพื่อให้ประชาชนมไีฟฟาูใช้
อย่างทั่วถึงและเพียงพอกับ
ความต้องการ 

-หมู่ 14 ถนนสายบา้น
นายด ารง ธรรมยุต ิ

- - - - 300,000 1 แห่ง ประชาชนมีไฟฟาูใช้
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ
กับความต้องการ 

กองช่าง 

107 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 17 เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา  
ได้อย่างสะดวกสบาย 

-หมู่ 17 สายหนองหอย 
ถึงหนองกุง กว้าง5.00ม. 
ยาว200.00ม. 

- - - - 600,000 ร้อยละ 80 ประชาชนสัญจรไปมา
ด้วยความสะดวกสบาย 

กองช่าง 

108 ก่อสร้างท่อระบายน ้า หมู่ 6 เพื่อการระบายน า้ออกจาก
พื้นที่ได้อยา่งรวดเร็วและไม่
ก่อให้เกิดน ้าท่วมขัง 

-หมู่ 6จากบ้านนายชัยยนั

ถึงบ้านนายสุข ขนาดØ 
0.3.x1.0ม.พร้อมบ่อพัก 

- - - - 300,000 2 แห่ง สามารถระบายน ้าได้
อย่างรวดเร็วและน า้ไม่
ท่วมขัง 

กองช่าง 

   -หมู่ 6จากบ้านนายสีไว 

ถึงบ้านนายดิเรก ขนาดØ 
0.8.x0.8ม.พร้อมบ่อพัก 

- - - - 495,000 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
109 วางท่อระบายน า้ หมู่ 13 เพื่อให้การระบายน า้ได ้

อย่างรวดเร็วและไม่ท่วมขัง 
-หมู่ 13 แนวเขตหนอง

หาร ขนาด Ø 1.0x1.0ม.
จ านวน 2 แห่ง 

- - - - 250,000 ร้อยละ 80 การระบายน ้าได้รวดเร็ว
และไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 
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5.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
  5.7   แผนงานงบกลาง 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
1 สงเคราะห์ผู้ประสบ 

สาธารณภัยตา่งๆ 
เพื่อให้การช่วยเหลือ
ประชาชนในพื้นที่ในกรณีที่
เกิดภัยธรรมชาติได้ทนัท่วงท ี
 

เหลือกรณีประสบสา
ธารณภัยต่างๆ ในเขต
พื้นที่ต าบลเชยีงเครือ 
 

- - 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ100 ประชาชนได้รับการ
ช่วยเหลือในกรณีที่เกิด
ภัยธรรมชาติไดท้ัน
เหตุการณ์ 

กองสวัสดิการฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลเชียงเครือ  อ าเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมภิบาลและความม่ันคง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
5.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
  5.1   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 ธนาคารน ้าใต้ดนิ ระบบปิด 
ระบบร่องระบายน า้ไร้ท่อ  
หมู่ 1 

เพื่อให้การระบายน า้ได้   
อย่างรวดเร็วและไม่ก่อให้  
เกิดน ้าท่วมขัง 

-หมู่ 1 ระบบร่องระบายน ้า
ไร้ท่อ กว้าง 0.50เมตรยาว 
680.00เมตร ลึก 0.50เมตร  
พร้อมบ่อพัก กว้าง 0.80
เมตร ยาว 0.8 0เมตร      
ลึก 1.50 เมตร จ านวน    
69 บ่อ 

- - 493,000 - - ร้อยละ80  สามารถระบายน ้าได้   
 อย่างรวดเร็วและ 
 ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

            
 

แบบ ผ. 02/1 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
2 ธนาคารน ้าใต้ดนิ ระบบปิด 

ระบบร่องระบายน า้ไร้ท่อ  
หมู่ 2 

เพื่อให้การระบายน า้ได้  
อย่างรวดเร็วและไม่ก่อให้  
เกิดน ้าท่วมขัง 

-หมู่ 2 ระบบร่องระบายน ้า
ไร้ท่อ กว้าง 0.50เมตร ยาว 
680.00เมตร ลึก 0.50เมตร 
พร้อมบ่อพัก กว้าง 0.80
เมตร ยาว 0.80 เมตร  
ลึก 1.50 เมตร จ านวน 
69 บ่อ 

- - 493,000 - - ร้อยละ80  สามารถระบายน ้าได้   
 อย่างรวดเร็วและ 
 ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

3 ธนาคารน ้าใต้ดนิ ระบบปิด 
ระบบร่องระบายน า้ไร้ท่อ  
หมู่ 3 

เพื่อให้การระบายน า้ได้  
อย่างรวดเร็วและไม่ก่อให้  
เกิดน ้าท่วมขัง 

-หมู่ 3 ระบบร่องระบายน ้า
ไร้ท่อ กว้าง 0.50เมตร ยาว 
680.00เมตร  ลึก 0.50
เมตร พร้อมบ่อพัก กว้าง 
0.80 เมตร ยาว 0.80 เมตร 
ลึก 1.50 เมตร จ านวน  
69 บ่อ 

- - 493,000 - - ร้อยละ80  สามารถระบายน ้าได้   
 อย่างรวดเร็วและ 
 ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

4 ธนาคารน ้าใต้ดนิ ระบบปิด 
ระบบร่องระบายน า้ไร้ท่อ  
หมู่ 4 

เพื่อให้การระบายน า้ได้   
อย่างรวดเร็วและไม่ก่อให้  
เกิดน ้าท่วมขัง 

-หมู่ 4 ระบบร่องระบายน ้า
ไร้ท่อ ภายในหมู่บ้าน กว้าง 
0.50เมตร ยาว 680.00
เมตร ลึก 0.50เมตร พร้อม
บ่อพัก กว้าง 0.80เมตร 
ยาว 0.80 เมตร  ลึก 1.50 
เมตร จ านวน 69 บ่อ 

- - 493,000 - - ร้อยละ80  สามารถระบายน ้าได้   
 อย่างรวดเร็วและ 
 ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
5 ธนาคารน ้าใต้ดนิ ระบบปิด 

