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ค าน า 
        
             แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลต าบลเชียงเครือ จัดท าขึ้น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน
รายละเอียด โครงการและกิจกรรมที่ต้องด าเนินการจริงทั้งหมดในเขตพ้ืนที่ของต าบลเชียงเครือ   

 

             แผนการด าเนินงานฉบับนี้ ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานส าหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรม  
ที่ต้องด าเนินการจริงทั้งหมด ทั้งที่ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ        
พ.ศ. 2566 และที่ได้ด าเนินการโดยหน่วยงานอ่ืนทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้จ าแนกรายละเอียด
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงาน เพ่ือให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่ได้แสดงถึงโครงการ/กิจกรรม  
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลาในการด าเนินการที่ชัดเจน
ทั้งหมด 
 

    เทศบาลต าบลเชียงเครือ  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินการฉบับนี้สามารถใช้เป็น
เครื่องมือการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นและสามารถใช้ในการควบคุมการด าเนินงานในเขตพ้ืนที่       
ได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ  นอกจากนั้นยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและ     
การประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหารด้วย 
 

                             คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเชียงเครือ 
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ส่วนที่ 1 บทน า 
 

1.1  บทน า 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 26 ข้อ 27 ก าหนดให้จัดท าแผนการด าเนินงาน       
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
ในปีงบประมาณนั้น 

แผนการด าเนินงาน เป็นแผนที่มีการรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนา    
ที่ด าเนินการจริงทั้งหมด ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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 พ.ศ. 2566 
 1.3.2 แผนด าเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะด าเนินการ         
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
 1.3.3 ท าให้แนวทางในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเชียงเครือ ประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ.2565 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 าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 าเร็จที่จะเกิดขึ้น 

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 
 
 
 
 



4 
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 เพื่อก 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 4 3.13            9,259,550 11.82

       แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 7 5.47               420,000 0.54

       แผนงานการศานา วัฒนธรรมและนันทนาการ 3 2.34               505,000 0.64

       แผนงานงบกลาง 3 2.34          21,782,400 27.80

รวม 17 13.28         31,966,950 40.80

ยุทธศาสตร์ที ่ 2  การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน

       แผนงานการศานา วัฒนธรรมและนันทนาการ 6 4.69               735,000 0.94

       แผนงานเคหะและชุมชน 1 0.78               499,200 0.64

รวม 7 5.47              735,000 0.94

ยุทธศาสตร์ที ่ 3  การพัฒนาการเกษตรและพัฒนา

                    ดา้นเศรษฐกิจ

       แผนงานการพาณิชย์ 1 0.78   - 0.00

รวม 1 0.78                     -   0.00

5

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลเชยีงเครือ  อ าเภอเมอืงสกลนคร  จังหวัดสกลนคร

                                  บัญชสีรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ



ยุทธศาสตร/์แผนงาน
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ

โครงการทัง้หมด
 จ านวนงบประมาณ

ร้อยละของ

งบประมาณ
หน่วยด าเนินการ

ยุทธศาสตร์ที ่ 4  การพัฒนาดา้นสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แผนงานสาธารณสุข 21 16.41            1,086,020 1.39

แผนงานการเกษตร 5 3.91               170,000 0.22

       แผนงานงบกลาง 1 0.78               383,000 0.49

รวม 27 21.09           1,639,020 2.09

ยุทธศาสตร์ที ่ 5  การบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

                    ตามหลักธรรมภิบาลและความมั่นคง

        แผนงานบริหารงานทัว่ไป 7 5.47               703,900 0.90

แผนงานรักษาความสงบภายใน 8 6.25            1,017,300 1.30

แผนงานเคหะและชุมชน 1 0.78               100,000 0.13

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 54 42.19          16,833,800 21.49

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 5 6.58          25,055,000 31.98

       แผนงานงบกลาง 1 0.78               300,000 0.38

รวม 76 59.38         44,010,000 56.17

รวมทัง้สิ้น 128 100.00         78,350,970 100.00
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ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที ่3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชวีิตทีด่ี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพการแขง่ขนั 

ยุทธศาสตรท์ี่  1  การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

แผนงานการศึกษา

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

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

1 โครงการเข้าค่ายทกัษะภาษา จัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ 50,000        รร.เทศบาล กองการศึกษา

ต่างประเทศ ส าหรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา เชียงเครือ

จ านวน 1 คร้ัง

2 โครงการส่งเสริมพฒันา จัดกิจกรรมส าหรับเด็กนักเรียน 150,000       ทต.เชียงเครือ กองการศึกษา

การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน ประจ าป ี จ านวน 1  คร้ัง

3 อาหารเสริม (นม) จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ส าหรับ 2,807,300    ทต.เชียงเครือ กองการศึกษา

โรงเรียนในสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(สพฐ.) จ านวน 7แหง่ รร.เทศบาล

เชียงเครือ และศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

ในสังกัด จ านวน 2 แหง่

                  บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลต าบลเชยีงเครือ  อ าเภอเมอืงสกลนคร จังหวัดสกลนคร

โครงการ
พ.ศ.2566พ.ศ.2565
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

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

4 อาหารกลางวนั อุดหนุนค่าอาหารกลางวนัใหแ้ก่ 6,252,250    

โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 7 แหง่ และ

จัดสรรให ้รร.ทต.เชียงเครือ และ

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กในสังกัด ดังนี้

 - โรงเรียนบา้นดอนเชียงคูณ 294,000       รร.บ้านดอนเชียงคูณ กองการศึกษา

 - โรงเรียนบา้นปาุหวา้น 441,000        รร.บ้านปุาหว้าน กองการศึกษา

 - โรงเรียนบา้นดอนเชียงบาลฯ 378,000        รร.บ้านดอนเชียงบาล กองการศึกษา

 - โรงเรียนชุมชนเชียงเครือฯ 399,000        รร.ชุมชนเชียงเครือฯ กองการศึกษา

 - โรงเรียนบา้นหนองหอย 1,218,000     รร.บ้านหนองหอย กองการศึกษา

 - โรงเรียนทงุมนพทิยาคาร 462,000       รร.ทุงมนพิทยาคาร กองการศึกษา

 - โรงเรียนศิริราษฎร์วทิยาคาร 630,000       รร.ศิริราษฎร์วทิยาคาร กองการศึกษา

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

 - ศพด.บา้นเชียงเครือ 308,700       ศพด.บ้านเชียงเครือ กองการศึกษา

 - ศพด.บา้นหนองหอย 231,550       ศพด.บ้านหนองหอย กองการศึกษา

โครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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ยุทธศาสตรท์ี่  1  การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

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

1 โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี อบรมใหค้วามรู้การส่งเสริมกิจกรรม 20,000        ศูนยแ์สดงและจ าหน่าย กองสวสัดิการฯ

แม่บา้น อาชีพกลุ่มสตรี ผลิตภณัฑ์ชมุชนฯ

จ านวน 1 คร้ัง

2 โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ อบรมใหค้วามรู้ส่งเสริมกิจกรรม 30,000        ทต.เชียงเครือ กองสวสัดิการฯ

คนพกิาร ผู้ด้อยโอกาสและ คนพกิารผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง

คนไร้ที่พึ่ง จ านวน 1 คร้ัง

3 โครงการค่ายร่วมใจกันท าดี อบรมใหค้วามรู้ส่งเสริมกจิกรรม 120,000       ทต.เชียงเครือ กองสวสัดิการฯ

เพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์ส าหรับ พฒันากลุ่มแกนน าเด็กและเยาวชน

เด็กและเยาวชน จ านวน 1 คร้ัง

4 โครงการด้วยรักและหว่งใย จัดกิจกรรมอบรมใหค้วามรู้ผู้สูงอายุ 120,000       ทต.เชียงเครือ กองสวสัดิการฯ

ใส่ใจผู้สูงอายุ ใช้เวลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์

จ านวน 1 คร้ัง

5 โครงการส่งเสรืมและพฒันา จัดกิจกรรมอบรมใหค้วามรู้ผู้สูงอายุ 90,000        ทต.เชียงเครือ กองสวสัดิการฯ

การเรียนรู้ของผู้สูงอายุ ใหม้ีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและ

จิตใจที่ดี จ านวน 1 คร้ัง

พ.ศ.2566
โครงการ

พ.ศ.2565
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

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

5 โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ อบรมใหค้วามรู้ส่งเสริมผู้สูงอายุ 40,000        ทต.เชียงเครือ กองสวสัดิการฯ

และประชาชนใช้เวลาวา่งใหเ้กิด

ประโยชน์ จ านวน 1 คร้ัง

6 โครงการปรับสภาพแวดล้อม ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  - 17 หมู่บา้น กองสวสัดิการฯ

ที่อยู่อาศัยคนพกิาร ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย

คนพกิาร

7 โครงการคัดกรองผู้มีแนวโน้ม ออกเยี่ยมบา้นและใหค้วามรู้   - 17 หมู่บา้น กองสวสัดิการฯ

จะพกิารและออกเยี่ยมบา้น คนพกิารและผู้มีแนวโน้มจะพกิาร

คนพกิาร

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
โครงการ
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ยุทธศาสตรท์ี่  1  การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

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

1 โครงการกีฬานักเรียนสัมพนัธ์ จัดกิจกรรมงานแข่งขันกีฬา 50,000        รร.เทศบาล กองการศึกษา

นักเรียนสัมพนัธ ์จ านวน 1 คร้ัง เชียงเครือ

2 โครงการมหกรรมกีฬาต าบล จัดกิจกรรมงานแข่งขันกีฬาต้านภยั 200,000       รร.ชุมชนเชียงเครือฯ กองการศึกษา

ต้านภยัยาเสพติด ยาเสพติด ประจ าป ีจ านวน 1 คร้ัง

3 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น 255,000       ทต.เชียงเครือ กองการศึกษา

