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ค าน า 
        
             แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลต าบลเชียงเครือ จัดท าขึ้น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา 
แผนงานรายละเอียด โครงการและกิจกรรมที่ต้องด าเนินการจริงทั้งหมดในเขตพ้ืนที่ของต าบลเชียงเครือ   
 

             แผนการด าเนินงานฉบับนี้ ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานส าหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรม  
ที่ต้องด าเนินการจริงทั้งหมด ทั้งที่ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 2564 
และที่ได้ด าเนินการโดยหน่วยงานอ่ืนทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้จ าแนกรายละเอียดสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และแผนงาน เพ่ือให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่ได้แสดงถึงโครงการ/กิจกรรม  รายละเอียด
ของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลาในการด าเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด 
 

    เทศบาลต าบลเชียงเครือ  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินการฉบับนี้สามารถใช้เป็น
เครื่องมือการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นและสามารถใช้ในการควบคุมการด าเนินงานในเขตพ้ืนที่       
ได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ  นอกจากนั้นยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและ     
การประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหารด้วย 
 

                             คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเชียงเครือ 
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1 
ส่วนที่ 1 บทน า 

 

1.1  บทน า 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 ข้อ 26 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 27 ก าหนดให้จัดท าแผนการด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน    
สามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณ
จากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 

แผนการด าเนินงาน เป็นแผนที่มีการรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนา    
ที่ด าเนินการจริงทั้งหมด ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ        
ซึ่งเป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น  เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม 
และมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงเป็นเครื่องมือที่จะน ามาใช้ในการบริหารจัดการโครงการให้เป็นไป          
ตามเป้าหมายที่วางไว้ ท าให้ทราบถึงโครงการ กิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า มีความชัดเจน    
ในการปฏิบัติมากขึ้น  
 

1.2 ลักษณะของแผนด าเนินงานประจ าปี 
 1.2.1 ความหมายของแผนการด าเนินงานประจ าปี หมายถึง แผนปฏิบัติการที่จะต้องด าเนินการ
ในปีงบประมาณ มีโครงการ กิจกรรมที่แน่นอน และระบุระยะเวลาการด าเนินงานที่ชัดเจน 
 1.2.2 แผนการด าเนินงาน มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี และสามารถน าไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณของปีนั้น นอกจากนี้ แผนงาน/โครงการ    
ที่บรรจุในเอกสารแผนการด าเนินงานต้องมีความพร้อม 3 ประการ คือ ประการแรก มีความแน่นอน     
ของกิจกรรมที่จะด าเนินการ ประการที่ 2 มีความเรียบร้อยในด้านรูปแบบและรายการทางเทคนิค 
ประการสุดท้าย มีรายละเอียดในค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ 
 

1.3 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
1.3.1 เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด   

ในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลเชียงเครือ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 1.3.2 แผนด าเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะด าเนินการ         
ในปีงบประมาณ 2563 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
 1.3.3 ท าให้แนวทางในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเชียงเครือ ประจ าปีงบประมาณ 
2564        มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
 1.3.4 เพ่ือให้มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ    
ของแผนงาน/โครงการของเทศบาลต าบลเชียงเครือ 
 1.3.5 เพ่ือให้การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาต าบล เมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึนอีกด้วย 
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1.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2561 ข้อ 26 และข้อ 27 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จัดท าแผนการด าเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 



(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ         
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานประจ าปี เสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการด าเนินงานประจ าปี แล้วเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น  ประกาศเป็นแผนการด าเนินงานประจ าปี และปิดประกาศเผยแพร่แผนการด าเนินงานประจ าปี 
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้ประกาศใช้ และต้อง
ปิดประกาศไว้ให้ประชาชนรับทราบอย่างน้อยสามสิบวัน 

 
จากขั้นตอนการจัดท าแผนด าเนินงานข้างต้น  สามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการ       
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น     
 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 
 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
 
 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
 

 
ผู้บริหารท้องถิ่น  
 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงานอ่ืน 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน 

ง 
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1.5 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

1.5.1 ช่วยเผชิญการเปลี่ยนแปลง 
       การวางแผน ช่วยท าให้องค์กรมีความพร้อมในการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ      

ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและช่วยให้องค์กรปรับเปลี่ยนเงื่อนไขภายใน ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ที่อาจน าไปสู่
ความไม่แน่นอนและความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเป็นผลเสียต่อองค์กรโดยรวม 

1.5.2 ช่วยป้องกันมิให้เกิดปัญหาในอนาคต 
       การวางแผน ช่วยป้องกันมิให้เกิดปัญหาส าคัญขึ้นในอนาคต ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร

และผู้เกี่ยวข้องกับปัญหานั้นๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้บริหารในการพิจารณาถึงสภาพหรือสภาวะ
เหตุการณ์ในอนาคต และอาศัยความรู้ความสามารถในการท านายเหตุการณ์ในอนาคตด้วย 

1.5.3 ช่วยให้องค์กรมุ่งสู่อนาคตอย่างมีทิศทาง 
       การวางแผน เห็นหลักหรือแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับการตัดสินใจและการปฏิบัติงาน 

รวมทั้งผลงานที่จะเกิดขึ้น ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสามารถศึกษาหาความรู้ ในเรื่องดังกล่าว                
ได้จากแผนงานล่วงหน้า ก่อนจะกระท าใด ๆ อย่างไร ที่ไหน เมื่อใด ตลอดจนจะใช้เครื่องมือขนาดไหน 
ประเภทใด จึงจะท าให้เกิดความส าเร็จที่จะเกิดข้ึน 

1.5.4 ช่วยให้การท างานเป็นระบบ 
       การวางแผน ช่วยให้การท างานเป็นระบบและเสริมสร้างกระบวนการท างานด้านต่างๆ ที่จะ

ช่วยให้การปรับเปลี่ยนทรัพยากรที่จะเป็นไปสู่ผลงาน และผลลัพธ์ที่คาดหมายได้อย่างถูกต้อง สอดคล้อง
กับปัญหาหรือความต้องการที่มาจากสภาพแวดล้อมองค์กร 

1.5.5 ช่วยให้การท างานมีความเป็นไปได้ 
       การวางแผน ช่วยให้การท างานส าเร็จ  ทั้งนี้เพราะการกระท านั้นมีความยากง่ายแตกต่างๆ 

กันโดยทั่วไปแล้วการกระท าจะยากกว่าการคิดหรือกล่าวแบบผู้บริหารก็คือ การปฏิบัติตามแผนนั้นมีความ
ยากล าบากมากกว่าการวางแผนมายหลายเท่า การวางแผนจะช่วยให้การกระท ามีความเป็นไปได้มาก
ยิ่งขึ้นจะต้องเป็นไปอย่างมีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน เป็นระบบทุกส่วนทุกด้าน โดยอาศัยการประสาน
ความร่วมมือซึ่งสามารถรู้ได้ล่วงหน้าจากแผน 

1.5.6 ช่วยให้เกิดการประหยัด 
       การวางแผน ช่วยให้มีการก าหนดกลยุทธ์เครื่องมือในการปฏิบัติงาน มีทางเลือกที่เหมาะสม

ที่สุด มีการท าลอง ทดสอบและประเมินถึงผลดี ผลเสีย รวมทั้งวิธีการและขั้นตอนอ่ืน ๆ ของการวางแผน
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

1.5.7 ช่วยให้เกิดความสะดวกและง่ายในการบริหาร 
       การวางแผน ท าให้การริเริ่มการปฏิบัติงานดี ถูกต้อง เหมาะสม รวดเร็ว ในการควบคุม   

การท างาน เมื่อมีความร่วมมือ ประสานงานและสอดคล้องสัมพันธ์กันทุกส่วน 
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1.5.8 ช่วยริเริ่มและพัฒนาการท างานเชิงรุก 
       การวางแผน ช่วยริเริ่มและพัฒนาการท างานเชิงรุก หรือการท างานเพ่ือป้อกันปัญหาหรือ

ความต้องการมีความส าคัญและเป็นประโยชน์ในการสร้างความริเริ่มหรือนวัตกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการ
สร้างโอกาสในการพัฒนาให้ยืนอยู่แถวหน้าได้ตลอดเวลา 

1.5.9 ช่วยสร้างความสมานฉันท์ 
      การวางแผน ช่วยสร้างความสมานฉันท์ เป็นการสร้างสุขภาพที่ดีขึ้นในองค์กร ท าให้สมาชิก

ทุกคน ทุกหน่วยงาน ย่อมรู้โดยชัดเจนว่า ท าอะไร อย่างไร เมื่อใด และเพ่ือใคร ดังนั้น ผลที่เกิดตามมาคือ      
ความราบรื่น ความร่วมมือ และความสมัครสมาน สามัคคี ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
       นอกจากนี้ การวางแผนยังมีประโยชน์อีกหลายประการ อาทิ องค์กรต้องวางแผนเพ่ือผสาน
กิจกรรมต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพ่ือก าหนดสภาพของอนาคตอย่างเป็นระบบ เพ่ือการตัดสินใจที่มีเหตุผลและ
เพ่ือการควบคุมให้การด าเนินการบรรลุผลส าเร็จเป็นอย่างดี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ผด. 01

ยุทธศาสตร/์แผนงาน
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทัง้หมด

 จ านวนงบประมาณ
ร้อยละของ
งบประมาณ

หน่วยด าเนินการ

ยุทธศาสตร์ที ่ 1  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แผนงานการศึกษา 22 14.01         9,425,300 9.53

       แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 11 7.01            360,000 0.36
       แผนงานการศานา วัฒนธรรมและนันทนาการ 4 2.55            525,000 0.53
       แผนงานงบกลาง 3 1.91       20,504,400 20.74

รวม 40 25.48      30,814,700 31.17
ยุทธศาสตร์ที ่ 2  การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน
       แผนงานการศานา วัฒนธรรมและนันทนาการ 6 3.82            610,000 0.62

รวม 6 3.82           610,000 0.62
ยุทธศาสตร์ที ่ 3  การพัฒนาการเกษตรและพัฒนา
                    ดา้นเศรษฐกิจ
       แผนงานการพาณิชย์ 1 0.64                6,000 0.01

รวม 1 0.64               6,000 0.01

5

ยุทธศาสตร/์แผนงาน
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทัง้หมด

 จ านวนงบประมาณ
ร้อยละของ
งบประมาณ

หน่วยด าเนินการ

ยุทธศาสตร์ที ่ 4  การพัฒนาดา้นสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนงานสาธารณสุข 13 8.28            890,860 0.90

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลต าบลเชยีงเครือ  อ าเภอเมอืงสกลนคร  จังหวัดสกลนคร

                                  บัญชสีรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ



แผนงานเคหะและชุมชน 1 0.64         1,200,000 1.21
แผนงานการเกษตร 2 1.27              60,000 0.06

       แผนงานงบกลาง 1 0.64            391,230 0.40
รวม 17 10.83        2,542,090 2.57

ยุทธศาสตร์ที ่ 5  การบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
                    ตามหลักธรรมภิบาลและความมั่นคง
        แผนงานบริหารงานทัว่ไป 6 3.82         1,200,000 1.21

แผนงานรักษาความสงบภายใน 7 4.46            427,000 0.43
แผนงานเคหะและชุมชน 1 0.64            200,000 0.20

       แผนงานการเกษตร 18 11.46       16,012,000 16.20
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 60 38.22       46,755,000 47.29

       แผนงานงบกลาง 1 0.64            300,000 0.30
รวม 93 59.24      64,894,000 65.64

รวมทัง้สิ้น 157 100.00      98,866,790 100.00
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ยทุธศาสตรจ์งัหวดัสกลนคร ที ่3 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาทรพัยากรมนุษยเ์พ่ือส่งเสรมิคุณภาพชีวติทีด่ี
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ที ่3  การพัฒนาทรพัยากรมนุษยเ์พ่ือสรา้งศักยภาพการแข่งขัน 
ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ ไม

แผนงานการศึกษา
ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการเขา้ค่ายทักษะภาษาจัดกจิกรรมเขา้ค่ายภาษาองักฤษ 50,000         รร.เทศบาล กองการศึกษา

ต่างประเทศ สําหรับเด็กนักเรียน จํานวน 1 คร้ัง เชยีงเครือ

2 โครงการส่งเสริมพฒันาการเรียนรู้จัดกจิกรรมสําหรับเด็กนักเรียน 150,000       ทต.เชยีงเครือ กองการศึกษา
ของเด็กและเยาวชน ประจําปี  1  คร้ัง

3 อาหารเสริม (นม) จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) สําหรับ 2,874,300    ทต.เชยีงเครือ กองการศึกษา
โรงเรียนในสังกดัสํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาขัน้พื้นฐาน
(สพฐ.) จํานวน 7แห่ง รร.เทศบาล
เชยีงเครือ และศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ในสังกดั จํานวน 2 แห่ง

4 พฒันาครูและบุคลากรฝึกอบรมส่งเสริม พฒันาครูและ 54,000         ทต.เชยีงเครือ กองการศึกษา
ทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา 

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 อาหารกลางวนั อดุหนุนค่าอาหารกลางวนัให้แก่ 6,147,000    

โรงเรียนในสังกดั สพฐ. 7 แห่ง และ
จัดสรรให้ รร.ทต.เชยีงเครือ และ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในสังกดั ดังนี้
 - โรงเรียนบ้านดอนเชยีงคูณ 228,000       รร.บ้านดอนเชยีงคูณ กองการศึกษา
 - โรงเรียนบ้านปุาหวา้น 500,000        รร.บ้านปุาหวา้น กองการศึกษา
 - โรงเรียนบ้านดอนเชยีงบาลฯ 420,000        รร.บ้านดอนเชยีงบาล กองการศึกษา
 - โรงเรียนชมุชนเชยีงเครือฯ 412,000        รร.ชมุชนเชยีงเครือฯ กองการศึกษา
 - โรงเรียนบ้านหนองหอย 1,148,000     รร.บ้านหนองหอย กองการศึกษา
 - โรงเรียนทุงมนพทิยาคาร 472,000       รร.ทุงมนพทิยาคาร กองการศึกษา
 - โรงเรียนศิริราษฎร์วทิยาคาร 648,000       รร.ศิริราษฎร์วทิยาคาร กองการศึกษา
 - รร.เทศบาลเชยีงเครือ 1,780,000    รร.เทศบาลเชยีงเครือ กองการศึกษา
 - ศพด.บ้านเชยีงเครือ 343,000       ศพด.บ้านเชยีงเครือ กองการศึกษา
 - ศพด.บ้านหนองหอย 196,000       ศพด.บ้านหนองหอย กองการศึกษา

6 ส่งเสริมโภชนาการสมวยัสําหรับจัดอบรมส่งเสริมและพฒันาภาวะ 63,000         กองสาธารณสุขฯ
เด็กกอ่นวยัเรียน โภชนาสมวยัให้ผู้ปกครองมีความรู้

ความเขา้ใจถงึภาวะโภชนาในเด็ก
(สปสช.)