ระบบร่องระบายน า้ไร้ท่อ  
หมู่ 4 

เพื่อให้การระบายน า้ได้   
อย่างรวดเร็วและไม่ก่อให้  
เกิดน ้าท่วมขัง 

-หมู่ 4 ระบบร่องระบายน ้า
ไร้ท่อ โรงเรียนบ้านหนอง
หอย กว้าง 0.50เมตร ยาว 
200.00เมตร ลึก 0.50เมตร 
พร้อมบ่อพัก กว้าง 0.80
เมตร ยาว 0.80 เมตร ลึก 
1.50เมตร จ านวน 21 บ่อ 

- - 109,000 - - ร้อยละ80  สามารถระบายน ้าได้   
 อย่างรวดเร็วและ 
 ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

6 ธนาคารน ้าใต้ดนิ ระบบปิด 
ระบบร่องระบายน า้ไร้ท่อ  
หมู่ 5 

เพื่อให้การระบายน า้ได้  
อย่างรวดเร็วและไม่ก่อให้  
เกิดน ้าท่วมขัง 

-หมู่ 5 ระบบร่องระบายน ้า
ไร้ท่อ กว้าง 0.50เมตร ยาว 
680.00เมตร ลึก 0.50เมตร 
พร้อมบ่อพัก กว้าง 0.80
เมตร ยาว 0.80 เมตร  
ลึก 1.50 เมตร จ านวน 
69 บ่อ 

- - 493,000 - - ร้อยละ80  สามารถระบายน ้าได้   
 อย่างรวดเร็วและ 
 ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

7 ธนาคารน ้าใต้ดนิ ระบบปิด 
ระบบร่องระบายน า้ไร้ท่อ  
หมู่ 6 

เพื่อให้การระบายน า้ได้  
อย่างรวดเร็วและไม่ก่อให้  
เกิดน ้าท่วมขัง 

-หมู่ 6 ระบบร่องระบายน ้า
ไร้ท่อ กว้าง 0.50เมตร ยาว 
680.00เมตร ลึก 0.50เมตร 
พร้อมบ่อพัก กว้าง 0.80
เมตร ยาว 0.80 เมตร 
ลึก 1.50เมตร จ านวน  
69 บ่อ 

- - 493,000 - - ร้อยละ80  สามารถระบายน ้าได้   
 อย่างรวดเร็วและ 
 ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
8 ธนาคารน ้าใต้ดนิ ระบบปิด 

ระบบร่องระบายน า้ไร้ท่อ  
หมู่ 7 

เพื่อให้การระบายน า้ได้   
อย่างรวดเร็วและไม่ก่อให้  
เกิดน ้าท่วมขัง 

-หมู่ 7 ระบบร่องระบายน ้า
ไร้ท่อ กว้าง 0.50เมตร ยาว 
690.00เมตร ลึก 0.50เมตร 
พร้อมบ่อพัก กว้าง 0.80
เมตร ยาว 0.80 เมตร  
ลึก 1.50 เมตร จ านวน 
70 บ่อ 

- - 500,000 - - ร้อยละ80  สามารถระบายน ้าได้   
 อย่างรวดเร็วและ 
 ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

9 ธนาคารน ้าใต้ดนิ ระบบปิด 
ระบบร่องระบายน า้ไร้ท่อ  
หมู่ 8 

เพื่อให้การระบายน า้ได้   
อย่างรวดเร็วและไม่ก่อให้  
เกิดน ้าท่วมขัง 

-หมู่ 8 ระบบร่องระบายน ้า
ไร้ท่อ กว้าง 0.50เมตร ยาว 
690.00เมตร ลึก 0.50เมตร 
พร้อมบ่อพัก กว้าง 0.80
เมตร ยาว 0.80 เมตร  
ลึก 1.50เมตร จ านวน  
70 บ่อ 

- - 500,000 - - ร้อยละ80  สามารถระบายน ้าได้   
 อย่างรวดเร็วและ 
 ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

10 ธนาคารน ้าใต้ดนิ ระบบปิด 
ระบบร่องระบายน า้ไร้ท่อ  
หมู่ 9 

เพื่อให้การระบายน า้ได้  
อย่างรวดเร็วและไม่ก่อให้  
เกิดน ้าท่วมขัง 

-หมู่ 9 ระบบร่องระบายน ้า
ไร้ท่อ กว้าง 0.50เมตร ยาว 
690.00เมตร ลึก 0.50เมตร 
พร้อมบ่อพัก กว้าง 0.80
เมตร ยาว 0.80 เมตร  
ลึก 1.50 เมตร จ านวน  
70 บ่อ 

- - 500,000 - - ร้อยละ80  สามารถระบายน ้าได้   
 อย่างรวดเร็วและ 
 ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
11 ธนาคารน ้าใต้ดนิ ระบบปิด 

ระบบร่องระบายน า้ไร้ท่อ  
หมู่ 10 

เพื่อให้การระบายน า้ได้   
อย่างรวดเร็วและไม่ก่อให้  
เกิดน ้าท่วมขัง 

-หมู่ 10 ระบบร่องระบาย
น ้าไร้ท่อ กว้าง 0.50เมตร
ยาว 690.00เมตร ลึก 0.50
เมตร พร้อมบ่อพัก กว้าง 
0.80 เมตร ยาว 0.80 เมตร 
ลึก 1.50 เมตร จ านวน 
70 บ่อ 

- - 500,000 - - ร้อยละ80  สามารถระบายน ้าได้   
 อย่างรวดเร็วและ 
 ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

12 ธนาคารน ้าใต้ดนิ ระบบปิด 
ระบบร่องระบายน า้ไร้ท่อ  
หมู่ 11 

เพื่อให้การระบายน า้ได้อย่าง
รวดเร็วและไม่ก่อให้เกิดน ้า
ท่วมขัง 

-หมู่ 11 ระบบร่องระบาย
น ้าไร้ท่อ กว้าง 0.50 เมตร
ยาว 690.00เมตร ลึก0.50
เมตร พร้อมบ่อพกั กว้าง 
0.80เมตร  ยาว 0.80 เมตร 
ลึก 1.50 เมตร จ านวน 
70 บ่อ 

- - 500,000 - - ร้อยละ80  สามารถระบายน ้าได้   
 อย่างรวดเร็วและ 
 ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

