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คำนำ 
        
             แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลเชียงเครือ จัดทำขึ้น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน
รายละเอียด โครงการและกิจกรรมที่ต้องดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพ้ืนที่ของตำบลเชียงเครือ   

 

             แผนการดำเนินงานฉบับนี้ ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานสำหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรม  
ที่ต้องดำเนินการจริงทั้งหมด ทั้งที่ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2565 
และที่ได้ดำเนินการโดยหน่วยงานอ่ืนทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้จำแนกรายละเอียดสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และแผนงาน เพ่ือให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่ได้แสดงถึงโครงการ/กิจกรรม  รายละเอียด
ของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลาในการดำเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด 
 

    เทศบาลตำบลเชียงเครือ  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินการฉบับนี้สามารถใช้เป็น
เครื่องมือการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นและสามารถใช้ในการควบคุมการดำเนินงานในเขตพ้ืนที่       
ได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ  นอกจากนั้นยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและ     
การประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหารด้วย 
 

                             คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเชียงเครือ 
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ส่วนที่ 1 บทนำ 
 

1.1  บทนำ 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 26 ข้อ 27 กำหนดให้จัดทำแผนการดำเนินงาน       
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
ในปีงบประมาณนั้น 

แผนการดำเนินงาน เป็นแผนที่มีการรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนา    
ที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ        
ซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น  เพ่ือควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม 
และมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น จึงเป็นเครื่องมือที่จะนำมาใช้ในการบริหารจัดการโครงการให้เป็นไป          
ตามเป้าหมายที่วางไว้ ทำให้ทราบถึงโครงการ กิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า มีความชัดเจน    
ในการปฏิบัติมากขึ้น  
 

1.2 ลักษณะของแผนดำเนินงานประจำปี 
 1.2.1 ความหมายของแผนการดำเนินงานประจำปี หมายถึง แผนปฏิบัติการที่จะต้องดำเนินการ
ในปีงบประมาณ มีโครงการ กิจกรรมที่แน่นอน และระบุระยะเวลาการดำเนินงานที่ชัดเจน 
 1.2.2 แผนการดำเนินงาน มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี และสามารถนำไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณของปีนั้น นอกจากนี้ แผนงาน/โครงการ    
ที่บรรจุในเอกสารแผนการดำเนินงานต้องมีความพร้อม 3 ประการ คือ ประการแรก มีความแน่นอน     
ของกิจกรรมที่จะดำเนินการ ประการที่ 2 มีความเรียบร้อยในด้านรูปแบบและรายการทางเทคนิค 
ประการสุดท้าย มีรายละเอียดในค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ 
 

1.3 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 
1.3.1 เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด   

ในพ้ืนที่ของเทศบาลตำบลเชียงเครือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 1.3.2 แผนดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะดำเนินการ         
ในปีงบประมาณ 2565 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
 1.3.3 ทำให้แนวทางในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเชียงเครือ ประจำปีงบประมาณ        
พ.ศ.2565 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
 1.3.4 เพ่ือให้มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ    
ของแผนงาน/โครงการของเทศบาลตำบลเชียงเครือ 
 1.3.5 เพ่ือให้การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาตำบล เมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึนอีกด้วย 
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1.4 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2561 ข้อ 26 และข้อ 27 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ         
ที่ดำเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานประจำปี เสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปี แล้วเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น  ประกาศเป็นแผนการดำเนินงานประจำปี และปิดประกาศเผยแพร่แผนการดำเนินงานประจำปี 
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้ประกาศใช้ และต้อง
ปิดประกาศไว้ให้ประชาชนรับทราบอย่างน้อยสามสิบวัน 

 
จากขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงานข้างต้น  สามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการ       
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น     
 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 
 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
 
 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
 

 

ผู้บริหารท้องถิ่น  
 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงานอ่ืน 

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน 

เสนอร่างแผนการดำเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน 

เสนอร่างแผนการดำเนินงาน 

ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน 

ง 
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1.5 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 

1.5.1 ช่วยเผชิญการเปลี่ยนแปลง 
       การวางแผน ช่วยทำให้องค์กรมีความพร้อมในการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ      

ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและช่วยให้องค์กรปรับเปลี่ยนเงื่อนไขภายใน ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ที่อาจนำไปสู่
ความไม่แน่นอนและความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเป็นผลเสียต่อองค์กรโดยรวม 

1.5.2 ช่วยป้องกันมิให้เกิดปัญหาในอนาคต 
       การวางแผน ช่วยป้องกันมิให้เกิดปัญหาสำคัญขึ้นในอนาคต ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร

และผู้เกี่ยวข้องกับปัญหานั้นๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้บริหารในการพิจารณาถึงสภาพหรือสภาวะ
เหตุการณ์ในอนาคต และอาศัยความรู้ความสามารถในการทำนายเหตุการณ์ในอนาคตด้วย 

1.5.3 ช่วยให้องค์กรมุ่งสู่อนาคตอย่างมีทิศทาง 
       การวางแผน เห็นหลักหรือแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับการตัดสินใจและการปฏิบัติงาน 

รวมทั้ งผลงานที่จะเกิดขึ้น  ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ งานสามารถศึกษาหาความรู้ ใน เรื่องดังกล่าว                
ได้จากแผนงานล่วงหน้า ก่อนจะกระทำใด ๆ อย่างไร ที่ไหน เมื่อใด ตลอดจนจะใช้เครื่องมือขนาดไหน 
ประเภทใด จึงจะทำให้เกิดความสำเร็จที่จะเกิดขึ้น 

1.5.4 ช่วยให้การทำงานเป็นระบบ 
       การวางแผน ช่วยให้การทำงานเป็นระบบและเสริมสร้างกระบวนการทำงานด้านต่างๆ ที่จะ

ช่วยให้การปรับเปลี่ยนทรัพยากรที่จะเป็นไปสู่ผลงาน และผลลัพธ์ที่คาดหมายได้อย่างถูกต้อง สอดคล้อง
กับปัญหาหรือความต้องการที่มาจากสภาพแวดล้อมองค์กร 

1.5.5 ช่วยให้การทำงานมีความเป็นไปได้ 
       การวางแผน ช่วยให้การทำงานสำเร็จ  ทั้งนี้เพราะการกระทำนั้นมีความยากง่ายแตกต่างๆ 

กันโดยทั่วไปแล้วการกระทำจะยากกว่าการคิดหรือกล่าวแบบผู้บริหารก็คือ การปฏิบัติตามแผนนั้นมีความ
ยากลำบากมากกว่าการวางแผนมายหลายเท่า การวางแผนจะช่วยให้การกระทำมีความเป็นไปได้มาก
ยิ่งขึ้นจะต้องเป็นไปอย่างมีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน เป็นระบบทุกส่วนทุกด้าน โดยอาศัยการประสาน
ความร่วมมือซึ่งสามารถรู้ได้ล่วงหน้าจากแผน 

1.5.6 ช่วยให้เกิดการประหยัด 
       การวางแผน ช่วยให้มีการกำหนดกลยุทธ์เครื่องมือในการปฏิบัติงาน มีทางเลือกที่เหมาะสม

ที่สุด มีการทำลอง ทดสอบและประเมินถึงผลดี ผลเสีย รวมทั้งวิธีการและขั้นตอนอ่ืน ๆ ของการวางแผน
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

1.5.7 ช่วยให้เกิดความสะดวกและง่ายในการบริหาร 
       การวางแผน ทำให้การริเริ่มการปฏิบัติงานดี ถูกต้อง เหมาะสม รวดเร็ว ในการควบคุม   

การทำงาน เมื่อมีความร่วมมือ ประสานงานและสอดคล้องสัมพันธ์กันทุกส่วน 
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1.5.8 ช่วยริเริ่มและพัฒนาการทำงานเชิงรุก 
       การวางแผน ช่วยริเริ่มและพัฒนาการทำงานเชิงรุก หรือการทำงานเพ่ือป้อกันปัญหาหรือ

ความต้องการมีความสำคัญและเป็นประโยชน์ในการสร้างความริเริ่มหรือนวัตกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการ
สร้างโอกาสในการพัฒนาให้ยืนอยู่แถวหน้าได้ตลอดเวลา 

1.5.9 ช่วยสร้างความสมานฉันท์ 
      การวางแผน ช่วยสร้างความสมานฉันท์ เป็นการสร้างสุขภาพที่ดีขึ้นในองค์กร ทำให้สมาชิก

ทุกคน ทุกหน่วยงาน ย่อมรู้โดยชัดเจนว่า ทำอะไร อย่างไร เมื่อใด และเพ่ือใคร ดังนั้น ผลที่เกิดตามมาคือ      
ความราบรื่น ความร่วมมือ และความสมัครสมาน สามัคคี ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
       นอกจากนี้ การวางแผนยังมีประโยชน์อีกหลายประการ อาทิ องค์กรต้องวางแผนเพ่ือผสาน
กิจกรรมต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพ่ือกำหนดสภาพของอนาคตอย่างเป็นระบบ เพ่ือการตัดสินใจที่มีเหตุผลและ
เพ่ือการควบคุมให้การดำเนินการบรรลุผลสำเร็จเป็นอย่างดี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ผด. 01

ยุทธศาสตร์/แผนงาน
จ านวนโครงการท่ี

ด าเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ

โครงการท้ังหมด
 จ านวนงบประมาณ

ร้อยละของ

งบประมาณ
หน่วยด าเนินการ

ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แผนงานการศึกษา 19 13.10            6,861,000 14.51

       แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 11 7.59               260,000 0.55

       แผนงานการศานา วัฒนธรรมและนันทนาการ 3 2.07               475,000 1.00

       แผนงานงบกลาง 3 2.07          21,519,400 45.50

รวม 36 24.83         29,115,400 61.56

ยุทธศาสตร์ท่ี  2  การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน

       แผนงานการศานา วัฒนธรรมและนันทนาการ 3 2.07               255,000 0.54

รวม 3 2.07              255,000 0.54

ยุทธศาสตร์ท่ี  3  การพัฒนาการเกษตรและพัฒนา

                    ด้านเศรษฐกิจ

       แผนงานการเกษตร 1 0.69               200,000 0.42

       แผนงานการพาณิชย์ 1 0.69   - 0.00

รวม 2 1.38              200,000 0.42

5

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลเชียงเครือ  อ าเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร

                                  บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ



ยุทธศาสตร์/แผนงาน
จ านวนโครงการท่ี

ด าเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ

โครงการท้ังหมด
 จ านวนงบประมาณ

ร้อยละของ

งบประมาณ
หน่วยด าเนินการ

ยุทธศาสตร์ท่ี  4  การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

แผนงานสาธารณสุข 21 14.48            1,067,860 2.26

แผนงานเคหะและชุมชน 1 0.69            1,200,000 2.54

แผนงานการเกษตร 3 2.07                90,000 0.19

       แผนงานงบกลาง 1 0.69               383,000 0.81

รวม 26 17.93           2,740,860 5.80

ยุทธศาสตร์ท่ี  5  การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

                    ตามหลักธรรมภิบาลและความม่ันคง

        แผนงานบริหารงานท่ัวไป 6 4.14               593,900 1.26

แผนงานรักษาความสงบภายใน 9 6.21               997,300 2.11

แผนงานเคหะและชุมชน 6 4.14               300,000 0.63

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 56 38.62          12,793,100 27.05