7 วนัสําคัญและประเพณีทางศาสนาจัดกจิกรรมให้ความรู้ ความสําคัญ
ของวนัต่างๆ

 - รร.เทศบาล    
เชยีงเครือ และ
ศพด.ในสังกดั

กองการศึกษา

โครงการ

โครงการ

พ.ศ.2564

รร.เทศบาล    
เชยีงเครือ และ
ศพด.ในสังกดั

                  บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลเชียงเครอื  อ าเภอเมืองสกลนคร จงัหวดัสกลนคร

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

พ.ศ.2563
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8 พฒันาหลักสูตรสถานศึกษาพฒันาหลักสูตรสถานศึกษาและ
เอกสารประกอบหลักสูตร 1 คร้ัง/ปี

 - รร.เทศบาล    
เชยีงเครือ และ
ศพด.ในสังกดั

กองการศึกษา

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
9 ส่งเสริมรักการอา่น จัดกจิกรรมส่งเสริมให้เด็กมีนิสัยรัก

การอา่นและเรียนรู้ภาษา
  - รร.เทศบาล    

เชยีงเครือ และ
ศพด.ในสังกดั

10 พฒันาศักยภาพ
เด็กนอกห้องเรียน

จัดกจิกรรมให้เด็กนักเรียนได้เปล่ียน
บรรยากาศการเรียนรู้ด้วยตนเองได้
ประสบการณ์ตรง 1 คร้ัง/ปี

  - รร.เทศบาล    
เชยีงเครือ และ
ศพด.ในสังกดั

กองการศึกษา

11 สายใยหนูน้อย
สุขภาพดี

ฝึกอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองในการ
ดูแลสุขภาพของเด็ก

  - รร.เทศบาล    
เชยีงเครือ และ
ศพด.ในสังกดั

กองการศึกษา

12 ฟนัสะอาดยิม้สวย จัดกจิกรรมส่งเสริมให้เด็กรักการ
แปรงฟนั

  - รร.เทศบาล    
เชยีงเครือ และ
ศพด.ในสังกดั

กองการศึกษา

13 เผ้าระวงัทุพ
โภชนาการเด็ก    
 กอ่นวยัเรียน

อบรมให้ความรู้ผู้ปกครองถงึภาวะ
โภชนาการ พฒันาการทางด้าน
ร่างกายและสมอง

 - รร.เทศบาล    
เชยีงเครือ และ
ศพด.ในสังกดั

กองการศึกษา

14 สารสัมพนัธบ์้าน
และศูนยฯ์และ รร.
เทศบาลเชยีงเครือ

ประชาสัมพนัธใ์ห้ผู้ปกครองรับทราบ
ขอ้มูลขา่วสาร 1 คร้ัง/เดือน

  - รร.เทศบาล    
เชยีงเครือ และ
ศพด.ในสังกดั

กองการศึกษา

15 เยีย่มบ้าน ออกเยีย่มบ้านเด็กนักเรียนเพื่อสร้าง
ความสัมพนัธท์ี่ดีระหวา่งครู เด็ก 
ผู้ปกครอง

  - รร.เทศบาล    
เชยีงเครือ และ
ศพด.ในสังกดั

กองการศึกษา

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
16 พฒันาการเรียนรู้

สู่ประชาคมอาเซ่ียน
จัดกจิกรรมให้เด็กมีทักษะมึความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซ่ียน

  - รร.เทศบาล    
เชยีงเครือ และ
ศพด.ในสังกดั

กองการศึกษา

17 ค่านิยม 12 
ประการ

จัดกจิกรรมให้เด็กมีคุณธรรม
จริยธรรมมีวนิัยใจตนเองตามหลัก
ประชาธปิไตยแลเศรษฐกจิพอเพยีง

  - รร.เทศบาล    
เชยีงเครือ และ
ศพด.ในสังกดั

กองการศึกษา

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

โครงการ

โครงการ
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18 โครงการเศรษฐกจิ
พอเพยีง

จัดกจิกรรมตามโครงการฯ และ
พฒันาแหล่งเรียนรู้ 1 คร้ัง/ปี

 - รร.เทศบาล    
เชยีงเครือ และ
ศพด.ในสังกดั

กองการศึกษา

19 โครงการภมูิปัญญา
ไทย

จัดกจิกรรมให้ความรู้และส่งเสริมให้
เด็กมีเจตนคติที่ดีภมูิปัญญาไทย

 - รร.เทศบาล    
เชยีงเครือ และ
ศพด.ในสังกดั

กองการศึกษา

20 ให้ความรู้
ผู้ปกครองนักเรียน
การประกอบ
อาชพีตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง

ฝึกอบรมส่งเสริมให้ผู้ปกครอง
ประกอบอาชพีตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง 1 คร้ัง/ปี

  - รร.เทศบาล    
เชยีงเครือ และ
ศพด.ในสังกดั

กองการศึกษา

21 ผลิตส่ือการเรียนการสอนครูผู้ดูแลเด็กผลิตส่ือการเรียนการ
สอน 2 คร้ัง/ ปี

 - รร.เทศบาล    
เชยีงเครือ และ
ศพด.ในสังกดั

กองการศึกษา

22 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนปรับปรุงฝซ่อมแซมอาคารเรียน 150,000       รร.เทศบาล กองการศึกษา
และอาคารประกอบ และอาคารประกอบ รร.เทศบาล เชยีงเครือ
รร.เทศบาลเชยีงเครือเชยีงเครือ

ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์
แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 หยดุเด็กท้อง ลดเด็กทิ้ง ฝึกอบรมให้ความรู้เกีย่วกบั 50,000         รร.เขตพื้นที่ กองสวสัดิการ

ลดคุณแม่วยัใส การปูองกนัการต้ังครรภไ์ม่พร้อม ตําบลเชยีงเครือ
ในวยัรุ่น จํานวน 1 คร้ัง

2 โครงการรวมใจรักผู้สูงอายุจัดกจิกรรมวฒันธรรมประเพณีและ 100,000       ทต.เชยีงเครือ กองสวสัดิการฯ
เพื่อยกยอ่งเชดิชผูู้สูงอาย ุ

จํานวน 1 คร้ัง

3 ส่งเสริมอาชพีผู้สูงอายจุัดกจิกรรมส่งเสริมให้ความรู้และ 40,000         ศูนยแ์สดงและจําหน่ายกองสวสัดิการฯ
ฝึกทักษะอาชพีผู้สูงอายุ ผลิตภณัฑ์ชมุชนฯ
จํานวน 1 คร้ัง
 

4 โครงการค่ายรวมใจกนัทําดีจัดกจิกรรมกลุ่มสัมพนัธ ์กจิกรรมฐาน 120,000       ทต.เชยีงเครือ กองสวสัดิการฯ
เพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์สําหรับเด็กการเรียนรู้ที่สร้างเสริมศักยภาพ
และเยาวชน จํานวน 1 คร้ัง

5 เยาวชนรุ่นใหม่ รวมใจต้านภยัจัดอบรมส่งเสริมสร้างความเขม้แขง็ 50,000         ศูนยแ์สดงและจําหน่ายกองสวสัดิการฯ
ยาเสพติด ของเด็กและเยาวชน ผลิตภณัฑ์ชมุชนฯ

จํานวน 1 คร้ัง

6
โครงการปรับ
สภาพแวดล้อม

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  - 17 หมูบ่้าน กองสวสัดิการฯ

ที่อยูอ่าศัยคนพกิาร ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยูอ่าศัย

คนพกิาร

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน พ.ศ.2563
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ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
7 โครงการคัดกรอง

ผู้มีแนวโน้ม
ออกเยีย่มบ้านและให้ความรู้   - 17 หมูบ่้าน กองสวสัดิการฯ

จะพกิารและออก
เยีย่มบ้าน

คนพกิารและผู้มีแนวโน้มจะพกิาร

คนพกิาร

8 การประชมุ
คณะกรรมการ
ชมรม

จัดประชมุ / กจิกรรมส่งเสริม   - ทต.เชยีงเครือ กองสวสัดิการฯ

ผู้สูงอายตํุาบลเชยีง
เครือ

และพฒันาคุณภาพชวีติผู้สูงอายุ

9 การประชมุ
คณะกรรมการ
ชมรม

จัดประชมุ / กจิกรรมส่งเสริม   - ทต.เชยีงเครือ กองสวสัดิการฯ

คนพกิารตําบล
เชยีงเครือ

และพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร

10 การประชมุ
คณะกรรมการ

จัดประชมุ / กจิกรรมส่งเสริม  - ทต.เชยีงเครือ กองสวสัดิการฯ

กลุ่มพฒันาสตรี
ตําบลเชยีงเครือ

และพฒันาสตรี

11 การประชมุคณะกรรมการสภาจัดประชมุ / กจิกรรมส่งเสริม   - ทต.เชยีงเครือ กองสวสัดิการฯ
เด็กและเยาวชน
ตําบลเชยีงเครือ

และพฒันาการเรียนรู้ของเด็กและ

เยาวชน

ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์
แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการกฬีานักเรียนสัมพนัธ์จัดกจิกรรมแขง่ขนักฬีาตามโครงการฯ 20,000         ทต.เชยีงเครือ กองการศึกษา

จํานวน 1 คร้ัง

2 สร้างความปลอดภยัทางน้ําแก่จัดกจิกรรมฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ 50,000         ทต.เชยีงเครือ กองการศึกษา
นักเรียนในสถานศึกษา "กจิกรรมในการวา่ยน้ําให้กบัเด็กนักเรียน
วา่ยน้ําเพื่อชวีติ(LIFE SAVING"จํานวน 1 คร้ัง

3 โครงการมหกรรมกฬีาตําบลจัดกจิกรรมแขง่ขนักฬีาต้านภยั 200,000       รร.ชมุชนเชยีงเครือฯ กองการศึกษา
ต้านภยัยาเสพติด ยาเสพติด ประจําปี จํานวน 1 คร้ัง

4 อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่้านอดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน 255,000       ทต.เชยีงเครือ กองการศึกษา
ตามโครงการมหกรรมกฬีาตามโครงการมหกรรมกฬีาตําบล
ตําบลต้านภยัยาเสพติดต้านภยัยาเสพติดของหมูบ่้าน

17 หมูบ่้านๆ ละ 15,000 บาท

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564โครงการ
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ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์
แผนงานงบกลาง

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 สงเคราะห์เบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุจ่ายเงินสงคราะห์เบี้ยยงัชพี 15,985,200  หมู ่1-17 กองสวสัดิการฯ

ผู้สูงอายใุนเขตพื้นที่ตําบล
เชยีงเครือ ทั้ง 17 หมูบ่้าน

2 สงเคราะห์เบี้ยยงัชพีผู้พกิารจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยงัชพี 4,423,200    หมู ่1-17 กองสวสัดิการฯ
ผู้พกิารในเขตพื้นที่ตําบล
เชยีงเครือ ทั้ง 17 หมูบ่้าน

3 สงเคราะห์เบี้ยยงัชพีผู้ติดเชือ้เอดส์จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยงัชพี 96,000         หมู ่1 - 17 กองสวสัดิการฯ
ผู้ปุวยเอดส์ในเขตพื้นที่ตําบล
เชยีงเครือ 

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัสกลนคร ที ่2  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการค้า การลงทนุและการทอ่งเทีย่ว
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ที ่2  การพัฒนาการค้า การลงทนุ และการทอ่งเทีย่ว 
ยทุธศาสตรท์ี ่ 2 การส่งเสรมิศิลปวฒันธรรมประเพณทีอ้งถ่ิน

แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการจัดงานประเพณีแขง่ขนัจัดกจิกรรมแขง่ขนัเรือหาปลา 100,000       อา่งเกบ็น้ํา กองการศึกษา

เรือหาปลา ประจําปี  1  คร้ัง บ้านหนองหอย

2 อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่้านอดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน 170,000       ทต.เชยีงเครือ กองการศึกษา
เพื่อเขา้ร่วมโครงการประเพณีเพื่อเขา้ร่วมโครงการประเพณี
แขง่ขนัเรือหาปลา แขง่ขนัเรือหาปลา หมูบ่้านละ

10,000  บาท

3 โครงการจัดงานประเพณีจัดกจิกรรมประเพณีแห่ปราสาทผ้ึง 50,000         วดัพระพทุธ กองการศึกษา
แห่ปราสาทผ้ึง ประจําปี 1 คร้ัง ไสยาราม

4 อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่้านอดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน 255,000       ทต.เชยีงเครือ กองการศึกษา
เพื่อเขา้ร่วมโครงการประเพณีเพื่อเขา้ร่วมโครงการประเพณี
แห่ปราสาทผ้ึง แห่ปราสาทผ้ึง หมูบ่้านละ 

15,000  บาท

5 โครงการสืบสานประเพณีทางจัดกจิกรรมสืบสานประเพณีทาง 30,000         วดัในเขตพื้นที่ กองการศึกษา
พระพทุธศาสนา "วนัอาสาฬหบูชาพระพทุธศาสนา "วนัอาสาฬหบูชา ตําบลเชยีงเครือ
และประเพณีเขา้พรรษา"และประเพณีเขา้พรรษา"

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6 การจัดงานวนัสําคัญทางศาสนาจัดกจิกรรมวนัสําคัญทางศาสนา 5,000           ทต.เชยีงเครือ กองการศึกษา

ประเพณีและวฒันธรรมประเพณีละวฒันธรรม 

โครงการ พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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ยทุธศาสตรจ์งัหวดัสกลนคร ที ่1  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการเกษตรและอุสาหกรรมการเกษตร ตามหลักปรชัญาเศรฐกิจพอเพียง
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัที ่1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยทุธศาสตรท์ี ่ 3  การพัฒนาการเกษตรกรรมและพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณชิย์
ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ตลาดนัดน่าซ้ือ 1.พฒันาปรับปรุงสุขลักษณะตลาด 6,000           ทต.เชยีงเครือ กองสาธารณสุขฯ

ตามมาตรฐานสุขาภบิาลตลาด
2.เฝูาระวงัและตรวจสอบคุณภาพ
ความปลอดภยัของอาหาร
3.อบรมให้ความรู้ด้านสุขาภบิาล
อาหารให้แกผู้่ประกอบการในตลาด

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัสกลนคร ที ่4 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมแบบบรณูาการอยา่งสมดลุและยัง่ยนื
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั ที ่4  การพัฒนาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม  และพลังานแบบบรูณาการอยา่งสมดลุและยัง่ยนื
ยทุธศาสตรท์ี ่ 4  การพัฒนาดา้นสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม

แผนงานสาธารณสุข

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทัน รู้จักเล่ียง1.จัดกจิกรรมรณรงค์ต้านโรคเอดส์ 20,000         ทต.เชยีงเครือ กองสาธารณสุขฯ