13 ธนาคารน ้าใต้ดนิ ระบบปิด 
ระบบร่องระบายน า้ไร้ท่อ  
หมู่ 12 

เพื่อให้การระบายน า้ได้อย่าง
รวดเร็วและไม่ก่อให้เกิดน ้า
ท่วมขัง 

-หมู่ 12 ระบบร่องระบาย
น ้าไร้ท่อ กว้าง 0.50 เมตร
ยาว 690.00เมตร ลึก 0.50
เมตร พร้อมบ่อพัก กว้าง 
0.80เมตร ยาว 0.80 เมตร 
ลึก 1.50 เมตร จ านวน   
70 บ่อ 

- - 500,000 - - ร้อยละ80  สามารถระบายน ้าได้   
 อย่างรวดเร็วและ 
 ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

14 ธนาคารน ้าใต้ดนิ ระบบปิด 
ระบบร่องระบายน า้ไร้ท่อ  
หมู่ 13 

เพื่อให้การระบายน า้ได้   
อย่างรวดเร็วและไม่ก่อให้  
เกิดน ้าท่วมขัง 

-หมู่ 13 ระบบร่องระบาย
น ้าไร้ท่อ กว้าง 0.50เมตร 
ยาว 670.00เมตร ลึก 0.50
เมตร พร้อมบ่อพัก กว้าง 
0.80เมตร ยาว 0.80 เมตร  
ลึก 1.50 เมตร จ านวน    
68 บ่อ 

- - 486,000 - - ร้อยละ80  สามารถระบายน ้าได้   
 อย่างรวดเร็วและ 
 ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

15 ธนาคารน ้าใต้ดนิ ระบบปิด 
ระบบร่องระบายน า้ไร้ท่อ  
หมู่ 14 

เพื่อให้การระบายน า้ได้   
อย่างรวดเร็วและไม่ก่อให้ 
เกิดน ้าท่วมขัง 

-หมู่14 ระบบร่องระบายน ้า
ไร้ท่อ ภายในหมู่บ้าน กว้าง 
0.50เมตร ยาว690.00เมตร 
ลึก 0.50เมตร พร้อมบ่อพัก 
กวา้ง 0.80เมตร ยาว 0.80
เมตร ลึก 1.50 เมตร 
จ านวน 70 บ่อ 

- - 500,000 - - ร้อยละ80  สามารถระบายน ้าได้   
 อย่างรวดเร็วและ 
 ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

16 ธนาคารน ้าใต้ดนิ ระบบปิด 
ระบบร่องระบายน า้ไร้ท่อ  
หมู่ 14 

เพื่อให้การระบายน า้ได้   
อย่างรวดเร็วและไม่ก่อให้ 
เกิดน ้าท่วมขัง 

-หมู่14 ระบบร่องระบายน ้า
ไร้ท่อ สายป่าช้าดอนจาน 
กว้าง 0.50 เมตร ยาว 
670.00เมตร ลึก 0.50เมตร 
พร้อมบ่อพัก กว้าง 0.80
เมตร ยาว 0.80 เมตร ลึก 
1.50 เมตร จ านวน 68 บ่อ 

- - 486,000 - - ร้อยละ80  สามารถระบายน ้าได้   
 อย่างรวดเร็วและ 
 ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
17 ธนาคารน ้าใต้ดนิ ระบบปิด 

ระบบร่องระบายน า้ไร้ท่อ  
หมู่ 15 

เพื่อให้การระบายน า้ได้อย่าง
รวดเร็วและไม่ก่อให้เกิดน ้า
ท่วมขัง 

-หมู่15 ระบบร่องระบายน ้า
ไร้ท่อ กว้าง 0.50เมตร ยาว 
690.00เมตร ลึก 0.50เมตร 
พร้อมบ่อพัก กว้าง 0.80
เมตร ยาว 0.80 เมตร  
ลึก 1.50 เมตร จ านวน 
68 บ่อ 

- - 486,000 - - ร้อยละ80  สามารถระบายน ้าได้   
 อย่างรวดเร็วและ 
 ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

18 ธนาคารน ้าใต้ดนิ ระบบปิด 
ระบบร่องระบายน า้ไร้ท่อ  
หมู่ 16 

เพื่อให้การระบายน า้ได้อย่าง
รวดเร็วและไม่ก่อให้เกิดน ้า
ท่วมขัง 

-หมู่16 ระบบร่องระบายน ้า
ไร้ท่อ กว้าง 0.50เมตร ยาว 
280.00เมตร ลึก 0.50เมตร 
พร้อมบ่อพัก กว้าง 0.80
เมตร ยาว 0.80 เมตร  
ลึก 1.50 เมตร จ านวน 
29 บ่อ 

- - 204,000 - - ร้อยละ80  สามารถระบายน ้าได้   
 อย่างรวดเร็วและ 
 ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

19 ธนาคารน ้าใต้ดนิ ระบบปิด 
ระบบร่องระบายน า้ไร้ท่อ  
หมู่ 17 

เพื่อให้การระบายน า้ได้อย่าง
รวดเร็วและไม่ก่อให้เกิดน ้า
ท่วมขัง 

-หมู่17 ระบบร่องระบายน ้า
ไร้ท่อ กว้าง 0.50เมตร ยาว 
690.00เมตร ลึก 0.50เมตร 
พร้อมบ่อพัก กว้าง 0.80
เมตร ยาว 0.80 เมตร 
ลึก 1.50เมตร จ านวน  
70 บ่อ 

- - 500,000 - - ร้อยละ80  สามารถระบายน ้าได้   
 อย่างรวดเร็วและ 
 ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

20 ธนาคารน ้าใต้ดนิ ระบบปิด 
ระบบครัวเรือน หมู่ 1-17 

เพื่อให้การระบายน า้ได้  
อย่างรวดเร็วและไม่ก่อให้ 
เกิดน ้าท่วมขัง 

-หมู่ 1-17 ระบบครัวเรือน 
ขุดบ่อเหลี่ยม ขนาด 
0.80x0.80 x 1.20 เมตร 
พร้อมร่องไร้ท่อ ขนาด
0.50x0.60x15.00 เมตร 
จ านวน 238 แห่ง 

- - 2,380,000 2,380,000 2,380,000 ร้อยละ80  สามารถระบายน ้า         
 ได้อย่างรวดเร็วและ 
 ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