       แผนงานงบกลาง 1 0.69               300,000 0.63

รวม 78 53.79         14,984,300 31.68

รวมท้ังส้ิน 145 100.00         47,295,560 100.00
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ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แผนงานการศึกษา

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการเข้าค่ายทักษะภาษา จัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ 30,000        รร.เทศบาล กองการศึกษา

ต่างประเทศ ส าหรับเด็กนักเรียน จ านวน 1 คร้ัง เชียงเครือ

2 โครงการส่งเสริมพัฒนา จัดกิจกรรมส าหรับเด็กนักเรียน 150,000       ทต.เชียงเครือ กองการศึกษา

การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน ประจ าปี  1  คร้ัง

3 อาหารเสริม (นม) จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ส าหรับ 2,817,000    ทต.เชียงเครือ กองการศึกษา

โรงเรียนในสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

(สพฐ.) จ านวน 7แห่ง รร.เทศบาล

เชียงเครือ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ในสังกัด จ านวน 2 แห่ง

                  บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลเชียงเครือ  อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

โครงการ
พ.ศ.2565พ.ศ.2564
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 อาหารกลางวัน อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ 6,268,500    

โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 7 แห่ง และ

จัดสรรให้ รร.ทต.เชียงเครือ และ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ดังน้ี

 - โรงเรียนบ้านดอนเชียงคูณ 273,000       รร.บ้านดอนเชียงคูณ กองการศึกษา

 - โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 483,000        รร.บ้านป่าหว้าน กองการศึกษา

 - โรงเรียนบ้านดอนเชียงบาลฯ 357,000        รร.บ้านดอนเชียงบาล กองการศึกษา

 - โรงเรียนชุมชนเชียงเครือฯ 399,000        รร.ชุมชนเชียงเครือฯ กองการศึกษา

 - โรงเรียนบ้านหนองหอย 1,218,000     รร.บ้านหนองหอย กองการศึกษา

 - โรงเรียนทุงมนพิทยาคาร 462,000       รร.ทุงมนพิทยาคาร กองการศึกษา

 - โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคาร 672,000       รร.ศิริราษฎร์วิทยาคาร กองการศึกษา

 - รร.เทศบาลเชียงเครือ 1,890,000    รร.เทศบาลเชียงเครือ กองการศึกษา

 - ศพด.บ้านเชียงเครือ 360,150       ศพด.บ้านเชียงเครือ กองการศึกษา

 - ศพด.บ้านหนองหอย 154,350       ศพด.บ้านหนองหอย กองการศึกษา

5 วันส าคัญและประเพณีทางศาสนา จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความส าคัญ

ของวันต่างๆ

 - รร.เทศบาล    

เชียงเครือ และ

ศพด.ในสังกัด

กองการศึกษา

6 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ

เอกสารประกอบหลักสูตร 1 คร้ัง/ปี

 - รร.เทศบาล    

เชียงเครือ และ

ศพด.ในสังกัด

กองการศึกษา

7 ส่งเสริมรักการอ่าน จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีนิสัยรัก

การอ่านและเรียนรู้ภาษา

  - รร.เทศบาล    

เชียงเครือ และ

ศพด.ในสังกัด

โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8 พัฒนาศักยภาพเด็กนอกห้องเรียน จัดกิจกรรมให้เด็กนักเรียนได้เปล่ียน

บรรยากาศการเรียนรู้ด้วยตนเองได้

ประสบการณ์ตรง 1 คร้ัง/ปี

  - รร.เทศบาล    

เชียงเครือ และ

ศพด.ในสังกัด

กองการศึกษา

9 สายใยหนูน้อยสุขภาพดี ฝึกอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองในการ

ดูแลสุขภาพของเด็ก

  - รร.เทศบาล    

เชียงเครือ และ

ศพด.ในสังกัด

กองการศึกษา

10 ฟันสะอาดย้ิมสวย จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กรักการ

แปรงฟัน

  - รร.เทศบาล    

เชียงเครือ และ

ศพด.ในสังกัด

กองการศึกษา

11 เผ้าระวังทุพโภชนาการเด็ก     

ก่อนวัยเรียน

อบรมให้ความรู้ผู้ปกครองถึงภาวะ

โภชนาการ พัฒนาการทางด้าน

ร่างกายและสมอง

 - รร.เทศบาล    

เชียงเครือ และ

ศพด.ในสังกัด

กองการศึกษา

12 สารสัมพันธ์บ้านและศูนย์ฯและ 

รร.เทศบาลเชียงเครือ

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองรับทราบ

ข้อมูลข่าวสาร 1 คร้ัง/เดือน

  - รร.เทศบาล    

เชียงเครือ และ

ศพด.ในสังกัด

กองการศึกษา

13 เย่ียมบ้าน ออกเย่ียมบ้านเด็กนักเรียนเพ่ือสร้าง

ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างครู เด็ก 

ผู้ปกครอง

  - รร.เทศบาล    

เชียงเครือ และ

ศพด.ในสังกัด

กองการศึกษา

14 พัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคม

อาเซ่ียน

จัดกิจกรรมให้เด็กมีทักษะมึความ

พร้อมสู่ประชาคมอาเซ่ียน

  - รร.เทศบาล    

เชียงเครือ และ

ศพด.ในสังกัด

กองการศึกษา

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
โครงการ
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

15 ค่านิยม 12 ประการ จัดกิจกรรมให้เด็กมีคุณธรรม

จริยธรรมมีวินัยใจตนเองตามหลัก

ประชาธิปไตยแลเศรษฐกิจพอเพียง

  - รร.เทศบาล    

เชียงเครือ และ

ศพด.ในสังกัด

กองการศึกษา

16 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง จัดกิจกรรมตามโครงการฯ และ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 1 คร้ัง/ปี

 - รร.เทศบาล    

เชียงเครือ และ

ศพด.ในสังกัด

กองการศึกษา

17 โครงการภูมิปัญญาไทย จัดกิจกรรมให้ความรู้และส่งเสริมให้

เด็กมีเจตนคติท่ีดีภูมิปัญญาไทย

 - รร.เทศบาล    

เชียงเครือ และ

ศพด.ในสังกัด

กองการศึกษา

18 ให้ความรู้ผู้ปกครองนักเรียนการ

ประกอบอาชีพตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ฝึกอบรมส่งเสริมให้ผู้ปกครอง

ประกอบอาชีพตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 1 คร้ัง/ปี

  - รร.เทศบาล    

เชียงเครือ และ

ศพด.ในสังกัด

กองการศึกษา

19 ผลิตส่ือการเรียนการสอน ครูผู้ดูแลเด็กผลิตส่ือการเรียนการ

สอน 2 คร้ัง/ ปี

 - รร.เทศบาล    

เชียงเครือ และ

ศพด.ในสังกัด

กองการศึกษา

โครงการ
พ.ศ.2565พ.ศ.2564
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ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 หยุดเด็กท้อง ลดเด็กท้ิง ฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ 30,000        รร.เขตพ้ืนท่ี กองสวัสดิการ

ลดคุณแม่วัยใส การป้องกันการต้ังครรภ์ไม่พร้อม ต าบลเชียงเครือ

ในวัยรุ่นและวิธีป้องกันการต้ังครรภ์ 

ในวัยเรียน "ความรู้ ความเข้าใจ 

การแพร่ระบาดของเช้ือ เอชไอวี" 

จ านวน 1 คร้ัง

2 โครงการรวมใจรักผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีและ 120,000       ทต.เชียงเครือ กองสวัสดิการฯ

เพ่ือยกย่องเชิดชูผู้สูงอายุ 

จ านวน 1 คร้ัง

3 ส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้าน ฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้และ 40,000        ศูนย์แสดงและจ าหน่าย กองสวัสดิการฯ

ฝึกทักษะอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้าน ผลิตภัณฑ์ชุมชนฯ

และกลุ่มอาชีพ "การตกแต่งเคร่ืองป้ัน

ดินเผา" จ านวน 1 คร้ัง
 

4 เยาวชนรุ่นใหม่ รวมใจต้านภัย จัดอบรมส่งเสริมสร้างความเข้มแข็ง 50,000        ทต.เชียงเครือ กองสวัสดิการฯ

ยาเสพติด ของเด็กและเยาวชน เร่ืองยาเสพติด

ให้โทษ การป้องกันและการแพร่

ระบาดของยาเสพติด จ านวน 1 คร้ัง

พ.ศ.2565
โครงการ

พ.ศ.2564
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 ส่งเสริมอาชีพแก่คนพิการ ฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้และ 20,000        ทต.เชียงเครือ กองสวัสดิการฯ

ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ท่ีพ่ึง ฝึกทักษะอาชีพแก่คนพิการผู้ด้อย

โอกาสและคนไร้ท่ีพ่ึง "การด าเนิน

ชีวิตตามหลักเศรษฐิกจพอเพียง "

จ านวน 1 คร้ัง

6 โครงการปรับสภาพแวดล้อม ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  - 17 หมู่บ้าน กองสวัสดิการฯ

ท่ีอยู่อาศัยคนพิการ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัย

คนพิการ

7 โครงการคัดกรองผู้มีแนวโน้ม ออกเย่ียมบ้านและให้ความรู้   - 17 หมู่บ้าน กองสวัสดิการฯ

จะพิการและออกเย่ียมบ้าน คนพิการและผู้มีแนวโน้มจะพิการ

คนพิการ

8 การประชุมคณะกรรมการชมรม จัดประชุม / กิจกรรมส่งเสริม   - ทต.เชียงเครือ กองสวัสดิการฯ

ผู้สูงอายุต าบลเชียงเครือ และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

9 การประชุมคณะกรรมการชมรม จัดประชุม / กิจกรรมส่งเสริม   - ทต.เชียงเครือ กองสวัสดิการฯ

คนพิการต าบลเชียงเครือ และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

10 การประชุมคณะกรรมการ จัดประชุม / กิจกรรมส่งเสริม  - ทต.เชียงเครือ กองสวัสดิการฯ

กุล่มพัฒนาสตรีต าบลเชียงเครือ และพัฒนาสตรี

โครงการ
พ.ศ.2565พ.ศ.2564
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11 การประชุมคณะกรรมการสภา จัดประชุม / กิจกรรมส่งเสริม   - ทต.เชียงเครือ กองสวัสดิการฯ

เด็กและเยาวชนต าบลเชียงเครือ และพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและ

เยาวชน

โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการกีฬานักเรียนสัมพันธ์ จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาตามโครงการฯ 20,000        รร.เทศบาล กองการศึกษา

จ านวน 1 คร้ัง เชียงเครือ

2 โครงการมหกรรมกีฬาต าบล จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านภัย 200,000       รร.ชุมชนเชียงเครือฯ กองการศึกษา

ต้านภัยยาเสพติด ยาเสพติด ประจ าปี จ านวน 1 คร้ัง

3 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 255,000       ทต.เชียงเครือ กองการศึกษา

ตามโครงการมหกรรมกีฬา ตามโครงการมหกรรมกีฬาต าบล

ต าบลต้านภัยยาเสพติด ต้านภัยยาเสพติดของหมู่บ้าน

17 หมู่บ้านๆ ละ 15,000 บาท

พ.ศ.2564
โครงการ

พ.ศ.2565
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ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แผนงานงบกลาง

