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ค าน า 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561 หมวด 6 ข้อ 29 ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา     
มีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง
ด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา       
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้ าวัน    
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน      
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม  

 

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ           
ส านักปลัดเทศบาล  ได้จัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ระยะเวลา 6 เดือนแรก (เดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) ขึ้น เพ่ือรายงานและ      
เสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ หวังว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้  จะสามารถ     
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความ       
พึงพอใจสูงสุด  

 

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  ส านักปลัดเทศบาล  
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

******************** 
1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย            
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนําแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเชียงเครือ (อ่ืน ๆ ถ้ามี) สามารถกํากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน 
โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   ของเทศบาลตําบลเชียงเครือ 
จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสําคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาเทศบาลตําบลเชียงเครือหรือ
กิจกรรมต่างๆ ที่ดําเนินการหรือไม่ได้ดําเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กําหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการ
ดําเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลตําบลเชียงเครือตรวจสอบดูว่าแผนงาน 
โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กําหนดไว้หรือไม่
อย่างไร 
  3. ผลการดําเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเปูาหมายที่กําหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรค
อะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น การดําเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
และข้ันตอนต่าง ๆ ในการดําเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความสําคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสําคัญในการทดสอบผลการดําเนินงาน
ตามภารกิจของเทศบาลตําบลเชียงเครือว่าดําเนินการได้ตามเปูาหมายที่กําหนดไว้หรือไม่ ทําให้ทราบและกําหนดทิศ
ทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทําให้ทราบถึงจุดแข็ง ( strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการ กิจกรรม
ต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด/รองปลัดเทศบาลตําบลเชียงเครือ ผู้บริหารระดับหัวหน้าสํานัก/
ผู้อํานวยการกอง บุคลากรของเทศบาลตําบลเชียงเครือ สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือนําไปสู่การปรับปรุง
แผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจ
ของประชาชนตําบลเชียงเครือ 
  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดําเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ
ดําเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้  และเมื่อพบ
ปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดําเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่
เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดําเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือ
รอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตําบลเชียง เครือให้เกิดประโยชน์
เพ่ือดําเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดําเนินการ  
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สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาเทศบาลตําบลเชียงเครือโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเปูาหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
 

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดําเนินการไปแล้วว่าสิ่ง
ใดควรดําเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดําเนินการตามโคร งการเพ่ือการ
พัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเปูาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดําเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กําหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตําบลเชียงเครือซึ่งจะช่วยตอบสนอง
ภารกิจตามอํานาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการดําเนินงานตามระยะเวลาและเปูาหมายที่กําหนดไว้ สภาพผลการ
ดําเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กําหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดําเนินงาน โครงการ การยกเลิก
โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจําเป็นของเทศบาลตําบลเชียงเครือ 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตําบลเชียงเครือ 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสํานัก/กองทุกระดับของ
เทศบาลตําบลเชียงเครือที่จะต้องผลักดันให้การดําเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตําบลเชียงเครือ และหมู่บ้าน    
ทั้ง 17 หมู่บ้าน หรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสําเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสํานัก/กอง/ฝุายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

3. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเชียงเครือ ได้กําหนดแนวทาง และวิธีการใน

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้  
ขอบเขตในการติดตามและประเมินผล  
 - ติดตามผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล

ตําบลเชียงเครือ  
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4. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  

1) ทํารู้ว่าการนํานโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด  
2) เห็นจุดสําคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ

ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทําให้เสร็จ ซึ่งจะทําให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนําไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

3) ทําให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่
ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วนการเปลี่ยนแนว
ทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนําโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น  

3) ทําให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุ
อะไร เพ่ือนํามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนําไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น  

5) ทําให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไรเมื่อทราบ
ข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสําคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทํางานของแผนงานให้มีความกระจ่าง
ชัด เพ่ือขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละข้ันตอนให้หมดไป  

6) ทําให้ทราบว่าแผนงานที่นําไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้างและ
จุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการ วิเคราะห์
จะนําไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
        7) ทําให้ผู้ให้การสนับสนุนการนําโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนํา
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่  
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ส่วนที่ 2 

วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และยุทธศาสตร์การพัฒนา  
******************** 

   ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
         ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตําบลเชียงเครือเป็นการแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  ของเทศบาล
ตําบลเชียงเครือ ที่กําหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตําบลเชียงเครือซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์      
พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ     
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสกลนคร อําเภอเมืองสกลนคร  และแผนชุมชนตําบล
เชียงเครือ  
   1.วิสัยทัศน์  

        “ ต าบลเชียงเครือน่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ยึดแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง” 
 

   2.ยุทธศาสตร์  
    ยุทธศาสตร์ที่ 1   การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

        กลยุทธ์ที่ 1 การบริหารจัดการด้านการศึกษา  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา 
     กลยุทธ์ที่ 2   การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
     กลยุทธ์ที่ 3   การสังคมสงเคราะห์  ส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
     กลยุทธ์ที่ 4  การส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว 
     กลยุทธ์ที่ 5 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ประชาชน 
 

   ยุทธศาสตร์ที่ 2   การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
                    กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปะศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
           กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมและบํารุงรักษาสถานที่ท่องเที่ยวและสวนสาธารณะ 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการเกษตรและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
                     กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามแนวเกษตรอินทรีย์ 
            กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ 
            กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
            กลยุทธ์ที่ 4 การส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 
            กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดการด้านการตลาด 
 

   
 
 
 
 