21 ธนาคารน ้าใต้ดนิ ระบบปิด 
หมู่ 1-17 

เพื่อให้การระบายน า้ได้  
อย่างรวดเร็วและไม่ก่อให้ 
เกิดน ้าท่วมขัง 

-หมู่ 1-17 โดยก่อสร้าง
ร่องน ้าไร้ท่อ ขนาด 
0.5x0.5x700.00 เมตร
และก่อสร้างบ่อผนัน า้   
ลงใต้ดิน ขนาด0.80x0.80 
x1.50 เมตร 

- - - 6,607,000 6,607,000 ร้อยละ80  สามารถระบายน ้า         
 ได้อย่างรวดเร็วและ 
 ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 
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22 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
ผิวแอสฟัลติกคอนกรีต  
รหัสทางหลวงท้องถ่ิน  
สน.ถ.12-035  
สายบา้นโคกสว่าง - 
ม.เกษตรศาสตร์ฯ 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
ด้วยความสะดวกสบาย 

-หมู่ 9 ปรับปรุงถนนคสล.  
ให้เป็นผิวจราจรลาดยาง 
แอสฟัลติกคอนกรีต รหัส
ทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ. 
12-035สายบา้นโคกสว่าง 
-ม.เกษตรศาสตร์ฯขนาด 
6.00 x 1,615.00เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.04เมตร หรือ
พื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 
9,690.00เมตร 

- - - 4,589,000 - ร้อยละ100 ประชาชนสัญจรไปมา
ด้วยความ
สะดวกสบาย 

กองช่าง 



129 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

23 ก่อสร้างถนน คสล. รหัสทาง
หลวงท้องถิน สน.ถ.12-002 
สายบา้นดอนเชียงคูณ หมู่ 5
เชื่อม บ้านดอนกะเล็น หมู่ 8 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป 
มาด้วยความสะดวกสบาย 

-ปรับปรุงถนนลูกรัง รหัส
ทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ. 
12-002บ้านดอนเชียงคูณ 
หมู่ 5 เชื่อมบ้านดอนกะเล็น 
หมู่ 8 ให้เป็นถนน คสล. 
กว้าง 4.00ม.ยาว 215.00ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิว 
จราจรคสล.ไมน่้อยกว่า 
860.00 ตร.ม. 

- - 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ100  ประชาชนสัญจรไปมา  
 ด้วยความสะดวกสบาย 
 

กองช่าง 

24 ก่อสร้างถนน คสล. รหัสทาง
หลวงท้องถิน สน.ถ.12-021 
สายข้าง รพ.สต.เชียงเครือ 
โพธิ์ชัย บ้านเชียงเครือ หมู่ 14 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาด้วยความสะดวกสบาย 

-ปรับปรุงถนนลูกรัง รหัส 
ทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ. 
12-021 สายข้างรพ.สต. 
เชียงเครือโพธิ์ชัย หมู่ 14 
ให้เป็นถนนคสล.กว้าง4.00ม. 
ยาว 215.00ม.หนา 0.15ม. 
หรือพื้นที่ผิวจราจร คสล. 
ไม่น้อยกว่า 860.00 ตร.ม. 

- - 500,000 - - ร้อยละ100  ประชาชนสัญจรไปมา  
ด้วยความสะดวกสบาย 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

25 ก่อสร้างถนน คสล. รหัสทาง
หลวงท้องถิน สน.ถ.12-025 
สายถนนเพิ่มทรัพย์  
บ้านนาค าไฮ  หมู่ 10 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-
มาด้วยความสะดวกสบาย 

-ก่อสร้างถนน คสล. รหัส
ทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ. 
12-025 สายถนนเพิ่มทรัพย์ 
บ้านนาค าไฮ หมู่ 10  
ขนาด กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 430.00 ม. หนา0.15ม. 
หรือพื้นที่ผิวจราจรคสล. 
ไม่น้อยกว่า 1,720.00ตร.ม. 

- - 500,000 1,040,000 1,040,000 ร้อยละ100  ประชาชนสัญจรไปมา  
 ด้วยความสะดวกสบาย 
 

กองช่าง 

26 ก่อสร้างถนน คสล. รหัสทาง
หลวงท้องถิน สน.ถ.12-027 
สายเชื่อมทางหลวงหมายเลข22 
บ้านดอนเชียงบานน้อย หมู่ 3 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาด้วยความสะดวกสบาย 

-ปรับปรุงถนนลูกรัง รหัส 
ทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ. 
12-027 สายเชื่อมทางหลวง
หมายเลข22 บ้านดอนเชียง
บานน้อย หมู่ 3 ให้เป็นถนน 
คสล. กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 215.00ม. หนา 0.15ม. 
หรือพื้นที่จราจรคสล. 
ไม่น้อยกว่า 860.00 ตร.ม. 

- - 500,000 - - ร้อยละ100  ประชาชนสัญจรไปมา  
 ด้วยความสะดวกสบาย 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

27 ก่อสร้างถนน คสล. รหัสทาง
หลวงท้องถิน สน.ถ.12-039 
สายบา้นเชียงเครือ หมู่ 1 เชื่อม
บ้านดอนเชียงบานน้อย หมู่ 3 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-
มาด้วยความสะดวกสบาย 

-ก่อสร้างถนน คสล. รหัส
ทางหลวงท้องถิน สน.ถ. 
12-039 สายบา้นเชียงเครือ
หมู่ 1 เชื่อม บ้านดอนเชียง
บานน้อย หมู่3 กว้าง5.00ม.  
ยาว 2,600.00 ม.  
พร้อมติดตั้งโคมไฟถนน 

- - 3,877,000 7,300,000 8,410,000  ร้อยละ   
 100 

 ประชาชนสัญจรไปมา  
 ด้วยความสะดวกสบาย 
 

กองช่าง 

28 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
หนองหอย หมู่ 4 เชื่อมต าบล
หนองลาด 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-
มาด้วยความสะดวกสบาย 

-ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน
หนองหอย หมู่ 4 เชื่อม
ต าบลหนองลาด ขนาด 
5.00 x 2,200.00 เมตร 

- - - 6,829,000 6,829,000  ร้อยละ   
 100 

 ประชาชนสัญจรไปมา  
 ด้วยความสะดวกสบาย 
 

กองช่าง 

29 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางลาด
ยางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัส
ทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ12-004 
สายส านักสงฆ์ธัมมาปาโลนุสรณ ์
บ้านป่าหวา้น หมู่ 7 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-
มาด้วยความสะดวกสบาย 

-ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง
ลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต
รหัสทางหลวงท้องถ่ิน สน.ถ
12-004 สายส านักสงฆ์   
ธัมมาปาโลนุสรณ์ หมู่ 7 
ขนาด 4.00 x 1,320.00 
เมตร 

- - - 1,978,000 1,978,000  ร้อยละ   
 100 

 ประชาชนสัญจรไปมา  
 ด้วยความสะดวกสบาย 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

30 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติค 
คอนกรีต สายบา้นทุง่มนพฒันา 
หมู่ 15 ต าบลเชียงเครือ  
เชื่อม บ้านอุ่มจาน หมู่ 7
ต าบลอุ่มจาน อ าเภอกุสุมาลย์ 
จังหวัดสกลนคร 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-
มาด้วยความสะดวกสบาย 

-ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติค 
คอนกรีต สายบา้นทุง่มน
พัฒนา หมู่ 15 เชื่อม  
บา้นอุ่มจาน หมู่ 7 ต าบล 
อุ่มจาน ช่วง กม.0+000 ถึง 
กม.1+650 กว้าง 6.00 ม.  
ยาว1,650.00ม.หนา0.04ม. 
หรือพื้นที่ผิวจราจรไมน่้อย
กว่า 9,900.00ตร.ม. 
ไหล่ทางขา้งละ1.00ม.  
พร้อมตีเส้นจราจร 

- 5,740,000 5,740,000 5,740,000 5,740,000 ร้อยละ
51.56 

 ประชาชนสัญจรไปมา  
 ด้วยความสะดวกสบาย 
 

กองช่าง 
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31 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติค 
คอนกรีต โดยวิธี Pavement 
In Recycling  รหัสทางหลวง  
สน.3051 สายบา้นเชียงเครือ 
หมู่ 14 ต าบลเชียงเครือ เชื่อม   
บ้านนาหมาโป ้หมู่ 1  
ต าบลหนองลาด  อ าเภอเมือง
สกลนคร  จังหวัดสกลนคร 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-
มาด้วยความสะดวกสบาย 

-ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์
ตคิคอนกรีต โดยวิธี 
Pavement In Recycling 
รหัสทางหลวง สน.3051
สายบา้นเชียงเครือ เชื่อม 
บ้านาหมาโป้ ชว่ง กม.
2+000 ถึง กม.3+500 
กว้าง6.00ม.ยาว1,500.00
ม. หนา 0.04ม.หรือพื้นที่ 
ผิวจราจรไมน่้อยกว่า 
9,000.00ตร.ม. 

- 5,280,000 5,280,000 5,280,000 5,280,000 ร้อยละ
15.41 

 ประชาชนสัญจรไปมา  
 ด้วยความสะดวกสบาย 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

32 ก่อสร้างถนน คสล. รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น สน.ถ12-018 
สายบา้นหนองหอย หมู่ 4 
เชื่อม หมู่ 4 ต าบลฮางโฮง 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-
มาด้วยความสะดวกสบาย 

-ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านหนองหอย หมู่ 4  
เชื่อม หมู่ 4 ต าบลฮางโฮง 
ขนาด 5.00x 2,600.00 ม.  

- - - 7,746,000 7,746,000  ร้อยละ 
 100 

 ประชาชนสัญจรไปมา  
 ด้วยความสะดวกสบาย 
 

กองช่าง 

33 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางลาด
ยางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัส
ทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ12-023
สายบา้นดอนเชียงบานใหญ่  
หมู่ 13  

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-
มาด้วยความสะดวกสบาย 

-ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง
ลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต
รหัสทางหลวงท้องถ่ิน สน.ถ
12-023 สายบา้นดอนเชียง
บานใหญ่ หมู่ 13 ขนาด 
5.00 x 950.00 เมตร 

- - - 1,634,000 1,634,000  ร้อยละ 
 100 

 ประชาชนสัญจรไปมา  
 ด้วยความสะดวกสบาย 
 

กองช่าง 

34 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางลาด
ยางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัส
ทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ12-036
สายบา้นเชียงเครือ หมู่ 1 เชื่อม
บ้านดอนเชียงคูณ หมู่ 5 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-
มาด้วยความสะดวกสบาย 

-ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง
ลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต 
สายบา้นเชียงเครือ หมู่ 1 
เชื่อมบ้านดอนเชียงคณู หมู่5 
ขนาด 5.00x580.00 เมตร 

- - - 1,031,000 1,031,000  ร้อยละ 
 100 

 ประชาชนสัญจรไปมา  
 ด้วยความสะดวกสบาย 
 

กองช่าง 

35 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางลาด
ยางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัส
ทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ12-038
สายบา้นทุ่งพฒันา หมู่ 16 
เชื่อมถนนสายป่าช้า  
บ้านดอนเชียงคูณ หมู่ 5 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-
มาด้วยความสะดวกสบาย 

-ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง
ลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต 
สายบ้านทุ่งพัฒนา หมู่ 16 
เชื่อมสายป่าช้า บ้านดอน
เชียงคณู หมู ่5 จ านวน 2 
ช่วง หรอืพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 2,778.00 ตร.ม. 

- - - 1,052,000 1,052,000  ร้อยละ 
 100 

 ประชาชนสัญจรไปมา  
 ด้วยความสะดวกสบาย 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
36 ก่อสร้างลานกีฬาสนามฟุตบอล 

บ้านเชียงเครือ หมู่ 14 
เพื่อให้ประชาชนมสีถานที่
ออกก าลังกายส่งเสริม
สุขภาพและใช้เวลาวา่งให้
เกิดประโยชน ์

 1.ก่อสร้างลาน คสล.ขนาด  
 22.00 x 68.00 เมตร 
 2.ก่อสร้างสนามฟุตบอล 
 ขนาด 65.00x105.00เมตร 

- - - 1,999,000 1,999,000 1 แห่ง ประชาชนมีสถานที่ออก
ก าลังกายส่งเสริมสุขภาพ
และใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์

กองช่าง 

37 ก่อสร้างลานกีฬาวอลเลยบ์อล 
บ้านทุ่งมน หมู่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมสีถานที่
ออกก าลังกายส่งเสริม
สุขภาพและใช้เวลาวา่งให้
เกิดประโยชน ์