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 สงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ จ่ายเงินสงคราะห์เบ้ียยังชีพ 17,449,000   หมู่ 1-17 กองสวัสดิการฯ

ผู้สูงอายุในเขตพ้ืนท่ีต าบล

เชียงเครือ ท้ัง 17 หมู่บ้าน

2 สงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้พิการ จ่ายเงินสงเคราะห์เบ้ียยังชีพ 3,974,400    หมู่ 1-17 กองสวัสดิการฯ

ผู้พิการในเขตพ้ืนท่ีต าบล

เชียงเครือ ท้ัง 17 หมู่บ้าน

3 สงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้ติดเช้ือเอดส์ จ่ายเงินสงเคราะห์เบ้ียยังชีพ 96,000        หมู่ 1 - 17 กองสวัสดิการฯ

ผู้ป่วยเอดส์ในเขตพ้ืนท่ีต าบล

เชียงเครือ 

พ.ศ.2564
โครงการ

พ.ศ.2565
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ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ท่ี 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 2  การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตร์ท่ี  2 การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการสืบสานประเพณีและ จัดกิจกรรมสืบสานโครงการประเพณี 200,000       ทต.เชียงเครือ กองการศึกษา

วัฒนธรรมท้องถ่ิน วัฒนธรรมท้องถ่ิน (งานประเพณี

แห่ปราสาทผ้ึง แห่ดาว แข่งขันเรือ

หาปลา)

2 โครงการสืบสานประเพณีทาง จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีทาง 50,000        วัดในเขตพ้ืนท่ี กองการศึกษา

พระพุทธศาสนา "วันอาสาฬหบูชา พระพุทธศาสนา "วันอาสาฬหบูชา ต าบลเชียงเครือ

และประเพณีเข้าพรรษา" และประเพณีเข้าพรรษา"

3 การจัดงานวันส าคัญทางศาสนา จัดกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 5,000          ทต.เชียงเครือ กองการศึกษา

ประเพณีและวัฒนธรรม ประเพณีละวัฒนธรรม 

โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ท่ี 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุสาหกรรมการเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ส่งเสริมการเล้ียงปลากะพงขาว จัดฝึกอบรมให้ความรู้ ส่งเสริมอาชีพ 200,000       ทต.เชียงเครือ ส านักปลัด

แก่เกษตรในพ้ืนท่ีต าบลเชียงเครือ

จ านวน 1 คร้ัง

โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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 3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ตลาดนัดน่าซ้ือ 1.พัฒนาปรับปรุงสุขลักษณะตลาด 6,000          ตลาดนัด บริเวณ กองสาธารณสุขฯ

ตามมาตรฐานสุขาภิบาลตลาด (สปสช.) ตลาดสดเทศบาล

2.เฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพ เชียงเครือ

ความปลอดภัยของอาหาร

3.อบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาล

อาหารให้แก่ผู้ประกอบการในตลาด

โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบบรูณาการอย่างสมดุลและย่ังยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  และพลังานแบบบูรณาการอย่างสมดุลและย่ังยืน

ยุทธศาสตร์ท่ี  4  การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีน 1.อบรมฟ้ืนฟู อศป. 127,860       ทต.เชียงเครือ กองสาธารณสุขฯ

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2.ส ารวจ/ข้ึนทะเบียนสุนัขและแมว

2.ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ให้สุนัขและแมวต้ังแต่ 2 เดือนข้ึนไป

2 โครงการประชาชนต าบล จัดกิจกรรม/นิทรรศด้านการอนุรักษ์ 30,000        หมู่ 1-17 กองสาธารณสุขฯ

เชียงเครือร่วมใจรักษ์ส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

3 โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ จัดฝึกอบรม/กิจกรรมส่งเสริมการมี 50,000        หมู่ 1-17 กองสาธารณสุขฯ

ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่วนร่วมแหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบ

และส่ิงแวดล้อม ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

4 โครงการประชาคมจัดท า ประชุมประชาคม/ยกร่างเทศบัญญัติ 20,000        หมู่ 1-17 กองสาธารณสุขฯ

เทศบัญญัติด้านสาธารณสุข ของท้องถ่ินด้านสาธารณสุข

5 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 340,000       หมู่ 1-17 กองสาธารณสุขฯ

ตามโครงการพระราชด าริ ตามโครงการพระราชด าริ

ด้านสาธารณสุข ด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ

20,000  บาท

พ.ศ.2564
 

พ.ศ.2565
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 ประเมินคุณภาพน้ าด่ืมจาก 1.ประเมินด้านคุณลักษณะของ 20,000        ทต.เชียงเครือ กองสาธารณสุขฯ

ตู้น้ าด่ืมหยอดเหรียญ ตู้น้ าด่ืมหยอดเหรียญ (สปสช.)

2.วิเคราะห์คุณภาพน้ าด้านเคมีและ

แบคทีเรีย

7 อาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ อบรมผู้ประกอบการและประเมิน 60,000        ทต.เชียงเครือ กองสาธารณสุขฯ

ชุมชน มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร (สปสช.)

8 โครงการป้องกัน ควบคุม รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ 500,000       17 หมู่บ้าน กองสาธารณสุขฯ

การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัส แก่ประชาชนในการดูแลป้องกัน

โคโรนา 2019 (COVID 19) ตนเอง เฝ้าระวังป้องกันและควบคุม

ต าบลเชียงเครือ การแพร่ระบาด(COVID 19) 

9 โครงการใส่ใจเตรียมความพร้อม จัดกิจกรรม/อบรมเตรียมความ 30,000        17 หมู่บ้าน กองสาธารณสุขฯ

ก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ  พร้อมก่อนถึงวัยผู้สูงอายุ (สปสช.) รพ.สต.

10 โครงการตรวจคัดกรองมะเร็ง 1.ค้นหาผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูก 20,000        17 หมู่บ้าน กองสาธารณสุขฯ

ปากมดลูก มะเร็งเต้านม และมะเร็งเต้านมในระยะเร่ิมแรก (สปสช.) รพ.สต.

2.ให้ความรู้เร่ืองโรคมะเร็งปากมดลูก

11 โครงการการป้องกันและแก้ไข 1.ค้นหาผู้ท่ีสงสัยวัณโรคใน 20,000        17 หมู่บ้าน กองสาธารณสุขฯ

ปัญหาวัณโรคเชิงรุก กลุ่มเส่ียงในชุมชม (สปสช.) รพ.สต.

2.ส่งต่อผู้ท่ีสงสัยวัณโรครับการรักษา

โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

12 โครงการพัฒนาคุณภาพ จัดอบรมส่งเสริมและสนับสนุนให้ 30,000        17 หมู่บ้าน กองสาธารณสุขฯ

งานอนามัยแม่และเด็ก หญิงต้ังครรภ์ตลอดจนมารดาและ (สปสช.) รพ.สต.

ทารกได้รับบริการดูและสุขภาพ

โดยแกนน าแม่และเด็กในชุมชน

13 โครงการป้องกันและแก้ไข จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้  30,000        17 หมู่บ้าน กองสาธารณสุขฯ

ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและ ประชาชนกลุ่มเส่ียงเก่ียวกับ (สปสช.) รพ.สต.

มะเร็งท่อน้ าดี โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี

14 โครงการสมุนไพรไทย จัดอบรมสร้างองค์ความรู้เร่ือง 30,000        17 หมู่บ้าน กองสาธารณสุขฯ

สร้างเสริมสุขภาพดี วิถีชุมชน สมุนไพรเพ่ือรักษาโรคในการดูแล (สปสช.) รพ.สต.

สุขภาพแบบแพทย์แผนไทย

จ านวน 1 คร้ัง

15 โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบ 1.วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา 20,000        17 หมู่บ้าน กองสาธารณสุขฯ

งานสุขภาพจิตและจิตเวช การฆ่าตัวตายในเขตรับผิดชอบ (สปสช.) รพ.สต.

เพ่ือป้องกันการฆ่าตัวตาย  2.การวางแผนการด าเนินงาน

เชิงป้องกันในกลุ่มเส่ียง

3.เพ่ือพัฒนาระบบการค้นหา 

การดูแล การติดตามและการเฝ้า

ระวังผู้ท่ีเส่ียงต่อการท าร้ายตนเอง 

โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

16 โครงการหนูน้อยฟันดีท่ี จัดกิจกรรม/อบรม เสริมสร้างให้ 20,000        ศพด.ในสังกัด กองสาธารณสุขฯ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ความรู้ครูผู้ดูแลเด็ก แลผู้ปกครอง  (สปสช.) รพ.สต.

มีทักษะ และความรู้ ในการดูแล
สุขภาพช่องปากได้อย่างถูกต้อง

17 โครงการส่งเสริม ป้องกัน และ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ 30,000        รร.ในเขต กองสาธารณสุขฯ

แก้ไขปัญหาโรคฟันผุใน ในนักเรียนในการดูแลสุขภาพ (สปสช.) ต.เชียงเครือ รพ.สต.

เด็กนักเรียนประถมศึกษา ช่องปากได้อย่างถูกต้อง

18 โครงการ ใส่ใจสุขภาพ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กลุ่มเส่ียง 30,000        17 หมู่บ้าน กองสาธารณสุขฯ

ห่างไกลโรคเบาหวาน ความดัน โรคเบาหวานและความดันโลหิต (สปสช.) รพ.สต.

โลหิตสูง สูง การปรับเปล่ียนพฤติกรรม

สุขภาพ

19 โครงการจัดบริการดูแลระยะ ให้บริการดูแลระยะยาวส าหรับ 80,000        17 หมู่บ้าน กองสาธารณสุขฯ

ยาวส าหรับผู้ท่ีมีภาวะพ่ึงพิง ผู้ป่วยท่ีภาวะพ่ึงพิง (สปสช.) รพ.สต.

20 โครงการเฝ้าระวังและควบคุม จัดอบรม/กิจกรรม ให้ความรู้ 20,000        17 หมู่บ้าน กองสาธารณสุขฯ

โรคติดต่อ เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม (สปสช.) รพ.สต.

การระบาดของโรคติดต่อในพ้ืนท่ี

21 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรม จัดอบรม/กิจกรรม สร้างความรู้ 20,000        17 หมู่บ้าน กองสาธารณสุขฯ

ป้องกันโรค ความเข้าใจเก่ียวกับการปรับ (สปสช.) รพ.สต.