5 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 1  การส่งเสริมสุขภาพและการควบคุมปูองกันโรค 
 กลยุทธ์ที่ 2  การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   
 กลยุทธ์ที่ 3  การฟ้ืนฟูสมรรถภาพและการบริการด้านสาธารณสุข 
 กลยุทธ์ที่ 4 การส่งเสริม  สนับสนุนและคุ้มครองผู้บริโภค 
 กลยุทธ์ที่ 5  การส่งเสริม การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สิ่งแวดล้อม 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
กลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 กลยุทธ์ที่ 2  การส่งเสริมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย 
 กลยุทธ์ที่ 3  การส่งเสริมและสนับสนุนเสริมสร้างความรู้รักสามัคคีและ 

เสริมสร้างความมั่นคงของชาติตามระบอบประชาธิปไตย 
 กลยุทธ์ที่ 4  การพัฒนาองค์กรและบุคลากร 
 กลยุทธ์ที่ 5  การปูองกันแก้ไขปัญหาทุจริต  คอรัปชั่น 
กลยุทธ์ที่ 6  ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ การปฏิบัติตนให้ก้าวทันสู่ 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) 
 
    

3.เป้าประสงค์ 
1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
2. การสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยการสร้างระบบการบริหารจัดการองค์กร

และการบริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ 
3. การส่งเสริมและสร้างระบบการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา  การตรวจสอบ

เพ่ือความโปร่งใสในการพัฒนาและการบริหารจัดการ 
4. การปรับปรุงส่งเสริมพัฒนาระบบการศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพชี วิตที่ดีของ

ประชาชน 
5. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตด้านการสาธารณสุข  การอนามัย  การปูองกันและควบคุมโรคและ

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    6. การอนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

7. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของประชาชน ครอบครัว ให้มีความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงพา
ตนเองได้ โดยยึดหลักตามแนวทางทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง 

8. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ การปฏิบัติตนให้ก้าวทันสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC) 

 
 
 
 



6 

 
   4. ตัวช้ีวัด 

1.กรณีโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างตรวจรับ
งานโดยจะต้องได้คุณภาพงานที่ดี ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง 

2.กรณีโครงการด้านอื่นๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ในโครงการทุกประการ 
        

    5. ค่าเป้าหมาย 
1.  การพัฒนาการบริหารจัดการด้านการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา กาส่งเสริมกีฬาและ

นันทนาการ การสังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมสวัสดิการและการพัฒนาชีวิตของประชาชน การส่งเสริมและพัฒนาสถาบัน
ครอบครัว การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่ประชาชน    

2.  การส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูศิลปะศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น การ
ส่งเสริมและบํารุงรักษาสถานที่ท่องเที่ยวและสวนสาธารณะในพ้ืนที่ตําบลเชียงเครือและอําเภอเมืองสกลนคร  

3.  การพัฒนาส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามแนวเกษตรอินทรีย์และแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง พัฒนา วางแผน ส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชยกรรมชุมชนน่าอยู่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี    

4.  การบริหารจัดการส่งเสริมสุขภาพและการควบคุมปูองกันโรค การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด การส่งเสริม การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมประชาชนมีอาชีพและมีรายได้   

5.  เพ่ือพัฒนาระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพ่ือให้
การบริหารงาน   มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ ในพ้ืนที่ เช่น 
ถนน สะพาน การระบายน้ํา หอกระจายข่าว ระบบน้ําอุปโภคบริโภค อาคารต่างๆ สิ่งก่อสร้างในฌาปนสถาน ไฟฟูา
ส่องสว่างสาธารณะปูองกันอุบัติเหตุ ฯลฯ 

 

      6. กลุยทธ์  
กลยุทธ์ที่ 1 การบริหารจัดการด้านการศึกษา  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา 

     กลยุทธ์ที่ 2   การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
     กลยุทธ์ที่ 3   การสังคมสงเคราะห์  ส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
     กลยุทธ์ที่ 4  การส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว 
     กลยุทธ์ที่ 5 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ประชาชน 
                    กลยุทธ์ที่ 6 การส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปะศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
          กลยุทธ์ที่ 7 การส่งเสริมและบํารุงรักษาสถานที่ท่องเที่ยวและสวนสาธารณะ 
                   กลยุทธ์ที่ 8 การส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามแนวเกษตรอินทรีย์ 
           กลยุทธ์ที่ 9 การส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ 
          กลยุทธ์ที่ 10 การพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
            กลยุทธ์ที่ 11 การส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 
            กลยุทธ์ที่ 12 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดการด้านการตลาด 

กลยุทธ์ที่ 13  การส่งเสริมสุขภาพและการควบคุมปูองกันโรค 
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กลยุทธ์ที่ 14  การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   
กลยุทธ์ที่ 15  การฟ้ืนฟูสมรรถภาพและการบริการด้านสาธารณสุข 
กลยุทธ์ที่ 16 การส่งเสริม  สนับสนุนและคุ้มครองผู้บริโภค 
กลยุทธ์ที่ 17  การส่งเสริม การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 18  การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 กลยุทธ์ที่ 19  การส่งเสริมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย 
 กลยุทธ์ที่ 20  การส่งเสริมและสนับสนุนเสริมสร้างความรู้รักสามัคคีและ 

เสริมสร้างความมั่นคงของชาติตามระบอบประชาธิปไตย 
กลยุทธ์ที่ 21  การพัฒนาองค์กรและบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 22  การปูองกันแก้ไขปัญหาทุจริต  คอรัปชั่น 
กลยุทธ์ที่ 23  ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ การปฏิบัติตนให้ก้าวทันสู่ 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) 
 

     7. จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
1. Assessing เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลสถานภาพด้านบรรษัทบริบาลในปัจจุบัน 
2. Visioning เป็นการระบุวิสัยทัศน์ที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการโดยคํานึงถึงทุน

ทางสังคมที่องค์กรมีอยู่ 
3. Defining (Policies) เป็นการวางนโยบายด้าน CSR ที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงความเชื่อมโยงและ