 -ก่อสร้างลาน คสล.ขนาด 
 22.00 x 68.00เมตร  
 ก่อสร้างตามแบบทต.เชียง  
 เครือ 

- - - 1,999,000 1,999,000 1 แห่ง ประชาชนมีสถานที่ออก
ก าลังกายส่งเสริมสุขภาพ
และใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์
 

กองช่าง 

38 ติดตั้งไฟฟา้ส่องสว่าง 
ถนนทางหลวงชนบท สน.3051 
สายบา้นเชียงเครือ เชื่อม 
บ้านนาหมาโป ้

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัยพ์สนิและการสัญจร 
ไปมาความสะดวกสบาย 

-ช่วงระหว่างบ้านเชียงเครือ 
หมู่14 เชื่อมบ้านหนองหอย 
หมู่ 4 โดยติดตั้งเสาไฟฟ้า 
ดิ่งเดี่ยวพร้อมอุปกรณ์ 
จ านวน 164 ต้น  

- - - 10,000,000 - 1 แห่ง  ประชาชนมีความ  
 ปลอดภัยในชีวติและ  
 ทรัพย์สินการสญัจรไปมา  
 สะดวกสบาย 

กองช่าง 

39 ติดตั้งไฟฟา้ส่องสว่าง 
ถนนทางหลวงชนบท 
สน.ถ.12-001 สายบา้นดอน
เชียงคูณ หมู่ 5 
 

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัยพ์สนิและการสัญจร 
ไปมาความสะดวกสบาย 

-ถนนทางหลวงชนบทสน.ถ.
12-001 สายบา้นดอนเชียง
คูณ หมู่ 5 โดยติดตั้งเสา 
ไฟฟ้าดิง่เดี่ยวพร้อมอุปกรณ์ 
จ านวน 45 ต้น 

- - - 3,500,000 - 1 แห่ง  ประชาชนมีความ  
 ปลอดภัยในชีวติและ  
 ทรัพย์สินการสญัจรไปมา  
 สะดวกสบาย 

กองช่าง 

รวม 39 โครงการ - - - 11,020,000 28,006,000 67,281,000 54,2257,000    
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5.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
  5.1   แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 ธนาคารน ้าใต้ดนิ ระบบเปิด  
หมู่ 2 

เพื่อใช้ในการกักเก็บน ้า 
ในการอุปโภค-บรโิภค  
และการเกษตร  

-หมู่ 2 ขุดบ่อรับน ้าหนอง
นาเทิงสาธารณประโยชน์  
กว้าง 30.00 เมตร  ยาว 
40.00 เมตร ลึก 5.00 เมตร  
ปริมาตรดินขุด 3,184 ลบ.ม. 

- - 343,000 343,000 343,000 ร้อยละ80  ประชาชนมีแหล่งน า้ 
 ที่กักเก็บน ้าไว้ใช้ใน 
 การอุปโภค-บริโภค 
 และการเกษตร 

กองช่าง 

2 ธนาคารน ้าใต้ดนิ ระบบเปิด  
หมู่ 3 

เพื่อใช้ในการกักเก็บน ้า 
ในการอุปโภค-บริโภค  
และการเกษตร  

-หมู่ 3 ขุดบ่อรับน ้าบะหนอง
กะปูสาธารณประโยชน ์
กว้าง 40.00 เมตร  ยาว 
40.00 เมตร ลึก 5.00 เมตร  
ปริมาตรดินขุด 6,164 ลบ.ม. 

- - 500,000 - - ร้อยละ80  ประชาชนมีแหล่งน า้ 
 ที่กักเก็บน ้าไว้ใช้ใน 
 การอุปโภค-บริโภค 
 และการเกษตร 

กองช่าง 

3 ธนาคารน ้าใต้ดนิ ระบบเปิด  
หมู่ 3 

เพื่อใช้ในการกักเก็บน ้า 
ในการอุปโภค-บริโภค  
และการเกษตร  

-หมู่ 3 ขุดบ่อรับน ้าบะหนอง
กะปูสาธารณประโยชน ์
(แปลง2) กวา้ง 40.00 เมตร  
ยาว 40.00 เมตร ลึก 5.00 
เมตร ปริมาตรดินขุด 5,114 
ลบ.ม. 

- - 480,000 - - ร้อยละ80  ประชาชนมีแหล่งน า้ 
 ที่กักเก็บน ้าไว้ใช้ใน 
 การอุปโภค-บริโภค 
 และการเกษตร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
4 ธนาคารน ้าใต้ดนิ ระบบเปิด  

หมู่ 4 
เพื่อใช้ในการกักเก็บน ้า 
ในการอุปโภค-บริโภค  
และการเกษตร  

-หมู่ 4 ขุดบ่อรับน ้าเพื่อการ 
เกษตร กว้าง 40.00 เมตร  
ยาว 40.00 เมตร ลึก 5.00 
เมตร ปริมาตรดินขุด 5,234 
ลบ.ม.(นางเสถียร หงษ์ภู) 

- - 473,000 - - ร้อยละ80  ประชาชนมีแหล่งน า้ 
 ที่กักเก็บน ้าไว้ใช้ใน 
 การอุปโภค-บริโภค 
 และการเกษตร 

กองช่าง 

5 ธนาคารน ้าใต้ดนิ ระบบเปิด  
หมู่ 7 

เพื่อใช้ในการกักเก็บน ้า 
ในการอุปโภค-บริโภค  
และการเกษตร  

-หมู่ 7 ขุดบ่อรับน ้าหนองบัว
น้อยสาธารณประโยชน์  
กว้าง 40.00 เมตร  ยาว 
40.00 เมตร ลึก 5.00 เมตร  
ปริมาตรดินขุด 4,360 ลบ.ม. 

- - 397,000 397,000 397,000 ร้อยละ80  ประชาชนมีแหล่งน า้ 
 ที่กักเก็บน ้าไว้ใช้ใน 
 การอุปโภค-บริโภค 
 และการเกษตร 

กองช่าง 

6 ธนาคารน ้าใต้ดนิ ระบบเปิด  
หมู่ 8 

เพื่อใช้ในการกักเก็บน ้า 
ในการอุปโภค-บริโภค  
และการเกษตร  

-หมู่ 8 ขุดบ่อรับน ้าหนองใหญ่
สาธารณประโยชน์  
กว้าง 40.00 เมตร  ยาว 
40.00 เมตร ลึก 5.00 เมตร  

- - 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ80  ประชาชนมีแหล่งน า้ 
 ที่กักเก็บน ้าไว้ใช้ใน 
 การอุปโภค-บริโภค 
 และการเกษตร 

กองช่าง 

   ปริมาตรดินขุด 5,661 ลบ.ม.         