เปล่ียนพฤติกรรมป้องกันโรคด้วย 

3อ 2ส

โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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ยุทธศาสตร์ท่ี  4  การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ค่าธรรมเนียมในการก าจัด จ่ายค่าธรรมเนียมในการก าจัดขยะ 1,200,000    ทต.ท่าแร่ กองสาธารณสุขฯ

ขยะมูลฝอย มูลฝอยให้กับเทศบาลต าบลท่าแร่

โครงการ
พ.ศ.2565พ.ศ.2564
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ยุทธศาสตร์ท่ี  4  การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ปลูกต้นไม้ประจ าปีของชาติ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้โครงการเฉลิม 30,000        ทต.เชียงเครือ ส านักปลัด

คืนธรรมชาติสู่ท้องถ่ินเฉลิม พระเกียรติหรือสนับสนุนโครงการ

พระเกียรติ อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

2 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ือง จัดกิจกรรมตามโครงการอนุรักษ์ 30,000        ทต.เชียงเครือ ส านักปลัด

มาจากพระราชด าริ พันธุกรรมอันเน่ืองมาจากพระราช

ด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี หรือสนับสนุน

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราช

ด าริ

3 ก าจัดผักตบชวา วัชพืช และสนุ่น จัดกิจกรรมรณรงค์ก าจัดวัชพืช 30,000        บริเวณพ้ืนท่ี ส านักปลัด

ในหนองหาร บริเวรณรอบหนองหาร รอบหนองหาร

จ านวน 1 คร้ัง

พ.ศ.2564
โครงการ

พ.ศ.2565
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ยุทธศาสตร์ท่ี  4  การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

แผนงานงบกลาง

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 สมทบกองทุนหลักประกัน จ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกัน 383,000       ทต.เชียงเครือ กองสาธารณสุขฯ

สุขภาพระดับท้องถ่ิน สุขภาพต าบล จ านวน 1 คร้ัง

พ.ศ.2564
โครงการ

พ.ศ.2565
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ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5  การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

ยุทธศาสตร์ท่ี  5  การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการป้องกันและปราบปราม จัดฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกัน 20,000        ทต.เชียงเครือ ส านักปลัด

การทุริตคอรัปช่ัน และปราบปรามการทุจริตคอรัปช่ัน 

1 คร้ัง

2 โครงการฝึกอบรมและเพ่ิม จัดฝึกอบรมและเพ่ิมประสิทธิภาพ 300,000       ทต.เชียงเครือ ส านักปลัด

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ การปฏิบัติงานของผู้บริหาร 
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล

เทศบาลและพนักงานจ้าง และพนักงานจ้าง 1  คร้ัง

3 โครงการเลือกต้ังสมาชิกสภา เลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ิน 200,000       ทต.เชียงเครือ ส านักปลัด

ท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน หรือผู้บริหารท้องถ่ิน

4 โครงการประชาคมท้องถ่ิน จัดประชาคมในการจัดท าแผนพัฒนา 40,000        ทต.เชียงเครือ ส านักปลัด

ท้องถ่ินฯ ท้ัง 17 หมู่บ้าน และ

ประชุมคณะกรรมการตามระเบียบ 

หนังสือส่ังการท่ีเก่ียวข้อง

5 โครงการอบรมให้ความรู้งาน จัดอบรมให้ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับ 20,000        ทต.เชียงเครือ ส านักปลัด

ทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัว การปฏิบัติตามกฎหมายทะเบียน

ประชาชน ราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชน

1 คร้ัง

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
โครงการ
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 อบรมให้ความรู้และสร้างความ อบรมให้ความรู้และสร้างความ 13,900        ทต.เชียงเครือ กองคลัง

เข้าใจเก่ียวกับการจัดเก็บรายได้ เข้าใจเก่ียวกับการจัดเก็บรายได้ข

ของท้องถ่ิน ของท้องถ่ิน 1 คร้ัง

โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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ยุทธศาสตร์ท่ี  5  การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการประชุมอบรมและ จัดประชุมอบรมและสัมมนาสมาชิก 30,000        ทต.เชียงเครือ ส านักปลัด

สัมมนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพสมาชิก อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 3 คร้ัง

(อปพร.)

2 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร จัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย 218,000       ศูนย์ ปภ.เขต 7 ส านักปลัด

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ฝ่ายพลเรือน(อปพร.) 1 คร้ัง ทต.เชียงเครือ

3 โครงการชุมชนปลอดภัยห่างไกล จัดกิจกรรมอบรมตามโครงการฯ 20,000        ทต.เชียงเครือ ส านักปลัด

อาชญากรรมและยาเสพติด จ านวน 2 รุ่น

4 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ต้ังจุดตรวจอ านวยความสะดวกและ 21,300        ทต.เชียงเครือ ส านักปลัด

ทางถนน รักษาความเรียบร้อยบนท้องถนน

ในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์

หรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

5 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ จัดกิจกรรม/อบรมให้ความรู้ 20,000        ทต.เชียงเครือ กองสาธารณสุขฯ

ทางถนนสร้างความปลอดภัย การป้องกันอุบัติเหตุในชุมชน (สปสช.)

วินัยจราจร  สร้างจิตส านึกในการ

ใช้รถใช้ถนน จ านวน 1 คร้ัง

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
โครงการ
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสา จัดอบรมทบทวนให้ความรู้ตาม 198,000       ศูนย์ ปภ.เขต 7 ส านักปลัด

สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โครงการฯ จ านวน 1 คร้ัง ทต.เชียงเครือ

(อปพร.)

7 โครงการช่วยเหลือประชาชน ให้ความช่วยเหลือประชาชนท้ัง 500,000       ทต.เชียงเครือ ส านักปลัด

ตามอ านาจหน้าท่ี ด้นสาธารณภัย การส่งเสริมพัฒนา

คุณภาพชีวิต โรคติดต่อ หรือ

โรคระบาด 

8 โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม อุดหนุน เทศบาลต าบลธาตุนาเวง 10,000        ทต.ธาตุนาเวง ส านักปลัด

ในการช่วยเหลือ ตามโครงการฯ

โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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ยุทธศาสตร์ท่ี  5  การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ติดต้ังและขยายไฟฟ้าแสงสว่าง ติดต้ังและขยายไฟฟ้าแสงสว่าง 300,000       หมู่ 1,4,6,7,11, กองช่าง

สาธารณะ ภายในหมู่บ้าน สาธารณะ ภายในหมู่บ้านดังน้ี 14

หมู่ 1-17  -บ้านเชียงเครือ หมู่ 1

 -บ้านหนองหอย หมู่ 4

 -บ้านหนองสนม หมู่ 6

 -บ้านป่าหว้าน หมู่ 7

 -บ้านโนนเบ็ญ หมู่ 11

 -บ้านเชียงเครือ หมู่ 14

พ.ศ.2565พ.ศ.2564
โครงการ
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ยุทธศาสตร์ท่ี  5  การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ปรับปรุง/ซ่อมแซม ท่ีดินและ ปรับปรุง/ซ่อมแซมท่ีดินและ 500,000       ทต.เชียงเครือ กองช่าง

ส่ิงก่อสร้าง หมู่ 1-17 ส่ิงก่อสร้าง ถนนคสล. ถนนลาดยาง หมู่ 1-17

ถนนลูกรัง อาคารส านักงาน 

ส่ิงก่อสร้างต่างและระบบประปา

หมู่บ้าน ท่ีเป็นทรัยพ์สินของ

ทต.เชียงเครือ

2 ปรับปรุงห้องส าหรับเก็บเอกสาร ปรับปรุงห้องส าหรับเก็บเอกสาร 95,000        ทต.เชียงเครือ กองช่าง

ทต.เชียงเครือ ทต.เชียงเครือ ขนาดกว้าง 3.50 ม. 

ยาว 5.00 ม.ท าการเทพ้ืนคอนกรีต 

หนา 0.08ม. พร้อมปูกระเบ้ืองและ 

ท าการซ่อมเปล่ียนผนังเบา 10.50 

ตร.ม. ทาสีใหม่ พร้อมโครงเหล็ก

ช้ันวางเอกสาร ก่อสร้างตามแบบ

ทต.เชียงเครือ เลขท่ี 37/2565

พ.ศ.2565
โครงการ

พ.ศ.2564
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ก่อสร้างถนนคสล.สายหอพักกฤษฎา  491,000       บ้านเชียงเครือ กองช่าง

บ้านเชียงเครือ หมู่ท่ี 1  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. หมู่ท่ี 1
สายหอพักกฤษฎา ยาว 200.00ม. หนา 0.15ม. หรือ    

พ้ืนท่ีคสล.ไม่น้อยกว่า800.00ตร.ม. 

ลงไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50ม.

พร้อมวางท่อระบายน้ าคอนกรีต

(มอก.ช้ัน 3)ขนาดø 0.40X1.00ม.

จ านวน 1 แถวๆละ 7 ท่อน รวม

7 ท่อน ท าป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการ จ านวน 1 ป้าย ก่อสร้าง

ตามแบบตามแบบ ทต.เชียงเครือ เลขท่ี1/2565

1/2565

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ก่อสร้างถนนคสล.สายครัวบ้านสวน 244,000       บ้านเชียงเครือ กองช่าง

บ้านเชียงเครือ หมู่ท่ี 14 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. หมู่ 14

สายครัวบ้านสวน ยาว 100.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือ

พ้ืนท่ีคสล.ไม่น้อยกว่า 400.00ตร.ม. 

ลงไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ0.50ม. 

พร้อมวางท่อระบายน้ าคอนกรีต

อัดแรง(มอก.ช้ัน 3) ขนาดØ 0.40X

1.00ม. จ านวน 1 แถวๆละ 6 ท่อน

รวม 6 ท่อน ท าป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการจ านวน 1 ป้าย ก่อสร้าง

ตามแบบ ทต.เชียงเครือ เลขท่ี

28/256528/2565

โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ก่อสร้างถนน คสล.สายหลัง 500,000       บ้านเชียงเครือ กองช่าง

บ้านเชียงเครือ หมู่ท่ี 14  รร.ชุมชนเชียงเครือฯ ขนาดผิว หมู่ 14

สายหลังรร.ชุมชนเชียงเครือฯ จราจรกว้าง 4.00ม.ยาว 210.00ม.

หนา 0.15ม. หรือพ้ืนท่ีคสล.ไม่น้อย

กว่า 840.00ตร.ม. ลงไหล่ทางลูกรัง

กว้างข้างละ 0.50ม. ท าป้ายประชา

สัมพันธ์โครงการจ านวน 1 ป้าย 

ก่อสร้างตามแบบทต.เชียงเครือ 

เลขท่ี 29/2565

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้าน 142,000       บ้านเชียงเครือ กองช่าง

บ้านเชียงเครือ หมู่ท่ี 14 นายอารีย์ สุขสวน ขนาดผิวจราจร หมู่ 14

ซอยบ้านนายอารีย์ สุขสวน กว้าง 4.00ม. ยาว 55.00ม. หนา

0.15 ม.หรือพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 

220.00ตร.ม. ลงไหล่ทางลูกรังกว้าง

ข้างละ0.50ม.ท าป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการจ านวน 1 ป้าย ก่อสร้าง 

ตามแบบ ทต.เชียงเครือ เลขท่ี

30/2565

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
โครงการ
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ก่อสร้างถนน คสล. สายวัดแม่พระ 452,000       บ้านดอนเชียงคูณ กองช่าง

บ้านดอนเชียงคูณ หมู่ท่ี 5 อุปถัมภ์ถึงคลองชลประทาน ขนาด หมู่ 5

สายวัดแม่พระอุปถัมภ์ถึง ผิวจราจรกว้าง4.00ม.ยาว185.00 

คลองชลประทาน ม. หนา 0.15ม. หรือพ้ืนท่ี คสล.

ไม่น้อยกว่า 740.00ตร.ม.ลงไหล่ทาง

ลูกรังกว้างข้างละ 0.50ม. พร้อม

วางท่อระบายน้ าคอนกรีตอัดแรง

(มอก.ช้ัน 3)ขนาดØ 0.40X1.00 ม.