สอดคล้องกับการดําเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม  
4. (Strategic) Positioning เป็นการกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ความรับผิดชอบต่อสังคมที่

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ สําหรับใช้เป็นกรอบในการดําเนินงาน CSR ของกิจการ 
        1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ตลอดจนความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
โดยมีแนวทางการด าเนินงานดังนี้  
  1. ส่งเสริมสวัสดิการและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร 
  2. พัฒนา ปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ และพัฒนาสถานที่การปฏิบัติงาน 
  3. พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
  4. พัฒนาและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
  5. ปรับปรุงรูปแบบการทํางาน อํานวยความสะดวก ลดขั้นตอนกระบวนการทํางาน 
  6. ส่งเสริมระบบประชาสัมพันธ์การดําเนินงานขององค์กร 

7. ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
8. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

  9. ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีความสามารถและมีศักยภาพในการสนับสนุนงานปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยตลอดจนถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
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        2. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการครอบคลุมทุกพื้นที่ 

1. ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บํารุงรักษาทาง คมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ํา 
  2. จัดให้มีไฟฟูาใช้อย่างท่ัวถึง ขยายเขตไฟฟูาตามสภาพพ้ืนที่ให้ครอบคลุมและทั่วถึงท้ังตําบล 
  3. ก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่งน้ําอุปโภค บริโภค 
  4. จัดทําผังเมืองและผังตําบล 
        3. พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ย่ังยืน 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
2. ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพด้านการเกษตร ปศุสัตว์ 

 3. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาท้ังในและนอกระบบ 
 4. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็กเยาวชนและประชาชน 
 5. ส่งเสริมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  6. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน 
  7. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีจิตสํานึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  8. ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน 

9. จัดทําระบบกําจัดขยะมูลฝอยในชุมชน 
  10. การปูองกันการรุกล้ําลําคลองสาธารณะและสาธารณะอ่ืน ๆ 
  11. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนและสถาบันครอบครัว 
  12. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี เยาวชน คนชรา ผู้ด้อยโอกาสในสังคม
และประชาชนโดยทั่วไป 
  13. ปูองกันและกําจัดการแพร่ระบาดของยาเสพติดตลอดถึงการบําบัดฟ้ืนฟูทั้งทางด้านร่างกายและ
จิตใจแก่ผู้ติดยาเสพติด 
  14. การปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ 
  15. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬาการออกกําลังกายและกิจกรรมนันทนาการ 
  16. ส่งเสริมสนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา 
                4. พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน 
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนตามแนวนโยบายของรัฐบาล 
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       3. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย 

1. การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน   ทางเท้า 
ท่อระบายน้ํา ระบบการคมนาคมสะดวก การจราจรตลอดทั้งระบบการไฟฟูาและน้ําประปา 

2. การพัฒนาบุคลากร  เจ้าหน้าที่ให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรมตลอดทั้งจัดหาเครื่องมือ 
เครื่องใช้  เพื่ออํานวยความสะดวกและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน 

3. การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เปิดโอกาสให้ร่วมแสดงความคิดเห็น 
ส่งเสริมให้ประชาชนรู้รักสามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจ มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและพัฒนาการวางแผน การพัฒนา 

4. การส่งเสริมและร่วมพัฒนาการศึกษาแก่ประชาชน เยาวชน เด็ก ให้ได้รับการศึกษา ภาคบังคับ
และการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

5. การส่งเสริมพัฒนาด้านการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว ส่งเสริมให้ประชาชนช่วยกันรักษา
ความ สะอาดการกําจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลน้ําเสีย การดูแลคุ้มครองและสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  เสริมสร้างคุณภาพชีวิต    
ที่จําเป็นต่อความอยู่รอดขั้นพ้ืนฐานของประชาชน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปูองกันและ
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

6. การส่งเสริมให้ประชาชนสํานึกรักและหวงแหนภูมิปัญญาท้องถิ่นและมีส่วนร่วมอนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ตลอดไป 

7. ส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวมีภูมิคุ้มกันที่ดีมีความปลอดภัย ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ส่งเสริม
ให้มีความประหยัด การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และมีการดําเนินชีวิตตามทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง 

8. ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ประชาชนเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
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ส่วนที่ 3 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ผลการด าเนินงานโครงการและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และท่ีเพิ่มเติม ครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
จ านวนโครงการ 

ที่แล้วเสร็จ 

จ านวนโครงการ 
ที่อยู่ในระหว่าง 
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ  
ที่ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการเพิ่มเติม 

จ านวนโครงการ 
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 14 8.92 5 3.12 21 13.38 - - - - 40 25.48 
2. การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม    
   ประเพณีท้องถิ่น 

 2 1.27 - - 4 2.55  - - - - 6 3.82 

3. การพัฒนาการเกษตรและ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

- - - - 1 0.64 - - - - 1 0.64 

4. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
   และสิ่งแวดล้อม                                                      

3 1.91 - - 14 8.92 - - - - 17 10.83 

5. การบริหารจัดการบ้านเมือง  
   ท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล     
   และความมั่นคง 

22 14.01 19 12.10 71 45.22 - - - - 93 59.24 

รวม 41 26.11 24 15.29 92 58.60 - - - - 157 100.00 

 
 

การเบิกจ่ายงบประมาณปี  2564 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 10,202,308 69.04 - - 10,202,308 69.04 
2. การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
   ท้องถิ่น 

260,000 1.76 - - 260,000 1.76 

3. การพัฒนาการเกษตรและพัฒนา 
   ด้านเศรษฐกิจ 

- - - - - - 

4. การพฒันาด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม                                                      

769,855 5.21 - - 769,855 5.21 

5. การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
   ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