ไม่เส่ียงเอดส์ 2.อบรมให้ความรู้และจัดนิทรรศการ
การปูองกนัโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์
และโรคเอดส์

2 โครงการพฒันางานการแพทย์จัดฝึกอบรมให้ความรู้และเสริมสร้าง 18,000         ทต.เชยีงเครือ กองสาธารณสุขฯ
ฉกุเฉนิเทศบาลตําบลเชยีงเครือทักษะแกผู้่ปฏบิัติงานการแพทย์

ฉกุเฉนิเบื้องต้น(First Responder)

3 โครงการรณรงค์ฉดีวคัซีน1.อบรมฟื้นฟ ูอศป. 127,860       ทต.เชยีงเครือ กองสาธารณสุขฯ
ปูองกนัโรคพษิสุนัขบ้า2.สํารวจ/ขึน้ทะเบียนสุนัขและแมว

2.ฉดีวคัซีนปูองกนัโรคพษิสุนัขบ้า
ให้สุนัขและแมว ต้ังแต่ 2 เดือนขึน้ไป

4 โครงการปูองกนัและแกไ้ข จัดฝึกอบรมตามโครงการฯ 55,000         ทต.เชยีงเครือ สํานักปลัด
ปัญหายาเสพติด จํานวน  1  คร้ัง

5 โครงการประชาชนตําบลจัดกจิกรรม/นิทรรศด้านการอนุรักษ์ 30,000         หมู ่1-17 กองสาธารณสุขฯ
เชยีงเครือร่วมใจรักษส่ิ์งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6 โครงการพฒันาชมุชนต้นแบบจัดฝึกอบรม/กจิกรรมส่งเสริมการมี 50,000         หมู ่1-17 กองสาธารณสุขฯ

ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติส่วนร่วมแหล่งเรียนรู้ชมุชนต้นแบบ
และส่ิงแวดล้อม ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

พ.ศ.2564
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7 โครงการประชาคมจัดทําประชมุประชาคม/ยกร่างเทศบัญญัติ 20,000         หมู ่1-17 กองสาธารณสุขฯ
เทศบัญญัติด้านสาธารณสุขของท้องถิน่ด้านสาธารณสุข

8 อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่้านอดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน 340,000       หมู ่1-17 กองสาธารณสุขฯ
ตามโครงการพระราชดําริตามโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข ด้านสาธารณสุข หมูบ่้านละ

20,000  บาท

9 การทดสอบปริมาณน้ําและจัดฝึกอบรมดําเนินการวเิคราะห์ 30,000         ทต.เชยีงเครือ กองชา่ง
การวเิคราะห์คุณภาพน้ําประปาคุณภาพแหล่งน้ํา ตรวจวดัคุณภาพ

น้ําประปาหรือมาตรฐานน้ําประปา

10 ประเมินคุณภาพน้ําด่ืมจาก1.ประเมินด้านคุณลักษณะของ 20,000         ทต.เชยีงเครือ กองสาธารณสุขฯ

ตู้น้ําด่ืมหยอดเหรียญ ตู้น้ําด่ืมหยอดเหรียญ (สปสช.)
2.วเิคราะห์คุณภาพน้ําด้านเคมีและ
แบคทีเรีย

11 อาหารปลอดภยัใส่ใจสุขภาพอบรมผู้ประกอบการและประเมิน 60,000         ทต.เชยีงเครือ กองสาธารณสุขฯ
ชมุชน มาตรฐานสุขาภบิาลอาหาร (สปสช.)

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

12 ปูองกนัควบคุมการแพร่ระบาดรณรงค์ประชาสัมพนัธ ์ให้ความรู้ 200,000       ทต.เชยีงเครือ กองสาธารณสุขฯ
โรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019แกป่ระชาชนในการดูแลปูองกนั
ตําบลเชยีงเครือ ตนเองในการปูองกนัควบคุม

การแพร่ระบาด(COVID 19) 

13 ปูองกนัและแกไ้ข
ปัญหาฝุุน

ประชาสัมพนัธิ ์อบรมให้ความรู้ 81,462         
ทต.เชยีงเครือ กองสาธารณสุขฯ

ละอองขนาดเล็ก(PM2.5)  สร้างการมีส่วนร่วมและปลูก (สปสช.)
จิตสํานึกในการปูองกนัแแกไ้ข
ปัญหาฝุุนละอองขนาดเล็ก(PM2.5) 

ยทุธศาสตรท์ี ่ 4  การพัฒนาดา้นสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ค่าธรรมเนียมใน

การกําจัด
จ่ายค่าธรรมเนียมในการกําจัดขยะ 1,200,000    ทต.ท่าแร่ กองสาธารณสุขฯ

ขยะมูลฝอย มูลฝอยให้กบัเทศบาลตําบลท่าแร่

พ.ศ.2564พ.ศ.2563โครงการ
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ยทุธศาสตรท์ี ่ 4  การพัฒนาดา้นสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ปลูกต้นไม้

ประจําปีของชาติ
จัดกจิกรรมปลูกต้นไม้โครงการเฉลิม 30,000         ทต.เชยีงเครือ สํานักปลัด

คืนธรรมชาติสู่ท้องถิน่เฉลิมพระเกยีรติหรือสนับสนุนโครงการ
พระเกยีรติ อนัเนือ่งมาจากพระราชดําริ

2 อนุรักษพ์นัธกุรรมพชือนัเนือ่งจัดกจิกรรมตามโครงการอนุรักษ์ 30,000         ทต.เชยีงเครือ สํานักปลัด
มาจากพระราชดําริ พนัธกุรรมอนัเนือ่งมาจากพระราช

ดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกมุารี หรือสนับสนุน
โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดําริ

ยทุธศาสตรท์ี ่ 4  การพัฒนาดา้นสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม
แผนงานงบกลาง

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 สมทบกองทุนหลักประกนัจ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกนั 391,230       ทต.เชยีงเครือ กองสาธารณสุขฯ

สุขภาพระดับท้องถิน่ สุขภาพตําบล จํานวน 1 คร้ัง

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัสกลนคร ที ่5 ยทุธศาสตรก์ารบรหิารกิจการบา้นเมืองทีด่ตีามหลักธรรมาภบิาลและความมัน่คง
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัที ่5  การบรหิารกิจการบา้นเมืองทีด่ตีามหลักธรรมาภบิาลและความมัน่คง
ยทุธศาสตรท์ี ่ 5  การบรหิารจดัการบา้นเมืองทีด่ตีามหลักธรรมาภบิาลและความมัน่คง

แผนงานบรหิารงานทัว่ไป
ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการขบัเคล่ือนสร้างพลเมืองดีจัดฝึกอบรมให้ความรู้แกป่ระชาชน 20,000         ทต.เชยีงเครือ สํานักปลัด

วถิปีระชาธปิไตย ขบัเคล่ือนสร้างพลเมืองดีวถิี
ประชาธปิไตย 1 คร้ัง

2 โครงการฝึกอบรมและเพิ่มจัดฝึกอบรมและเพิ่มประสิทธภิาพ 300,000       ทต.เชยีงเครือ สํานักปลัด
ประสิทธภิาพการปฏบิัติงานของการปฏบิัติงานของผู้บริหาร 

ผู้บริหาร สมาชกิสภาฯ พนักงานสมาชกิสภาฯ พนักงานเทศบาล
เทศบาลและพนักงานจ้างและพนักงานจ้าง 1  คร้ัง

3 โครงการเลือกต้ังสมาชกิสภาเลือกต้ังสมาชกิสภาท้องถิน่ 800,000       ทต.เชยีงเครือ สํานักปลัด
ท้องถิน่หรือผู้บริหารท้องถิน่หรือผู้บริหารท้องถิน่

4 โครงการประชาคมท้องถิน่จัดประชาคมในการจัดทําแผนพฒันา 40,000         ทต.เชยีงเครือ สํานักปลัด
ท้องถิน่ฯ ทั้ง 17 หมูบ่้าน และ
ประชมุคณะกรรมการตามระเบียบ 
หนังสือส่ังการที่เกีย่วขอ้ง

พ.ศ.2564
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5 โครงการปูองกนัและปราบปรามจัดฝึกอบรมให้ความรู้ในการปูองกนั 20,000         ทต.เชยีงเครือ สํานักปลัด

การทุริตคอรัปชัน่ และปราบปรามการทุจริตคอรัปชัน่ 

1 คร้ัง

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6 โครงการอบรมให้

ความรู้งาน
จัดอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกีย่วกบั 20,000         ทต.เชยีงเครือ สํานักปลัด

ทะเบียนราษฎร
และบัตรประจําตัว

การปฏบิัติตามกฎหมายทะเบียน

ประชาชน ราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน

1 คร้ัง

ยทุธศาสตรท์ี ่ 5  การบรหิารจดัการบา้นเมืองทีด่ตีามหลักธรรมาภบิาลและความมัน่คง
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการประชมุอบรมและจัดประชมุอบรมและสัมมนาสมาชกิ 30,000         ทต.เชยีงเครือ สํานักปลัด
สัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพสมาชกิอาสาสมัครปูองกนัภยัฝุายพลเรือน

อาสาสมัครปูองกนัภยัฝุายพลเรือน(อปพร.) 3 คร้ัง
(อปพร.)

2 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครจัดฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกนัภยั 200,000       ศูนย ์ปภ.เขต 7 สํานักปลัด
ปูองกนัภยัฝุายพลเรือน(อปพร.)ฝุายพลเรือน(อปพร.) 1 คร้ัง

3 ฝึกอบรมชดุปฏบิัติการจิตอาสาจัดอบรมจัดต้ังชดุปฏบิัติการจิตอาสา 120,000       มณฑลหารบกที่29 สํานักปลัด
ภยัพบิัติประจําองค์กรปกครองภยัพบิัติประจําทต.เชยีงเครือ
ส่วนท้องถิน่

4 โครงการปูองกนัและลดอบุัติเหตุต้ังจุดตรวจอํานวยความสะดวกและ 20,000         ทต.เชยีงเครือ สํานักปลัด
ทางถนน รักษาความเรียบร้อยบนท้องถนน

ในชว่งเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์
หรืองานอืน่ที่เกีย่วขอ้ง

5 ฝึกอบรมให้ความรู้การใชถ้งัดับจัดอบรมให้ความรู้ตามโครงการฯ 17,000         รร.เทศบาล สํานักปลัด
เพลิงชนิดผงเคมีแห้งและจํานวน 1 คร้ัง เชยีงเครือ

การระงับเหตุอคัคีภยัเบื้องต้น

ให้กบัสถานศึกษา

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 ซักซ้อมแผนอพยพและระงับจัดฝึกอบรมให้ความรู้ตามโครงการฯ 20,000         ทต.เชยีงเครือ สํานักปลัด

อคัคีภยัในสํานักงาน จํานวน 1 คร้ัง

7 โครงการชมุชนปลอดภยัห่างไกลจัดกจิกรรมอบรมตามโครงการฯ 20,000         ทต.เชยีงเครือ สํานักปลัด

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564โครงการ

โครงการ
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อาชญากรรมและยาเสพติดจํานวน 2 รุ่น

ยทุธศาสตรท์ี ่ 5  การบรหิารจดัการบา้นเมืองทีด่ตีามหลักธรรมาภบิาลและความมัน่คง

แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ติดต้ังและขยายไฟฟาูแสงสวา่งติดต้ังและขยายไฟฟาูแสงสวา่ง 200,000       หมู ่5,6,13,16 กองชา่ง

สาธารณะ ภายในหมูบ่้านสาธารณะ ภายในหมูบ่้านดังนี้

หมู ่1-17  -บ้านดอนเชยีงคูณ หมู ่5

 -บ้านหนองสนม หมู ่6

 -บ้านดอนเชยีงบานใหญ่ หมู ่13

 -บ้านทุ่งพฒันา  หมู ่16

ยทุธศาสตรท์ี ่ 5  การบรหิารจดัการบา้นเมืองทีด่ตีามหลักธรรมาภบิาลและความมัน่คง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการกอ่สร้างปูายโครงการกอ่สร้างปูายโครงการธนาคารน้ํา  40,000         หมู ่14 กองชา่ง
ธนาคารน้ําใต้ดินต้นแบบเฉลิมใต้ดินต้นแบบเฉลิมพระเกยีรติ
พระเกยีรติ เนือ่งในโอกาสมหาเนือ่งในโอกาสมหามงคลพระราชพธิี
มงคลพระราชพธิบีรมราชาภเิษกบรมราชาภเิษก กวา้ง 2.40ม. รวม

ความสูง 2.60 ม. จํานวน 1 ปูาย 
กอ่สร้างตามแบบกรมโยธาธกิาร
และผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

2

โครงการกอ่สร้างถนน คสล. กอ่สร้างถนน คสล.ภายในหมูบ่้าน 

124,000       หมู ่1 กองชา่ง
บ้านเชยีงเครือ หมู ่1ถนนคสล.ขนาดผิวจราจร กวา้ง 

3.00 เมตร ยาว 70.00เมตร หนา

พ.ศ.2564โครงการ พ.ศ.2563

พ.ศ.2564พ.ศ.2564พ.ศ.2563โครงการ
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0.15 เมตรหรือพื้นที่คสล.ไม่น้อยกวา่
210.00 ตร.ม.ลงไหล่ทางลูกรังกวา้ง
ขา้งละ 0.25 เมตร ลงลูกรังรองพื้น

ทางหนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อ

ระบายน้ํา คสล.(มอก.ชัน้3) ขนาด Ø

0.40X1.00เมตร จํานวน 1 แถวๆ

ละ 6 ท่อน รวม 6 ท่อน

ทําปูายประชาสัมพนัธโ์ครงการ

จํานวน 1 ปูาย กอ่สร้างตามแบบ

ทต.ชยีงเครือ เลขทที่ 8/2564

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. กอ่สร้างถนน คสล.สายหอพกัมีวชิา 439,000       หมูท่ี่ 1 กองชา่ง

บ้านเชยีงเครือ หมู ่1ขนาดผิวจราจร กวา้ง 4.00 เมตร

ยาว 180.00เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่คสล.ไม่น้อยกวา่ 720.00
ตร.ม.ลงไหล่ทางลูกรังกวา้งขา้งละ
0.25 เมตร ลงลูกรังรองพื้นทางหนา

0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ํา

คอนกรีตอดัแรง(มอก.ชัน้3) ขนาด Ø

ขนาด 0.40X1.00 เมตร จํานวน

1 แถวๆละ 7 ท่อน รวม 7 ท่อน

ทําปูายประชาสัมพนัธโ์ครงการ

จํานวน 1 ปูาย กอ่สร้างตามแบบ

ทต.ชยีงเครือ เลขทที่ 7/2564

4 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.กอ่สร้างถนนคสล.สายเรียบคลอง 218,000       หมู ่5 กองชา่ง

บ้านดอนเชยีงคูณ  หมู ่5ชลประทาน ขนาดผิวจราจรกวา้ง

3.00เมตร  ยาว 130.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. 
ไม่น้อยกวา่ 390.00 ตร.ม. ลงไหล่
ทางลูกรังไหล่ทางกวา้งขา้งละ 0.25

เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ํา คสล.