จ านวน 1 แถวๆละ 6 ท่อน รวม 

6 ท่อน ท าป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการจ านวน 1 ป้าย ก่อสร้าง

ตามแบบทต.เชียงเครือ เลขท่ี

8/2565

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ก่อสร้างถนน คสล. สายซอยคุ้ม 205,000       บ้านทุ่งพัฒนา กองช่าง

บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ท่ี 16 หนองมันปลา ขนาดผิวจราจรกว้าง หมู่ 16 

สายซอยคุ้มหนองมันปลา 3.00ม. ยาว 113.00ม. หนา 0.15ม.

หรือพ้ืนท่ีคสล.ไม่น้อยกว่า 339.00 

ตร.ม. ลงไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 

0.25ม. พร้อมวางท่อระบายน้ า

คอนกรีตอัดแรง(มอก.ช้ัน 3)ขนาดØ

0.30X1.00 ม. จ านวน 1 แถวๆละ 

5ท่อน รวม 5 ท่อน ท าป้ายประชา

สัมพันธ์โครงการจ านวน 1 ป้าย 

โครงการ
พ.ศ.2565พ.ศ.2564
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ก่อสร้างตามแบบทต.เชียงเครือ 
เลขท่ี  33 /2565

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ก่อสร้างถนนคสล.สายรอบหมู่บ้าน   484,000       บ้านทุ่งพัฒนา กองช่าง

บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ท่ี 16   ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว หมู่  16   

สายรอบหมู่บ้าน 200.00ม. หนา 0.15ม. หรือพ้ืนท่ี 

คสล.ไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. 

ลงไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ0.25ม.  

พร้อมวางท่อระบายน้ าคอนกรีต

อัดแรง(มอก.ช้ัน 3)ขนาด Ø  0.30X
1.00 เมตร จ านวน 1 แถว ๆ ละ 

6 ท่อน รวม 6 ท่อนท าป้ายประชา

สัมพันธ์โครงการจ านวน 1 ป้าย 

ก่อสร้างตามแบบทต.เชียงเครือ 

เลขท่ี 32/2565

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน  252,000       บ้านป่าหว้าน กองช่าง

บ้านป่าหว้าน หมู่ท่ี 7 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. ยาว หมู่ 7 

สายคุ้มเศรษฐี 120.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ี 

คสล.ไม่น้อยกว่า 420.00 ตร.ม. 

ลงไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.25ม. 

ท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

จ านวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบ 

ทต.เชียงเครือ เลขท่ี 15/2565

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
โครงการ

35



ล าดับ โครงการ/ รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยการ

ท่ี กิจกรรม กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ก่อสร้างถนน คสล. สายเช่ือมถนน 218,000       บ้านโนนศาลา กองช่าง

บ้านโนนศาลา หมู่ท่ี 12 อบจ. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00ม. หมู่ 12 

สายเช่ือมถนน อบจ. ยาว 90.00ม. หนา 0.15ม. หรือ

พ้ืนท่ีคสล.ไม่น้อยกว่า 360.00ตร.ม.

ลงไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ0.25ม.  

พร้อมวางท่อระบายน้ าคอนกรีต

อัดแรง (มอก.ช้ัน 3)ขนาด Ø  0.30X

1.00ม.จ านวน 1 แถวๆละ 6 ท่อน 

รวม 6 ท่อน ท าป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการจ านวน 1 ป้าย ก่อสร้าง 

ตามแบบทต.เชียงเครือ เลขท่ี  

23/2565

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาง 209,700       บ้านโคกสว่าง กองช่าง

บ้านโคกสว่าง หมู่ท่ี 9 วิลัยวรรณ โกษาแสง-นายอุทิศ หมู่ 9

สายบ้านนางวิลัยวรรณ โกษาแสง- ผาลาพัง ขนาดผิวจราจร กว้าง

นายอุทิศ ผาลาพัง 3.00ม. ยาว170.00ม. หนา0.15ม.

หรือพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 510.00

ตร.ม. ลงไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 

0.25 ม. ท าป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการจ านวน 1 ป้าย  ก่อสร้าง

ตามแบบ ทต. เลขท่ี  19/2565

พ.ศ.2565พ.ศ.2564
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ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ก่อสร้างถนน คสล.สายคุ้มนาคึม 491,000       บ้านดอนเชียงบาน กองช่าง

บ้านดอนเชียงบานน้อย หมู่ท่ี 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. น้อย หมู่ 3 

สายคุ้มนาคึม ยาว 200.00ม. หนา 0.15ม. หรือ

พ้ืนท่ีคสล.ไม่น้อยกว่า 800.00ตร.ม. 

ลงไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ0.25ม.

พร้อมวางท่อระบายน้ าคอนกรีต

อัดแรง(มอก.ช้ัน 3)ขนาดØ  0.40X

1.00 ม.จ านวน 1 แถวละ 6 ท่อน 

รวม 6 ท่อน ท าป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการจ านวน 1 ป้าย ก่อสร้าง 

ตามแบบทต.เชียงเครือเลขท่ี 4/2565 

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ก่อสร้างถนน คสล. สายแยกทาง 265,000       บ้านดอนเชียงบาน กองช่าง

บ้านดอนเชียงบานน้อย หมู่ท่ี 3 หลวงดอนเชียงบาน-นาหว้า ขนาด น้อย หมู่ 3 

สายแยกทางหลวงดอนเชียงบาน- ผิวจราจรกว้าง3.00ม. ยาว150.00 

นาหว้า ม. หนา 0.15ม. หรือพ้ืนท่ี คสล.

ไม่น้อยกว่า450.00ตร.ม. ลงไหล่ทาง

ลูกรังกว้างข้างละ 0.25ม.พร้อมวาง

ท่อระบายน้ าคอนกรีตอัดแรง(มอก.

ช้ัน 3) ขนาดØ 0.30X1.00ม.

จ านวน 1แถวละ 5ท่อน รวม 5ท่อน 

ท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

จ านวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบ

ทต.เชียงเครือ เลขท่ี 5/2565

พ.ศ.2565พ.ศ.2564
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ก่อสร้างถนน คสล. สายเช่ือมบ้าน 292,000       บ้านดอนเชียงบาน กองช่าง

บ้านดอนเชียงบานใหญ่ หมู่ท่ี 13 เชียงเครือ หมู่ท่ี 1 ขนาดผิวจราจร ใหญ่ หมู่ 13 

เช่ือมบ้านเชียงเครือ หมู่ท่ี 1 กว้าง 4.00ม. ยาว 120.00ม. หนา 

0.15ม. หรือพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 

480.00ตร.ม. ลงไหล่ทางลูกรังกว้าง

ข้างละ 0.50ม. พร้อมวางท่อระบาย

น้ าคอนกรีตอัดแรง(มอก.ช้ัน 3)

ขนาดØ 0.40X1.00ม. จ านวน 1 

แถวๆละ 6ท่อน รวม 6ท่อน ท าป้าย

ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 

1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบ
ทต.เชียงเครือ เลขท่ี 27/2565

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน  491,000       บ้านดอนเชียงบาน กองช่าง

บ้านดอนเชียงบานใหญ่ หมู่ท่ี 13 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00ม. ยาว ใหญ่ หมู่ 13 

สายรอบหมู่บ้าน 200.00ม. หนา 0.15ม. หรือพ้ืนท่ี 

คสล.ไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. 

ลงไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50ม.

พร้อมวางท่อระบายน้ าคอนกรีต

อัดแรง(มอก.ช้ัน 3) ขนาดØ 0.40X 

1.00ม.จ านวน 1 แถวๆละ 6 ท่อน 

รวม 6 ท่อน ท าป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการจ านวน 1 ป้าย ก่อสร้าง 

ตามแบบทต.เชียงเครือเลขท่ี 26/2565

พ.ศ.2565พ.ศ.2564
โครงการ
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ก่อสร้างถนน คสล.(สายบ้านนาย 107,000       บ้านทุ่งมน กองช่าง

บ้านทุ่งมน หมู่ท่ี 8 ประเสริฐ–อารัก) ผิวจราจรกว้าง หมู่ 8

(สายบ้านนายประเสริฐ–อารัก) 3.00ม. ยาว 57.00ม. หรือพ้ืนท่ี

คสล.ไม่น้อยกว่า  171.00ตร.ม.  

ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

พร้อมวางท่อระบายน้ าคอนกรีต

อัดแรง(มอก.ช้ัน 3) ขนาดØ 0.40X 

1.00ม. จ านวน 1 แถวๆละ 4 ท่อน 

รวม 4 ท่อน พร้อมติดต้ังป้ายประชา

สัมพันธ์โครงการจ านวน 1 ป้าย 

ก่อสร้างตามแบบทต.เชียงเครือ 

เลขท่ี 16/2565

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ก่อสร้างถนน คสล.(สายท่ี 9) ถนน        294,000 บ้านโพนสวาง กองช่าง

บ้านโพนสวาง หมู่ท่ี 2 ทางหลวงท้องถ่ิน สน.ถ.12-056 หมู่ 2

(สายท่ี 9) ถนนทางหลวงท้องถ่ิน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 

สน.ถ.12-056 99.00ม. หนา 0.15ม. ลงลูกรังไหล่

ทางข้างละ 0.50ม. หรือพ้ืนท่ีคสล.

ไม่น้อยกว่า 495.00ตร.ม. วางท่อ

ระบายน้ าคอนกรีตอัดแรง(มอก.ช้ัน3)

ขนาดØ  0.40X1.00 ม. จ านวน 1

แถวๆละ 7ท่อน รวม 7ท่อน พร้อม

ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

จ านวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบ 

ทต.เชียงเครือ เลขท่ี  2/2565

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
โครงการ
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

19 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ก่อสร้างถนน คสล. สายสุวรรณา-  486,000       บ้านหนองหอยใหม่ กองช่าง

บ้านหนองหอยใหม่ หมู่ท่ี 17  หนองข้ีมด ขนาดผิวจราจร กว้าง หมู่ 17 

สายสุวรรณา–หนองข้ีมด 4.00ม. ยาว 200.00ม. หนา 0.15ม. 

หรือพ้ืนท่ีคสล.ไม่น้อยกว่า 800.00

ตร.ม. ลงไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 

0.50ม. พร้อมวางท่อระบายน้ า

คอนกรีตอัดแรง(มอก.ช้ัน3)ขนาดØ
0.30X1.00ม.จ านวน 1 แถวๆละ 

6 ท่อน รวม 6 ท่อน ท าป้ายประชา

สัมพันธ์โครงการจ านวน 1 ป้าย  

ก่อสร้างตามแบบทต.เชียงเครือ

เลขท่ี 35/2565

20 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ก่อสร้างถนน คสล.(สายท่ี 26)ถนน 104,400       บ้านทุ่งมน กองช่าง

บ้านทุ่งมน หมู่ท่ี 8 (สายท่ี 26)  ทางหลวงท้องถ่ิน สน.ถ.12-079 หมู่ 8

ถนนทางหลวงท้องถ่ิน สน.ถ. ผิวจราจรกว้าง 3.00ม.ยาว 55.00ม

12-079 หรือพ้ืนท่ีคสล.ไม่น้อยกว่า165.00  

ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ0.50ม. 