7 ธนาคารน ้าใต้ดนิ ระบบเปิด  
หมู่ 9 

เพื่อใช้ในการกักเก็บน ้า 
ในการอุปโภค-บ 
 
ริโภค  
และการเกษตร  

-หมู่ 9ขุดบ่อรับน ้าหนองตะไก้
สาธารณประโยชน์ กวา้ง 
18.00เมตร ยาว 23.00เมตร 
ลึก 2.00 เมตร ปริมาตร 
ดินขุด 4,750 ลบ.ม. 

- - 410,000 - - ร้อยละ80  ประชาชนมีแหล่งน า้ 
 ที่กักเก็บน ้าไว้ใช้ใน 
 การอุปโภค-บริโภค 
 และการเกษตร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
8 ธนาคารน ้าใต้ดนิ ระบบเปิด  

หมู่ 10 
เพื่อใช้ในการกักเก็บน ้า 
ในการอุปโภค-บริโภค  
และการเกษตร  

-หมู่ 10 ขุดบ่อรับน ้าเพื่อการ 
เกษตร กว้าง 25.00 เมตร  
ยาว 55.00 เมตร ลึก 5.00 
เมตร ปริมาตรดินขุด 5,022 
ลบ.ม.(นายสมเพ็ช แสนบรร
ดิษฐ์) 

- - 472,000 - - ร้อยละ80  ประชาชนมีแหล่งน า้ 
 ที่กักเก็บน ้าไว้ใช้ใน 
 การอุปโภค-บริโภค 
 และการเกษตร 

กองช่าง 

9 ธนาคารน ้าใต้ดนิ ระบบเปิด  
หมู่ 10 

เพื่อใช้ในการกักเก็บน ้า 
ในการอุปโภค-บริโภค  
และการเกษตร  

-หมู่ 10 ขุดบ่อรับน ้าเพื่อการ 
เกษตร กว้าง 30.00เมตร  
ยาว 55.00 เมตร ลึก 5.00 
เมตร ปริมาตรดินขุด 3,654 
ลบ.ม.(นายพรรษา แสนบรร
ดิษฐ์) 

- - 358,000 - - ร้อยละ80  ประชาชนมีแหล่งน า้ 
 ที่กักเก็บน ้าไว้ใช้ใน 
 การอุปโภค-บริโภค 
 และการเกษตร 

กองช่าง 

10 ธนาคารน ้าใต้ดนิ ระบบเปิด  
หมู่ 11 

เพื่อใช้ในการกักเก็บน ้า 
ในการอุปโภค-บริโภค  
และการเกษตร  

-หมู่ 11 ขุดบ่อรับน ้าเพื่อการ 
เกษตร กว้าง 30.00 เมตร  
ยาว 60.00 เมตร ลึก 5.00 
เมตร ปริมาตรดินขุด 6,174 
ลบ.ม.(นางวิพา คณะพล) 

- - 500,000 - - ร้อยละ80  ประชาชนมีแหล่งน า้ 
 ที่กักเก็บน ้าไว้ใช้ใน 
 การอุปโภค-บริโภค 
 และการเกษตร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
11 ธนาคารน ้าใต้ดนิ ระบบเปิด  

หมู่ 11 
เพื่อใช้ในการกักเก็บน ้า 
ในการอุปโภค-บริโภค  
และการเกษตร  

-หมู่ 11 ขุดบ่อรับน ้าเพื่อการ 
เกษตร กว้าง 26.00 เมตร  
ยาว 60.00 เมตร ลึก 5.00 
เมตร ปริมาตรดินขุด 3,527 
ลบ.ม.(นางอุทุมพร เติมทานาม) 

- - 353,000 - - ร้อยละ 
80 

 ประชาชนมีแหล่งน า้ 
 ที่กักเก็บน ้าไว้ใช้ใน 
 การอุปโภค-บริโภค 
 และการเกษตร 

กองช่าง 

12 ธนาคารน ้าใต้ดนิ ระบบเปิด  
หมู่ 12 

เพื่อใช้ในการกักเก็บน ้า 
ในการอุปโภค-บริโภค  
และการเกษตร  

-หมู่ 12 ขุดบ่อรับน ้าเพื่อ
การเกษตร กว้าง 40.00เมตร  
ยาว 40.00 เมตร ลึก 5.00 
เมตร ปริมาตรดินขุด 6,164 
ลบ.ม.(นางสมใจ ครุฑต าค า) 

- - 500,000 - - ร้อยละ 
80 

 ประชาชนมีแหล่งน า้ 
 ที่กักเก็บน ้าไว้ใช้ใน 
 การอุปโภค-บริโภค 
 และการเกษตร 

กองช่าง 

13 ธนาคารน ้าใต้ดนิ ระบบเปิด 
หมู่ 1- 17 

เพื่อใช้ในการกักเก็บน ้า 
ในการอุปโภค-บริโภค  
และการเกษตร 

-หมู่ 1-17 ขุดบ่อน ้าตาม
รูปแบบธนาคารน ้าใต้ดนิ 
ระบบเปิด  จ านวน 60 บ่อ 

- - - 15,000,000 15,000,000 ร้อยละ 
80 

 ประชาชนมีแหล่งน า้ 
 ที่กักเก็บน ้าไว้ใช้ใน 
 การอุปโภค-บริโภค 
 และการเกษตร 

กองช่าง 

14 ปรับปรุงภูมิทัศน ์
รอบหนองหาร 

เพื่ออนุรักษ์แหล่งน ้าพัฒนา
พื้นที่และบริหารจัดการ 
บรเิวณรอบหนองหาร 

-ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองหาร 
เช่น ขุดลอกหนองหาร ,
ก่อสร้างถนน คสล.,ระบบ
ระบายน ้า ฯลฯ 