(มอก.ชัน้3) ขนาด Ø 0.30X1.00
เมตร
เมตร จํานวน 1 แถวๆละ 5 ท่อน

โครงการ พ.ศ.2563พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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รวม 5 ท่อน ทําปูายประชาสัมพนัธ์
โครงการ

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ  1 ปูาย กอ่สร้างตามแบบ

ทต.เชยีงเครือ  เลขที่ 11/2564

5 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.กอ่สร้างถนนคสล.สายคุ้มประทุมทิพย์ 310,000       หมู ่8 กองชา่ง

บ้านทุ่งมน หมู ่8 ขนาดผิวจราจร กวา้ง 4.00 เมตร

ยาว 134.00เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือพื้นที่คสล.ไม่น้อยกวา่ 536.00

ตร.ม. ลงไหล่ทางลูกรังกวา้งขา้งละ
0.50 เมตร ทําปูายประชาสัมพนัธ์

โครงการจํานวน 1 ปูาย

กอ่สร้างตามแบบ ทต.เชยีงเครือ

เลขที่ 13/2564

6 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.กอ่สร้างถนน คสล.สายคุ้มห้าแยก 286,000       หมู ่8 กองชา่ง

บ้านทุ่งมน หมู ่8 ขนาดผิวจราจร กวา้ง 3.00 เมตร

ยาว 170.00เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือพื้นที่คสล. ไม่น้อยกวา่ 510.00

ตร.ม. ลงไหล่ทางลูกรังกวา้งขา้งละ
0.25 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ํา

คสล.(มอก.ชัน้3) ขนาดØ 0.30x1.00

 เมตร จํานวน 1 แถวๆละ 6 ท่อน

รวม 6 ท่อน ทําปูายประชาสัมพนัธ์

โครงการจํานวน 1 ปูาย กอ่สร้างตาม

แบบ ทต.เชยีงเครือ เลขที่ 12/2564

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
7 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.กอ่สร้างถนน คสล.สายคุ้มใหม่พฒันา 360,000       หมู ่15 กองชา่ง

บ้านทุ่งมนพฒันา หมู ่15ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร 
ยาว 215.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คสล. ไม่น้อยกวา่ 645.00
ตร.ม. ลงไหล่ทางลูกรังกวา้งขา้งละ
0.25 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ํา
คสล.(มอก.ชัน้3)ขนาดØ 0.40x1.00
เมตร จํานวน 1แถวๆละ 6 ท่อน 
รวม 6 ท่อน ทําปูายประชาสัมพนัธ์
โครงการจํานวน 1 ปูาย กอ่สร้าง
ตามแบบทต.เชยีงเครือเลขที่

14/2564

8 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.กอ่สร้างถนน คสล. สายโนนดินแดง 492,000       หมู ่10 กองชา่ง
บ้านนาคําไฮ หมู ่10 ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร

พ.ศ.2563พ.ศ.2563
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ยาว 210.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่คสล.ไม่น้อยกวา่ 800.00
ตร.ม. ลงไหล่ทางลูกรังกวา้งขา้งละ
0.25 เมตร ทําปูายประชาสัมพนัธ์
โครงการจํานวน 1 ปูาย 
กอ่สร้างตามแบบทต.เชยีงเครือ 
เลขที่ 23/2564

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.กอ่สร้างถนนคสล.สายวดัปุาดอนกลาง    500,000       หมู ่11 กองชา่ง
บ้านโนนเบ็ญ หมู ่11ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร

ยาว 215.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกวา่ 860.00

ตร.ม. ลงไหล่ทางลูกรังกวา้งขา้งละ
0.50 เมตร ทําปูายประชาสัมพนัธ์

โครงการจํานวน 1 ปูาย

กอ่สร้างตามแบบ ทต.เชยีงเครือ

เลขที่ 50/2564

10 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.กอ่สร้างถนน คสล.สายหน้าวดัศรี 223,000       หมู ่2 กองชา่ง
บ้านโพนสวาง หมู ่2 วทิยาลัย ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.00 

เมตร ยาว 130.00 เมตร หนา 0.15

เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกวา่ 

390.00 ตร.ม. ลงไหล่ทางลูกรังกวา้ง

ขา้งละ 0.50 เมตร พร้อมวางท่อ

ระบาย คสล.(มอก.ชัน้3) ขนาด Ø

0.30x1.00 เมตร จํานวน 2 แถวๆละ

5 ท่อน รวม 10 ท่อน ทําปูายประชา

สัมพนัธโ์ครงการจํานวน 1 ปูาย

กอ่สร้างตามแบบ ทต.เชยีงเครือ

เลขที่ 9/2564

ล าดบั โครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วยการ
ที่ กิจกรรม กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.กอ่สร้างถนน คสล. สายคุ้มนิมิตใหม่ 500,000       หมู ่4 กองชา่ง
บ้านหนองหอย หมู ่4ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร

ยาว 215.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกวา่ 800.00

ตร.ม.ลงไหล่ทางลูกรังกวา้งขา้งละ

0.50 เมตร ทําปูายประชาสัมพนัธ์

พ.ศ.2563
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โครงการ จํานวน 1 ปูาย 

กอ่สร้างตามแบบ ทต.เชยีงเครือ

เลขที่ 25/2564

12 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.กอ่สร้างถนน คสล.สายคุ้มนาคึม 420,000       หมู ่3 กองชา่ง
บ้านดอนเชยีงบานน้อย หมู ่3จํานวน 2 แห่ง ดังนี้

แห่งที่ 1 ถนนคสล. สายคุ้มนาคึม

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 

ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่คสล.ไม่น้อยกวา่600.00ตร.ม.

ลงไหล่ทางลูกรังกวา้งขา้งละ0.50เมตร 

แห่งที่ 2 ถนนคสล. ขนาดผิวจราจร

กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คสล.

ไม่น้อยกวา่ 100.00ตร.ม. ลงไหล่ทาง

ลูกรังกวา้งขา้งละ 0.25 เมตร

ทําปูายประชาสัมพนัธโ์ครงการ

จํานวน 1 ปูาย กอ่สร้างตามแบบ

ทต.เชยีงเครือ เลขที่ 15/2564

ล าดบั โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

13 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.กอ่สร้างถนน คสล.สายหลังวดัศรี 500,000       หมูท่ี่ 12 กองชา่ง
บ้านโนนศาลา หมู ่12รัตนาราม ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00

เมตร ยาว 215.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร  หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกวา่ 
860.00 ตร.ม. ลงไหล่ทางลูกรังกวา้ง
ขา้งละ 0.50 เมตร ทําปูายประชา
สัมพนัธโ์ครงการจํานวน 1 ปูาย 
กอ่สร้างตามแบบทต.เชยีงเครือ 
เลขที่ 24/2564

14 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.กอ่สร้างถนน คสล.สายหน้า รร.ศิริ 420,000       หมู ่2 กองชา่ง
บ้านโพนสวาง หมู ่2 ราษฎร์ฯ ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.00

เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร  หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกวา่ 
750.00 ตร.ม. ลงไหล่ทางลูกรังกวา้ง
ขา้งละ 0.25 เมตร พร้อมวางท่อ

ระบายน้ํา คสล.(มอก.ชัน้3) ขนาดØ
0.30x1.00 เมตร จํานวน 1 แถวๆละ
5 ท่อน รวม 5 ท่อน ทําปูายประชา
สัมพนัธโ์ครงการจํานวน 1 ปูาย 
กอ่สร้างตามแบบทต.เชยีงเครือ 
เลขที่ 10/2564

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

พ.ศ.2564
โครงการ

พ.ศ.2563
โครงการ
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15 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้ํากอ่สร้างท่อระบายน้ํา คสล.ขา้งถนน  327,000       หมู ่14 กองชา่ง
พร้อมบ่อพกั คสล. บ้านเชยีงเครือสน.ถ.12-010 สายชมุชนเชยีงเครือ
หมู ่14 (สายชมุชนเชยีงเครือราษฎร์รังสรรค์ รายละเอยีดดังนี้
ราษฎร์รังสรรค์) 1)วางท่อะบายน้ําขา้งถนน(มอก.ชัน้3)

ท่อขนาดØ 0.40x1.0 เมตร จํานวน
166 ท่อน พร้อมบ่อพกั คสล.ขนาด
0.80x0.80 เมตร จํานวน 20 บ่อ
2)ทําปูายประชาสัมพนัธโ์ครงการ
จํานวน 1 ปูาย กอ่สร้างตามแบบ
ทต.เชยีงเครือ เลขที่ 20/2564

16 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้ํากอ่สร้างท่อระบายน้ํา คสล.ขา้งถนน  627,000       หมู ่14 กองชา่ง
พร้อมบ่อพกั คสล. บ้านเชยีงเครือสน.ถ.12-020สายรอบปุาชา้ดอนจาน
หมู ่14 (สายรอบปุาชา้ดอนจานเชือ่มถนนทางเขา้ม.เกษตรฯ(ฝ่ังขวา)
เชือ่มถนนทางเขา้ม.เกษตรฯรายละเอยีดดังนี้
(ฝ่ังขวา) 1)วางท่อะบายน้ําขา้งถนน(มอก.ชัน้3)

ท่อขนาดØ 0.40x1.0 เมตร จํานวน
321 ท่อน พร้อมบ่อพกั คสล.ขนาด
0.80x0.80 เมตร จํานวน 39 บ่อ
2)ทําปูายประชาสัมพนัธโ์ครงการ
จํานวน 1 ปูาย กอ่สร้างตามแบบ
ทต.เชยีงเครือ เลขที่ 19/2564

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

17 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้ํากอ่สร้างท่อระบายน้ํา คสล.ขา้งถนน  255,000       หมู ่7 กองชา่ง
พร้อมบ่อพกั คสล. บ้านปุาหวา้นภายในหมูบ่้าน รายละเอยีดดังนี้
หมู ่7 1)วางท่อะบายน้ําขา้งถนน(มอก.ชัน้3)

ท่อขนาดØ 0.40x1.0 เมตร จํานวน
140 ท่อน พร้อมบ่อพกั คสล. ขนาด
0.80x0.80 เมตร จํานวน 15 บ่อ
2)ทําปูายประชาสัมพนัธโ์ครงการ
จํานวน 1 ปูาย กอ่สร้างตามแบบ
ทต.เชยีงเครือ เลขที่ 29/2564

18 โครงการกอ่สร้างท่อระบายน้ํากอ่สร้างท่อระบายน้ํา คสล.ขา้งถนน         552,000 หมู ่6 กองชา่ง
พร้อมบ่อพกั คสล.บ้านหนองสนมภายในหมูบ่้าน รายละเอยีดดังนี้
หมู ่6 1)วางท่อะบายน้ําขา้งถนน(มอก.ชัน้3)

ท่อขนาดØ 0.40x1.0 เมตร จํานวน
287 ท่อน พร้อมบ่อพกั คสล. ขนาด
0.80x0.80 เมตร จํานวน 35 บ่อ
2)ทําปูายประชาสัมพนัธโ์ครงการ
จํานวน 1 ปูาย กอ่สร้างตามแบบ
ทต.เชยีงเครือ เลขที่ 18/2564

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

19 โครงการกอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดินกอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดินระบบปิด 445,000       หมู ่13 กองชา่ง
ระบบปิด บ้านดอนเชยีงบานใหญ่ ภายในหมูบ่้าน โดยขดุร่องน้ําไร้ท่อ

โครงการ พ.ศ.2564พ.ศ.2563

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564โครงการโครงการ
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หมู ่13 ขนาดกวา้ง 0.50เมตร ลึก 0.50เมตร
ยาว 612.00 เมตร งานบ่อผันน้ํา
ลงใต้ดิน ขนาดกวา้ง 0.80 เมตร
ยาว 0.80 เมตร ลึก 1.50 เมตร 
จํานวน 60 บ่อ พร้อมใส่วสัดุกรอง
ในร่องน้ําและบ่อพกัตามแบบกอ่สร้าง 
ทําปูายประชาสัมพนัธโ์ครงการ
จํานวน1 ปูาย กอ่สร้างตามแบบ
ทต.เชยีงเครือ เลขที่ 17/2563

20 โครงการกอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน
กอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดินระบบปิด 124,000       หมู ่10 กองชา่ง

ระบบปิด บ้านนาคําไฮ หมู ่10ภายในหมูบ่้าน โดยขดุร่องน้ําไร้ท่อ
ขนาดกวา้ง 0.50เมตร ลึก 0.50เมตร
ยาว 166.00 เมตร งานบ่อผันน้ํา
ลงใต้ดิน ขนาดกวา้ง 0.80 เมตร
ยาว 0.80 เมตร ลึก 1.50 เมตร 
จํานวน 18 บ่อ พร้อมใส่วสัดุกรอง
ในร่องน้ําและบ่อพกัตามแบบกอ่สร้าง 
ทําปูายประชาสัมพนัธโ์ครงการ
จํานวน1 ปูาย กอ่สร้างตามแบบ
ทต.เชยีงเครือ เลขที่ 26/2563

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

21 โครงการกอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดินกอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดินระบบปิด 34,000         หมู ่4 กองชา่ง
ระบบปิด บ้านหนองหอย หมู ่4ภายในหมูบ่้าน โดยขดุร่องน้ําไร้ท่อ

ขนาดกวา้ง 0.50เมตร ลึก 0.50เมตร

ยาว 46.00 เมตร งานบ่อผันน้ํา

ลงใต้ดิน ขนาดกวา้ง 0.80 เมตร

ยาว 0.80 เมตร ลึก 1.50 เมตร 
จํานวน 5 บ่อ พร้อมใส่วสัดุกรอง

ในร่องน้ําและบ่อพกัตามแบบกอ่สร้าง 

ทําปูายประชาสัมพนัธโ์ครงการ

จํานวน1 ปูาย กอ่สร้างตามแบบ

ทต.เชยีงเครือ เลขที่ 27/2563

22 โครงการกอ่สร้างฝายชะลอน้ํากอ่สร้างฝายชะลอน้ําแบบแกนซอย 249,000       หมู ่5 กองชา่ง
แบบแกนซอยซีเมนต์ ซีเมนต์ ลําห้วยตาอนิทร์ สันฝาย

ลําห้วยตาอนิทร์ บ้านดอนเชยีงคูณ1.00 เมตร กวา้ง 10.00 เมตร 

หมู ่5 สูง 1.50 เมตร  กอ่สร้างตามแบบ 

ทต.เชยีงเครือ เลขที่ 30/2564

พ.ศ.2564พ.ศ.2563โครงการ
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ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน พ.ศ.2564

ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
23 โครงการขยายเขตระบบประปาขยยเขตระบบประปาหมูบ่้าน 300,000       หมู ่9 กองชา่ง

หมูบ่้านแบบบาดาล แบบบาดาล รายะเอยีดดังนี้

บ้านโคกสวา่ง หมู ่9 1)ขยายเขตระบบประปาหมูบ่้าน 

วางท่อพวีซีี ขนาดØ 2 นิว้ จํานวน 

750 ท่อน ระยะทาง 3,000 เมตร

พร้อมอปุกรณ์

2)ทําปูายประชาสัมพนัธโ์ครงการ 

จํานวน 1 ปูาย กอ่สร้างตามแบบ

ทต.เชยีงเครือ เลขที่ 31/2564

24 โครงการติดต้ังปูายวดัระดับน้ําติดต้ังปูายวดัระดับน้ํา(Staff gaue) 150,000       ภายในพื้นที่ กองชา่ง

บ่อน้ําธนาคารน้ําใต้ดิน แบบติดต้ังภายในบ่อน้ําธนาคาร ตําบลเชยีงเครือ
ภายในพื้นที่ตําบลเชยีงเครือน้ําใต้ดิน ภายในพื้นที่ตําบเชยีงเครือ

จํานวน 10 แห่ง ติดต้ังตามแบบ

ทต.เชยีงเครือ เลขที่ 41/2563

25 โครงการติดต้ังระบบเสียงตามสายติดต้ังระบบเสียงตามสายประจํา 99,000         หมู ่9 กองชา่ง

ประจําหมูบ่้าน บ้านโคกสวา่งหมูบ่้าน ตามรายละเอยีดดังนี้

หมู ่9 1) ติดต้ัง DRIVER UNIT HORN 

ขนาดไม่น้อยกวา่ 150 วตัต์ จํานวน

12 ชดุ

2)ติดต้ังเคร่ืองขยายเสียง AMPLIER

ขนาดไม่น้อยกวา่ 800 วตัต์ จํานวน

1 เคร่ือง 

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3)ติดต้ังสายลําโพงแบบมีสลิงในตัว

ขนาด 2X0.9 ตร.มม. ความยาว

1,600 เมตร

4)ตัวยดึสายลําโพง จํานวน 65 ตัว

5)ตัวรักษาระดับ (LINE OUT PUT)

จํานวน 12 ตัว

6)ไมโครโฟนพร้อมขาต้ัง จํานวน1ชดุ

7)เคร่ืองเล่น DVD จํานวน 1 ชดุ

กอ่สร้างตามแบบ ทต.เชยีงเครือ

เลขที่ 33/2564

โครงการ

พ.ศ.2564

พ.ศ.2563

โครงการ พ.ศ.2563
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26 โครงการติดต้ังระบบเสียงตามสายติดต้ังระบบเสียงตามสายประจํา 50,000         หมู ่14 กองชา่ง

ประจําหมูบ่้าน บ้านเชยีงเครือหมูบ่้าน ตามรายละเอยีดดังนี้

หมู ่14 1) ติดต้ัง DRIVER UNIT HORN 

ขนาดไม่น้อยกวา่ 150 วตัต์ จํานวน

8 ชดุ

2)ติดต้ังสายลําโพงแบบมีสลิงในตัว

ขนาด 2X0.9 ตร.มม. ความยาว

1,000 เมตร

3)ตัวยดึสายลําโพง จํานวน 40 ตัว

4)ตัวรักษาระดับ (LINE OUT PUT)

จํานวน 8 ตัว

กอ่สร้างตามแบบ ทต.เชยีงเครือ
เลขที่ 36/2564

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

27 โครงการติดต้ังระบบเสียงตามสายติดต้ังระบบเสียงตามสายประจํา 50,000         หมู ่13 กองชา่ง

ประจําหมูบ่้าน บ้านดอนเชยีงบานหมูบ่้าน ตามรายละเอยีดดังนี้

ใหญ่ หมู ่13 1) ติดต้ัง DRIVER UNIT HORN 

ขนาดไม่น้อยกวา่ 150 วตัต์ จํานวน

8 ชดุ

2)ติดต้ังสายลําโพงแบบมีสลิงในตัว

ขนาด 2X0.9 ตร.มม. ความยาว

1,000 เมตร

3)ตัวยดึสายลําโพง จํานวน 40 ตัว

4)ตัวรักษาระดับ (LINE OUT PUT)

จํานวน 8 ตัว

กอ่สร้างตามแบบ ทต.เชยีงเครือ

เลขที่ 35/2564

28 โครงการติดต้ังระบบเสียงตามสายติดต้ังระบบเสียงตามสายประจํา 50,000         หมู ่6 กองชา่ง

ประจําหมูบ่้าน บ้านหนองสนมหมูบ่้าน ตามรายละเอยีดดังนี้

หมู ่6 1) ติดต้ัง DRIVER UNIT HORN 

ขนาดไม่น้อยกวา่ 150 วตัต์ จํานวน

8 ชดุ

2)ติดต้ังสายลําโพงแบบมีสลิงในตัว

ขนาด 2X0.9 ตร.มม. ความยาว

1,000 เมตร

3)ตัวยดึสายลําโพง จํานวน 40 ตัว

โครงการ พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4)ตัวรักษาระดับ (LINE OUT PUT)

จํานวน 8 ตัว กอ่สร้างตามแบบ

ทต.เชยีงเครือ เลขที่ 35/2564

29 โครงการติดต้ังร้ัวลวดหนามติดต้ังร้ัวลวดหนามในสระน้ําสาธารณ 120,000       หมู ่14 กองชา่ง

สระน้ําสาธารณประโยชน์ประโยชน์และติดปูายเตือน

บ้านเชยีงเครือ หมู ่14ดําเนินการดังนี ้

1)ติดต้ังร้ัวลวดหนามรอบบริเวณ  

หนองน้ํา ขนาดเสาร้ัวสําเร็จรูปขนาด

0.10X0.10 เมตร สูง 2.00 เมตร 

ติดต้ังระยะห่าง 2.00 เมตร พร้อม

ติดต้ังลวดหนาม จํานวน 6 แถว

รวมความยาว  305  เมตร

2)ติดต้ังประตูทางเขา้หนองน้ํา  

ขนาดกวา้ง 3.00เมตร สูง 1.50เมตร

จํานวน 1 ประตู

3)ติดต้ังปูายเตือนน้ําลึก จํานวน 

4 ปูาย กอ่สร้างตามแบบทต.เชยีงเครือ  

เลขที่ 40/2564

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

30 โครงการติดต้ังร้ัวลวดหนามติดต้ังร้ัวลวดหนามในหนองน้ําคึกฤทธิ์ 90,000         หมู ่5 กองชา่ง

หนองน้ําคึกฤทธิ ์บ้านดอนเชยีงคูณและติดปูายเตือน ดําเนินการดังนี ้

หมู ่5 1)ติดต้ังร้ัวลวดหนามรอบบริเวณ  

หนองน้ํา ขนาดเสาร้ัวสําเร็จรูปขนาด

0.10X0.10 เมตร สูง 2.00 เมตร 

ติดต้ังระยะห่าง 2.00 เมตร พร้อม

ติดต้ังลวดหนาม จํานวน 6 แถว

รวมความยาว  205  เมตร

2)ติดต้ังประตูทางเขา้หนองน้ํา  

ขนาดกวา้ง 3.00เมตร สูง 1.50เมตร

จํานวน 1 ประตู

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564โครงการ

โครงการ พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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3)ติดต้ังปูายเตือนน้ําลึก จํานวน 

4 ปูาย กอ่สร้างตามแบบทต.เชยีงเครือ  

เลขที่ 39/2564

31 โครงการติดต้ังสัญญาณจราจรติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบ จํานวน   98,000         หมู ่2 กองชา่ง

ภายในหมูบ่้าน บ้านโพนสวาง4 ชดุ และติดต้ังกระจกทางแยก

หมู ่2 ขนาด 24 นิว้  จํานวน 6 ชดุ

กอ่สร้างตามแบบทต.เชยีงเครือ  

เลขที่  38/2564 

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

32 โครงการติดต้ังสัญญาณจราจรติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบ จํานวน   98,000         หมู ่1 กองชา่ง

ภายในหมูบ่้าน บ้านเชยีงเครือ4 ชดุ และติดต้ังกระจกทางแยก

หมู ่1 ขนาด 24 นิว้  จํานวน 6 ชดุ

กอ่สร้างตามแบบทต.เชยีงเครือ  

เลขที่  37/2564 

33 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังปรับปรุงถนนลูกรังสายกกกอก - 248,000       หมู ่6 กองชา่ง

บ้านหนองสนม หมู ่6ปุาเตย ขนาดผิวจราจรลูกรังกวา้ง

 6.00เมตร ยาว 1,100.00เมตร 

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่

น้อยกวา่6,600.00 ตร.ม. ปริมาตร

ลูกรังจํานวน990ลบ.ม.พร้อมเกล่ีย

ปรับแต่งเรียบ วางท่อระบายน้ําคสล .

(มอก.ชัน้ 3)ขนาดØ 0.40X1.00

เมตรจํานวน 4 แห่งๆละ 1 แถวๆละ

7 ท่อน รวม 28 ท่อน ทําปูายประชา

สัมพนัธโ์ครงการจํานวน 1 ปูาย 

กอ่สร้างตามแบบ ทต.เชยีงเครือ

เลขที่ 16/2564

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานโครงการ พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

โครงการ พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

34 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านหนองหอย   265,000       หมู ่17 กองชา่ง

บ้านหนองหอยใหม่ หมู ่17ใหม่-บ้านโคกเลาะขนาดผิวจราจร

ลูกรังกวา้ง 4.00เมตร ยาว 2,000.00

เมตร หนาเฉล่ีย 0.15เมตร หรือ

พื้นที่ไม่น้อยกวา่  8,000.00 ตร.ม.

ปริมาตรลูกรังจํานวน 1,200 ลบ.ม.

พร้อมเกล่ียปรับแต่งเรียบ ทําปูาย

ประชาสัมพนัธโ์ครงการจํานวน 

1 ปูาย กอ่สร้างตามแบบ

ทต.เชยีงเครือ เลขที่ 22/2564

35 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร 189,000       หมู ่15 กองชา่ง

เพื่อการเกษตร บ้านทุ่งมนพฒันาดําเนินการดังนี้

หมุ ่15 1)งานถางปุาขดุตอ ขนาดกวา้ง  

3.00เมตร ยาว 600.00 เมตร รวม

พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 1,800.00 ตร.ม.

2)งานลงดินถมคันทางขนาดกวา้ง 

3.20 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนา 

0.30 เมตร ปริมาตรดินถมจํานวน 

576 ลบ.ม.

3)งานลงดินถมคันทางขนาดกวา้ง 

3.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร 

หนา0.15เมตร ปริมาตรดินถม

จํานวน 279 ลบ.ม.

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4)วางท่อระบายน้ําคสล.(มอก.ชัน้ 3)  

ขนาดØ 0.40X1.00 เมตร จํานวน 

1 แห่งๆละ 1 แถวๆละ 7 ท่อน รวม 

7ท่อน ทําปูายประชาสัมพนัธโ์ครงการ

จํานวน 1 ปูาย กอ่สร้างตามแบบ

ทต.เชยีงเครือ เลขที่ 21/2564 

36 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลัติกปรับปรุงถนนคสล.ให้เป็นถนนลาดยาง   500,000       หมู ่17 กองชา่ง

คอนกรีต บ้านหนองหอยใหม่ ผิวจราจรแอสฟลัติกคอนกรีต ภายใน

หมู ่17 หมูบ่้าน ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 

เมตร ยาว 350.00 เมตร หนา 0.04

เมตร หรือพื้นที่แอสฟลัติกคอนกรีต

ไม่น้อยกวา่ 1,400.00 ตร.ม. 

โครงการ

โครงการ พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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ทําปูายประชาสัมพนัธโ์ครงการ

จํานวน 1 ปูาย กอ่สร้างตามแบบ

ทต.เชยีงเครือ เลขที่ 28/2564

37 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ปรับปรุงภมูิทัศน์ที่ดินสาธารณ     150,000       หมู ่12 กองชา่ง

สระหลวงสาธารณประโยชน์ประโยชน์สระหลวง โดยทําการปรับ

บ้านโนนศาลา หมู ่12ถางปุาขดุตอและปรับเกล่ียคันดิน 

ขนาดกวา้ง 50.00เมตร ยาว 200.00 

เมตรหรือพื้นที่ในการปรับปรุง

ภมูิทัศน ์ไม่น้อยกวา่ 10,000.00 

ตร.ม. กอ่สร้างตามแบบ

ทต.เชยีงเครือ เลขที่ 32/2564

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

38 โครงการปรับปรุงระบบประปากอ่สร้างระบบกรองน้ําผิวดิน ขนาด  850,000       หมู ่16 กองชา่ง

หมูบ่้าน บ้านทุ่งพฒันา หมู ่165 ลบ.ม.ต่อชัว่โมง พร้อมอปุกรณ์

ทําปูายประชาสัมพนัธโ์ครงการ

จํานวน 1 ปูาย กอ่สร้างตามแบบ

ทต.เชยีงเครือ 49/2564 

39 ปรับปรุง/ซ่อมแซม ที่ดินและปรับปรุง/ซ่อมแซมที่ดินและ 500,000       ทต.เชยีงเครือ กองชา่ง

ส่ิงกอ่สร้าง หมู ่1-17ส่ิงกอ่สร้าง ถนน คสล. ถนนลาดยาง หมู ่1-17

ถนนลูกรัง อาคารสํานักงาน 

ส่ิงกอ่สร้างต่างและระบบประปา

หมูบ่้าน ที่เป็นทรัยพสิ์นของ

ทต.เชยีงเครือ

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัสกลนคร ที ่5 ยทุธศาสตรก์ารบรหิารกิจการบา้นเมืองทีด่ตีามหลักธรรมาภบิาลและความมัน่คง

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัที ่5  การบรหิารกิจการบา้นเมืองทีด่ตีามหลักธรรมาภบิาลและความมัน่คง

ยทุธศาสตรท์ี ่ 5  การบรหิารจดัการบา้นเมืองทีด่ตีามหลักธรรมาภบิาลและความมัน่คง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ปรับปรุงซ่อมแซม

ผิวทางลาด
ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางลาดยาง
ท้องถิน่

1,031,000    หมู ่1 กองชา่ง

ยางแอลฟลัติกคอนกรีต รหัสแอสฟลัติกคอนกรีต รหัสทางหลวง (เงินอดุหนุนฯ)

เทศบาลต าบลเชียงเครอื  อ าเภอเมืองสกลนคร จงัหวดัสกลนคร

โครงการ พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

                  บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการ พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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ทางหลวงท้องถิน่ สน.ถ12-036สน.ถ.12-036 สายบ้านเชยีงเครือ

สายบ้านเชยีงเครือ หมู ่1 - หมู ่1 - บ้านดอนเชยีงคูณ หมู ่5 

บ้านดอนเชยีงคูณ หมู ่5กวา้ง 5 เมตร ยาว 580 เมตร

หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย

น้อยกวา่ 2,900 ตร.ม.