ตามโครงการมหกรรมกีฬา ตามโครงการมหกรรมกีฬาต าบล

ต าบลต้านภยัยาเสพติด ต้านภยัยาเสพติดของหมู่บา้น

17 หมู่บา้นๆ ละ 15,000 บาท

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
โครงการ
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ยุทธศาสตรท์ี่  1  การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

แผนงานงบกลาง

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

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

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ่ายเงินสงคราะหเ์บี้ยยังชีพ 17,700,000   หมู่ 1-17 กองสวสัดิการฯ

ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ต าบล

เชียงเครือ ทั้ง 17 หมู่บา้น

2 เบี้ยยังชีพผู้พกิาร จ่ายเงินสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพ 3,986,400    หมู่ 1-17 กองสวสัดิการฯ

ผู้พกิารในเขตพื้นที่ต าบล

เชียงเครือ ทั้ง 17 หมู่บา้น

3 เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ จ่ายเงินสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพ 96,000        หมู่ 1 - 17 กองสวสัดิการฯ

ผู้ปวุยเอดส์ในเขตพื้นที่ต าบล

เชียงเครือ 

พ.ศ.2566พ.ศ.2565
โครงการ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที ่2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเทีย่ว

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่2  การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเทีย่ว 

ยุทธศาสตรท์ี่  2 การส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรมประเพณทีอ้งถ่ิน

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

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

1 โครงการจัดงานประเพณี จัดกิจกรรมโครงการจัดงาน 100,000       อ่างเก็บน้ า กองการศึกษา

แข่งขันเรือหาปลา ประเพณีแข่งขันเรือหาปลา บา้นหนองหอย 

จ านวน 1 คร้ัง หมู่ 4

2 โครงการจัดงานประเพณี จัดกิจกรรมโครงการจัดงาน 150,000       ตลาดสด กองการศึกษา

แหป่ราสาทผ้ึง แหป่ราสาทผ้ึง จ านวน 1 คร้ัง ทต.เชียงเครือ

3 โครงการสืบสานประเพณีทาง จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีทาง 50,000        วดัในเขตพื้นที่ กองการศึกษา

พระพทุธศาสนา "วนัอาสาฬหบชูา พระพทุธศาสนา "วนัอาสาฬหบชูา ต าบลเชียงเครือ

และประเพณีเข้าพรรษา" และประเพณีเข้าพรรษา"

4 การจัดงานวนัส าคัญทางศาสนา จัดกิจกรรมวนัส าคัญทางศาสนา 10,000        ทต.เชียงเครือ กองการศึกษา

ประเพณีและวฒันธรรม ประเพณีcละวฒันธรรม 

5 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น 170,000       ทต.เชียงเครือ กองการศึกษา

ตามโครงการประเพณีแข่งขัน ตามโครงการประเพณีแข่งขัน

เรือหาปลา เรือหาปลา จ านวน 17หมู่บา้นๆละ

 10,000 บาท

โครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

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

6 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น 255,000       ทต.เชียงเครือ กองการศึกษา

ตามโครงการแหป่ราสาทผ้ึง ตามโครงการแหป่ราสาทผ้ึง

จ านวน 17 หมู่บา้นๆละ 15,000

บาท

โครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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ยุทธศาสตรท์ี่  2 การส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรมประเพณทีอ้งถ่ิน

แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

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

1 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์ ปรับปรุงภมูิทศัน์รอบสระวงัหนิ 499,200       บา้นโพนสวาง กองช่าง

รอบสระวงัหนิเปน็สวนสุขภาพ เปน็สวนสุขภาพ กวา้ง 4.00 เมตร  หมู่ 2

บา้นโพนสวาง หมู่ 2 ยาว 312.00 เมตร หนา 0.10 เมตร 

พื้นที่คอนกรีต 1,248 ตารางเมตร

พร้อมติดต้ังปาูยประชาสัมพนัธ์

โครงการ จ านวน 1 ปาูย

ก่อสร้างตามแบบทต.เชียงเครือ 

เลขที ่46/2566 

โครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที ่1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุสาหกรรมการเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณชิย์

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

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

1 ตลาดนัดน่าซ้ือ 1.พฒันาปรับปรุงสุขลักษณะตลาด 6,000          ตลาดนัด บริเวณ กองสาธารณสุขฯ

ตามมาตรฐานสุขาภบิาลตลาด (สปสช.) ตลาดสดเทศบาล

2.เฝูาระวงัและตรวจสอบคุณภาพ เชียงเครือ

ความปลอดภยัของอาหาร

3.อบรมใหค้วามรู้ด้านสุขาภบิาล

อาหารใหแ้ก่ผู้ประกอบการในตลาด

โครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที ่4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมแบบบรูณาการอย่างสมดลุและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที ่4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  และพลังานแบบบูรณาการอย่างสมดลุและยั่งยืน

ยุทธศาสตรท์ี่  4  การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

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

1 โครงการปอูงกัน ควบคุม รณรงค์ประชาสัมพนัธ ์ใหค้วามรู้ 500,000       หมู่ 1-17 กองสาธารณสุขฯ

การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส แก่ประชาชนในการดูแลปอูงกัน

โคโรนา 2019 (COVID 19) ตนเอง เฝูาระวงัปอูงกันและควบคุม

การแพร่ระบาด(COVID 19) 

2 โครงการรณรงค์ฉีดวคัซีน 1.อบรมฟื้นฟ ูอศป. 126,020       หมู่ 1-17 กองสาธารณสุขฯ

ปอูงกันโรคพษิสุนัขบา้ 2.ส ารวจ/ขึ้นทะเบยีนสุนัขและแมว

2.ฉีดวคัซีนปอูงกันโรคพษิสุนัขบา้

ใหสุ้นัขและแมวต้ังแต่ 2 เดือนขึ้นไป

3 โครงการประชาคมจัดท า ประชุมประชาคม/ยกร่างเทศบญัญัติ 20,000        หมู่ 1-17 กองสาธารณสุขฯ

เทศบญัญัติด้านสาธารณสุข ของทอ้งถิ่นด้านสาธารณสุข

4 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น 340,000       หมู่ 1-17 กองสาธารณสุขฯ

ตามโครงการพระราชด าริ ตามโครงการพระราชด าริ

ด้านสาธารณสุข ด้านสาธารณสุข หมู่บา้นละ

20,000  บาท

พ.ศ.2566พ.ศ.2565
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

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

5 งานควบคุมโรคติดต่อ เฝูาระวงั ปอูงกัน ควบคุมโรคประจ า 100,000       ทต.เชียงเครือ กองสาธารณสุขฯ

ทอ้งถิ่นและโรคอุบติัใหม่

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

ตู้น้ าด่ืมหยอดเหรียญ ตู้น้ าด่ืมหยอดเหรียญ (สปสช.)

2.วเิคราะหคุ์ณภาพน้ าด้านเคมีและ

แบคทเีรีย

7 อาหารปลอดภยัใส่ใจสุขภาพ อบรมผู้ประกอบการและประเมิน 60,000        ทต.เชียงเครือ กองสาธารณสุขฯ

ชุมชน มาตรฐานสุขาภบิาลอาหาร (สปสช.)

8 โครงการใส่ใจเตรียมความพร้อม อบรมส่งเสริมการเตรียมความ 30,000        หมู่ 1-17 กองสาธารณสุขฯ

ก่อนเข้าสู่วยัผู้สูงอายุ  พร้อมก่อนถึงวยัผู้สูงอายุในกลุ่ม (สปสช.) รพ.สต.

อายุ 55 ปี

9 โครงการตรวจคัดกรองมะเร็ง 1.ค้นหาผู้ปวุยโรคมะเร็งปากมดลูก 20,000        หมู่ 1-17 กองสาธารณสุขฯ

ปากมดลูก มะเร็งเต้านม และมะเร็งเต้านมในระยะเร่ิมแรก (สปสช.) รพ.สต.

2.ใหค้วามรู้เร่ืองโรคมะเร็งปากมดลูก

10 โครงการการปูองกนัและแกไ้ข 1.ค้นหาผู้ทีส่งสัยวัณโรคใน 20,000        หมู่ 1-17 กองสาธารณสุขฯ

ปัญหาวัณโรคเชิงรุก กลุ่มเส่ียงในชุมชม (สปสช.) รพ.สต.

2.ส่งต่อผู้ที่สงสัยวณัโรครับการรักษา

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
โครงการ
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

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

11 โครงการพฒันาคุณภาพ จัดอบรมส่งเสริมและสนับสนุนให้ 30,000        หมู่ 1-17 กองสาธารณสุขฯ

งานอนามัยแม่และเด็ก หญิงต้ังครรภต์ลอดจนมารดาและ (สปสช.) รพ.สต.

ทารกได้รับบริการดูและสุขภาพ

โดยแกนน าแม่และเด็กในชุมชน

12 โครงการปูองกนัและแกไ้ข จัดกิจกรรมอบรมใหค้วามรู้

 30,000        17 หมู่บา้น กองสาธารณสุขฯ

ปญัหาโรคพยาธใิบไม้ตับและ ประชาชนกลุ่มเส่ียงเกี่ยวกับ (สปสช.) รพ.สต.

มะเร็งทอ่น้ าดี โรคพยาธใิบไม้ตับและมะเร็งทอ่น้ าดี

13 โครงการสมุนไพรไทย จดัอบรมสร้างองค์ความรู้เร่ือง 30,000        หมู่ 1-17 กองสาธารณสุขฯ

สร้างเสริมสุขภาพดี วถิีชุมชน สมุนไพรเพื่อรักษาโรคในการดูแล (สปสช.) รพ.สต.