- - 2,000,000 5,000,000 7,000,000 ร้อยละ
80 

 พื้นที่ต าบลเชยีงเครือ 
 มีการบริหารจัดการ  
 แหล่งน ้าและบริเวณ   
 รอบหนองหารดีขึ้น 

กองช่าง 

รวม 14  โครงการ - - - - 7,204,000 20,000,000 22,000,000 - - - 
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บัญชีคุรุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลเชียงเครือ   อ าเภอเมืองสกลนคร   จังหวัดสกลนคร 

 

ที ่ แผนงาน หมวด 

 
ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ)์ 

งบประมาณและที่มา 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
1 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ชนิด

เครือข่าย แบบมุมมองคงที่
ส าหรับติดตั้งภายในและภายนอก
อาคาร  จ านวน 1 ชุด 

- 150,000 - - - กองการศึกษาฯ 

2 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ชุดดับเพลงิ(ชุดผจญเพลิง) 
ภายนอกอาคาร บุ 3 ชัน้ พร้อม
หมวก รองเท้า ฮูดและถุงมือ
จ านวน 4 ชุด 

- - 60,000 - - ส านักปลัด 

3 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง สายสง่น า้ดับเพลงิแบบยาง
สังเคราะห์ หนา 3 ชัน้ ขนาด 
1.5นิ้ว ยาว 20เมตร พร้อมข้อต่อ 
สวมเร็ว จ านวน 2 เส้น 

- - 44,000 - - ส านักปลัด 

4 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง หัวฉีดล าตรง ขนาด 2.5x 15 นิ้ว 
พร้อมหัวปรับฝอย จ านวน 1 ชดุ 

- - 8,000 - - ส านักปลัด 

แบบ ผ. 03 
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ที ่ แผนงาน หมวด 

 
ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ)์ 

งบประมาณและที่มา 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

5 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นสารเคมีชนิดละออง
ฝอยละเอียด(ULV) แบบติดตั้ง 
บนรถยนต์ พร้อมอุปกรณ์ 
จ านวน 1 เคร่ือง  

- - 920,000 - - กองสาธารณสุขฯ 

6 แผนงานสรา้งความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอี้พักคอยเฟรมโพลี่หุ้มเบาะ 
แถวเดียว 3 ที่นั่ง จ านวน 2 ชดุ 

- - 8,000 - - กองสวัสดิการฯ 

7 แผนงานสรา้งความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ชั้นโชว์สนิค้า 2 หนา้ ขนาดกวา้ง 
90 ซม. ลึก 90 ซม. สูง 120 ซม 
จ านวน 3 หลัง 

- - 18,000 - - กองสวัสดิการฯ 

8 แผนงานสรา้งความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมอุตสาหกรรม แบบตั้งพืน้ 
ขนาด 24 นิ้ว จ านวน 4 ตัว 

- - 12,000 - - กองสวัสดิการฯ 

9 การพาณิชย ์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

ปั้มสูบจา่ยสารเคมี ทนกรด-ด่าง
จ านวน 1 เคร่ือง 

- - 18,200 - - กิจการประปา 

10 การพาณิชย ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยน
ที่ดิน 

จัดซื้อที่ดินขนาดพื้นทีไ่ม่น้อยกวา่ 
6 ไร่ เพื่อใช้เป็นบ่อในการผลิต 
น ้าประปา 

- - 1,000,000 - - กิจการประปา 

11 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะ-เก้าอี้ส าหรับนักเรียนระดับ 
ชั้นประถม จ านวน 100 ชุด 
โต๊ะ ขนาด 60x40x 67 ซม. 
เก้าอี้ ขนาด 38x38x 72 ซม 

- - 170,000 - - กองการศึกษา 
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ที ่ แผนงาน หมวด 

 
ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ)์ 

งบประมาณและที่มา 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

12 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะโรงอาหารพร้อมม้านั่งยาว
ส าหรับนักเรียนชัน้อนบุาล 
จ านวน 10 ชุด 
โต๊ะ ขนาด 60x120x50 ซม. 
ม้านั่งยาว ขนาด 30x120x30ซม. 

- - 45,000 - - กองการศึกษาฯ 

13 สร้างความเข้มแข็ง       
ของชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ 

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 
แบบ Smart TV ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 3840x2160 
พิกเซล  ขนาด 55 นิ้ว  
จ านวน 1 เคร่ือง 

- - 27,500 - - กองสวัสดิการฯ 

14 การพาณิชย ์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก  
ขนาด 37.8 แรงม้า  
จ านวน 1 คัน 

- - - 790,000 - 
 

กิจการประปา 

15 สาธารณสุขฯ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น เตาเผาขยะลดมลพิษ ประหยัด
พลังงาน Mobile Burn (เตาเผา
ขยะแบบเคลื่อนที)่ ขนาด 200
กิโลกรัม/ชั่วโมง 

- - - 5,000,000 - กองสาธารณสุขฯ 
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ที ่ แผนงาน หมวด 

 
ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ)์ 

งบประมาณและที่มา 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
2561 2562 2563 2564 2565 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
16 สาธารณสุขฯ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น สายพานล าเลียงขยะ  

ขนาดไมน่้อยกว่า 
200 กิโลกรัม/ชั่วโมง 

- - 450,000 450,000 450,000 กองสาธารณสุขฯ 

17 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 
และขนส่ง 

รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 
ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต ่ากวา่ 
6,000ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์ 
สูงสุดไม่ต ่ากวา่ 170 กิโลวัตต์  
แบบอัดท้าย 

- - 2,400,000 2,400,000 2,400,000 กองสาธารณสุขฯ 

18 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  รถขุดตีนตะขาบไฮดรอลิก 
 ตีนตะขาบ(Hydraulic Excavator)    
 ขนาด 150 แรงม้า ความจบุุ้งกี ๋
 ไม่น้อยกว่า 0.90 ลบ.ม.  
 เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ  
 ระบบขับเคลื่อนแบบHydrostatic   
 หรือ Hydraulic ตีนตะขาบแตล่ะ 
 ข้างสามารถขับเคลื่อนอิสระได ้  
 น ้าหนักใช้งานไม่น้อยกว่า 19,500   
 กก.แรงฉุดลากไม่น้อยกว่า17,000  
 กก. ระบบไฟฟา้ 24 โวลต์  
 พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบถ้วน 

- - 4,800,000 - - กองช่าง 

 