พร้อมวางท่อระบายน้ าคอนกรีต

อัดแรง(มอก.ช้ัน 3)ขนาดØ 0.40X 

1.00ม.จ านวน 2 แถวๆละ 5 ท่อน 

รวม 10 ท่อน พร้อมติดต้ังป้าย

ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 

1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบ

ทต.เชียงเครือ เลขท่ี  17/2565 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
โครงการ
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

21 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างถนน คสล. สายเช่ือมบ้าน 472,000       บ้านโพนสวาง กองช่าง

บ้านทุ่งมน หมู่ท่ี 8 เช่ือม โพนสวาง หมู่ท่ี 2 (สายท่ี 1)ถนน หมู่ 2

บ้านโพนสวาง หมู่ท่ี 2(สายท่ี 1) ทางหลวงท้องถ่ิน สน.ถ.12-081  

ถนนทางหลวงท้องถ่ิน  ผิวจราจรกว้าง 4.00ม. ยาว200.00 

สน.ถ.12-081 ม. ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50ม. 

พร้อมวางท่อระบายน้ าคอนกรีต

อัดแรง(มอก.ช้ัน 3)ขนาดØ  0.40X

1.00ม.จ านวน 1 แถวๆ ละ 5 ท่อน 

รวม 5 ท่อน พร้อมติดต้ังป้ายประชา

สัมพันธ์โครงการจ านวน 1 ป้าย 

ก่อสร้างตามแบบทต.เชียงเครือ 

เลขท่ี  18/2565

22 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างถนน คสล. สายเช่ือมบ้าน 360,000       บ้านโคกสว่าง กองช่าง

บ้านทุ่งมนพัฒนา หมู่ท่ี 15 เช่ือม โคกสว่าง หมู่ท่ี 9 (สายท่ี1) ถนน หมู่ 9

บ้านโคกสว่าง หมู่ท่ี 9 (สายท่ี1) ทางหลวงท้องถ่ิน สน.ถ.12-045 

ถนนทางหลวงท้องถ่ิน ผิวจราจรกว้าง4.00ม. ยาว 150.00 

สน.ถ.12-045 ม.หรือพ้ืนท่ีคสล.ไม่น้อยกว่า600.00

ตร.ม.ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ0.15ม. 

พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการจ านวน 1 ป้าย ก่อสร้าง 

ตามแบบทต.เชียงเครือ เลขท่ี 

31/2565

โครงการ
พ.ศ.2565พ.ศ.2564
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

23 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างถนน คสล.สายคุ้มนาเด่ือ 244,000       บ้านนาค าไฮ กองช่าง

บ้านนาค าไฮ หมู่ท่ี 10  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00ม. ยาว หมู่ 10

สายคุ้มนาเด่ือ 100.00ม. หนา 0.15ม. หรือพ้ืนท่ี 

คสล.ไม่น้อยกว่า 400.00ตร.ม.

ลงไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ0.25ม.   

พร้อมวางท่อระบายน้ าคอนกรีต

อัดแรง(มอก.ช้ัน 3)ขนาดØ  0.30X

1.00ม. จ านวน 1 แถว  ละ 6 ท่อน 

รวม 6 ท่อน ท าป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการจ านวน 1 ป้าย ก่อสร้าง 

ตามแบบทต.เชียงเครือ เลขท่ี 

21/2565 

24 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างถนน คสล. สายท่ี 10 114,000       บ้านโนนเบ็ญ กองช่าง

บ้านโนนเบ็ญ หมู่ท่ี 11 ผิวจราจรกว้าง 4.00ม. ยาว  หมู่ 11

 (สายท่ี 10) 43.00ม. หรือพ้ืนท่ีคสล.ไม่น้อยกว่า

172.00 ตร.ม.ลงลูกรังไหล่ทางตาม

สภาพ พร้อมติดต้ังป้ายประชา

สัมพันธ์โครงการจ านวน 1 ป้าย  

ก่อสร้างตามแบบทต.เชียงเครือ 

เลขท่ี 22/2565 

โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

25 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยคุ้ม 176,000       บ้านโนนศาลา กองช่าง

บ้านโนนศาลา  หมู่ท่ี 12 หมู่บ้านพักอาจารย์ม.เกษตรศาสตร์   หมู่ 12

สายซอยคุ้มหมู่บ้านพักอาจารย์ ถนนคสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 

ม.เกษตรศาสตร์ ฯ 4.00ม. ยาว 73.00ม.หนา 0.15ม.

หรือพ้ืนท่ีคสล.ไม่น้อยกว่า 292.00 

ตร.ม. ลงไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 

0.25ม. พร้อมวางท่อระบายน้ า

คอนกรีตอัดแรง(มอก.ช้ัน3)ขนาดØ 

0.30X1.00 ม.จ านวน 1 แถวๆละ 

6 ท่อน รวม 6 ท่อน  พร้อมติดต้ัง

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 

จ านวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบ

ทต.เชียงเครือ เลขท่ี  24/2565

26 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างถนนคสล.(สายท่ี 25)ขนาด 55,500        บ้านโพนสวาง กองช่าง

บ้านโพนสวาง หมู่ท่ี 2 ผิวจราจรกว้าง3.00ม.ยาว23.00ม. หมู่ 2

(สายท่ี 25) หนา 0.15ม. ลงลูกรังไหล่ทางตาม

สภาพพ้ืนท่ีหรือพ้ืนท่ีคสล.ไม่น้อย

กว่า 69.00ตร.ม. วางท่อระบายน้ า

คอนกรีตอัดแรง(มอก.ช้ัน3)ขนาดØ

0.40X1.00ม. จ านวน 2 แถวๆละ 

5 ท่อน รวม 10 ท่อน  พร้อมติดต้ัง

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 

จ านวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบ

ทต.เชียงเครือ เลขท่ี 3/2565

พ.ศ.2565
โครงการ

พ.ศ.2564
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

27 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจร 240,000       บ้านหนองหอย กองช่าง

บ้านหนองหอย หมู่ท่ี 4 กว้าง 3.00ม. ยาว 140.00ม. หนา หมู่ 4

สายซอยนางประถม แสนบรรดิษฐ์- 0.15ม. หรือพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 

นายสุกัน ดวงคุณ 420.00ตร.ม. ลงไหล่ทางลูกรังกว้าง

ข้างละ 0.25ม. ลงลูกรังรองพ้ืนทาง

หนา0.15ม. พร้อมวางท่อระบายน้ า

คอนกรีตอัดแรง(มอก.ช้ัน 3)ขนาดØ 

0.30X1.00ม. จ านวน 1 แถวๆละ 

5 ท่อน รวม 5 ท่อนท าป้ายประชา

สัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย 

ก่อสร้างตามแบบทต.เชียงเครือ 

เลขท่ี 6/2565

28 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างถนน คสล. สายเช่ือมคลอง 424,000       บ้านหนองหอยใหม่ กองช่าง

บ้านหนองหอยใหม่ หมู่ท่ี 17 ชลประทาน ขนาดผิวจราจรกว้าง หมู่ 17

สายเช่ือมคลองชลประทาน 4.00ม. ยาว 175.00ม. หนา 0.15ม. 

หรือพ้ืนท่ีคสล.ไม่น้อยกว่า 700.00 

ตร.ม. ลงไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 

0.50 เมตร ท าป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการ จ านวน 1 ป้าย ก่อสร้าง

ตามแบบทต.เชียงเครือ เลขท่ี 

34/2565 

โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

29 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า ก่อสร้างท่อระบายน้ าคสล.ข้างถนน 496,000       บ้านป่าหว้าน กองช่าง

พร้อมบ่อพัก คสล . ภายในหมู่บ้าน รายละเอียดดังน้ี หมู่ 7

บ้านป่าหว้าน หมู่ท่ี 7 1)วางท่อระบายน้ าข้างถนน(มอก. 

ช้ัน 3) ท่อขนาดØ 0.40x1.00ม.

จ านวน252ท่อน พร้อมบ่อพักคสล . 

ขนาด 0.80x0.80ม.จ านวน 30บ่อ 

2) ท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

จ านวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบ

ทต.เชียงเครือ เลขท่ี 14/2565

30 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า ก่อสร้างท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก 427000 บ้านหนองสนม กองช่าง

พร้อมบ่อพัก คสล . คสล.ลงท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักน้ า หมู่ 6

บ้านหนองสนม หมู่ท่ี 6 คสล. ความยาว 225.00 ม.

1)ท่อระบายน้ าคอนกรีตอัดแรง 

(มอก.ช้ัน3) ขนาดØ 0.80X1.00ม. 

จ านวน 13 ท่อน 

2)ท่อระบายน้ าคอนกรีตอัดแรง

(มอก.ช้ัน3) ขนาดØ 0.30X1.00 ม.

จ านวน 208 ท่อน

3)บ่อพัก คสล.ส าเร็จรูปส าหรับท่อ

ระบายน้ า ขนาดØ 0.30ม. จ านวน 

25 บ่อ

4)บ่อพัก คสล.ส าเร็จรูปส าหรับท่อ

ระบายน้ า ขนาดØ 0.60ม. จ านวน 

1 บ่อ 

โครงการ
พ.ศ.2565พ.ศ.2564
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5)บ่อพัก คสล. ส าเร็จรูปส าหรับท่อ

ระบายน้ า ขนาดØ 0.80ม. จ านวน

3 บ่อ พร้อมฝาตะแกรงปิด พร้อม

ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

จ านวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบ 

ทต.เชียงเครือ เลขท่ี  13/2565

31 โครงการก่อสร้างลาน คสล. ก่อสร้างลาน คสล.เอนกประสงค์ 423,500       รร.เทศบาล กองช่าง

อเนกประสงค์ รร.เทศบาล รร.เทศบาลเชียงเครือ ขนาดหนา เชียงเครือ

เชียงเครือ เฉล่ีย 0.10ม.พ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 

773.00ตร.ม. พร้อมปรับพ้ืนท่ีและ

ปลูกหญ้านวลน้อย พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

458.00ตร.ม.ท าป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการ จ านวน 1 ป้าย ก่อสร้าง 

ตามแบบทต.เชียงเครือ เลขท่ี 

36/2565

32 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ปรับปรุงถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร 172,000       บ้านโคกสว่าง กองช่าง

เพ่ือการเกษตร บ้านโคกสว่าง ด าเนินการดังน้ี หมู่ 9

หมู่ท่ี 9 1)งานลงดินถมคันทางขนาดกว้าง 

4.00ม.ยาว1,000.00ม.หนา0.15ม. 

ปริมาตรดินถมจ านวน 600 ลบ.ม.

2)ท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

จ านวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบ

ทต.เชียงเครือ เลขท่ี 20/2565 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
โครงการ
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

33 โครงการติดต้ังระบบเสียงตามสาย ติดต้ังระบบเสียงตามสายประจ า        50,000        บ้านดอนเชียงคูณ กองช่าง

ประจ าหมู่บ้าน บ้านดอนเชียงคูณ หมู่บ้าน ตามรายละเอียด ดังน้ี   หมู่ 5

หมู่ท่ี 5 1)ติดต้ังDRIVER UNIT HORNขนาด 

ไม่น้อยกว่า150วัตต์ จ านวน 8ชุด  

2)ติดต้ังสายล าโพงแบบมีสลิงในตัว 

ขนาด2x0.9ตร.มม ความยาว1,000ม. 