สุขภาพแบบแพทย์แผนไทย

จ านวน 1 คร้ัง

14 โครงการพฒันาเครือข่ายระบบ 1.วเิคราะหส์ถานการณ์ปญัหา 20,000        หมู่ 1-17 กองสาธารณสุขฯ

งานสุขภาพจิตและจิตเวช การฆ่าตัวตายในเขตรับผิดชอบ (สปสช.) รพ.สต.

เพื่อปอูงกันการฆ่าตัวตาย 2.การวางแผนการด าเนินงาน

เชิงปอูงกันในกลุ่มเส่ียง

3.เพื่อพฒันาระบบการค้นหา 

การดูแล การติดตามและการเฝูา

ระวงัผู้ที่เส่ียงต่อการท าร้ายตนเอง 

โครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

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

15 โครงการหนูน้อยฟนัดีที่ จัดกิจกรรม/อบรม เสริมสร้างให้ 20,000        ศพด.ในสังกัด กองสาธารณสุขฯ

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ความรู้ครูผู้ดูแลเด็ก แลผู้ปกครอง  (สปสช.) รพ.สต.

มีทกัษะ และความรู้ ในการดูแล
สุขภาพช่องปากได้อย่างถูกต้อง

16 โครงการส่งเสริม ปอูงกัน และ จัดกิจกรรมอบรมใหค้วามรู้ 30,000        รร.ในเขต กองสาธารณสุขฯ

แก้ไขปญัหาโรคฟนัผุใน ในนักเรียนในการดูแลสุขภาพ (สปสช.) ต าบลเชียงเครือ รพ.สต.

เด็กนักเรียนประถมศึกษา ช่องปากได้อย่างถูกต้อง

17 โครงการ ใส่ใจสุขภาพ จัดกิจกรรมอบรมใหค้วามรู้กลุ่มเส่ียง 30,000        หมู่ 1-17 กองสาธารณสุขฯ

หา่งไกลโรคเบาหวาน ความดัน โรคเบาหวานและความดันโลหติ (สปสช.) รพ.สต.

โลหติสูง สูง การปรับเปล่ียนพฤติกรรม

สุขภาพ

18 โครงการจัดบริการดูแลระยะ ใหบ้ริการดูแลระยะยาวส าหรับ 80,000        หมู่ 1-17 กองสาธารณสุขฯ

ยาวส าหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพงิ ผู้ปวุยที่ภาวะพึ่งพงิ (สปสช.) รพ.สต.

19 โครงการเฝูาระวงัและควบคุม จัดอบรม/กิจกรรม ใหค้วามรู้ 20,000        หมู่ 1-17 กองสาธารณสุขฯ

โรคติดต่อ เฝูาระวงั ปอูงกันและควบคุม (สปสช.) รพ.สต.

การระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่

20 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรม จัดอบรม/กิจกรรม สร้างความรู้ 20,000        หมู่ 1-17 กองสาธารณสุขฯ

ปอูงกันโรค ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับ (สปสช.) รพ.สต.

เปล่ียนพฤติกรรมปอูงกันโรคด้วย 

3อ 2ส

โครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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ยุทธศาสตรท์ี่  4  การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

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

1 โครงการปลูกต้นไม้ประจ าปี จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้โครงการเฉลิม 30,000        พื้นที่สาธารณะ ส านักปลัด

ของชาติคืนธรรมชาติสู่ทอ้งถิ่น พระเกียรติหรือสนับสนุนโครงการ ต าบลเชียงเครือ

เฉลิมพระเกียรติ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ

2 โครงกการอนุรักษพ์นัธกุรรมพชื จัดกิจกรรมตามโครงการอนุรักษ์ 30,000        พื้นที่ปาุชุมชน ส านักปลัด

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ พนัธกุรรมอันเนื่องมาจากพระราช  -บา้นโคกสวา่ง

ด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า  -บา้นโนนเบญ็

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี หรือสนับสนุน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราช

ด าริ

3 โครงการก าจัดผักตบชวา วชัพชื จัดกิจกรรมรณรงค์ก าจัดวชัพชื 30,000        พื้นที่บริเวณ ส านักปลัด

และสนุ่นในหนองหาร บริเวรณรอบหนองหาร รอบหนองหาร

จ านวน 1 คร้ัง

4 โครงการประชาชนต าบล จัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตส านึกและ 30,000        หมู่ 1-17 กองสาธารณสุขฯ

เชียงเครือร่วมใจรักษส่ิ์งแวดล้อม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการร่วมจัดการทรัพยากร

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

โครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

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

5 โครงการพฒันาชุมชนต้นแบบ จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม 50,000        หมู่ 1-17 กองสาธารณสุขฯ

ในการจัดการทรัพยากร และมีความพร้อมในการยกระดับ

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การท างานใหเ้ปน็แหล่งเรียนรู้

ชุมชนต้นแบบหรือเปน็แบบอย่าง

ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

โครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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ยุทธศาสตรท์ี่  4  การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แผนงานงบกลาง

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

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

1 สมทบกองทนุหลักประกัน จ่ายเงินสมทบกองทนุหลักประกัน 387,360       ทต.เชียงเครือ กองสาธารณสุขฯ

สุขภาพระดับทอ้งถิ่น สุขภาพต าบล จ านวน 1 คร้ัง

โครงการ
พ.ศ.2566พ.ศ.2565
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ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที ่5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่5  การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ยุทธศาสตรท์ี่  5  การบรหิารจัดการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง

แผนงานบรหิารงานทั่วไป

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

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

1 โครงการเทศบาลเชียงเครือสัญจร จัดอบรมใหค้วามรู้ในภารกิจกงาน  100,000       ทต.เชียงเครือ ส านักปลัด

พบประชาชน อ านาจหน้าที่แก่ประชาชนต าบล

เชียงเครือ จ านวน 1 คร้ัง

2 โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม จัดอบรมใหค้วามรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 20,000        ทต.เชียงเครือ ส านักปลัด

ศักยภาพอาสาสมัครฝุายทะเบยีน การปฏบิติัตามกฎหมายทะเบยีน

ประจ าหมู่บา้น ราษฎรและบตัรประจ าตัว

ประชาชน จ านวน 1 คร้ัง

3 โครงการฝึกอบรมสัมมนา จัดฝึกอบรมสัมมนาตามโครงการฯ 300,000       ทต.เชียงเครือ ส านักปลัด

เชิงปฏบิติัการและศึกษาดูงาน จ านวน 1 คร้ัง

การพฒันาปรับเปล่ียนนโยบาย
สู่การบริหารของคณะผู้บริหาร 

สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล

พนักงานจ้าง

4 โครงการเลือกต้ังสมาชิกสภา เลือกต้ังสมาชิกสภาทอ้งถิ่น 200,000       ทต.เชียงเครือ ส านักปลัด

ทอ้งถิ่นหรือผู้บริหารทอ้งถิ่น หรือผู้บริหารทอ้งถิ่น

พ.ศ.2565
โครงการ

พ.ศ.2566
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

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

5 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จัดฝึกอบรมใหค้วามรู้ส่งเสริม 30,000        ทต.เชียงเครือ ส านักปลัด

จริยธรรมบคุลากรของเทศบาล คุณธรรมจริยธรรมตามโครงการฯ

ต าบลเชียงเครือ จ านวน 1 คร้ัง

6 โครงการประชาคมทอ้งถิ่น จัดประชาคมในการจัดท าแผนพฒันา 40,000        ทต.เชียงเครือ ส านักปลัด

ทอ้งถิ่นฯ ทั้ง 17 หมู่บา้น และ

ประชุมคณะกรรมการตามระเบยีบ 

หนังสือส่ังการที่เกี่ยวข้อง

7 โครงการอบรมใหค้วามรู้และ อบรมใหค้วามรู้และสร้างความ 13,900        ทต.เชียงเครือ กองคลัง

สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ เข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ข

การจัดเก็บรายได้ของทอ้งถิ่น ของทอ้งถิ่น 1 คร้ัง

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
โครงการ

25



ยุทธศาสตรท์ี่  5  การบรหิารจัดการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

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

1 โครงการชุมชนน่าอยู่ปลอดภยั จัดกิจกรรมอบรมตามโครงการฯ 20,000        ทต.เชียงเครือ ส านักปลัด

หา่งไกลอาชญากรรมและ จ านวน 2 รุ่น

ยาเสพติด

2 โครงการช่วยเหลือประชาชน ใหค้วามช่วยเหลือประชาชนทั้ง 500,000       ทต.เชียงเครือ ส านักปลัด

ตามอ านาจหน้าที่ ด้kนสาธารณภยั การส่งเสริมพฒันา

คุณภาพชีวติ โรคติดต่อ หรือ

โรคระบาด 

3 โครงการประชุมอบรมและ จัดประชุมอบรมและสัมมนาสมาชิก 30,000        ทต.เชียงเครือ ส านักปลัด

สัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพสมาชิก อาสาสมัครปอูงกันภยัฝุายพลเรือน

อาสาสมัครปอูงกันภยั (อปพร.) 3 คร้ัง

ฝุายพลเรือน(อปพร.)

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

ทางถนน รักษาความเรียบร้อยบนทอ้งถนน

ในช่วงเทศกาลปใีหม่และสงกรานต์

หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง

5 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสา จัดอบรมทบทวนใหค้วามรู้ตาม 198,000       ศูนย์ ปภ.เขต 7 ส านักปลัด

สมัครปอูงกันภยัฝุายพลเรือน โครงการฯ จ านวน 1 คร้ัง ทต.เชียงเครือ

(อปพร.)