3,545,360 23.99 - - 3,545,360 23.99 

รวม 14,777,523 100.00 - - 14,777,523 100.00 



11 

 
โครงการที่ได้ด าเนนิการ    

ผลการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบ 6 เดือนแรก (เดือน ตุลาคม 2563– มีนาคม 2564 ) 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 งบประมาณอนุมัต ิ

(บาท) 
 งบประมาณเบิกจ่าย 

(บาท) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    
1. โครงการอาหารเสริม(นม) 2,874,300 741,231 กองการศึกษาฯ 
2. อุดหนุนอาหารกลางวัน    
      -  อาหารกลางวันโรงเรียนดอนเชียงคูณ 228,000 118,000 กองการศึกษาฯ 
      -  อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านปุาหว้าน 500,000 254,000 กองการศึกษาฯ 
      -  อาหารกลางวันโรงเรียนดอนเชียงบาลฯ 420,000 187,000 กองการศึกษาฯ 
      -  อาหารกลางวันโรงเรียนชุมชนเชียงเครือฯ 412,000 206,000 กองการศึกษาฯ 
      -  อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองหอย 1,148,000 580,000 กองการศึกษาฯ 

      -  อาหารกลางวันโรงเรียนทุ่งมนฯ 472,000 232,000 กองการศึกษาฯ 
      -  อาหารกลางวันโรงเรียนศิริราษฎร์ 648,000 318,000 กองการศึกษาฯ 

3. โครงการส่งเสริมรักการอ่าน - - กองการศึกษาฯ 
4. โครงการสานสัมพันธ์บ้านและศูนย์ฯและรร.เทศบาลเชียงเครือ - - กองการศึกษาฯ 
5. โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กนอกห้องเรียน - - กองการศึกษาฯ 
6. โครงการสานสายใยหนูน้อยสุขภาพดี - - กองการศึกษาฯ 
7. โครงการเฝูาระวังภาวะทุพโภชนาการเด็กก่อนวัยเรียน - - กองการศึกษาฯ 
8. โครงการภูมิปัญญาไทย - - กองการศึกษาฯ 
9. โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซี่ยน - - กองการศึกษาฯ 
10. โครงการค่านิยม 12 ประการ - - กองการศึกษาฯ 
11. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง - - กองการศึกษาฯ 
12. โครงการเยี่ยมบ้าน - - กองการศึกษาฯ 
13. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 15,985,200 7,515,100 กองสวัสดิการฯ 
14. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ 4,423,200 1,968,000 กองสวัสดิการฯ 
15. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปุวยโรคเอดส์ 96,000 30,000 กองสวัสดิการฯ 
16. โครงการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ 50,000 ยังไม่ได้ดําเนินการ กองการศึกษา 
17. โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน 150,000 ยังไม่ได้ดําเนินการ กองการศึกษา 
18. โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 54,000 ยังไม่ได้ดําเนินการ กองการศึกษา 
19. ส่งเสริมโภชนาการสมวัยสําหรับเด็กก่อนวัยเรียน(สปสช.) (63,000) ยังไม่ได้ดําเนินการ กองสาธารณสุขฯ 

     
 



12 

 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 งบประมาณอนุมัต ิ

(บาท) 
 งบประมาณเบิกจ่าย 

(บาท) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

20. วันสําคัญประเพณีทางศาสนา  - ยังไม่ได้ดําเนินการ กองการศึกษา 
21. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา - ยังไม่ได้ดําเนินการ กองการศึกษา 
22. ฟันสะอาดยิ้มสวย - ยังไม่ได้ดําเนินการ กองการศึกษา 
23. ให้ความรู้ผู้ปกครองนักเรียนการประกอบอาชีพตามแนวทาง - ยังไม่ได้ดําเนินการ กองการศึกษา 

 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    
24. ผลิตสื่อการเรียนการสอน - ยังไม่ได้ดําเนินการ กองการศึกษา 
25. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ - ยังไม่ได้ดําเนินการ กองการศึกษา 

 รร.เทศบาลเชียงเครือ    
26. หยุดเด็กท้อง ลดเด็กทิ้ง ลดคุณแม่วัยใส 50,000 ยังไม่ได้ดําเนินการ กองสวัสดิการฯ 
27. โครงการรวมใจรักผู้สูงอายุ 100,000 ยังไม่ได้ดําเนินการ กองสวัสดิการฯ 
28. ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 40,000 ยังไม่ได้ดําเนินการ กองสวัสดิการฯ 
29. โครงการค่ายรวมใจกันทําความดีเพ่ิมพ้ืนที่สร้างสรรค์สําหรับ 120,000 ยังไม่ได้ดําเนินการ กองสวัสดิการฯ 

 เด็กและเยาวชน    
30. เยาวชนรุ่นใหม่ รวมใจต้ายภัยยาเสพติด 50,000 ยังไม่ได้ดําเนินการ กองสวัสดิการฯ 
31. โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ - ยังไม่ได้ดําเนินการ กองสวัสดิการฯ 
32. โครงการคัดกรองผู้มีแนวโน้มจะพิการและออกเยี่ยมบ้าน - ยังไม่ได้ดําเนินการ กองสวัสดิการฯ 

 คนพิการ    
33. การประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุตําบลเชียงเครือ - - กองสวัสดิการฯ 
34. การประชุมคณะกรรมการชมรมคนพิการตําบลเชียงเครือ - - กองสวัสดิการฯ 
35. การประชุมคณะกรรมการชมรมกลุ่มพัฒนาสตรีตําบล - - กองสวัสดิการฯ 