3)ตัวยึดสายล าโพง จ านวน 40 ตัว 

4)ตัวรักษาระดับ(LINE OUT PUT)

จ านวน 8 ตัว

ก่อสร้างตามแบบทต.เชียงเครือ  

เลขท่ี  9/2565

34 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง รับปรุงถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร  172,000       บ้านโนนศาลา กองช่าง

เพ่ือการเกษตร บ้านโนนศาลา  ด าเนินการดังน้ี หมู่ 12

หมู่ท่ี 12 1)งานลงดินถมคันทางขนาดกว้าง 

4.00ม.ยาว1,000.00ม.หนาเฉล่ีย

0.15ม. ปริมาตรดินถมจ านวน 600

ลบ.ม.

2)ท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

จ านวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบ

ทต.เชียงเครือ เลขท่ี 25/2565

โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

35 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 6 เช่ือม 96,000        บ้านหนองสนม กองช่าง

เพ่ือการเกษตร บ้านหนองสนม บ้านโนนเบ็ญ หมู่ท่ี 11 (สายท่ี 13) หมู่ 6

หมู่ท่ี 6 เช่ือม บ้านโนนเบ็ญ ผิวจราจรกว้าง4.00ม. ยาว330.00

หมู่ท่ี 11 (สายท่ี 13) ม. ลงลูกรังหนาเฉล่ีย 0.20 ม. 

ปริมาตรลูกรัง 264.00ลบ.ม. พร้อม

วางท่อระบายน้ าคอนกรีตอัดแรง 

(มอก.ช้ัน 3) ขนาดØ 0.60X1.00ม. 

จ านวน 2 แถวๆละ 6 ท่อน รวม 

12 ท่อน พร้อมติดต้ังป้ายประชา

สัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย 

ก่อสร้างตามแบบทต.เชียงเครือ 

เลขท่ี 12/2565

36 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง รับปรุงถนนลูกรัง เส้นบ้านอัมพร- 201,000       บ้านหนองสนม กองช่าง

เพ่ือการเกษตร บ้านหนองสนม บ้านนายวิเศษ ผิวจราจรกว้าง หมู่ 6

หมู่ท่ี 6 เส้นบ้านอัมพร – 3.50ม.ยาว 1,000.00ม.ลงลูกรัง

บ้านนายวิเศษ หนาเฉล่ีย 0.20ม.ปริมาตรลูกรัง 

700 ลบ.ม. พร้อมติดต้ังป้ายประชา

สัมพันธ์โครงการจ านวน 1 ป้าย 

ก่อสร้าง ตามแบบทต.เชียงเครือ 

เลขท่ี 11/2565

โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

37 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ปรับปรุงถนนลูกรัง เส้นสะพาน- 187,000       บ้านหนองสนม กองช่าง

เพ่ือการเกษตร บ้านหนองสนม นานายประวิทย์  ผิวจราจรกว้าง หมู่ 6

หมู่ท่ี 6 เส้นสะพาน-นานาย 3.80ม. ยาว 860.00ม. ลงลูกรัง

ประวิทย์ หนาเฉล่ีย 0.20ม. ปริมาตรลูกรัง 

653ลบ.ม.พร้อมติดต้ังป้ายประชา

สัมพันธ์โครงการจ านวน 1 ป้าย 

ก่อสร้างตามแบบทต.เชียงเครือ  

เลขท่ี 10 /2565

38 โครงการปรับปรุงระบบประปา ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 80,000        บ้านหนองหอย กองช่าง

หมู่บ้าน บ้านหนองหอย หมู่ท่ี 4 ติดต้ังป๊ัมบาดาล ขนาด 2 แรงม้า หมู่ 4

ขนาด 14 ใบพัด จ านวน 1 ตัว 

พร้อมท่อส่งน้ าบาดาลเหล็กอาบ

สังกะสี ขนาด 2 น้ิว ระยะทางรวม 

25 ม. ก่อสร้างตามแบบ

ทต.เชียงเครือ เลขท่ี 7/2565

จ านวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบ

ทต.เชียงเครือ เลขท่ี 28/2564

โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

39 อุดหนุนส านักงานการไฟฟ้า อุดหนุนส านักงานการไฟฟ้าส่วน  1,650,000    เขตพ้ืนท่ีต าบล กองช่าง

ส่วนภูมิภาค จังหวัดสกลนคร ภูมิภาค จังหวัดสกลนคร ในการ เชียงเครือ

ขยายเขตไฟฟ้า ดังน้ี  

 - บ้านเชียงเครือ  หมู่ท่ี 1    450,000       หมู่ 1

 - บ้านโพนสวาง  หมู่ท่ี 2         500,000       หมู่ 2

 - บ้านดอนเชียงคูณ  หมู่ท่ี 5           จ านวน     25,000   บาท  25,000        หมู่ 5

 - บ้านโคกสว่าง  หมู่ท่ี 9  25,000        หมู่ 9

 - บ้านนาค าไฮ หมู่ท่ี 10 (2 สาย) 425,000       หมู่ 10

 - บ้านโนนเบ็ญ  หมู่ท่ี 11 200,000       หมู่ 11

 - บ้านทุ่มมนพัฒนา หมู่ท่ี 15 25,000        หมู่ 15

โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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ยุทธศาสตร์ท่ี  5  การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

แผนงานงบกลาง

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ส ารองจ่าย สงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย 300,000       ทต.เชียงเครือ ส านักปลัด

หรือบรรเทาความดือดร้อน

ของประชาชน

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
โครงการ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5  การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง
ยุทธศาสตร์ท่ี  5  การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ติดต้ังระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ติดต้ังระบบพลังงานแสงอาทิตย์   200,000       บ้านเชียงเครือ กองช่าง

ออนกริท ( ขนาด 5 กิโลวัตต์) ออนกริท(ขนาด 5 กิโลวัตต์) หมู่ 1

บ้านเชียงเครือ หมู่ 1 เข้ากับระบบประปา หมู่ท่ี 1 

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี

1)ติดต้ังแผงโซล่าเซลล์ขนาด 330วัตต์   

จ านวน  18  แผง

2)ติดต้ังเคร่ืองแปลงไฟ ขนาด 11A 

380 V จ านวน  1  เคร่ือง

3)กริทตัวเช่ือมเข้ากับระบบไฟฟ้า  

จ านวน 1 เคร่ือง

4)กล่องAC DCบอร์ด จ านวน 1กล่อง

5)เคร่ืองสลับไฟอัตโนมัติ(ATS)  

จ านวน 1 เคร่ือง

6)อุปกรณ์เช่ือมต่อระบบ จ านวน 

1 เช็ท

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กิจการประปา)

โครงการ

เทศบาลต าบลเชียงเครือ  อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

แบบ ผด.02                  บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7) โครงสร้างรองรับแผงโซล่าเซลล์  

1 เช็ท

ก่อสร้างตามแบบทต.เชียงเครือ 

เลขท่ี  38/2565

2 ติดต้ังระบบพลังงานแสงอาทิตย์  ติดต้ังระบบพลังงานแสงอาทิตย์   200,000       บ้านเชียงเครือ กองช่าง

ออนกริท (ขนาด5 กิโลวัตต์) ออนกริท(ขนาด 5 กิโลวัตต์) หมู่ 14

บ้านเชียงเครือ หมู่ 14 เข้ากับระบบประปา หมู่ท่ี 1 

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี

1)ติดต้ังแผงโซล่าเซลล์ขนาด 330วัตต์   

จ านวน  18  แผง

2)ติดต้ังเคร่ืองแปลงไฟ ขนาด 11A 

380 V จ านวน  1  เคร่ือง
3)กริทตัวเช่ือมเข้ากับระบบไฟฟ้า  
จ านวน 1 เคร่ือง

4)กล่องAC DCบอร์ด จ านวน 1กล่อง

5)เคร่ืองสลับไฟอัตโนมัติ(ATS)  

จ านวน 1 เคร่ือง

6)อุปกรณ์เช่ือมต่อระบบ จ านวน 

1 เช็ท

7) โครงสร้างรองรับแผงโซล่าเซลล์  

1 เช็ท

ก่อสร้างตามแบบทต.เชียงเครือ 

เลขท่ี  39/2565

พ.ศ.2565
โครงการ

พ.ศ.2564
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน  ขุดวางท่อประปาขยายเขตน้ าประปา  30,000        บ้านเชียงเครือ กองช่าง

บ้านเชียงเครือ หมู่ท่ี 14  โดยวางท่อประปา พี.วี.ซี. ขนาด Ø  หมู่ 14

2 น้ิว(ช้ัน 8.5) ระยะทาง250.00ม. 

พร้อมติดต้ังอุปกรณ์และฝังกลบเรียบ 

ก่อสร้างตามแบบทต.เชียงเครือ 

เลขท่ี  40/2565 

พ.ศ.2565
โครงการ

พ.ศ.2564
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ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5  การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง
ยุทธศาสตร์ท่ี  5  การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ก่อสร้างถนนคสล.รหัสสายทาง 9,959,000    บ้านเชียงเครือ กองช่าง

รหัสสายทาง จากบ้านเชียงเครือ จากสายบ้านเชียงเครือ ถึง สาย (เงินอุดหนุนฯ) หมู่ 1

ถึง สายบ้านโนนเบ็ญ บ้านโนนเบ็ญ บ้านเชียงเครือ หมู่ท่ี1

บ้านเชียงเครือ หมู่ท่ี 1 กว้าง 5 ม. ยาว 2,250ม. หนา 

0.15 ม.ไหล่ทางข้างละ 0.50ม. 

พ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 11,250 ตร.ม

ติดต้ังโคมไฟถนนพลังานแสงอาทิตย์ 

ขนาด 30 วัตต์ ติดต้ังเสาไฟฟ้า

ก่ิงเด่ียว สูง 6 ม. จ านวน 39 ต้น

2 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ก่อสร้างถนนคสล. รหัสสายทาง     9,997,000 บ้านหนองหอย กองช่าง

รหัสสายทางจากสายบ้านหนองหอย จากสายบ้านหนองหอย ถึง สาย (เงินอุดหนุนฯ) หมู่ 4

ถึง สายหนองลาด บ้านหนองหอย หนองลาด บ้านหนองหอย หมู่ท่ี 4 

หมู่ท่ี 4 กว้าง 5 ม. ยาว 3,300 ม. หนา 

0.15 ม. ไหล่ทางข้างละ 0.25 ม. 

พ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 16,500 ตร.ม.