2 โครงการกอ่สร้าง
ถนน คสล.

กอ่สร้างถนน คสล. รหัสทางหลวง
ท้องถิน่

    1,040,000 หมู ่10 กองชา่ง

รหัสทางหลวงท้องถิน่ สน.ถ.
สน.ถ.12-025 ถนนสายเพิ่มทรัพย์ (เงินอดุหนุนฯ)

12-025 ถนนสายเพิ่มทรัพย์กวา้ง 4 เมตร ยาว 430 เมตร

บ้านนาคําไฮ หมู ่10 หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.

ไม่น้อยกวา่ 1,720 ตร.ม.

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซม        
ปรับปรุงซ่อมแซมทางลาดยางท้องถิน่     1,634,000 หมู ่13 กองชา่ง

ทางลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต แอสฟลัติกคอนกรีต รหัสทางหลวง (เงินอดุหนุนฯ)

รหัสทางหลวงท้องถิน่ สน.ถ. สน.ถ. 12-023 สายบ้านดอนเชยีง

12-023 สายบ้านดอนเชยีงบานบานใหญ่ กวา้ง 5 เมตร ยาว 950 

ใหญ่ หมู ่13 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่

ไม่น้อยกวา่ 4,750 ตร.ม.

4 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซม

ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางลาดยาง   
เทศบาลตําบลเชยีงเครือ อําเภอเมือง

    1,978,000 หมู ่7 กองชา่ง

ผิวทางลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต แอสฟลัติกคอนกรีต รหัสทางหลวง (เงินอดุหนุนฯ)

รหัสทางหลวงท้องถิน่ สน.ถ.ท้องถิน่ สน.ถ.12-004 ถนนสาย

12-004 ถนนสายสํานักสงฆธ์มัมสํานักสงฆธ์มัมปาโลนุสรณ์ กวา้ง 

ปาโลนุสรณ์ 4 เมตร ยาว 1,320เมตร หนา 0.04

เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 5,280

ตร.ม.

5 โครงการกอ่สร้าง
ถนน คสล.

กอ่สร้างถนน คสล. รหัสทางหลวง 7,746,000    หมู ่4 กองชา่ง

รหัสทางหลวงท้องถิน่ สน.ถ.ท้องถิน่ สน.ถ.12-018 ถนนสาย (เงินอดุหนุนฯ)

12-018 ถนนสายบ้านหนองหอยบ้านหนองหอย หมูท่ี่ 4 ตําบลเชยีง

หมูท่ี่ 4 ตําบลเชยีงเครือ เชือ่ม เครือ เชือ่มบ้านหนองกงุ หมูท่ี่ 3 

บ้านหนองกงุ หมูท่ี่ 3ตําบลฮางโฮง กวา้ง 5 เมตร ยาว 

ตําบลฮางโฮง 2,600 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ

พื้นที่คสล.ไม่น้อยกวา่ 13,000 ตร.ม.
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ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6 โครงการกอ่สร้าง

ธนาคารน้ําใต้ดิน
กอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน ระบบปิด        500,000 หมู ่1 กองชา่ง

ระบบปิด บ้านเชยีงเครือ หมู ่1จํานวน 27 บ่อ (เงินอดุหนุนฯ)

7 โครงการกอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน กอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน ระบบปิด 500,000       หมู ่1 กองชา่ง

ระบบปิด สายทางเขา้ร้านอาหารสายทางเขา้ร้านอาหารครัวเชยีงเครือ (เงินอดุหนุนฯ)

ครัวเชยีงเครือ บ้านเชยีงเครือจํานวน 69 บ่อ

หมู ่1

8 โครงการกอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน กอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน ระบบปิด 500,000       หมู ่2 กองชา่ง

ระบบปิด บ้านโพนสวาง หมู ่2จํานวน 69 บ่อ (เงินอดุหนุนฯ)

9 โครงการกอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน กอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน ระบบปิด 500,000       หมู ่3 กองชา่ง

ระบบปิด สายทางเขา้วดัปุานภาจํานวน 69 บ่อ (เงินอดุหนุนฯ)

พทิักษ ์บ้านดอนเชยีงบานน้อย

หมู ่3

10 โครงการกอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน กอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน ระบบปิด 500,000       หมู ่6 กองชา่ง

ระบบปิด สายกลางบ้าน ฝ่ังขวาจํานวน 69 บ่อ (เงินอดุหนุนฯ)

ทาง บ้านหนองสนม หมู ่6

11 โครงการกอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน กอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน ระบบปิด 500,000       หมู ่7 กองชา่ง

ระบบปิด บ้านปุาหวา้น หมู ่7จํานวน 69 บ่อ (เงินอดุหนุนฯ)

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

12 โครงการกอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน กอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน ระบบปิด 500,000       หมู ่8 กองชา่ง

ระบบปิด สายแยกบานทุ่งมนถงึระบบปิด สายแยกบานทุ่งมนถงึ (เงินอดุหนุนฯ)

หลังรร.ทุ่งมน บ้านทุ่งมน หมู ่8หลังรร.ทุ่งมน จํานวน 69 บ่อ

13 โครงการกอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน กอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน ระบบปิด 500,000       หมู ่9 กองชา่ง

ระบบปิด บ้านโคกสวา่ง หมู ่9จํานวน 69 บ่อ (เงินอดุหนุนฯ)

14 โครงการกอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน กอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน ระบบปิด 500,000       หมู ่10 กองชา่ง

ระบบปิด สายคุ้มนาเด่ือ สายคุ้มนาเด่ือ จํานวน 69 บ่อ (เงินอดุหนุนฯ)

บ้านนาคําไฮ หมู ่10
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15 โครงการกอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน กอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน ระบบปิด 500,000       หมู ่11 กองชา่ง

ระบบปิด สายขา้งวดัโนนเบ็ญสายขา้งวดัโนนเบ็ญสมัคยาราม (เงินอดุหนุนฯ)

สมัคยาราม บ้านโนนเบ็ญ หมู ่11 จํานวน 69 บ่อ

16 โครงการกอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน กอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน ระบบปิด 500,000       หมู ่14 กองชา่ง

ระบบปิด สายร้านกว๋ยเต๋ียวสายร้านกว๋ยเต๋ียวถว้ยใหญ่ (เงินอดุหนุนฯ)

ถว้ยใหญ่ บ้านเชยีงเครือ หมู ่14จํานวน 69 บ่อ

17 โครงการกอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน กอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน ระบบปิด 500,000       หมู ่15 กองชา่ง

ระบบปิด สายที่ทําการผู้ใหญ่บ้านสายที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน (เงินอดุหนุนฯ)

บ้านทุ่งมนพฒนา หมู ่15จํานวน 69 บ่อ

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

18 โครงการกอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน กอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน ระบบปิด 607,000       หมู ่17 กองชา่ง

ระบบปิด สายทางเขา้บ้านโนนสายเขา้บ้านโนนศาลาถงึหลัง (เงินอดุหนุนฯ)

ศาลาถงึหลังรร.หนองหอยรร.หนองหอย จํานวน 90 บ่อ

บ้านโนนศาลา หมู ่12

19 โครงการติดต้ังไฟฟาูส่องสวา่งติดต้ังไฟฟาูส่องสวา่งบริเวณอา่งเกบ็ 9,183,000    หมู ่4 กองชา่ง

บริเวณอา่งเกบ็น้ําหนองหอย น้ําหนองหอย สายบ้านเชยีงเครือ - (เงินอดุหนุนฯ)

สายบ้านเชยีงเครือ - บ้านนาหมาบ้านนาหมาโปู เสาไฟกิง่เด่ียวสูง 

โปู 9 เมตร ระยะห่างเสา 35 เมตร 

จํานวน 164 ต้น

20 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.โดยกอ่สร้างถนน คสล. ชว่ง กม. 1,234,000    หมู ่2 อบจ.สกลนคร

สายบ้านโพนสวาง หมู ่2 2+500-2+900 ผิวจราจรกวา้ง (เงินอดุหนุนฯ)

ตําบลเชยีงเครือ เชือ่ม บ้านสร้าง6.00 ม. ไหล่ทางลูกรังขา้งละ 0.50

แกว้สมานมิตร หม่ 8 ตําบลท่าแร่เมตร ความยาวรวม 0.400 กม. 

หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 

2,400 ตร.ม. 

21 โครงการซ่อมสร้างและเสริมซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอส 5,050,000    หมู ่14 อบจ.สกลนคร

ผิวจราจรแอสฟทั์ติกคอนกรีตลท์ติกคอนกรีต ด้วยวธิ ีOverlay- (เงินอดุหนุนฯ)

สายสน.ถ1-0003 บ้านเชยีงเครือ-ชว่งกม.7+182-9+682 ผิว AC 

บ้านนาหมาโปู กวา้ง 6.00 ม. ไม่มีไหล่ทาง
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ยทุธศาสตรท์ี ่ 5  การบรหิารจดัการบา้นเมืองทีด่ตีามหลักธรรมาภบิาลและความมัน่คง

แผนงานการเกษตร

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการกอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดินกอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน ระบบเปิด 500,000       หมู ่2 กองชา่ง
ระบบเปิด บ้านโพนสวาง หมู ่2 จํานวน 1 บ่อ (เงินอดุหนุนฯ)

2 โครงการกอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน กอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน ระบบเปิด 500,000       หมู ่4 กองชา่ง
ระบบเปิด บ้านหนองหอย หมู ่4จํานวน 1 บ่อ (เงินอดุหนุนฯ)

3 โครงการกอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดินกอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน ระบบเปิด 500,000       หมู ่6 กองชา่ง
 ระบบเปิด บ้านหนองสนม หมู ่6จํานวน 1 บ่อ (เงินอดุหนุนฯ)

4 โครงการกอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน กอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน ระบบเปิด 500,000       หมู ่9 กองชา่ง
ระบบเปิด บ้านโคกสวา่ง หมู ่9จํานวน 1 บ่อ (เงินอดุหนุนฯ)

5 โครงการกอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน กอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน ระบบเปิด 500,000       หมู ่13 กองชา่ง
ระบบเปิด บ้านดอนเชยีงบานใหญ่จํานวน 1 บ่อ (เงินอดุหนุนฯ)
หม่ 13

6 โครงการกอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน กอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน ระบบเปิด 500,000       หมู ่17 กองชา่ง
ระบบเปิด บ้านหนองหอยใหม่จํานวน 1 บ่อ (เงินอดุหนุนฯ)
หมู ่17

7 โครงการกอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน   กอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน ระบบเปิด 693,000       หมู ่11 กองชา่ง

ระบบเปิด บ้านโนนเบ็ญ หมู ่11จํานวน 3 บ่อ (เงินอดุหนุนฯ)

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
8 โครงการกอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน  กอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน ระบบเปิด 693,000       หมู ่15 กองชา่ง

ระบบเปิด บ้านทุ่งมนพฒันา จํานวน 3 บ่อ (เงินอดุหนุนฯ)

หมู ่15

9 โครงการกอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน  กอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน ระบบเปิด 693,000       หมู ่17 กองชา่ง

ระบบเปิด บ้านหนองหอยใหม่ จํานวน 3 บ่อ (เงินอดุหนุนฯ)

หมู ่17

10โครงการกอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน กอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน ระบบเปิด 924,000       หมู ่1 กองชา่ง
ระบบเปิด บ้านเชยีงเครือ จํานวน 4 บ่อ (เงินอดุหนุนฯ)

หมู ่1
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11โครงการกอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน กอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน ระบบเปิด 1,000,000    หมู ่5 กองชา่ง

ระบบเปิด บ้านดอนเชยีงคูณจํานวน 2 บ่อ (เงินอดุหนุนฯ)
หมู ่5

12 โครงการกอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดินกอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน ระบบเปิด 1,387,000    หมู ่14 กองชา่ง
ระบบเปิด บ้านเชยีงเครือ หมู ่14จํานวน 6 บ่อ (เงินอดุหนุนฯ)

13 โครงการกอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน กอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน ระบบเปิด 1,849,000    หมู ่8 กองชา่ง
ระบบเปิด บ้านทุ่งมน หมู ่8จํานวน 8 บ่อ (เงินอดุหนุนฯ)

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
14 โครงการกอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน กอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน ระบบเปิด 2,080,000    หมู ่4 กองชา่ง

ระบบเปิด บ้านหนองหอย หมู ่4จํานวน 9 บ่อ (เงินอดุหนุนฯ)

15 โครงการกอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน กอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน ระบบเปิด 2,543,000    หมู ่10 กองชา่ง
ระบบเปิด บ้านนาคําไฮ หมู ่10จํานวน 11 บ่อ (เงินอดุหนุนฯ)

16 โครงการกอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน กอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน ระบบเปิด 410,000       หมู ่9 กองชา่ง

ระบบเปิด บ้านโคกสวา่ง หมู ่9หนองตะโกส้าธารณประโยชน์ (เงินอดุหนุนฯ)

จํานวน 1 บ่อ

17 โครงการกอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน กอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน ระบบเปิด 397,000       หมู ่7 กองชา่ง

ระบบเปิด บ้านปุาหวา้น หมู ่7จํานวน 1 บ่อ (เงินอดุหนุนฯ)

18 โครงการกอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน กอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน ระบบเปิด 343,000       หมู ่7 กองชา่ง

ระบบเปิด บ้านโพนสวาง หมู ่2จํานวน 1 บ่อ (เงินอดุหนุนฯ)
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ยทุธศาสตรท์ี ่ 5  การบรหิารจดัการบา้นเมืองทีด่ตีามหลักธรรมาภบิาลและความมัน่คง

แผนงานงบกลาง

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 สํารองจ่าย สงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภยั 300,000       ทต.เชยีงเครือ สํานักปลัด

หรือบรรเทาความดือดร้อน
ของประชาชน

ประเภทครภุณัฑ์
ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ครุภณัฑ์สํานักงาน โต๊ะพบัสแตนเลส จํานวน 10 ตัว 32,000         ทต.เชยีงเครือ สํานักปลัด

โดยมีรายละเอยีดดังนี้
1)ทําจากสแตนเลส
2)โต๊ะกลมมีขนาดØไม่น้อยกวา่11ซม.
3)ความสูงไม่น้อยกวา่ 75 ซม.
4)ขาโต๊ะสามารถพบัเกบ็ได้