พ.ศ.2566พ.ศ.2565
โครงการ
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

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

6 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร จัดฝึกอบรมอาสาสมัครปอูงกันภยั 218,000       ศูนย์ ปภ.เขต 7 ส านักปลัด

ปอูงกันภยัฝุายพลเรือน(อปพร.) ฝุายพลเรือน(อปพร.) 1 คร้ัง ทต.เชียงเครือ

7 โครงการบริหารจัดการศูนย์กลาง อุดหนุนเทศบาลต าบลดงมะไฟ 10,000        ทต.ดงมะไฟ ส านักปลัด

ปฏบิติัการร่วมในการช่วยเหลือ ตามโครงการฯ

ประชาชน

8 โครงการปอูงกันอุบติัเหตุ จัดกิจกรรม/อบรมใหค้วามรู้ 20,000        ทต.เชียงเครือ กองสาธารณสุขฯ

บนทอ้งถนนสร้างความปลอดภยั การปอูงกันอุบติัเหตุในชุมชน (สปสช.)

วนิัยจราจร  สร้างจิตส านึกในการ

ใช้รถใช้ถนน จ านวน 1 คร้ัง

โครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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ยุทธศาสตรท์ี่  5  การบรหิารจัดการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง

แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

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

1 อุดหนุนส านักงานการไฟฟาู อุดหนุนส านักงานการไฟฟาู 100,000       บา้นเชียงเครือ กองช่าง

ส่วนภมูิภาค จังหวดัสกลนคร ส่วนภมูิภาค จังหวดัสกลนคร หมู่ 1

ในการขยายเขตไฟฟาูเพื่อการเกษตร 

บา้นเชียงเครือวดัใหญ่ หมู่ 1    

ซอยนาหอ้งม่วงเชื่อมถนนม.เกษตรฯ

ระยะทาง 300 เมตร

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
โครงการ

พ.ศ.2566
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ยุทธศาสตรท์ี่  5  การบรหิารจัดการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

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

1 ติดต้ังและขยายไฟฟาูแสงสวา่ง ติดต้ังและขยายไฟฟาูแสงสวา่ง 200,000       หมู่ 1,5,9,13 กองช่าง

สาธารณะ ภายในหมู่บา้น สาธารณะ ภายในหมู่บา้นดังนี้

หมู่ 1-17  -บา้นเชียงเครือ หมู่ 1

 -บา้นดอนเชียงคูณ หมู่ 5

 -บา้นโคกสวา่ง หมู่ 9

 -บา้นดอนเชียงบานใหญ่ หมู่ 13

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างถนน คสล. สายรอบ   374,000       บา้นโคกสวา่ง กองช่าง

บา้นโคกสวา่ง หมู่ 9 หมู่บา้น ผิวจราจรกวา้ง 4.00เมตร  หมู่ 9

สายรอบหมู่บา้น ยาว 125.00เมตร พื้นที่คสล. 500 

ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50

เมตร พร้อมวางทอ่ระบายน้ า คสล.

(มอก.ชั้น 3) ขนาด Ø 0.40x1.00 

เมตรเมตร จ านวน 1 แถวๆละ 6 ทอ่น 

รวมทอ่ 6 ทอ่น ติดต้ังปาูยประชา

สัมพนัธโ์ครงการ จ านวน 1 ปาูย 

ก่อสร้างตามแบบเทศบาลต าบล

เชียงเครือ เลขที ่23/2566

พ.ศ.2566
โครงการ

พ.ศ.2565
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

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

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างถนนคสล.สายบา้นโคกสวา่ง 500,000       บา้นโคกสวา่ง กองช่าง

บา้นโคกสวา่ง หมู่ที่ 9 สายบา้นโคกสวา่ง-รร.บา้นหนอง    หมู่ 9
สายบา้นโคกสวา่ง- บวัสร้าง ผิวจราจรกวา้ง 4.00เมตร 

รร.บา้นหนองบวัสร้าง ยาว 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

พื้นที่คสล. 680 ตารางเมตร ลงลูกรัง

ไหล่ทางข้างละ 0.50เมตร พร้อม

ติดต้ังปาูยประชาสัมพนัธโ์ครงการ

จ านวน 1 ปาูย ก่อสร้างตามแบบ

ทต.เชียงเครือ เลขที ่12/2566

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บา้น 290,000       บา้นเชียงเครือ กองช่าง

ภายในหมู่บา้น ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร ยาว หมู่ 1

บา้นเชียงเครือ หมู่ 1 137.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

พื้นที ่411 ตารางเมตร ลูกรังไหล่ทาง

ข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดต้ัง

ปาูยประชาสัมพนัธโ์ครงการ จ านวน 

1 ปาูย ก่อสร้างตามแบบจ านวน 1 ปาูย ก่อสร้างตามแบบ

ทต.เชียงเครือเลขที ่50/2566 

โครงการ
พ.ศ.2565พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

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

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ก่อสร้างถนน คสล.สายข้างครัว 94,000        บา้นเชียงเครือ กองช่าง

บา้นเชียงเครือ หมู่ 1

บา้นสวน ผิวจราจรกวา้ง 3.00เมตร

 พื้นที ่135 ตารางเมตร หมู่ 1

สายข้างครัวบา้นสวน ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

พื้นที ่135 ตารางเมตร

ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร 

พร้อมติดต้ังปาูยประชา

สัมพนัธโ์ครงการ จ านวน 1 ปาูย 

ก่อสร้างตามแบบทต.เชียงเครือ

เลขที ่51/2566

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างถนน คสล.สายข้างวดั 500,000       บา้นเชียงเครือ กองช่าง

บา้นเชียงเครือวดัใหญ่ หมู่ที่ 14 โพธิช์ัย(ถนนฝึกสอนวทิยา) หมู่ 14

สายข้างวดัโพธิช์ัย(ถนนฝึกสอน ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 

วทิยา) ยาว 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

พื้นที่ คสล. 680 ตารางเมตร

ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

พร้อมติดต้ังปาูยประชาสัมพนัธ์

โครงการ จ านวน 1 ปาูย 

ก่อสร้างตามแบบ ทต.เชียงเครือ 

เลขที ่18/2566 

พ.ศ.2565พ.ศ.2565
โครงการ

พ.ศ.2566
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

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

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ก่อสร้างถนน คสล. สายเรียบคลอง 334,000       บา้นดอนเชียงคูณ กองช่าง

บา้นดอนเชียงคูณ หมู่ 5 ชลประทาน ผิวจราจรกวา้ง  หมู่ 5

ถนนสายเรียบคลองชลประทาน 3.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร 

หนา 0.15เมตร พื้นที่ คสล. 450 

ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ

 0.25 เมตร พร้อมติดต้ังปาูยประชา

สัมพนัธโ์ครงการ จ านวน 1 ปาูย

ก่อสร้างตามแบบทต.เชียงเครือ

เลขที ่5/2566

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ก่อสร้างถนน คสล. สายข้างวดั 364,000       บา้นดอนเชียง กองช่าง

บา้นดอนเชียงบานใหญ่ หมู่ 13 โพธิศ์รี ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร บานใหญ่ หมู่ 13

สายข้างวดัโพธิศ์รี ยาว 124.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

พื้นที่ คสล. 496 ตารางเมตร

ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 

พร้อมติดต้ังปาูยประชาสัมพนัธ์

โครงการ จ านวน 1 ปาูย

ก่อสร้างตามแบบทต.เชียงเครือ 

เลขที ่17/2566

โครงการ
พ.ศ.2566พ.ศ.2565
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
9 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ก่อสร้างถนน คสล. สายหนองหนัง   500,000       บา้นทุ่งมน กองช่าง

บา้นทุ่งมน หมู่ 8 เชื่อม บา้นโคกสวา่ง หมู่ 9 หมู่ 8   

ถนนสายหนองหนัง เชื่อม ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร 

บา้นโคกสวา่ง หมู่ 9 ยาว 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

พื้นที่ คสล. 680 ตารางเมตร

ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร

พร้อมวางทอ่ระบายน้ า คสล.

(มอก.ชั้น 3)ขนาดø 0.40x1.00 

เมตร จ านวน 1 แถวๆละ 5 ทอ่น

รวมทอ่ 5 ทอ่น ติดต้ังปาูยประชา

สัมพนัธโ์ครงการ จ านวน 1 ปาูย 

ก่อสร้างตามแบบทต.เชียงเครือ 

เลขที่ 11/2566

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บา้น  315,000       บา้นทุ่งมน กองช่าง

ภายในหมู่บา้น ผิวจราจรกวา้ง 3.50 เมตร หมู่ 7 

บา้นทุ่งมน หมู่ที่ 8 ยาว 129.00 เมตรหนา 0.15 เมตร

พื้นที่ คสล. 451.50 ตารางเมตร 

ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร 

พร้อมติดต้ังปาูยประชาสัมพนัธ์

โครงการ จ านวน 1 ปาูย ก่อสร้าง

ก่อสร้างตามแบบ ทต.เชียงเครือ 

เลขที ่10/2566

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
โครงการ
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ล าดับ 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. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ก่อสร้างถนน คสล. สายรอบวดั 315,000       บา้นทุ่งมนพฒันา กองช่าง

บา้นทุ่งมนพฒันา หมู่ 15 นักบญุกาทรรีนา ผิวจราจรกวา้ง  หมู่ 15 

ถนนสายรอบวดันักบญุกาทารีนา 4.00 เมตร ยาว 106 เมตร หนา 

0.15 เมตร พื้นที่คสล. 424 ตารางเมตร 

ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร 

พร้อมวางทอ่ระบายน้ าคสล.(มอก.

