แผนดําเนินงานประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
์ น
เทศบาลตําบลหงสห
ิ อําเภอจุน จ ังหว ัดพะเยา
(สนองต่อยุทธศาสตร์ท ี 1 ด้านระบบเศรษฐกิจ)
ยุทธศาสตร์การพ ัฒนา ที 1 ด้านพ ัฒนาระบบเศรษฐกิจ
1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็ งของชุมชน
ลําด ับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ สถานที หน่วย พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ที
(ผลผลิต/งบประมาณ)
ดําเนินการดําเนินการ
ต.คพ.ยธ.คม.ค.ก.พมี.คเม.ยพ.คมิ.ยก.คส.คก.ย.
้จ่
1 โครงการอบรมทํานํ าหมักชีวภาพทดแทนสารเคมี
เพือจ่ายเป็ นค่าใช ายในการจัดทําโครงการฝึ
25,000
กอบรมทํ
ทต.หงส์
านํ าหมั
หน
ิ สํ
กานักปลัด
ชีวภาพทดแทนสารเคมี เช่น ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์
(ฝ่ ายปกครอง)
และค่าใช ้จ่ายอืนๆ ทีเกียข ้อง

2 โครงการฝึ กอบรมอาชีพการแปรรู
เพือจ่
ปอาหารของ
ายเป็ นค่าใช ้จ่ายตามโครงการฝึ กอบรมอาชี
25,000
พการแปรรู
ทต.หงส์
ป หน
ิ สํานักปลัด
กลุม
่ สตรีตําบลหงส์หน
ิ
อาหารของกลุม
่ สตรีตําบลหงส์หน
ิ ประจําปี งบประมาณ 2564 (ฝ่ ายปกครอง)
เช่น ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช ้จ่ายอืนๆ
ทีเกียวข ้อง

50,000

รวม 2 โครงการ

1.2 แผนงานการศาสนาว ัฒนธรรมและน ันทนาการ
ลําด ับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ สถานที หน่วย พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ที
(ผลผลิต/งบประมาณ)
ดําเนินการดําเนินการ
ต.คพ.ยธ.คม.ค.ก.พมี.คเม.ยพ.คมิ.ยก.คส.คก.ย.
1 อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอจุ
เพืน
อจ่ายเป็ นเงินอุดหนุนตามโครงการศิลปวั
50,000
ฒนธรรมทีทําการ สํานักปลัด
โครงการศิลปวัฒนธรรม otop และของดีอําเภอจุน ประจําปี 2564
ปกครองฝ่ ายอํานวยการ)
อําเภอจุน
อําเภอจุน
รวม 1 โครงการ
50,000

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําด ับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ สถานที