2 ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์สําหรับงาน 66,000         ทต.เชยีงเครือ กองคลัง(1)
ประมวล แบบที่ 1(จอแสดงภาพขนาด กองชา่ง(2)
ไม่น้อยกวา่19 นิว้) จํานวน 3 เคร่ือง 
เคร่ืองละ 22,000 บาท คุณลักษณะ
พื้นฐาน
 -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  
ไม่น้อยกวา่ 6 แกนหลัก (6 core)
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่น้อยกวา่ 3 GHz และมี
เทคโนโลยเีพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ใน
กรณีที่ต้องใชค้วามสามารถในการ
ประมวลผลสูง จํานวน 1 หน่วย

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- หน่วยประมวลผลกลาง(CPU) มี
หน่วยความจําแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ(Level) 
เดียวกนัขนาดไม่น้อยกวา่ 9 MB

เทศบาลต าบลเชียงเครอื  อ าเภอเมืองสกลนคร จงัหวดัสกลนคร

บญัชีครภุณัฑ์ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน และงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการ พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

รายละเอียดของครภุณัฑ์ พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ครภุณัฑ์/ประเภท

แบบ ผด.02/1

พ.ศ.2564พ.ศ.2563รายละเอียดของครภุณัฑ์
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- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ 
โดยมีคุณลักษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ 
หรือดีกวา่ ดังนี้

 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยก
จากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจํา 
ขนาดไม่น้อยกวา่ 2 GB หรือ 

 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดง
ภาพติดต้ังอยูภ่ายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics  
Processing Unit ที่สามารถใช้
หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกวา่ 2 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ
ติดต้ังอยูภ่ายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics  Processing 
Unit ที่สามารถใชห้น่วยความจําหลัก
ในการแสดง

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ
ที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกวา่ 2 GB

  -มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด 
DDR4 หรือดีกวา่ มีขนาดไม่น้อย
กวา่ 4 GB

  -มีหน่วยจัดเกบ็ขอ้มูล ชนิด SATA 
หรือ ดีกวา่ ขนาดความจุไม่น้อยกวา่ 
1 TB หรือชนิด Solid State  
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกวา่ 
250 GB จํานวน 1 หน่วย 

  -มี DVD-RW หรือดีกวา่ จํานวน 1 
หน่วย

พ.ศ.2564ครภุณัฑ์/ประเภท รายละเอียดของครภุณัฑ์ พ.ศ.2563
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  -มีชอ่งเชือ่มต่อระบบเครือขา่ย
(Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกวา่ จํานวนไม่น้อยกวา่ 1 ชอ่ง

  -มีชอ่งเชือ่มต่อ(Interface) แบบ 
USB 2.0หรือดีกวา่ไม่น้อยกวา่3ชอ่ง

 -มีแปูนพมิพแ์ละเมาส์

  -มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกวา่ 
19 นิว้ จํานวน 1 หน่วย

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์หรือLED ขาวดํา 5,200           ทต.เชยีงเครือ กองคลัง
(18หน้า/นาที)  จํานวน  2  เคร่ือง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

 -มีความละเอยีดในการพมิพไ์ม่น้อย
กวา่ 600 x 600 dpi

 -มีความเร็วในการพมิพสํ์าหรับ
กระดาษ A4 ไม่น้อยกวา่ 18 หน้า
ต่อนาที(ppm)    

 -มีหน่วยความจํา(Memory) ขนาด
ไม่น้อยกวา่ 8 MB

 -มีชอ่งเชือ่มต่อ(Interface) แบบ 
USB 2.0 หรือดีกวา่จํานวนไม่น้อย
กวา่ 1 ชอ่ง     

 -มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกวา่ 
150 แผ่น

 -สามารถใชไ้ด้กบั A4,Letter,Legal
 และ Custom

4 ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองสํารองไฟฟาู ขนาด 800 VA          10,000 ทต.เชยีงเครือ กองคลัง(2)
จํานวน 4 เคร่ือง เคร่ืองละ 2,500 
บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน 
ดังต่อไปนี ้    

กองชา่ง(2)

  -มีกําลังไฟฟาูด้านนอกไม่น้อยกวา่ 
800 VA (480 watts)

  -สามารถสํารองไฟฟาูได้ไม่น้อย
กวา่ 15 นาที

ครภุณัฑ์/ประเภท รายละเอียดของครภุณัฑ์ พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา          30,000 ทต.เชยีงเครือ สํานักปลัด

ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/
นาที)  จํานวน  2  เคร่ือง  ราคา
เคร่ืองละ  15,000 บาท  โดยมีค
คุณลักษณะพื้นฐานดังต่อไปนี้

 - มีความละเอยีดในการพมิพไ์ม่น้อย
กวา่ 1,200x1,200 dpi
 - มีความเร็วในการพมิพสํ์าหรับ
กระดาษ A4 ไม่น้อยกวา่ 38 หน้า
ต่อนาที (ppm)

 - สามารถพมิพเ์อกสารกลับหน้า
อตัโนมัติได้

 - มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาด
ไม่น้อยกวา่ 256 MB

 - มีชอ่งเชือ่มต่อ (Interface) แบบ 
USB 2.0 หรือดีกวา่ จํานวนไม่น้อย
กวา่ 1 ชอ่ง

- มีชอ่งเชือ่มต่อระบบเครือขา่ย 
(Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกวา่ จํานวนไม่น้อยกวา่ 1 ชอ่ง 
หรือสามารถใชง้านผ่านเครือขา่ยไร้
สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกวา่ 
250 แผ่น

 - สามารถใชไ้ด้กบั A4, Letter, 
Legal และ Custom

6 ครุภณัฑ์สํานักงาน เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิด          94,000 ทต.เชยีงเครือ กองการศึกษาฯ

ต้ังพื้นหรือแบบแขวน(มีระบบฟอก

อากาศ)ขนาด 36,000 บีทีย ูจํานวน

2 เคร่ืองๆละ 47,000 บาท ซ่ึงมีราย
ละเอยีดดังต่อไปนี้

ครภุณัฑ์/ประเภท รายละเอียดของครภุณัฑ์ พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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1)ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไม่ตํ่า
กวา่ 36,000 บีทียู

2)ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่า
ติดต้ัง
3)เคร่ืองปรับอากาศที่มีความ 
สามารถในการทําความเยน็ ขนาดไม่
เกนิ 40,000 บีทีย ูต้องได้รับการ
รับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาห 
กรรมและฉลากประหยดัไฟฟาูเบอร์ 5

4) ต้องเป็นเคร่ืองปรับอากาศที่
ประกอบสําเร็จรูปทั้งชดุ ทั้งหน่วยส่ง
ความเยน็และหน่วยระบายความร้อน
 จากโรงงานเดียวกนั

5)มีความหน่วงเวลาการทํางานของ
คอมเพรสเซอร์

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6)การจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศขนาด 
อืน่ๆ(นอกจากขอ้ 3) นอกเหนือจาก 
การพจิารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็น 
การประหยดัพลังงาน ควรพจิารณา
จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศที่มีค่า
ประสิทธภิาพพลังงานตามฤดูกาล 
(SEER) สูงกวา่

7)การติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศแบบ
แยกส่วนประกอบด้วยอปุกรณ์ ดังนี้ 
สวติช ์1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้ม
ฉนวนยาว 4 เมตรสายไฟยาวไม่เกนิ 
 15 เมตร 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564ครภุณัฑ์/ประเภท รายละเอียดของครภุณัฑ์
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7 ครุภณัฑ์สํานักงาน โต๊ะคอมพวิเตอร์ ขนาดไม่น้อยกวา่ 
80x60x75 เซนติเมตร  สําหรับวาง
เคร่ืองคอมพวิเตอร์พร้อมเกา้อี้  
จํานวน 1 ชดุ โดยโต๊ะมีชอ่งวางเคส
คอมพวิเตอร์เฉพาะและถาดวาง
คียบ์อร์ด/เม้าส์ รางเล่ือนระบบลูกล้อ
 ดึงออกดันเขา้ชอ่งวางเคสยกสูง  
จากพื้น

2,500           ทต.เชยีงเครือ กองชา่ง

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
8 ครุภณัฑ์สํานักงาน โต๊ะทํางานพร้อมเกา้อีสํ้าหรับ

พนักงานเทศบาลระดับชาํนาญงาน 
จํานวน 1 ชดุ โดยโต๊ะมีขนาดไม่น้อย
กวา่ 80x150x75 เซนติเมตร  ทํา
จากไม้อดัลายสักโครงโต๊ะ ทําจาก
เหล็กเหล่ียมขนาด 1x1 นิว้  

4,500           ทต.เชยีงเครือ กองชา่ง

9 ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากวา่ 2,400

715,000       ทต.เชยีงเครือ กองชา่ง

ซีซี หรือกําลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ตํ่า

กวา่ 110 กโิลวตัต์ ขบัเคล่ือน 2 ล้อ

โดยมีคุณลักษณะพอสังเขป  ดังนี้

- มีน้ําหนักบรรทุกไม่ตํ่ากวา่ 1 ตัน

- มีชอ่งวา่งด้านหลังคนขบัสําหรับนัง่
หรือเกบ็ของได้

- เป็นกระบะสําเร็จรูป 

- เป็นราคารวมเคร่ืองปรับอากาศ

10 ครุภณัฑ์สํารวจ กล้องวดัมุมแบบอเิล็กทรอนิกส์(ชนิด 85,000         ทต.เชยีงเครือ กองชา่ง

อา่นค่ามุมได้ละเอยีด 10 พลิิปดา)

จํานวน 1 ชดุ โดยมีคุณลักษณะ
เฉพาะสังเขปดังต่อไปนี้
(1) กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพต้ัง
ตรง(2) กําลังขยาย 30 เท่า

(3) ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางเลนส์ปาก

กล้องไม่น้อยกวา่ 35 มิลลิเมตร

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ครภุณัฑ์/ประเภท รายละเอียดของครภุณัฑ์ พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ครภุณัฑ์/ประเภท รายละเอียดของครภุณัฑ์ พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

39



(4)ขนาดความกวา้งของภาพที่เห็น

ในระยะ 100 เมตร ไม่น้อยกวา่

2.30 เมตร หรือ 1 องศํา 30 ลิปดํา

(5)ระยะมองเห็นภาพชดัใกล้สุด

ไม่เกนิ 2 เมตร

(6)ค่าตัวคูณคงที่ 100
(7)ค่าตัวบวกคงที่ 0

(8)เป็นกล้องแบบอเิล็กทรอนิกส์แสดง 

หน่วยวดัเป็น องศาลิปดา พลิิปดา

แสดงผลเป็นตัวเลขอา่นได้บนจอ
LCD (Liquid Crystal Display)

(9)แสดงค่ามุมที่วดัได้ละเอยีดโดยตรง

 ไม่เกนิ 10 พลิิปดา

(10)ค่าความถกูต้องในการอา่นมุม 

( Accuracy ) ไม่เกนิ 10 พลิิปดํา
(11)ความไวของระดับฟองกลม 10

ลิปดา / 2 มิลลิเมตรหรือดีกวา่

(12)ความไวของระดับฟองยาว 60 

พลิิปดา / 2 มิลลิเมตรหรือดีกวา่
(13)สามารถแสดงผลทั้งเป็นมุมราบ 

และเป็นมุมด่ิง

(14)มีแบตเตอร่ีติดต้ังภายในและ

สามารถบอกระดับแบตเตอร่ีได้

(15)ต้องได้รับประกาศนียบัตร

 ISO 9001

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(16) อปุกรณ์ประกอบ

 -ขากล้องเล่ือนขึน้ลงได้ พร้อมลูกด่ิง

และสาย 1 ชดุ

 -มีกล่องบรรจุกล้องพร้อมสาย

สะพายหลัง

 -มีฝาครอบเลนส์

 -ที่ชาร์ทแบตเตอร่ี

 -มีชดุเคร่ืองมือปรับแกป้ระจํากล้อง

หมายเหตุ : การพจิารณาค่าความไว 

พจิารณาจากตัวเลขซ่ึงมีค่ายิง่น้อยยิง่ดี

11 ครุภณัฑ์กอ่สร้าง ไม้สต๊าฟแบบชกั จํานวน 1 อนั 3,500           ทต.เชยีงเครือ กองชา่ง

โดยมีคุณลักษณะดังนี้  

1)ทําด้วยอลูมิเนียมอยา่งดี 

2)มีความยาว 5 เมตร เล่ือนขึน้-ลงได้ 

ครภุณัฑ์/ประเภท รายละเอียดของครภุณัฑ์ พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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3)มีซองสําหรับเกบ็ไม้สต๊าฟ และมี
หลอดระดับฟองกลมเพื่อลดความ

คลาดเคล่ือนในขณะใชง้าน 

4)มีปุุมล็อคขณะยดืออกใชง้าน 

5)ท่อนล้างสุดมีความกวา้งไม่น้อยกวา่  

5 เซนติเมตร และหนาไม่น้อยกวา่ 

2.5 เซนติเมตร

 6) มีขดีแบ่งค่าเป็นรูปตัว E ละเอยีด

ชอ่งละ 1 เซนติเมตร จํานวน 1 อนั

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

12 ครุภณัฑ์กอ่สร้าง หลักขาว-แดง โพล (Pole) จํานวน   4,000           ทต.เชยีงเครือ กองชา่ง
2 อนั  โดยมีคุณลักษณะดังนี้  
1)ทําจากอลูมิเนียมคุณภาพสูง   
2)มีความยาว 2 เมตร เมือ่ชกัออก
เต็มที่และปิดล็อกได้ 
3)ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางของหลัก
เล็งแนว ท่อนบนกวา้งไม่น้อยกวา่ 
20 มิลลิเมตร  
4)ปลายด้านล่างมีลักษณะแหลม  
สะดวกในการปักลงพื้นดิน 
5)ตัวหลักเล็งแนว ประกอบด้วยสีขาว
สลับสีแดงที่ทุกระยะไม่ตํ่ากวา่ 180 
มิลลิเมตร  
6)มีซองในการบรรจ ุสะดวกในการ

พกพา  จํานวน 2 อนั   

13 ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ คร่ืองพมิพเ์ลเซอร์หรือ LED สี ชนิด 27,000         ทต.เชยีงเครือ กองชา่ง
Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที)  

จํานวน 1  เคร่ือง  โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐานตังต่อไปนี้
 -มีความละเอยีดในการพมิพไ์ม่น้อย
กวา่ 600x600 dpi

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 -มีความเร็วในการพมิพข์าวดําสําหรับ
กระดาษ A4 ไม่น้อยกวา่ 27 หน้าต่อ
นาที (ppm)
 -มีความเร็วในการพมิพสี์สําหรับ
กระดาษ A4 ไม่น้อยกวา่ 27 หน้าต่อ
นาที (ppm)
 -สามารถพมิพเ์อกสารกลับหน้า
อตัโนมัติได้
 -มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาด
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ไม่น้อยกวา่ 512 MB
 -มีชอ่งเชือ่มต่อ(Interface)แบบUSB 
2.0หรือดีกวา่ จํานวนไม่น้อยกวา่1ชอ่ง
 -มีชอ่งเชือ่มต่อระบบเครือขา่ย 
(Network Interface)แบบ 10/100
Base-T หรือดีกวา่ จํานวนไม่น้อยกวา่
1ชอ่งหรือสามารถใชง้านผ่านเครือขา่ย
ไร้สายWi-Fi(IEEE 802.11b,g,n)ได้
 -มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกวา่ 
250 แผ่น
 -สามารถใชไ้ด้กบั A4,Letter,Legal 
และ Custom