ชั้น 3)ขนาด Ø  0.40x1.00 เมตร 

จ านวน 1 แถวๆ ละ 4 ทอ่น 

รวมทอ่ 4 ทอ่น ติดต้ังปาูยประชา

สัมพนัธโ์ครงการ จ านวน 1 ปาูย 

ก่อสร้างตามแบบทต.เชียงเครือ

เลขที่ 20/2566

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ก่อสร้างถนน คสล. สายหลังวดั 380,800       บา้นทุ่งมนพฒันา กองช่าง

บา้นทุ่งมนพฒันา หมู่ 15 นักบญุทาการีนา  ผิวจราจรกวา้ง หมู่ 15

สายหลังวดันักบญุกาทารีนา 4.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร พื้นที่ คสล 520 

ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.25

เมตร พร้อมติดต้ังปาูยประชาสัมพนัธ์

โครงการ จ านวน 1 ปาูย 

ก่อสร้างตามแบบ ทต.เชียงเครือ

เลขที่ 19/2566

พ.ศ.2566พ.ศ.2565
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ล าดับ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

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

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ก่อสร้างถนน คสล.สายโนนดินแดง 500,000       บา้นนาค าไฮ กองช่าง

บา้นนาค าไฮ หมู่ 10  ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาว หมู่ 10

สายโนนดินแดง 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

พื้นที่ คสล. 680 ตารางเมตร 

ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร 

พร้อมติดต้ังปาูยประชาสัมพนัธ์

โครงการ จ านวน 1 ปาูย

ก่อสร้างตามแบบ ทต.เชียงเครือ

เลขที่ 13/2566

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ก่อสร้างถนน คสล.สายหนองกุงเสือ 500,000       บ้านดอนเชียงบาน กองช่าง

บา้นโนนเบญ็ หมู่ 11  -ตัสไก่สด ผิวจราจรกวา้ง 4.00เมตร น้อย หมู่ 3 

สายหนองกุงเสือ-ตัสไก่สด ยาว 170.00เมตร หนา 0.15เมตร 

พื้นที่ คสล. 680 ตารางเมตร

ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

พร้อมติดต้ังปาูยประชาสัมพนัธ์

โครงการ จ านวน 1 ปาูย

ก่อสร้างตามแบบ ทต.เชียงเครือ

เลขที่ 14/2566

พ.ศ.2566พ.ศ.2565
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

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

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ก่อสร้างถนนคสล.สายคุ้มวดัซอย 3 448,000       บา้นโนนศาลา กองช่าง

บา้นโนนศาลา หมู่ 12 ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาว  หมู่ 12 

ถนนสายคุ้มวดัซอย 3 154.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

พื้นที่ คสล. 616 ตารางเมตร

ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.15 เมตร 

พร้อมติดต้ังปาูยประชาสัมพนัธ์

โครงการ จ านวน 1 ปาูย

ก่อสร้างตามแบบ ทต.เชียงเครือ

เลขที่ 16/2566

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยคุ้มกลาง  205,000       บ้านโนนศาลา กองช่าง

บา้นโนนศาลา หมู่ 12 พัฒนา ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หมู่ 12

ถนนสายซอยคุ้มกลางพฒันา ยาว 98.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

พื้นที่ คสล. 294 ตารางเมตร

ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.15เมตร

พร้อมติดต้ังปาูยประชาสัมพนัธ์

โครงการ จ านวน 1 ปาูย

ก่อสร้างตามแบบ ทต.เชียงเครือ

เลขที่ 15/2566

พ.ศ.2566พ.ศ.2565
โครงการโครงการ
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

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

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ก่อสร้างถนน คสล. สายวงัถ้ า 500,000       บา้นปาุหวา้น กองช่าง

บา้นปาุหวา้น หมู่ 7 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  หมู่ 7

สายวงัถ้ า ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร 

พื้นที่ คสล. 680 ตารางเมตร

ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.15 เมตร

พร้อมติดต้ังปาูยประชาสัมพนัธ์

โครงการ จ านวน 1 ปาูย

ก่อสร้างตามแบบ ทต.เชียงเครือ

เลขที่ 8/2566

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ก่อสร้างถนน คสล. สายวงัหนิ        500,000 บา้นโพนสวาง กองช่าง

บา้นโพนสวาง หมู่ที่ 2 เชือ่ม ถนน อบจ. ผิวจราจรกว้าง  หมู่ 2

ถนนสายวงัหนิ เชื่อม ถนน อบจ. 5.00 เมตร ยาว 139.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร พื้นที่ คสล. 695

ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ข้างละ 

0.50 เมตร พร้อมติดต้ังปาูยประชา

สัมพนัธโ์ครงการ จ านวน 1 ปาูย

ก่อสร้างตามแบบ ทต.เชียงเครือ

เลขที่ 2/2566

พ.ศ.2566
โครงการ

พ.ศ.2565
โครงการ
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

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

19 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ก่อสร้างถนน คสล.สายโนนสมบรูณ์ 500,000       บา้นโพนสวาง กองช่าง

บา้นโพนสวาง หมู่ 2 เชื่อม บา้นโนนเบญ็ หมู่ 11 หมู่ 2

สายโนนสมบรูณ์ เชื่อม ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 

บา้นโนนเบญ็ หมู่ 11 139.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

พื้นที่ คสล. 695 ตารางเมตร 

ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร

พร้อมติดต้ังปาูยประชาสัมพนัธ์

โครงการ จ านวน 1 ปาูย

ก่อสร้างตามแบบ ทต.เชียงเครือ

เลขที่ 3/2566

20 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ก่อสร้างถนน คสล.สายดอนปาูฮ่ัง 500,000       บา้นหนองสนม กองช่าง

บา้นหนองสนม หมู่ 6 ผิวจราจรกวา้ง 3.50 เมตร หมู่ 6

สายดอนปาูฮ่ัง ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

พื้นที่ คสล. 700 ตารางเมตร 

ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร

พร้อมวางทอ่ระบายน้ า คสล.

(มอก.ชั้น3)ขนาดØ 0.40x1.00เมตร

จ านวน 2 แถวๆละ 5 ทอ่น รวมทอ่

10 ทอ่น  ติดต้ังปาูยประชาสัมพนัธ์

โครงการจ านวน 1 ปาูย

ก่อสร้างตามแบบ ทต.เชียงเครือ

เลขที่ 6/2566 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
โครงการ
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

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

21 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างถนน คสล.สายหลังวดัปาุฯ 500,000       บา้นหนองหอย กองช่าง

บา้นหนองหอยใหม่ หมู่ 17  -บา้นโคกเลาะ ผิวจราจรกวา้ง  ใหม่ หมู่ 17

สายหลังวดัปาุฯ-บา้นโคกเลาะ 4.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร พื้นที่ คสล. 

680 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทาง

ข้างละ 0.50 เมตร พร้อมวางทอ่

ระบายน้ าคสล.(มอก.ชั้น3)ขนาดØ
0.40x1.00เมตร จ านวน1แถวๆละ

6 ทอ่น รวมทอ่ 6 ทอ่น 

ติดต้ังปาูยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 

จ านวน 1 ปาูย ก่อสร้างตามแบบ

ทต.เชียงเครือ เลขที่ 22/2566

22 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างถนน คสล.สายเชื่อมต าบล 500,000       บา้นทุ่งมน กองช่าง

บา้นทุ่งมน หมู่ 8 ทา่แร่ ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร  หมู่ 8

เชื่อม ต าบลทา่แร่ ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร 

พื้นที่ คสล. 680 ตารางเมตร 

ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 

พร้อมติดต้ังปาูยประชาสัมพนัธ์

โครงการ จ านวน 1 ปาูย  

ก่อสร้างตามแบบทต.เชียงเครือ 

เลขที่ 9/2566

พ.ศ.2566
โครงการ

พ.ศ.2565
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

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

23 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างถนน คสล.สายรอบอ่าง 500,000       บา้นหนองหอย กองช่าง

บา้นหนองหอย  หมู่ 4 หนองหอย ผิวจราจรกวา้ง3.00เมตร  หมู่ 4

สายรอบอ่างหนองหอย ยาว 237.00 เมตร หนา 0.15เมตร 

พื้นที่ คสล. 711 ตารางเมตร 

ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.15 เมตร

พร้อมวางทอ่ระบายน้ า คสล. 

(มอก.ชั้น3)ขนาดØ  0.40x1.00เมตร 

จ านวน 1 แถวๆละ 4 ทอ่น รวมทอ่ 

4 ทอ่น ติดต้ังปาูยประชาสัมพนัธ์

โครงการ จ านวน 1 ปาูยก่อสร้างตามแบบทต.เชียงเครือ 

เลขที ่4/2566

เลขที่ 4/2566

24 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน้ า ก่อสร้างทอ่ระบายน้ าพร้อมบอ่พกั 333,000       บา้นโนนศาลา กองช่าง

พร้อมบอ่พกั คสล . คสล. สายข้างโรงเรียน ขนาด Ø หมู่ 12

บา้นโนนศาลา หมู่ 12 0.30x1.00 เมตรจ านวน 208 ทอ่น 

สายข้างโรงเรียน พร้อมบอ่พกัคสล.ขนาด 0.80x0.80

เมตร จ านวน 25 บอ่ พร้อมติดต้ัง

ปาูยสัมพนัธโ์ครงการจ านวน 1 ปาูย  

ก่อสร้างตามแบบทต.เชียงเครือ 

เลขที่ 28/2566 

พ.ศ.2566
โครงการ

พ.ศ.2565
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

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

25 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน้ า ก่อสร้างทอ่ระบายน้ าพร้อมบอ่พกั 199,000       บา้นหนองหอย กองช่าง

พร้อมบอ่พกั คสล . ภายในหมู่บา้น ภายในหมู่บา้น ขนาดØ  0.30x1.00   หมู่ 4

บา้นหนองหอย หมู่ 4 เมตร จ านวน 99 ทอ่น พร้อม

บอ่พกั คสล. 0.80x0.80 เมตร 

พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก จ านวน 

10 บอ่ พร้อมติดต้ังปาูยประชา

สัมพนัธโ์ครงการ จ านวน 1 ปาูย

ก่อสร้างตามแบบทต.เชียงเครือ 

เลขที่ 52/2566 

26 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน้ า ก่อสร้างทอ่ระบายน้ าพร้อมบอ่พกั 496,000       บา้นปาุหวา้น กองช่าง