หน่วย พ.ศ.2563

พ.ศ.2564

ที
(ผลผลิต/งบประมาณ)
ดําเนินการดําเนินการ
ต.คพ.ยธ.คม.ค.ก.พมี.คเม.ยพ.คมิ.ยก.คส.คก.ย.
1 โครงการก่อสร ้างรางระบายนํ าคอนกรี
ค่าใช ้จ่ตาเสริ
ยตามโครงการก่
มเหล็ก
อสร ้างรางระบายนํ
57,000
าคอนกรีตหมู
เสริ่ทมี 6
เหล็กกองช่าง
(รูปตัวยู) ชนิดไม่มฝ
ี าปิ ด บ ้านพวงพยอมใหม่
(รูปตัวยู) ชนิดไม่มฝ
ี าปิ ด บ ้านพวงพยอมใหม่ หมู่ตํ6าบลหงส์หน
ิ
(บริเวณทีนานายชุม มะณี) ตําบลหงส์
ตําบลหงส์
หน
ิ หน
ิ (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล
อําเภอจุน จังหวัดพะเยา
ตําบลหงส์หน
ิ เลขที 43/2563)
้จ่ายตามโครงการก่
2 โครงการก่อสร ้างถนนคอนกรีตเสริ
ค่าใช
มเหล็
ก
อสร ้างถนนคอนกรี
69,000
ตเสริมเหล็
หมู
ก ่ที 6 กองช่าง
บ ้านสันทราย หมู่ที 7 (ซอยหลับ
งป่้านสั
าสุส
นาน
ทราย หมู่ที 7 (ซอยหลังป่ าสุสาน) ตําบลหงส์
ตําบลหงส์
หน
ิ
หน
ิ
ตําบลหงส์หน
ิ อําเภอจุน จังหวัดอํพะเยา
าเภอจุน จังหวัดพะเยา (รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลหงส์หน
ิ เลขที 36/2563)
้จ่ายตามโครงการก่
ค่าใช
มเหล็
ก
อสร ้างถนนคอนกรี
488,000
ตเสริมเหล็
หมู
ก ่ที 8 กองช่าง
3 โครงการก่อสร ้างถนนคอนกรีตเสริ
(ซอยข ้างเทศบาลตําบลหงส์หบน
ิ ้านสักลอ หมู่ที 8 (ซอยข ้างเทศบาลหงส์หน
ิ ) ตํตําบลหงส์
าบลหงส์
หหน
ิ น
ิ
หมู่ที 8 ตําบลหงส์หน
ิ อําเภอจุอํนาเภอจุน จังหวัดพะเยา (รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลหงส์หน
ิ เลขที 38/2563)
้จ่ายตามโครงการก่
4 โครงการก่อสร ้างถนนคอนกรีตเสริ
ค่าใช
มเหล็
ก
อสร ้างถนนคอนกรี
172,000
ตเสริมเหล็
หมู
ก ่ที 6 กองช่าง
ั
บ ้านพวงพยอมใหม่ หมู่ที 2 (ซอยบ
บ ้านพวงพยอมใหม่
้าน
หมู่ที 2 (ซอยบ ้าน นายเย็น ศรี
ตําช
บลหงส์
ย
หน
ิ
ั - บ ้านนายเจริญ ตันกุล) บ ้านนายเจริญ ตันกุล) ตําบลหงส์หน
ศรีชย
ิ อําเภอจุน
อําเภอจุน จังหวัดพะเยา
จังหวัดพะเยา (รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลหงส์หน
ิ เลขที 34/2563)
้จ่ายตามโครงการก่
5 โครงการก่อสร ้างถนนคอนกรีตเสริ
ค่าใช
มเหล็
ก
อสร ้างถนนคอนกรี
488,000
ตเสริมเหล็
หมูก่ที 10 กองช่าง
บ ้านสักทอง หมู่ที 10 (ซอยบ ้าน
บ ้านสักทอง หมู่ที 10 (ซอยบ ้าน นางติม สักลอ -ตําบลหงส์หน
ิ
บ ้าน นายเล็ก สักลอ) ตําบลหงส์
บ ้าน
หน
ิ นายเล็ก สักลอ) ตําบลหงส์หน
ิ อําเภอจุน
อําเภอจุน จังหวัดพะเยา
จังหวัดพะเยา (รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลหงส์หน
ิ เลขที 39/2563)
ลําด ับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ สถานที หน่วย พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ที
(ผลผลิต/งบประมาณ)
ดําเนินการดําเนินการ
ต.คพ.ยธ.คม.ค.ก.พมี.คเม.ยพ.คมิ.ยก.คส.คก.ย.
้จ่ายตามโครงการก่
6 โครงการก่อสร ้างถนนคอนกรีตเสริ
ค่าใช
มเหล็
ก
อสร ้างถนนคอนกรี
488,000
ตเสริมเหล็
หมู
ก ่ที 4 กองช่าง
บ ้านสักสัน หมู่ที 4 (ซอยบ ้าน นายพนม
บ ้านสักสัน หมู่ที 4 (ซอยบ ้าน นายพนม ปั นทุสา -ตําบลหงส์หน
ิ

บ ้านนายถวิน ปาโน) ตําบลหงส์
บ ้านนายถวิ
หน
ิ
น ปาโน) ตําบลหงส์หน
ิ อําเภอจุน จังหวัดพะเยา
อําเภอจุน จังหวัดพะเยา
จังหวัดพะเยา (รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลหงส์หน
ิ เลขที 33/2563)
้จ่ายตามโครงการก่
7 โครงการก่อสร ้างถนนคอนกรีตเสริ
ค่าใช
มเหล็
ก
อสร ้างถนนคอนกรี
497,000
ตเสริมเหล็
หมู
ก ่ที 3 กองช่าง
บ ้านสักทุง หมู่ที 3 ตําบลหงส์ห
(ซอย
น
ิ
3) บ ้านสักทุง หมู่ที 3 ตําบลหงส์หน
ิ อําเภอจุ
ตําบลหงส์
น
หน
ิ
จังหวัดพะเยา
จังหวัดพะเยา (รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลหงส์หน
ิ เลขที 32/2563)
้จ่ายตามโครงการก่
8 โครงการก่อสร ้างถนนคอนกรีตเสริ
ค่าใช
มเหล็
ก
อสร ้างถนนคอนกรี
488,000
ตเสริมเหล็
หมู
ก ่ที 3 กองช่าง
บ ้านสักทุง หมู่ที 3 ตําบลหงส์ห
(ซอย
น
ิ
9) บ ้านสักทุง หมู่ที 3 ตําบลหงส์หน
ิ อําเภอจุ
ตําบลหงส์
น
หน
ิ
จังหวัดพะเยา
จังหวัดพะเยา (รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลหงส์หน
ิ เลขที 31/2563)
้จ่ายตามโครงการก่
9 โครงการก่อสร ้างถนนคอนกรีตเสริ
ค่าใช
มเหล็
ก
อสร ้างถนนคอนกรี
488,000
ตเสริมเหล็
หมู
ก ่ที 3 กองช่าง
บ ้านสักทุง หมู่ที 3 ตําบลหงส์ห
(ซอย
น
ิ
9) บ ้านสักทุง หมู่ที 3 ตําบลหงส์หน
ิ อําเภอจุ
ตําบลหงส์
น
หน
ิ
จังหวัดพะเยา
จังหวัดพะเยา (รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลหงส์หน
ิ เลขที 31/2563)
10 โครงการก่อสร ้างทางเข ้า - ออกค่าใช ้จ่ายตามโครงการก่อสร ้างทางเข ้า 57,000 ลานกีฬา กองช่าง
สาธารณะตําบลหงส์หน
ิ
สาธารณะบ ้านสักทอง หมู่ที 10 ตําบลหงส์หน
ิ อําเภอจุ
สาธารณะ
น
จังหวัดพะเยา (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล
ตําบลหงส์หน
ิ
ตําบลหงส์หน
ิ เลขที 29/2563)