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

14 ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัวเคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 29.5 นิว้   (สํานักปลัดเทศบาล)17,600         ทต.เชยีงเครือ สํานักปลัด
จํานวน 1 เคร่ือง  โดยมีคุณลักษณะ

ดังต่อไปนี้ 

1)เป็นเคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ชนิดใช้

เคร่ืองยนต์ แบบมือถอื

2)ใชเ้คร่ืองยนต์เบนซิน 1สูบ2จังหวะ

3)ความจุกระบอกสูบขนาดไม่น้อย

กวา่ 21 ซีซี
4)เคร่ืองยนต์ขนาดไม่น้อยกวา่ 0.9

แรงม้า

5)ใบมีดตัดขนาดไม่น้อยกวา่29.5นิว้

15 ครุภณัฑ์กอ่สร้าง รถขดุตีนตะขาบไฮดรอลิก 4,800,000    ทต.เชยีงเครือ กองชา่ง

ตีนตะขาบ(Hydraulic Excavator)   

ขนาด 150 แรงม้า ความจุบุ้งกี๋

ไม่น้อยกวา่0.90ลบ.ม. เคร่ืองยนต์

ดีเซล 4 จังหวะ ระบบขบัเคล่ือน

เคล่ือนแบบHydrostatic  หรือ

Hydraulic ตีนตะขาบแต่ละขา้ง

สามารถขบัเคล่ือนอสิระได้ 

น้ําหนักใชง้านไม่น้อยกวา่ 19,500 

กก. แรงฉดุลากไม่น้อยกวา่ 

17,000กก. ระบบไฟฟาู 24 โวลต์ 

พร้อมอปุกรณ์ประกอบครบถว้น

ล าดบั งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

16 ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่งเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสขนาด 80,000         ทต.เชยีงเครือ สํานักปลัด
17 ฟตุ พร้อมเคร่ืองยนต์แกส๊โซลีน (เงินอดุหนุนฯ)

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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ขนาดไม่น่อยกวา่ 13 แรงม้า
แบบหางยาวพร้อมอปุกรณ์พร้อม
ใชง้าน

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัสกลนคร ที ่1  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการเกษตรและอุสาหกรรมการเกษตร ตามหลักปรชัญาเศรฐกิจพอเพียง
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัที ่1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยทุธศาสตรท์ี ่ 3  การพัฒนาการเกษตรกรรมและพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร
ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการกอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดินกอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน ระบบเปิด 500,000       หมู ่2 กองชา่ง

ระบบเปิด บ้านโพนสวาง หมู ่2 จํานวน 1 บ่อ

2 โครงการกอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน กอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน ระบบเปิด 500,000       หมู ่4 กองชา่ง
ระบบเปิด บ้านหนองหอย หมู ่4จํานวน 1 บ่อ

3 โครงการกอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดินกอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน ระบบเปิด 500,000       หมู ่6 กองชา่ง
 ระบบเปิด บ้านหนองสนม หมู ่6จํานวน 1 บ่อ

4 โครงการกอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน กอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน ระบบเปิด 500,000       หมู ่9 กองชา่ง
ระบบเปิด บ้านโคกสวา่ง หมู ่9จํานวน 1 บ่อ

5 โครงการกอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน กอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน ระบบเปิด 500,000       หมู ่13 กองชา่ง
ระบบเปิด บ้านดอนเชยีงบานใหญ่จํานวน 1 บ่อ
หม่ 13

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6 โครงการกอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน กอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน ระบบเปิด 500,000       หมู ่17 กองชา่ง

ระบบเปิด บ้านหนองหอยใหม่จํานวน 1 บ่อ
หมู ่17

7 ครงการกอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน   กอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน ระบบเปิด 693,000       หมู ่11 กองชา่ง
ระบบเปิด บ้านโนนเบ็ญ หมู ่11จํานวน 3 บ่อ

8 โครงการกอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน  กอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน ระบบเปิด 693,000       หมู ่15 กองชา่ง
ระบบเปิด บ้านทุ่งมนพฒันา จํานวน 3 บ่อ
หมู ่15

9 โครงการกอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน  กอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน ระบบเปิด 693,000       หมู ่17 กองชา่ง
ระบบเปิด บ้านหนองหอยใหม่ จํานวน 3 บ่อ
หมู ่17

10โครงการกอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน กอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน ระบบเปิด 924,000       หมู ่1 กองชา่ง
ระบบเปิด บ้านเชยีงเครือ จํานวน 4 บ่อ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 (เงนิอุดหนนเฉพาะกิจ)
เทศบาลต าบลเชียงเครอื  อ าเภอเมืองสกลนคร จงัหวดัสกลนคร

                  บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02

โครงการ พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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หมู ่1

11โครงการกอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน กอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน ระบบเปิด 1,000,000    หมู ่5 กองชา่ง
ระบบเปิด บ้านดอนเชยีงคูณจํานวน 2 บ่อ
หมู ่5

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

12 โครงการกอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดินกอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน ระบบเปิด 1,387,000    หมู ่14 กองชา่ง
ระบบเปิด บ้านเชยีงเครือ หมู ่14จํานวน 6 บ่อ

13 โครงการกอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน กอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน ระบบเปิด 1,849,000    หมู ่8 กองชา่ง
ระบบเปิด บ้านทุ่งมน หมู ่8จํานวน 8 บ่อ

14 โครงการกอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน กอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน ระบบเปิด 2,080,000    หมู ่4 กองชา่ง
ระบบเปิด บ้านหนองหอย หมู ่4จํานวน 9 บ่อ

15 โครงการกอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน กอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน ระบบเปิด 2,543,000    หมู ่5 กองชา่ง
ระบบเปิด บ้านนาคําไฮ หมู ่10จํานวน 11 บ่อ

ยทุธศาสตรจ์งัหวดัสกลนคร ที ่5 ยทุธศาสตรก์ารบรหิารกิจการบา้นเมืองทีด่ตีามหลักธรรมภบิาลและความมัน่คง
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัที ่5  การบรหิารกิจการบา้นเมืองทีด่ตีามหลักธรรมาภบิาลและความมัน่คง
ยทุธศาสตรท์ี ่ 5  การบรหิารจดัการบา้นเมืองทีด่ตีามหลักธรรมาภบิาลและความมัน่คง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ปรับปรุงซ่อมแซม

ผิวทางลาดยาง
แอลฟลัติกคอนก
รีต รหัสทางหลวง
ท้องถิน่ สน.ถ
12-036 สายบ้าน
เชยีงเครือ หมูท่ี่ 1
 - บ้านดอนเชยีง
คูณ หมูท่ี่ 5

ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางลาดยาง
แอสฟลัติกคอนกรีต รหัสทางหลวง
ท้องถิน่ สน.ถ.12-036 สายบ้าน
เชยีงเครือ หมูท่ี่ 1 - บ้านดอนเชยีง
คูณ หมูท่ี่ 5 กวา้ง 5 เมตร ยาว 580
 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกวา่ 2,900 ตร.ม.

1,031,000    หมู ่1 กองชา่ง
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2 โครงการกอ่สร้าง
ถนน คสล. รหัส
ทางหลวงท้องถิน่ 
สน.ถ.12-025 
ถนนสายเพิ่มทรัพย์
  หมูท่ี่ 10 บ้าน
นาคําไฮ

กอ่สร้างถนน คสล. รหัสทางหลวง
ท้องถิน่ สน.ถ.12-025 ถนนสาย
เพิ่มทรัพย ์บ้านนาคําไฮ หมูท่ี่ 10 
กวา้ง 4 เมตร ยาว 430 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อย
กวา่ 1,720 ตร.ม.

    1,040,000 หมู ่10 กองชา่ง

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซม      ทาง
ลาดยางแอสฟลัติ
กคอนกรีต   รหัส
ทางหลวงท้องถิน่ 
สน.ถ. 12-023 
สายบ้านดอนเชยีง
บานใหญ่ หมูท่ี่  13

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางลาด
ยางแอสฟลัติกคอนกรีต รหัสทาง
หลวงท้องถิน่ สน.ถ. 12-023 สาย
บ้านดอนเชยีงบานใหญ่ หมูท่ี่ 13 
กวา้ง 5 เมตร ยาว 950 เมตร หนา 
0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
4,750 ตร.ม.

    1,634,000 หมู ่13 กองชา่ง

4 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมผิวทาง
ลาดยางแอสฟลัติ
กคอนกรีต รหัส
ทางหลวงท้องถิน่ 
สน.ถ.12-004 
ถนนสายสํานัก
สงฆธ์มัมปาโล
นุสรณ์

ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางลาดยาง
แอสฟลัติกคอนกรีต รหัสทางหลวง
ท้องถิน่ สน.ถ.12-004 ถนนสาย
สํานักสงฆธ์มัมปาโลนุสรณ์ กวา้ง 4 
เมตร ยาว 1,320 เมตร หนา 0.04 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 5,280 
ตารางเมตร เทศบาลตําบลเชยีงเครือ
 อําเภอเมืองสกลนคร จังหวดั
สกลนคร 1 สายทาง

    1,978,000 หมู ่7 กองชา่ง
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5 โครงการกอ่สร้าง
ถนน คสล. รหัส
ทางหลวงท้องถิน่ 
สน.ถ.12-018 
ถนนสายบ้าน
หนองหอย หมูท่ี่ 4
 ตําบลเชยีงเครือ 
เชือ่มบ้านหนองกงุ
 หมูท่ี่ 4 ตําบลฮาง
โฮง

กอ่สร้างถนน คสล. รหัสทางหลวง
ท้องถิน่ สน.ถ.12-018 ถนนสาย
บ้านหนองหอย หมูท่ี่ 4 ตําบลเชยีง
เครือ เชือ่มบ้านหนองกงุ หมูท่ี่ 4 
ตําบลฮางโฮง กวา้ง 5 เมตร ยาว 
2,600 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกวา่ 13,000 
ตารางเมตร

7,746,000    หมู ่4 กองชา่ง

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6 โครงการกอ่สร้าง

ธนาคารน้ําใต้ดิน
กอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน ระบบปิด        500,000 หมู ่1 กองชา่ง

ระบบปิด บ้านเชยีงเครือ หมู ่1จํานวน 27 บ่อ

7 โครงการกอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน กอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน ระบบปิด 500,000       หมู ่1 กองชา่ง
ระบบปิด สายทางเขา้ร้านอาหารสายทางเขา้ร้านอาหารครัวเชยีงเครือ
ครัวเชยีงเครือ บ้านเชยีงเครือจํานวน 69 บ่อ
หมู ่1

8 โครงการกอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน กอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน ระบบปิด 500,000       หมู ่2 กองชา่ง
ระบบปิด บ้านโพนสวาง หมู ่2จํานวน 69 บ่อ

9 โครงการกอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน กอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน ระบบปิด 500,000       หมู ่3 กองชา่ง
ระบบปิด สายทางเขา้วดัปุานภาจํานวน 69 บ่อ
พทิักษ ์บ้านดอนเชยีงบานน้อย
หมู ่3

10 โครงการกอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน กอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน ระบบปิด 500,000       หมู ่6 กองชา่ง
ระบบปิด สายกลางบ้าน ฝ่ังขวาจํานวน 69 บ่อ
ทาง บ้านหนองสนม หมู ่6

11 โครงการกอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน กอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน ระบบปิด 500,000       หมู ่7 กองชา่ง
ระบบปิด บ้านปุาหวา้น หมู ่7จํานวน 69 บ่อ

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

12 โครงการกอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน กอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน ระบบปิด 500,000       หมู ่8 กองชา่ง
ระบบปิด สายแยกบานทุ่งมนถงึระบบปิด สายแยกบานทุ่งมนถงึ
หลังรร.ทุ่งมน บ้านทุ่งมน หมู ่8หลังรร.ทุ่งมน จํานวน 69 บ่อ

13 โครงการกอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน กอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน ระบบปิด 500,000       หมู ่9 กองชา่ง
ระบบปิด บ้านโคกสวา่ง หมู ่9จํานวน 69 บ่อ

14 โครงการกอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน กอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน ระบบปิด 500,000       หมู ่10 กองชา่ง

โครงการ
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ระบบปิด สายคุ้มนาเด่ือ สายคุ้มนาเด่ือ จํานวน 69 บ่อ
บ้านนาคําไฮ หมู ่10

15 โครงการกอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน กอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน ระบบปิด 500,000       หมู ่11 กองชา่ง
ระบบปิด สายขา้งวดัโนนเบ็ญสายขา้งวดัโนนเบ็ญสมัคยาราม
สมัคยาราม บ้านโนนเบ็ญ หมู ่11 จํานวน 69 บ่อ

16 โครงการกอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน กอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน ระบบปิด 500,000       หมู ่14 กองชา่ง
ระบบปิด สายร้านกว๋ยเต๋ียวสายร้านกว๋ยเต๋ียวถว้ยใหญ่ 
ถว้ยใหญ่ บ้านเชยีงเครือ หมู ่14จํานวน 69 บ่อ

17 โครงการกอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน กอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน ระบบปิด 500,000       หมู ่15 กองชา่ง
ระบบปิด สายที่ทําการผู้ใหญ่บ้านสายที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน
บ้านทุ่งมนพฒนา หมู ่15จํานวน 69 บ่อ

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

18 โครงการกอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน กอ่สร้างธนาคารน้ําใต้ดิน ระบบปิด 607,000       หมู ่17 กองชา่ง
ระบบปิด สายทางเขา้บ้านโนนสายเขา้บ้านโนนศาลาถงึหลัง
ศาลาถงึหลังรร.หนองหอยรร.หนองหอย จํานวน 90 บ่อ
บ้านโนนศาลา หมู ่12

19 โครงการติดต้ังไฟฟาูส่องสวา่งติดต้ังไฟฟาูส่องสวา่งบริเวณอา่งเกบ็ 9,183,000    หมู ่4 กองชา่ง
บริเวณอา่งเกบ็น้ําหนองหอย น้ําหนองหอย สายบ้านเชยีงเครือ - 
สายบ้านเชยีงเครือ - บ้านนาหมาบ้านนาหมาโปู เสาไฟกิง่เด่ียวสูง 
โปู 9 เมตร ระยะห่างเสา 35 เมตร 

จํานวน 164 ต้น
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