เทศบาลต าบลเชียงเครือ  อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

โครงการ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

พ.ศ.2565

                  บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02

พ.ศ.2564
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการขยายเขตระบบประปา ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน        500,000 บ้านดอนเชียงคูณ กองช่าง

หมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ แบบผิวดินขนาดใหญ่ (เงินอุดหนุนฯ)  หมู่ 5

บ้านดอนเชียงคูณ หมู่ท่ี 5 บ้านดอนเชียงคูณ หมู่ท่ี 5 

4 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว โดยติดต้ังโคมไฟถนนพลังงาน     5,740,000 บ้านเชียงเครือ กองช่าง

หนองหาร แสงอาทิตย์ ขนาด 30 วัตต์ (เงินอุดหนุนฯ) หมู่ 1

ติดต้ังเสาไฟฟ้าก่ิงเด่ียว สูง 6 เมตร 

จ านวน 82 ต้น พร้อมอุปกรณ์ 

5 ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์     1,999,000 บ้านเชียงเครือ กองช่าง

บ้านเชียงเครือ หมู่ท่ี 14 หมู่ท่ี 14 บ้านเชียงเครือวัดใหญ่ (เงินอุดหนุนฯ) หมู่ 14

กว้าง 60 เมตร ยาว 100 เมตร

6 พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว โดยก่อสร้างห้องน้ า และห้องน้ า 1,500,000    บ้านเชียงเครือ กองช่าง

วัดพระพุทธไสยาราม ส าหรับผู้พิการ ขนาดกว้าง 4 เมตร (เงินอุดหนุนฯ) หมู่ 1

ยาว 25 เมตร

7 พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว หนองหาร โดยติดต้ังโคมไฟถนนพลังงาน 5,740,000    บ้านเชียงเครือ กองช่าง

แสงอาทิตย์ ขนาด 30 วัตต์ ติดต้ัง (เงินอุดหนุนฯ)

เสาไฟฟ้าก่ิงเด่ียว สูง 6 เมตร

จ านวน 82 ต้น พร้อมอุปกรณ์

โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ท่ี 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5  การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง
ยุทธศาสตร์ท่ี  5  การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV 871,000       บ้านเชียงเครือ กองช่าง

CCTVบ้านเชียงเครือ หมู่ท่ี 1,14 ชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงท่ี (เงินอุดหนุนฯ) หมู่ 1 , 14

ส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร 

แบบท่ี 2

พ.ศ.2565
โครงการ

พ.ศ.2564

                  บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

เทศบาลต าบลเชียงเครือ  อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

57



ประเภทครุภัณฑ์
ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว โดยปรับปรุงระบบเคร่ืองเสียงพร้อม 531,700       ศูนย์การเรียนรู้ กองสวัสดิการฯ

ศูนย์เรียนรู้เคร่ืองป้ันดินเผา ชุดไมค์ ส าหรับศูนย์การเรีนดินเผา (เงินอุดหนุนฯ) เคร่ืองป้ันดินเผา

บ้านเชียงเครือ หมู่ท่ี 14 พร้อมติดต้ัง

บัญชีครุภัณฑ์ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน และงบประมาณ แบบ ผด.02/1
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

เทศบาลต าบลเชียงเครือ  อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ครุภัณฑ์/ประเภท รายละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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ประเภทครุภัณฑ์

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ ระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับ 900,000       ทต.เชียงเครือ ส านักปลัด

อิเล็คทรอนิค งานบัตรประจ าตัวประชาชน

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี

1.จัดซ้ือระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

HARDWARE ประกอบด้วย

  1.1เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน

ประมวลผล แบบท่ี 1(จอขนาด

ไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)จ านวน 3 เคร่ือง

  1.2.เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ

ชนิด LED ขาวด าชนิด Network 

แบบท่ี 2 (38 หน้า/นาที) จ านวน 

1 เคร่ือง

  1.3 สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บ

เอกสารท่ัวไป  จ านวน 1 เคร่ือง 

  1.4 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนก

ประสงค์ (Smart Card Reader)  

จ านวน 4 เคร่ือง

  1.5 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 3kVA 

(True Online) จ านวน 1 เคร่ือง

แบบ ผด.02/1

พ.ศ.2565
รายละเอียดของครุภัณฑ์ครุภัณฑ์/ประเภท

พ.ศ.2564

เทศบาลต าบลเชียงเครือ  อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

บัญชีครุภัณฑ์ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน และงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

  1.6 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ

(L2 Switch)ขนาด 24 ช่อง 

แบบท่ี 2 จ านวน 1 เคร่ือง 

  1.7 อุปกรณ์จัดเก็บและอ่านลาย

พิมพ์น้ิวมือ (LIVE THUMB 

SCANNER ) จ านวน 1 เคร่ือง 

  1.8 อุปกรณ์อ่านเขียนบัตร

สมาร์ทการ์ด และจัดเก็บลายพิมพ์

น้ิวมือลง CHIP  จ านวน 1 เคร่ือง

  1.9 เคร่ืองพิมพ์บัตรประจ าตัว

ประชาชน (ID CARD PRINTER)  

จ านวน 1 เคร่ือง 

  1.10 กล้องถ่ายภาพ ระบบบัตร

ประจ าตัวประชาชน (CAMERA)  

จ านวน 1 เคร่ือง

  1.11 ขาต้ังกล้อง จ านวน 1 เคร่ือง

  1.12 ชุดฉากหลังประกอบการถ่ายรูป  

จ านวน 1 เคร่ือง

  1.13 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ

ส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิ

การใช้ งานประเภทติดต้ังมาจาก

โรงงาน(OEM)ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้อง

ตามกฎหมาย จ านวน 1 ชุด

รายละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ครุภัณฑ์/ประเภท
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ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2.ติดต้ังและทดสอบการท างานระบบ 

ค าส่ังควบคุมการท างานSOFTWARE  

จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย

 2.1 ชุดค าส่ังควบคุมกล้องถ่ายภาพ 

ระบบบัตรประจ าตัวประชาชน

 2.2 ชุดค าส่ังควบคุมเคร่ืองพิมพ์

บัตรประจ าตัวประชาชน

(ID Card Printer)

 2.3 ชุดค าส่ังควบคุมอุปกรณ์จัดเก็บ

และอ่านลายพิมพ์น้ิวมือ

 2.4 ชุดค าส่ังควบคุมอุปกรณ์อ่าน

เขียนบัตรสมาร์ทการ์ด และจัดเก็บ

ลายพิมพ์น้ิวมือลง Chip

 2.5 ชุดค าส่ังควบคุมสแกนเนอร์ 

ส าหรับงานเก็บเอกสารท่ัวไป

  2.6 ชุดค าส่ังควบคุมอุปกรณ์อ่าน

บัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart 

Card Reader)

3.ติดต้ังและทดสอบการท างานระบบ

คอมพิวเตอร์ HARDWARE/ค าส่ัง

ควบคุมการท างาน SOFTWARE  

รายละเอียดมีดังน้ี

 3.1 ค่าติดต้ังตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า

 (LOAD CENTER)  จ านวน  1 ชุด

ครุภัณฑ์/ประเภท รายละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 3.2 ค่าติดต้ัง ระบบไฟฟ้าและ

สายสัญญาณ  จ านวน  1 ชุด

3.3 ค่าติดต้ังระบบคอมพิวเตอร์ 
HARDWARE / SOFTWARE  

จ านวน  1 ชุด

3.4 ค่าบริการในการวิเคราะห์และ

แก้ไขปัญหา ณ จุดติดต้ังบริการ 
จ านวน  3 ชุด

2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ ระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา 555,900       รร.เทศบาล กองการศึกษา

อิเล็กทรอนิกส์ ติดต้ังระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับ เชียงเครือ

จัดการเรียนการสอน ของ

รร.เทศบาลเชียงเครือ โดยมี

รายละเอียดดังต่อไปน้ี

1.จัดซ้ือระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์    

HARDWARE  ประกอบด้วย   

 1.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน   

ส านักงาน(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย

กว่า19 น้ิว)จ านวน 25 เคร่ืองๆละ  

17,000 บาท  

 1.2 เคร่ืองฉายภาพมัลติมีเดีย

โปรเจคเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง

 1.3 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction      

แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์

(Ink Tank Printer)จ านวน 1 เคร่ือง

ครุภัณฑ์/ประเภท รายละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 1.4 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 

(L2 Switch)ขนาด 24 ช่อง 

แบบท่ี 1 จ านวน 2 เคร่ือง

 1.5 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย 

(Access Point) แบบท่ี 1 จ านวน

1 เคร่ือง 

 1.6 โต๊ะวางเคร่ืองคอมพิวเตอร์

แม่ข่าย พร้อมเก้าอ้ี (ส าหรับครู) 

จ านวน 1 ชุด 

 1.7 โต๊ะวางเคร่ืองคอมพิวเตอร์

ลูกข่ายพร้อมเก้าอ้ี(ส าหรับนักเรียน)  

จ านวน 15 ชุด  

2.ติดต้ังระบบการท างานคอมพิวเตอร์ 

HARDWARE/ค าส่ังควบคุมการท างาน 

SOFTWARE รายละเอียดดังน้ี 

 2.1 ติดต้ังตู้ควบคุมไฟฟ้า (LOAD 

CENTER) จ านวน 1 ชุด

 2.2 ค่าติดต้ังระบบไฟฟ้าและ

สายสัญญาณ  จ านวน 1 ชุด 

 2.3 ค่าติดต้ังระบบคอมพิวเตอร์

HARDWARE /SOFTWARE 

จ านวน 1 ชุด 

ครุภัณฑ์/ประเภท รายละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ.2565พ.ศ.2564
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ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 2.4 ค่าบริการในการวิเคราะห์และ

แก้ไขปัญหา ณ จุดบริการ  จ านวน 

1 ชุด

3 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 2,125,000    ทต.เชียงเครือ กองช่าง

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า

6,000ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด

ไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์  โดยมี

คุณลักษณะพอสังเขป  ดังน้ี

 -แบบกระบะเทท้าย

 -ขนาดความจุได้ไม่น้อยกว่า 

4 ลูกบาศก์หลา 

 -น้ าหนักของรถรวมน้ าหนักบรรทุก

ไม่ต่ ากว่า 12,000 กิโลกรัม

 -พร้อมกระบะและเคร่ืองปรับอากาศ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ครุภัณฑ์/ประเภท รายละเอียดของครุภัณฑ์
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ประเภทครุภัณฑ์

ล าดับ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ครุภัณฑ์ส านักงาน ป้ัมแช่ ไดโว่ สแตนเลส ขนาดื 6,000          ทต.เชียงเครือ กิจการประปา

400วัตต์ โดยมีคุณลักษณะดังต่อไปน้ี 

 -ระบบไฟฟ้า 1 เฟส 220 โวลท์ 

พ.ศ.2565

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กิจการประปา)

เทศบาลต าบลเชียงเครือ  อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ครุภัณฑ์/ประเภท รายละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ.2564

บัญชีครุภัณฑ์ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน และงบประมาณ แบบ ผด.02/1
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50 เฮิร์ต

 -ท่อน้ าออก ขนาด 2 น้ิว

 -ระยะส่ง 11.8 เมตร

 -ระยะส่งสูงสุด 13 เมตร

 -ปริมาณน้ าออก(สูงสุด) 250 ลิตร/ช่ัวโมง

2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองฉีดน้ าแรงดันสูง ขนาด  7,500          ทต.เชียงเครือ กิจการประปา

120 บาร์ โดยมีคุณลักษณะดังต่อไปน้ี 

 -แรงดันไฟจ่าย 220-240 โวลท์

 -ก าลังมอเตอร์ 1,600  วัตต์

 -แรงดัน (bar /Mpa) 120  บาร์

 -อัตราการไหลน้ า 342 ลิตร/ช่ัวโมง
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21,519,400       
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