 เชียงเครือ    
36. การประชุมคณะกรรมการสภาพเด็กและเยาวชนตําบล - - กองสวัสดิการฯ 

 เชียงเครือ    
37. โครงการกีฬานักเรียนสัมพันธ์ 20,000 ยังไม่ได้ดําเนินการ กองการศึกษา 
38. สร้างความปลอดภัยทางน้ําแก่นักเรียนในสถานศึกษา 50,000 ยังไม่ได้ดําเนินการ กองการศึกษา 

 “กิจกรรมว่าน้ําเพ่ือชีวิต (LIVE SAVING)”    
39 โครงการมหกรรมกีฬาตําบลต้านภัยยาเสพติด 200,000 ยังไม่ได้ดําเนินการ กองการศึกษา 
40 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการมหกรรมกีฬา 255,000 ยังไม่ได้ดําเนินการ กองการศึกษา 
 ตําบลต้านภัยยาเสพติด    
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โครงการ/กิจกรรม 
 งบประมาณอนุมัต ิ

(บาท) 
 งบประมาณเบิกจ่าย 

(บาท) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและพัฒนาการท่องเที่ยว    
1. โครงการแข่งขันเรือหาปลา 100,000 100,000 กองการศึกษาฯ 
2. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการแข่งขันเรือหาปลา 170,000 160,000 กองการศึกษาฯ 
3. โครงการจัดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง 50,000 ยังไม่ได้ดําเนินการ กองการศึกษาฯ 
4. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อเข้าร่วมโครงการ 250,000 ยังไม่ได้ดําเนินการ กองการศึกษาฯ 
 ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง    

5. โครงการสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนา  30,000 ยังไม่ได้ดําเนินการ กองการศึกษาฯ 
 “วันอาฬสาหบูชาและประเพณีเข้าพรรษา”    

6. การจัดงานวันสําคัญทางศาสนาประเพณีและวัฒนธรรม 5,000 ยังไม่ได้ดําเนินการ กองการศึกษาฯ 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ    

1. ตลาดนัดน่าซื้อ 6,000 ยังไม่ได้ดําเนินการ กองสาธารณสุขฯ 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                                                         

1. ค่าธรรมเนียมในการกําจัดขยะมูลฝอย 1,200,000 395,230 กองสาธารณสุขฯ 
2. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น 391,230 374,625 กองสาธารณสุขฯ 
3. โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ(สปสช.) - - กองสาธารณสุขฯ 
4. เยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทัน รู้จักเลี่ยง ไม่เสี่ยงเอดส์ 20,000 ยังไม่ได้ดําเนินการ กองสาธารณสุขฯ 
5. โครงการพัฒนางานการแพทย์ฉุกเฉินตําบลเชียงเครือ 18,000 ยังไม่ได้ดําเนินการ กองสาธารณสุขฯ 
6. โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 127,860 ยังไม่ได้ดําเนินการ กองสาธารณสุขฯ 
7. โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 55,000 ยังไม่ได้ดําเนินการ สํานักปลัด 
8. โครงการประชาชนตําบลเชียงเครือร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม 30,000 ยังไม่ได้ดําเนินการ กองสาธารณสุขฯ 
9. โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบในการจัดการทรัพยากร 50,000 ยังไม่ได้ดําเนินการ กองสาธารณสุขฯ 
 ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

10. โครงการประชาคมจัดทําเทศบัญญัติด้านสาธารณสุข 20,000 ยังไม่ได้ดําเนินการ กองสาธารณสุขฯ 
11. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดําริ 340,000 ยังไม่ได้ดําเนินการ กองสาธารณสุขฯ 

 ด้านสาธารณสุข    
12. การทดสอบปริมาณน้ําและการวิเคราะห์คุณภาพน้ําประปา 30,000 ยังไม่ได้ดําเนินการ กองสาธารณสุขฯ 
13. ประเมินคุณภาพน้ําดื่มจากตู้น้ําหยอดเหรียญ(สปสช.) (20,000) ยังไม่ได้ดําเนินการ กองสาธารณสุขฯ 
14. ปูองกันควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 200,000 ยังไม่ได้ดําเนินการ กองสาธารณสุขฯ 
15. ตําบลเชียงเครือ    

 ปูองกันและแก้ไขปัญหาฝุุนละอองขนาดเล็ก(PM2.5)(สปสช.) (81,462) ยังไม่ได้ดําเนินการ กองสาธารณสุขฯ 
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โครงการ/กิจกรรม 
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(บาท) 
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เบิกจ่าย 
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

16. ปลูกต้นไม้ประจําปีของชาติคืนธรรมชาติสู่ท้องถิ่น 30,000 ยังไม่ได้ดําเนินการ สํานักปลัด 
 เฉลิมพระเกียรติ    

17. อนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 30,000 ยังไม่ได้ดําเนินการ สํานักปลัด 
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง   

1. โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 20,000 3,120 สํานักปลัด 
2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านเชียงเครือ หมู่ที่ 1 124,000 123,000 กองช่าง 
3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเชียงเครือ หมู่ที่ 1 

สายหอพักมีวิชา 
439,000 438,000 กองช่าง 

4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนเชียงคูณ หมู่ที ่5 
สายเรียบคลองชลประทาน 

218,000 218,000 กองช่าง 

5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนเบ็ญ หมู่ที่ 11 
สายวัดปุาดอนกลาง 

500,000 499,000 กองช่าง 

6. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองหอย หมู่ที่ 4 
สายคุ้มนิมิตใหม่ 

500,000 499,000 กองช่าง 

7. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนเชียงบานน้อย หมู่ที ่3 
สายคุ้มนาคึม 

420,000 419,000 กองช่าง 

8. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพักคสล.บ้านเชียง
เครือ หมู่ที ่14 (สายชุมชนเชยีงเครือราษฎร์รังสรรค์ ) 

327,000 324,000 กองช่าง 

9. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพัก คสล.  
บ้านปุาหว้าน หมู่ที่ 7 