พร้อมบอ่พกั คสล . ภายในหมู่บา้น ภายในหมู่บา้น ขนาดØ  0.40x1.00   หมู่ 7

บา้นปาุหวา้น หมู่ 7 เมตร จ านวน 252 ทอ่น พร้อม

บอ่พกั คสล. 0.80x0.80 เมตร 

จ านวน 30 บอ่ พร้อมติดต้ัง

ปาูยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 

จ านวน 1 ปาูย ก่อสร้างตามแบบ

ทต.เชียงเครือ เลขที่ 27/2566 

พ.ศ.2566
โครงการ

พ.ศ.2565
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

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

27 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า ก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล. 420,000       บา้นหนองหอย กองช่าง

คสล. บา้นหนองหอย หมู่ 4 หลังวดับวัศรี ขนาดกวา้ง 0.40 เมตร หมู่ 4

หลังวดับวัศรี ยาว 300 เมตร ลึก 0.40 เมตร

พร้อมติดต้ังปาูยประชาสัมพนัธ์

โครงการ จ านวน 1 ปาูย

ก่อสร้างตามแบบทต.เชียงเครือ 

เลขที่ 26/2566

28 โครงการขยายเขตเสียงตามสาย ขยายเขตเสียงตามสาย 100,000       บ้านหนองหอยใหม่ กองช่าง

บา้นหนองหอยใหม่ หมู่ที่ 17 จากวดัปาุฯ-สายคลองชลประทาน หมู่ 17

จากวดัปาุฯ-สายคลอง พร้อมติดต้ังปาูยประชาสัมพนัธ์

ชลประทาน โครงการ จ านวน 1 ปาูย 

ก่อสร้างตามแบบทต.เชียงเครือ 

เลขที่ 31/2566 

29 โครงการขยายผิวจราจร ขยายผิวจราจรถนน คสล. 240,000       บา้นหนองสนม กองช่าง

ถนน คสล.บา้นหนองสนม หมู่ 6

สายกลางหมู่บา้น ผิวจราจรกวา้ง 

0.50 เมตร  หมู่ 6

สายกลางหมู่บา้น 0.50 เมตร ยาว 610 เมตร 

หนา 0.15 เมตร พื้นที่ คสล.  

305 ตารางเมตร พร้อมติดต้ัง

ปาูยประชาสัมพนัธโ์ครงการ 

จ านวน 1 ปาูย ก่อสร้างตามแบบ

ทต.เชียงเครือ เลขที่ 7/2566

โครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

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

30 โครงการติดต้ังปาูยชื่อถนน, ติดต้ังปาูยชื่อถนน,ปาูยเส้นทาง  100,000       บา้นดอนเชียง กองช่าง

ปาูยเส้นทางหมู่บา้น หมู่บา้น ทรงลายกนก ขนาด  บานน้อย หมู่ 3

บา้นดอนเชียงบานน้อย หมู่ 3 25X75 เซนติเมตร ชุดขาพร้อม

อุปกรณ์ จ านวน 8 ปาูย 

ก่อสร้างตามแบบทต.เชียงเครือ

 เลขที ่30/2566

31 โครงการติดต้ังปาูยชื่อถนน, ติดต้ังปาูยชื่อถนน,ปาูยเส้นทาง  100,000       บา้นเชียงเครือ กองช่าง

ปาูยเส้นทางหมู่บา้น หมู่บา้น ทรงลายกนก ขนาด  หมู่ 1

บา้นเชียงเครือ หมู่ 1 25X75 เซนติเมตร ชุดขาพร้อม

อุปกรณ์ จ านวน 8 ปาูย 

ก่อสร้างตามแบบทต.เชียงเครือ

เลขที ่39/2566

32 โครงการปรับปรุงถนน คสล. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  500,000       บา้นเชียงเครือ กองช่าง

โดยเสริมผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก โดยเสริมผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก หมู่ 1

คอนกรีต บา้นเชียงเครือ หมู่ 1 คอนกรีต สายกลางหมู่บา้น

สายกลางหมู่บา้น ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร

ยาว 206.00 เมตร 

หนา 0.04 เมตร พื้นที่ผิวจราจร

1,030 ตารางเมตร พร้อมติดต้ัง

ปาูยประชาสัมพนัธโ์ครงการ

จ านวน 1 ปาูย ก่อสร้างตามแบบ

ทต.เชียงเครือเลขที ่1/2566

โครงการ
พ.ศ.2566พ.ศ.2565
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

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

33 โครงการปรับปรุงถนน คสล. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  500,000       บา้นทุ่งพฒันา กองช่าง

โดยเสริมผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก โดยเสริมผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก หมู่ 16

คอนกรีต บา้นทุ่งพฒันา หมู่ 16 คอนกรีต ผิวจราจรกวา้ง 5.00เมตร

ยาว 206.00 เมตร หนา 0.04เมตร 

พื้นที่ผิวจราจร 1,030 ตารางเมตร

พร้อมติดต้ังปาูยประชาสัมพนัธ์

โครงการ จ านวน 1 ปาูย

ก่อสร้างตามแบบ ทต.เชียงเครือ

เลขที่ 21/2566

34 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ปรับปรุงถนนลูกรังสามแยก 100,000       บา้นโนนเบญ็ กองช่าง

บา้นโนนเบญ็ หมู่ 11 บา้นโนนเบญ็-บะกอก ผิวจราจร หมู่ 11

สามแยกบา้นโนนเบญ็-บะกอก กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 1,100 เมตร 

พื้นที ่3,300 ตารางเมตร 

พร้อมติดต้ังปาูยประชาสัมพนัธ์

โครงการ จ านวน 1 ปาูย

ก่อสร้างตามแบบ ทต.เชียงเครือ

เลขที่ 24/2566

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
โครงการ
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

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

35 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บา้น 100,000       บา้นหนองหอย กองช่าง

ภายในหมู่บา้น ผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร ใหม่ หมู่ 11

บา้นหนองหอยใหม่ หมู่ 17 ยาว 1,100 เมตร พื้นที ่3,300 

ตารางเมตร พร้อมติดต้ังปาูยประชา

โครงการ  จ านวน 1 ปาูย

ก่อสร้างตามแบบ ทต.เชียงเครือ

เลขที่ 25/2566

36 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ า ก่อสร้างฝายชะลอน้ าล าหว้ยม่วง 300,000       บา้นโคกสวา่ง กองช่าง

ล าหว้ยม่วง บา้นโคกสวา่ง หมู่ 9 ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร สันฝายสูง  หมู่ 9

1.00 เมตร ผนังข้างสูง 2.50 เมตร

พร้อมติดต้ังปาูยประชาสัมพนัธ์

โครงการ จ านวน 1 ปาูย

ก่อสร้างตามแบบก่อสร้างฝายน้ าล้น 

มข.2527 และก่อสร้างตามแบบ

ทต.เชียงเครือ เลขที ่37/2566 

37 โครงการขยายเขตระบบประปา ขยายเขตระบบประปาหมู่บา้น 326,000       บา้นหนองหอย กองช่าง

หมู่บา้น บา้นหนองหอย หมู่ 4 โดยการวางทอ่ พวีซีี(PVC) ขนาด หมู่ 4

เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว พร้อม

อุปกรณ์ ระยะทาง 3,500 เมตร 

พร้อมติดต้ังปาูยประชาสัมพนัธ์

โครงการ จ านวน 1 ปาูย

ก่อสร้างตามแบบ ทต.เชียงเครือ

เลขที่ 32/2566

โครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

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

38 โครงการขุดลอกล าหว้ยสาธารณะ ขุดลอกล าหว้ยสาธารณะ จ านวน 300,000       บา้นหนองสนม กองช่าง

บา้นหนองสนม หมู่ 6 2 แหง่ ดังนี้ หมู่ 6  -แหง่ที่ 1 ท าการขุดลอกล าหว้ย 

ลึกเฉล่ีย 1.50 เมตร พร้อมวางทอ่

สาธารณะ สายทุ่งโพธิ ์ขนาดปาก

ล าหว้ย กวา้ง 2.00 เมตร ยาว

470 เมตร ลึกเฉล่ีย 1.50 เมตร

พร้อมวางทอ่ระบายน้ า คสล.

ขนาดØ 0.60 x1.00 เมตร จ านวน 

6 ทอ่น ปริมาตรดินขุด จ านวน 

1,410 ลูกบาศก์เมตร

 -แหง่ที่ 2  ท าการขุดลอกล าหว้ย

หนองจอก ขนาดปากล าหว้ยกวา้ง

5.00เมตร ยาว 230เมตร ลึกเฉล่ีย 

4.00 เมตร ปริมาตรดินขุด จ านวน

972 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดต้ัง

ปาูยโครงการ จ านวน 1 ปาูย

ก่อสร้างตามแบบ ทต.เชียงเครือ

เลขที่ 36/2566

โครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

46



ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

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

39 โครงการติดต้ังระบบพลังงาน ติดต้ังระบบพลังงานแสงอาทติย ์  200,000       บา้นเชียงเครือ กองช่าง

แสงอาทติย์ออนกริท ออนกริท(ขนาด 5 กิโลวตัต์) วดัใหญ่ หมู่ 14

(ขนาด 5 กิโลวตัต์) เข้ากับระบบประปา  

บา้นเชียงเครือวดัใหญ่ หมู่ 14 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1)ติดต้ังแผงโซล่าเซลล์ขนาด

450 วตัต์ จ านวน 12 แผง

2)ติดต้ังเคร่ืองแปลงไฟ ขนาด 11A 

380 V จ านวน  1  เคร่ือง

3)กริทตัวเชื่อมเข้ากับระบบไฟฟาู  

จ านวน 1 เคร่ือง

4)กล่องAC DCบอร์ด จ านวน 1กล่อง

5)เคร่ืองสลับไฟอัตโนมัติ(ATS)  

จ านวน 1 เคร่ือง

6)อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ จ านวน 

1 เช็ท

พร้อมติดต้ังปาูยประชาสัมพนัธ์

โครงการ จ านวน 1 ปาูย 

ก่อสร้างตามแบบทต.เชียงเครือ

เลขที่ 43/2566

โครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

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

40 โครงการติดต้ังระบบพลังงาน ติดต้ังระบบพลังงานแสงอาทติย ์  200,000       บา้นดอนเชียง กองช่าง

แสงอาทติย์ออนกริท ออนกริท(ขนาด 5 กิโลวตัต์) คูณ หมู่ 5

(ขนาด 5 กิโลวตัต์) เข้ากับระบบประปา  

บา้นดอนเชียงคูณ หมู่ 5 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1)ติดต้ังแผงโซล่าเซลล์ขนาด

450 วตัต์ จ านวน 12 แผง

2)ติดต้ังเคร่ืองแปลงไฟ ขนาด 11A 

380 V จ านวน 1 เคร่ือง

3)กริทตัวเชื่อมเข้ากับระบบไฟฟาู  

จ านวน 1 เคร่ือง

4)กล่องAC DCบอร์ด จ านวน 1กล่อง

5)เคร่ืองสลับไฟอัตโนมัติ(ATS)  

จ านวน 1 เคร่ือง

6)อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ จ านวน 

1 เช็ท

พร้อมติดต้ังปาูยประชาสัมพนัธ์

โครงการ จ านวน 1 ปาูย 

ก่อสร้างตามแบบทต.เชียงเครือ

เลขที่ 39/2566

โครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

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

41 โครงการติดต้ังระบบพลังงาน ติดต้ังระบบพลังงานแสงอาทติย ์  200,000       บา้นดอนเชียง กองช่าง

แสงอาทติย์ออนกริท ออนกริท(ขนาด 5 กิโลวตัต์) บานน้อย หมู่ 3

(ขนาด 5 กิโลวตัต์) เข้ากับระบบประปา  

บา้นดอนเชียงบานน้อย หมู่ 3 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1)ติดต้ังแผงโซล่าเซลล์ขนาด

450 วตัต์ จ านวน 12 แผง

2)ติดต้ังเคร่ืองแปลงไฟ ขนาด 11A 

380 V จ านวน 1 เคร่ือง

3)กริทตัวเชื่อมเข้ากับระบบไฟฟาู  

จ านวน 1 เคร่ือง

4)กล่องAC DCบอร์ด จ านวน 1กล่อง

5)เคร่ืองสลับไฟอัตโนมัติ(ATS)  

จ านวน 1 เคร่ือง

6)อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ จ านวน 

1 เช็ท

พร้อมติดต้ังปาูยประชาสัมพนัธ์

โครงการ จ านวน 1 ปาูย 

ก่อสร้างตามแบบทต.เชียงเครือ

เลขที่ 38/2566

พ.ศ.2566พ.ศ.2565
โครงการ
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

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

42 โครงการติดต้ังระบบพลังงาน ติดต้ังระบบพลังงานแสงอาทติย ์  200,000       บา้นโนนเบญ็ กองช่าง

แสงอาทติย์ออนกริท ออนกริท(ขนาด 5 กิโลวตัต์) หมู่ 11

(ขนาด 5 กิโลวตัต์) เข้ากับระบบประปา  

บา้นโนนเบญ็ หมู่ 11 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1)ติดต้ังแผงโซล่าเซลล์ขนาด

450 วตัต์ จ านวน 12 แผง

2)ติดต้ังเคร่ืองแปลงไฟ ขนาด 11A 

380 V จ านวน 1 เคร่ือง

3)กริทตัวเชื่อมเข้ากับระบบไฟฟาู  

จ านวน 1 เคร่ือง

4)กล่องAC DCบอร์ด จ านวน 1กล่อง

5)เคร่ืองสลับไฟอัตโนมัติ(ATS)  

จ านวน 1 เคร่ือง

6)อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ จ านวน 

1 เช็ท

พร้อมติดต้ังปาูยประชาสัมพนัธ์

โครงการ จ านวน 1 ปาูย 

ก่อสร้างตามแบบทต.เชียงเครือ

เลขที่ 42/2566

โครงการ
พ.ศ.2566พ.ศ.2565
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

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

43 โครงการติดต้ังระบบพลังงาน ติดต้ังระบบพลังงานแสงอาทติย ์  200,000       บา้นปาุหวา้น กองช่าง

แสงอาทติย์ออนกริท ออนกริท(ขนาด 5 กิโลวตัต์) หมู่ 7

(ขนาด 5 กิโลวตัต์) เข้ากับระบบประปา  

บา้นปาุหวา้น หมู่ 7 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1)ติดต้ังแผงโซล่าเซลล์ขนาด

450 วตัต์ จ านวน 12 แผง

2)ติดต้ังเคร่ืองแปลงไฟ ขนาด 11A 

380 V จ านวน 1 เคร่ือง

3)กริทตัวเชื่อมเข้ากับระบบไฟฟาู  

จ านวน 1 เคร่ือง

4)กล่องAC DCบอร์ด จ านวน 1กล่อง

5)เคร่ืองสลับไฟอัตโนมัติ(ATS)  

จ านวน 1 เคร่ือง

6)อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ จ านวน 

1 เช็ท

พร้อมติดต้ังปาูยประชาสัมพนัธ์

โครงการ จ านวน 1 ปาูย 

ก่อสร้างตามแบบทต.เชียงเครือ 

เลขที่ 41/2566

พ.ศ.2565
โครงการ

พ.ศ.2566
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

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

44 โครงการติดต้ังระบบพลังงาน ติดต้ังระบบพลังงานแสงอาทติย ์  200,000       บา้นหนองสนม กองช่าง

แสงอาทติย์ออนกริท ออนกริท(ขนาด 5 กิโลวตัต์) หมู่ 6

(ขนาด 5 กิโลวตัต์) เข้ากับระบบประปา  

บา้นหนองสนม หมู่ 6 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1)ติดต้ังแผงโซล่าเซลล์ขนาด

450 วตัต์ จ านวน 12 แผง

2)ติดต้ังเคร่ืองแปลงไฟ ขนาด 11A 

380 V จ านวน 1 เคร่ือง

3)กริทตัวเชื่อมเข้ากับระบบไฟฟาู  

จ านวน 1 เคร่ือง

4)กล่องAC DCบอร์ด จ านวน 1กล่อง

5)เคร่ืองสลับไฟอัตโนมัติ(ATS)  

จ านวน 1 เคร่ือง

6)อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ จ านวน 

1 เช็ท

พร้อมติดต้ังปาูยประชาสัมพนัธ์

โครงการ จ านวน 1 ปาูย 

ก่อสร้างตามแบบทต.เชียงเครือ

เลขที่ 40/2566

โครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

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

45 โครงการติดต้ังระบบพลังงาน ติดต้ังระบบพลังงานแสงอาทติย ์  200,000       บา้นหนองหอย กองช่าง

แสงอาทติย์ออนกริท ออนกริท(ขนาด 5 กิโลวตัต์) ใหม่ หมู่ 17

(ขนาด 5 กิโลวตัต์) เข้ากับระบบประปา  

บา้นหนองหอยใหม่ หมู่ 17 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1)ติดต้ังแผงโซล่าเซลล์ขนาด

450 วตัต์ จ านวน 12 แผง

2)ติดต้ังเคร่ืองแปลงไฟ ขนาด 11A 

380 V จ านวน 1 เคร่ือง

3)กริทตัวเชื่อมเข้ากับระบบไฟฟาู  

จ านวน 1 เคร่ือง

4)กล่องAC DCบอร์ด จ านวน 1กล่อง

5)เคร่ืองสลับไฟอัตโนมัติ(ATS)  

จ านวน 1 เคร่ือง

6)อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ จ านวน 

1 เช็ท

พร้อมติดต้ังปาูยประชาสัมพนัธ์

โครงการ จ านวน 1 ปาูย 

ก่อสร้างตามแบบทต.เชียงเครือ

เลขที่ 45/2566

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
โครงการ
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

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

46 โครงการติดต้ังระบบพลังงาน ติดต้ังระบบพลังงานแสงอาทติย ์  200,000       บา้นดอนเชียง กองช่าง

แสงอาทติย์ออนกริท ออนกริท(ขนาด 5 กิโลวตัต์) บานใหญ่ หมู่ 13

(ขนาด 5 กิโลวตัต์) เข้ากับระบบประปา  

บา้นดอนเชียงบานใหญ่ หมู่ 13 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1)ติดต้ังแผงโซล่าเซลล์ขนาด

450 วตัต์ จ านวน 12 แผง

2)ติดต้ังเคร่ืองแปลงไฟ ขนาด 11A 

380 V จ านวน 1 เคร่ือง

3)กริทตัวเชื่อมเข้ากับระบบไฟฟาู  

จ านวน 1 เคร่ือง

4)กล่องAC DCบอร์ด จ านวน 1กล่อง

5)เคร่ืองสลับไฟอัตโนมัติ(ATS)  

จ านวน 1 เคร่ือง

6)อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ จ านวน 

1 เช็ท

พร้อมติดต้ังปาูยประชาสัมพนัธ์

โครงการ จ านวน 1 ปาูย 

ก่อสร้างตามแบบทต.เชียงเครือ

เลขที่ 43/2566

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
โครงการ

54



ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

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

47 โครงการปรับปรุงระบบประปา ปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น 380,000       บา้นดอนเชียง กองช่าง