255,000 255,000 กองช่าง 

10. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองสนม หมู่ที่ 6 248,000 245,000 กองช่าง 
11. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองหอยใหม่ หมู่ที ่17 265,000 257,000 กองช่าง 
12. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร บ้านทุ่งมน 

พัฒนา หมู่ที่ 15 
189,000 188,000 กองช่าง 

13. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 500,000 481,500 กองช่าง 
14. โครงการขับเคลื่อนสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 20,000 ยังไม่ได้ดําเนินการ สํานักปลัด 
15. โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ 300,000 ยังไม่ได้ดําเนินการ สํานักปลัด 

 ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง    
16. โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 800,000 อยู่ระหว่างดําเนินการ สํานักปลัด 
17. โครงการประชาคมท้องถิ่น 40,000 ยังไม่ได้ดําเนินการ สํานักปลัด 
18. โครงการปูองกันแปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น 20,000 ยังไม่ได้ดําเนินการ สํานักปลัด 
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19. โครงการให้ความรู้งานทะเบียนและบัตรประจําตัว 20,000 ยังไม่ได้ดําเนินการ สํานักปลัด 
 ประชาชน    

20. โครงการประชุมอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพสมาชิก 30,000 ยังไม่ได้ดําเนินการ สํานักปลัด 
 อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน(อปพร.)    

21. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองพันภัยฝุายเพลเรือน 200,000 ยังไม่ได้ดําเนินการ สํานักปลัด 
 (อปพร.)    

22. ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์กร 120,000 ยังไม่ได้ดําเนินการ สํานักปลัด 
 ปกครองส่วนท้องถิ่น    

23. ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้ถังพับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งและ 17,000 ยังไม่ได้ดําเนินการ สํานักปลัด 
 การระงับเหตุอัคคีภัยเบื้องต้นให้กับสถานศึกษา    

24. ซักซ้อมแผนอพยพและระงับอัคคีภัยในสํานกงาน 20,000 ยังไม่ได้ดําเนินการ สํานักปลัด 
25. โครงการชุมชนปลอดภัยห่างไกลอาชญากรรมและ 20,000 ยังไม่ได้ดําเนินการ สํานักปลัด 

 ยาเสพติด    
26. ติดตั้งและขยายไฟฟูาแสงสว่างสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน 200,000 ยังไม่ได้ดําเนินการ กองช่าง 

 หมู่ 1-17 (หมู่ 5 , 6 , 13 และ 16)    
27. โครงการก่อสร้างปูายธนาคารน้ําใต้ดินต้นแบบเฉลิม 40,000 ยังไม่ได้ดําเนินการ กองช่าง 

 พระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม    
 ราชาภิเษก    

28. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านทุ่งมน หมู่ 8 310,000 ยังไม่ได้ดําเนินการ กองช่าง 
 สายคุ้มประทุมทิพย์    

29. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านทุ่งมน หมู่ 8 286,000 ยังไม่ได้ดําเนินการ กองช่าง 
 สายคุ้มห้าแยก    

30. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านทุ่งมนพัฒนา หมู่ 15 360,000 ยังไม่ได้ดําเนินการ กองช่าง 
 สายคุ้มใหม่พัฒนา    

31. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาคําไฮ หมู่ 10 492,000 ยังไม่ได้ดําเนินการ กองช่าง 
 สายโนนดินแดง    

32. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพนสวาง หมู่ 2 223,000 ยังไม่ได้ดําเนินการ กองช่าง 
 สายหน้าวัดศรีวิทยาลัย    

33. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนเบ็ญ หมู่ 12 500,000 ยังไม่ได้ดําเนินการ กองช่าง 
 สายหลังวัดศรีรัตนาราม    
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โครงการ/กิจกรรม 
 งบประมาณอนุมัต ิ

(บาท) 
 งบประมาณเบิกจ่าย 

(บาท) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

34. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพนสวาง หมู่ 2 420,000 ยังไม่ได้ดําเนินการ กองช่าง 
 สายหน้า รร.ศิริราษฎร์วิทยาคาร    

35. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพัก คสล.  627,000 ยังไม่ได้ดําเนินการ กองช่าง 
 บ้านเชียงเครือ หมู่ 14 สายรอบปุาช้าดอนจาน เชื่อม    
 ทางเข้าม.เกษตรฯ(ฝั่งขวา)    

36. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพัก คสล.  552,000 ยังไม่ได้ดําเนินการ กองช่าง 
 บ้านหนองสนม หมู่ 6 ข้างถนนภายในหมู่บ้าน    

37. โครงการก่อสร้างธนาคารน้ําใต้ดิน ระบบปิด  445,000 ยังไม่ได้ดําเนินการ กองช่าง 
 บ้านดอนเชียงบานใหญ่ หมู่ 13 ภายในหมู่บ้าน    

38. โครงการก่อสร้างธนาคารน้ําใต้ดิน ระบบปิด  124,000 ยังไม่ได้ดําเนินการ กองช่าง 
 บ้านนาคําไฮ หมู่ 10 ภายในหมู่บ้าน    

39. โครงการก่อสร้างธนาคารน้ําใต้ดิน ระบบปิด  34,000 ยังไม่ได้ดําเนินการ กองช่าง 
 บ้านหนองหอย หมู่ 4 ภายในหมู่บ้าน    

40. โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ําแบบแกนซอยซีเมนต์ 249,000 ยังไม่ได้ดําเนินการ กองช่าง 
 ลําห้วยตาอินทร์ บ้านดอนเชียงคูณ หมู่ 5    

41. โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน  แบบบาดาล  300,000 ยังไม่ได้ดําเนินการ กองช่าง 
 บ้านโคกสว่าง หมู่ 9    

42. โครงการติดตั้งปูายวัดระดับน้ํา บ่อน้ําธนาคารน้ําใต้ดิน 150,000 ยังไม่ได้ดําเนินการ กองช่าง 
 ภายในพ้ืนที่ตําบลเชียงเครือ    

43. โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายประจําหมู่บ้าน 99,000 ยังไม่ได้ดําเนินการ กองช่าง 
 บ้านโคกสว่าง หมู่ 9    

44. โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายประจําหมู่บ้าน 50,000 ยังไม่ได้ดําเนินการ กองช่าง 
 บ้านเชียงเครือ หมู่ 14    

45. โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายประจําหมู่บ้าน 50,000 ยังไม่ได้ดําเนินการ กองช่าง 
 บ้านดอนเชียงบานใหญ่ หมู่ 13    

46. โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายประจําหมู่บ้าน 50,000 ยังไม่ได้ดําเนินการ กองช่าง 
 บ้านหนองสนม หมู่ 6    

47. โครงการติดตั้งรั้วลวดหนามสระน้ําสาธารณประโยชน์ 120,000 ยังไม่ได้ดําเนินการ กองช่าง 
 บ้านเชียงเครือ หมู่ 14    

48. โครงการติดตั้งรั้วลวดหนาม หนองน้ําคึกฤทธิ์ 90,000 ยังไม่ได้ดําเนินการ กองช่าง 
 บ้านดอนเชียงคูณ หมู่ 5    
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โครงการ/กิจกรรม 
 งบประมาณอนุมัต ิ

(บาท) 
 งบประมาณเบิกจ่าย 

(บาท) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

49. ติดตั้งสัญญาณจราจรภายในหมู่บ้าน บ้านโพนสวาง หมู่ 2 98,000 ยังไม่ได้ดําเนินการ กองช่าง 
50. ติดตั้งสัญญาณจราจรภายในหมู่บ้าน บ้านเชียงเครือ  98,000 ยังไม่ได้ดําเนินการ กองช่าง 

 หมู่ 1    
51. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 500,000 ยังไม่ได้ดําเนินการ กองช่าง 

 บ้านหนองหอยใหม่ หมู่ 17    
52. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระหลวงสาธารณประโยชน์ 150,000 ยังไม่ได้ดําเนินการ กองช่าง 

 บ้านโนนศาลา หมู่ 12    
53. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งพัฒนา  850,000 ยังไม่ได้ดําเนินการ กองช่าง 

 หมู ่16    
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โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี 2564 

 

ล าดับ โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

1 ชุดอุปกรณ์สําหรับห้องเรียนโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 

โรงเรียนเทศบาลตําบลเชียงเครือ จํานวน 1 ชุด 

/   30,700 30,000 

2 โครงการก่อสร้างธนาคารน้ําใต้ดิน ระบบเปิด  
หมู่ที่ 2 บ้านโพนสวาง  จํานวน 1 บ่อ 

/   500,000 487,000 

3 โครงการก่อสร้างธนาคารน้ําใต้ดิน ระบบเปิด  
หมู่ที่ 6 บ้านหนองสนม  จํานวน 1 บ่อ 

/   500,000 455,000 

4 ก่อสร้างธนาคารน้ําใต้ดิน ระบบเปิด หมู่ที่ 9  
บ้านโคกสว่าง จํานวน 1 บ่อ 

/   500,000 487,000 

5 ก่อสร้างธนาคารน้ําใต้ดิน ระบบเปิด หมู่ที่ 13  
บ้านดอนเชียงบานใหญ่ จํานวน 1 บ่อ 

/   500,000 487,000 

6 ก่อสร้างธนาคารน้ําใต้ดิน ระบบเปิด หมู่ที่ 17  
บ้านหนองหอยใหม่ จํานวน 1 บ่อ 

/   500,000 487,000 

7 ก่อสร้างธนาคารน้ําใต้ดิน ระบบปิด สายคุ้มนาเดื่อ 
หมู่ที่ 10 บ้านนาคําไฮ จํานวน 69 บ่อ 

/   500,000 481,000 

8 ก่อสร้างธนาคารน้ําใต้ดิน ระบบปิด  
สายร้านก๋วยเตี๋ยวถ้วยใหญ่ หมู่ที่ 14 บ้านเชียงเครือ     
จํานวน 69 บ่อ 

/   500,000 481,000 

9 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติก 

คอนกรีต รหัสทางหลวง สน.ถ.12-036  
สายบ้านเชียงเครือ หมู่ 1-บ้านดอนเชียงคูณ หมู่ 5 

 /  1,031,000 ระหว่าง
ดําเนินการ 

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวง  
สน.ถ.12-025 ถนนสายเพิ่มทรัพย์ บ้านนาคําไฮ  
หมู่ 10 

 /  1,040,000 ระหว่าง
ดําเนินการ 

11 ปรับปรุงซ่อมแซมทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สน.ถ.12-023 สายบ้านดอนเชียงบานใหญ่ หมู่ 13 

 /  1,634,000 ระหว่าง
ดําเนินการ 

12 ปรับปรุงซ่อมแซมทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สน.ถ.12-004 สายสํานักสงฑฒธัมมาปาโลนุสรณ ์

 /  1,978,000 ระหว่าง
ดําเนินการ 
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ล าดับ โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

13 โครงการก่อสร้างถนนคสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น 
สน.ถ.12-018 ถนนสายบ้านหนองหอย หมู่ 4 
ตําบลเชียงเครือ เชื่อม บ้านหนองกุง หมู่ 3  
ตําบลฮางโฮง  

 /  7,746,000 ระหว่าง
ดําเนินการ 

14 โครงการก่อสร้างธนาคารน้ําใต้ดิน ระบบปิด  
บ้านเชียงเครือ หมู่ 1 

 /  500,000 ระหว่าง
ดําเนินการ 

15 โครงการก่อสร้างธนาคารน้ําใต้ดิน ระบบปิด  
สายทางเข้าร้านอาหารครัวเชียงเครือ บ้านเชียงเครือ 
หมู่ 1 

 /  500,000 ระหว่าง
ดําเนินการ 

16 โครงการก่อสร้างธนาคารน้ําใต้ดิน ระบบปิด  
บ้านโพนสวาง หมู่ 2 

 /  500,000 ระหว่าง
ดําเนินการ 

17 โครงการก่อสร้างธนาคารน้ําใต้ดิน ระบบปิด  
สายทางเข้าวัดปุานภาพิทักษ์ บ้านดอนเชียงบานน้อย  
หมู่ 3 

 /  500,000 ระหว่าง
ดําเนินการ 

18 โครงการก่อสร้างธนาคารน้ําใต้ดิน ระบบปิด  
สายกลางบ้านฝั่งขวาทาง บ้านหนองสนม หมู่ 6 

 /  500,000 ระหว่าง
ดําเนินการ 

19 โครงการก่อสร้างธนาคารน้ําใต้ดิน ระบบปิด  
บ้านปุาหว้าน  หมู่ 7 

 /  500,000 ระหว่าง
ดําเนินการ 

20 โครงการก่อสร้างธนาคารน้ําใต้ดิน ระบบปิด  
สายแยกบ้านทุ่งมนหลัง รร.ทุ่งมน หมู่ 8 

 /  500,000 ระหว่าง
ดําเนินการ 

21 โครงการก่อสร้างธนาคารน้ําใต้ดิน ระบบปิด  
บ้านโคกสว่าง หมู่ 9 

 /  500,000 ระหว่าง
ดําเนินการ 

22 โครงการก่อสร้างธนาคารน้ําใต้ดิน ระบบปิด  
สายข้างวัดโนนเบ็ญสมัคยาราม บ้านโนนเบ็ญ  
หมู่ 11 

 /  500,000 ระหว่าง
ดําเนินการ 

23 โครงการก่อสร้างธนาคารน้ําใต้ดิน ระบบปิด  
สายที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน บ้านทุ่งมนพัฒนา หมู่ 15 

 /  500,000 ระหว่าง
ดําเนินการ 

24 โครงการก่อสร้างธนาคารน้ําใต้ดิน ระบบปิด  
สายทางเข้าบ้านโนนศาลา ถึงหลังรร.บ้านหนองหอย 
บ้านโนนศาลา หมู่ 12 

 /  607,000 ระหว่าง
ดําเนินการ 
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ล าดับ โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

25 โครงการติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างบริเวณอ่างเก็บน้ํา
หนองหอย สายบ้านเชียงเครือ – บ้านนาหมาโปู 

 /  9,183,000 ระหว่าง
ดําเนินการ 

26 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโพนสวาง หมู่ 
2 ตําบลเชียงเครือ เชื่อม บ้านสร้างแก้วสมานมิตร 
ตําบลท่าแร่ 

/   1,234,000 - 

27 โครงการก่อสร้างและเสริมผิวจรจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สาย สน.ถ.1-0003 บ้านเชียงเครือ -     
นาหมาโปู 

  / 5,050,000 - 

28 โครงการก่อสร้างธนาคารน้ําใต้ดินระบบเปิด  
บ้านหนองหอย หมู่ 4 (จํานวน 1 บ่อ) 

 /  500,000 ระหว่าง
ดําเนินการ 

29 โครงการก่อสร้างธนาคารน้ําใต้ดินระบบเปิด  
บ้านโนนเบ็ญ หมู่ 11 (จํานวน 3 บ่อ) 

  / 693,000 - 

30 โครงการก่อสร้างธนาคารน้ําใต้ดินระบบเปิด  
บ้านทุ่งมนพัฒนา หมู่ 15 (จํานวน 3 บ่อ) 

  / 693,000 - 

31 โครงการก่อสร้างธนาคารน้ําใต้ดินระบบเปิด  
บ้านหนองหอยใหม่ หมู่ 17 (จํานวน 3 บ่อ) 

  / 693,000 - 

32 โครงการก่อสร้างธนาคารน้ําใต้ดินระบบเปิด  
บ้านเชียงเครือ หมู่ 1 (จํานวน 4 บ่อ) 

  / 924,000 - 

33 โครงการก่อสร้างธนาคารน้ําใต้ดินระบบเปิด  
บ้านดอนเชียงคูณ หมู่ 5 (จํานวน 2 บ่อ) 

  / 1,000,000 - 

34 โครงการก่อสร้างธนาคารน้ําใต้ดินระบบเปิด  
บ้านเชียงเครือ หมู่ 14 (จํานวน 6 บ่อ) 

  / 1,387,000 - 

35 โครงการก่อสร้างธนาคารน้ําใต้ดินระบบเปิด  
บ้านทุ่งมน หมู่ 8 (จํานวน 8 บ่อ) 

  / 1,849,000 - 

36 โครงการก่อสร้างธนาคารน้ําใต้ดินระบบเปิด  
บ้านหนองหอย หมู่ 4 (จํานวน 9 บ่อ) 

  / 2,080,000 - 

37 โครงการก่อสร้างธนาคารน้ําใต้ดินระบบเปิด  
บ้านนาคําไฮ หมู่ 10 (จํานวน 11 บ่อ) 

  / 2,543,000 - 

38 โครงการก่อสร้างธนาคารน้ําใต้ดินระบบเปิด  
บ้านโคกสว่าง หมู่ 9 

  / 410,000 - 

- 
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ล าดับ โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

39 โครงการก่อสร้างธนาคารน้ําใต้ดินระบบเปิด  
บ้านปุาหว้าน หมู่ 7 

  / 397,000 - 

40 โครงการก่อสร้างธนาคารน้ําใต้ดินระบบเปิด  
บ้านโพนสวาง หมู่ 2 

  / 343,000 - 

 