หมุ่บา้น บา้นดอนเชียงบานน้อย โดยการก่อสร้างหอถังประปา บา้นน้อย หมู่ 3

หมู่ 3 โครงเหล็กขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร

พร้อมติดต้ังปาูยประชาสัมพนัธ์

โครงการ จ านวน 1 ปาูย 

ก่อสร้างตามแบบทต.เชียงเครือ

เลขที่ 33/2566

48 โครงการปรับปรุงระบบประปา ปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น 420,000       บา้นทุ่งพฒันา กองช่าง

หมู่บา้น บา้นทุ่งพฒันา หมู่ 16 โดยการวางทอ่ พวีซีี(PVC) พร้อม หมู่ 16

อุปกรณ์ ระยะทาง 4,000 เมตร 

พร้อมติดต้ังปาูยประชาสัมพนัธ์

โครงการ จ านวน 1 ปาูย

ก่อสร้างตามแบบ ทต.เชียงเครือ

เลขที่ 35/2566

49 โครงการปรับปรุงระบบประปา ปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น 150,000       บา้นทุ่งมนพฒันา กองช่าง

หมู่บา้น บา้นทุ่งมนพฒันา โดยท าการซ่อมเปล่ียนเคร่ืองปั้มน้ า หมู่ 15

หมู่ 15 ซัมเมิร์ส ขนาด 2 แรงม้า

พร้อมซ่อมเปล่ียนทอ่และอุปกรณ์

ที่ช ารุด พร้อมติดต้ังปาูยประชา

สัมพนัธโ์ครงการ จ านวน 1 ปาูย

ก่อสร้างตามแบบ ทต.เชียงเครือ

เลขที่ 34/2566

โครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

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

50 ปรับปรุง/ซ่อมแซม ที่ดินและ บ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ 500,000       ทต.เชียงเครือ กองช่าง

ส่ิงก่อสร้าง หมู่ 1-17 ส่ิงก่อสร้าง เช่น ปรับปรุงถนนคสล. หมู่ 1-17

ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง ค่าปรับปรุง

ระบบระบายน้ า สะพาน ผิวจราจร 

การขุดลอกคลอง ปรับปรุงอาคาร

ส่ิงก่อสร้างต่างๆและระบบประปา

หมู่บา้นที่เปน็ทรัพย์สินของ 

ทต.เชียงเครือ

 -ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นเชียงเครือ

หมู่ 1 สายหอพกัทองค าจันทร์

26,000 บาท

 -ปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นนาค าไฮ

หมู่ 10 สายนาค าไฮ-โนนดินแดง

30,900 บาท

โครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

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

51 โครงการปรับปรุงหอ้งน้ าบริการ ปรับปรุง อาคารหอ้งน้ าตลาดสด 350,000       ตลาดสด กองช่าง

ตลาดสดทต.เชียงเครือ ทต.เชียงเครือ จ านวน 2 แหง่ ดังนี้ ทต.เชียงเครือ

บา้นเชียงเครือ หมู่ 1 -อาคารแหง่ที่ 1 ท าการซ่อมเปล่ียน

สุขภณัฑ์พร้อมระบบน้ าดีของอาคาร 

พร้อมก่อสร้างทางลาดส าหรับผู้พกิาร

-อาคารแหง่ที่ 2 ท าการซ่อมเปล่ียน

หลังคาทางลาดส าหรับผู้พกิาร 

ซ่อมเปล่ียนสุขภณัฑ์ภายในหอ้งน้ า 

อุปกรณ์ภายในหอ้งน้ า พร้อมระบบ

น้ าดี น้ าเสียและทางเทา้รอบอาคาร 

พร้อมติดต้ังปาูยประชาสัมพนัธ์

โครงการ จ านวน 1 ปาูย

ก่อสร้างตามแบบ ทต.เชียงเครือ

เลขที่ 48/2566

โครงการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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ยุทธศาสตรท์ี่  5  การบรหิารจัดการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง

แผนงานงบกลาง

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

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

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

หรือบรรเทาความดือดร้อน

ของประชาชน

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
โครงการ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ที ่5 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่5  การบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตรท์ี่  5  การบรหิารจัดการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภบิาลและความมั่นคง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

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

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างถนน คสล. จากสาย 3,156,000    บา้นโนนเบญ็ กองช่าง

จากสายบา้นโนนเบญ็ หมู่ 11 บา้นโนนเบญ็ หมู่ที่ 11 ถึง (เงินอุดหนุนฯ) หมู่ 11

ถึงบา้นโพนสวาง หมู่ 2 บา้นโพนสวาง หมู่ที่ 2  

จ านวน 3 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อย

กวา่ 4,180 ตารางเมตร 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างถนนคสล. สายซอยบวัตอง   1,455,000    บา้นดอนเชียง กองช่าง

บา้นดอนเชียงบานน้อย หมู่ 3 กวา้ง 5.00เมตร ยาว 390.00เมตร (เงินอุดหนุนฯ) บานน้อย หมู่ 3

สายซอยบวัตอง หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 

0.50 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อย

กวา่ 1,950 ตารางเมตร

3 โครงการก่อสร้างระบบประปา ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น 5,782,000    บา้นเชียงเครือ

หมู่บา้นแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก (เงินอุดหนุนฯ) วดัใหญ่ หมู่ 14

บา้นเชียงเครือ หมู่ 14  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

พ.ศ.2566พ.ศ.2565

เทศบาลต าบลเชยีงเครือ  อ าเภอเมอืงสกลนคร จังหวัดสกลนคร

โครงการ

                  บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

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

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างถนน คสล. จ านวน 2 ช่วง 4,674,000    บา้นเชียงเครือ

สายบา้นเชียงเครือ หมู่ที่ 1 ช่วงที่ 1 กวา้ง 5.00 เมตร (เงินอุดหนุนฯ) หมู่ 1

 เชื่อมบา้นหนองสนม หมู่ที่ 6 ยาว 710.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
พื้นที่ 3,550 ตารางเมตร

ช่วงที่ 2 กวา้ง 4.00 เมตร

ยาว 700.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

พื้นที่ 2,800 ตารางเมตร

5 โครงการก่อสร้างถนนคสล.  ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 5.00เมตร     9,988,000 บา้นทุ่งมนพฒันา

รหสัสายทางหลวงทอ้งถิ่น ยาว 2,800.00 เมตร หนาเฉล่ีย (เงินอุดหนุนฯ) หมู่ 15

สน.ถ 12-045 บา้นทุ่งมนพฒันา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร

หมู่ 15 เชื่อม บา้นโคกสวา่ง ไม่น้อยกวา่ 14,000 ตารางเมตร

หมู่ 9 ไหล่ทางลูกรังกวา้งข้างละ

0.50 เมตร

พ.ศ.2566
โครงการ

พ.ศ.2565
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ประเภทครุภัณฑ์

ล าดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

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

1 ครุภณัฑ์การเกษตร เคร่ืองพน่สารเคมีชนิดฝอยละออง 40,000        ทต.เชียงเครือ กองสาธารณสุข

ละเอียด (ULV) แบบสะพายหลัง 

จ านวน 1 เคร่ือง มีคุณลักษณะดังนี้

ระบบเคร่ืองยนต์ 2 จังหวะ หรือ

4 จังหวะ ก าลังแรงม้าเคร่ืองยนต์

ไม่ต่ ากวา่ 2 แรงม้า ระบบสตาร์ท 

เคร่ืองยนต์เปน็แบบอิเล็กทรอนิกส์

ที่สามารถใช้ระบบแบบแมนนวลได้

ถังบรรจุน้ ามันเชื้อเพลิงไม่น้อยกวา่

1 ลิตร ถังบรรจุสารเคมีไม่น้อยกวา่ 

10 ลิตร ขนาดเม็ดละอองฝอยเคมี 

มีค่า VMD ไม่เกิน 30 ไมครอน 

มีอัตราการไหลของสารเคมีไม่น้อยกวา่

2 ลิตร/ชั่วโมง น้ าหนักเคร่ือง

(ไม่รวมน้ ายาและน้ ามันเชื้อเพลิง)

ไม่เกิน 15 กิโลกรัม มีอุปกรณ์ประจ า

เคร่ือง ประกอบด้วย คู่มือการใช้

และบ ารุงรักษา 1 เล่ม เคร่ืองมือ

ซ่อมบ ารุงรักษา 1 ชุด 

แบบ ผด.02/1

พ.ศ.2566
รายละเอียดของครภุณัฑ์ครภุณัฑ์/ประเภท

พ.ศ.2565

เทศบาลต าบลเชยีงเครือ  อ าเภอเมอืงสกลนคร จังหวัดสกลนคร

บัญชคีรุภัณฑ์ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน และงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
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ล าดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

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

กรวยกรองสารเคมี และน้ ามัน

เชื้อเพลิง ชนิดมีตะแกรงกรอง

อย่างละเอียด อย่างละ 1 ชิ้น

เคร่ืองพน่สารเคมีชนิดละอองฝอย

ละเอียด(ULV)แบบสะพายหลัง

ที่น ามาเสนอต้องเปน็เคร่ืองที่อยู่ใน 

สายการผลิตไม่ใช่เคร่ืองดัดแปลง

เพื่อใหไ้ด้ตามคุณลักษณะได้

รายละเอียดของครภุณัฑ์
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

ครภุณัฑ์/ประเภท
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21,782,400       

68



69



70



71



72



#REF!

73



74



75



76



77



78



79



80



81



82



83



84



85



86



87



88



89



90



91



92



93



94



95



96



97



98



99



100



101



102



103



104



105



106



107



108



109



110



111



112



113



114



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