ลําด ับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ สถานที หน่วย พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ที
(ผลผลิต/งบประมาณ)
ดําเนินการดําเนินการ
ต.คพ.ยธ.คม.ค.ก.พมี.คเม.ยพ.คมิ.ยก.คส.คก.ย.
11 โครงการก่อสร ้างรัวศูนย์พัฒนาเด็
ค่ากใช
เล็้จ่กายตามโครงการก่อสร ้างรัวศูนย์พัฒ
589,000
นาเด็กเล็ศูกนย์พัฒนา กองช่าง
บ ้านพวงพยอม ตําบลหงส์หน
ิ บ ้านพวงพยอม ตําบลหงส์หน
ิ อําเภอจุน จังหวัดพะเยา
เด็กเล็ก
จังหวัดพะเยา
(รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลหงส์
บ ้านพวงพยอม
หน
ิ
เลขที 43/2563)

12 โครงการก่อสร ้างรางระบายนํ าคอนกรี
ค่าใช ้จ่ตาเสริ
ยตามโครงการก่
มเหล็ก
อสร ้างรางระบายนํ
118,000
าคอนกรีตหมู
เสริ่ทมี 4
เหล็กกองช่าง
(รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิ ด บ ้านสักสั(รู
นปตัวยู) ชนิดมีฝาปิ ด บ ้านสักสัน หมู่ที 4 ตําบลหงส์
ตําบลหงส์
หน
ิ
หน
ิ
(ซอยบ ้านนายสม กันทะขู ้ - บ อํ
้านนายสมพร
าเภอจุน จังหวัดพะเยา (รายละเอียดตามแบบแปลนของ
กันทะขู ้) ตําบลหงส์หน
ิ อําเภอจุเทศบาลตํ
น
าบลหงส์หน
ิ เลขที 42/2563)
้จ่ายตามโครงการลานก่
ค่าใช
มเหล็
ก
อสร ้างคอนกรี
470,000
ตเสริ
สํมานั
เหล็
กงานเทศบาล
ก
กองช่าง
13 โครงการลานก่อสร ้างคอนกรีตเสริ
(บริเวณหน ้าสํานักงาน) เทศบาลตํ
(บริาเบลหงส์
วณหน ้าสํ
หน
ิานักงานเทศบาลตําบลหงส์หน
ิ ) ตําบลหงส์
ตําบลหงส์
หน
ิ หน
ิ
อําเภอจุน จังหวัดพะเยา (รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลหงส์หน
ิ เลขที 45/2563)
14 โครงการก่อสร ้างศาลาป่ าสุสานค่าใช ้จ่ายตามโครงการก่อสร ้างศาลาป่ าสุ460,000
สาน
หมู่ที 8 กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็กรอบอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็กรอบอาคาร หมู่ที 8 บ ้านสักลอใหม่
ตําบลหงส์หน
ิ
บ ้านสักลอใหม่
ตําบลหงส์หน
ิ อําเภอจุน จังหวัดพะเยา (รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาลตําบลหงส์หน
ิ เลขที 25/2563)
15 โครงการก่อสร ้างสนามตะกร ้อ ค่าใช ้จ่ายตามโครงการก่อสร ้างสนามตะกร
150,000
้อ
ลานกีฬา กองช่าง
้ออกกํ
เพือใช
าลังการของประชาชนในพืนที ณ ลานกี
สาธารณะ
ฬา
สาธารณะบ ้านสักทอง หมู่ที 10 ตําบลหงส์หน
ิ อําตํเภอจุ
าบลหงส์
น หน
ิ
จังหวัดพะเยา (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล
ตําบลหงส์หน
ิ เลขที 27/2563)
ลําด ับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ สถานที หน่วย พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ที
(ผลผลิต/งบประมาณ)
ดําเนินการดําเนินการ
ต.คพ.ยธ.คม.ค.ก.พมี.คเม.ยพ.คมิ.ยก.คส.คก.ย.
16 โครงการก่อสร ้างสนามเปตอง ค่าใช ้จ่ายตามโครงการก่อสร ้างสนามเปตอง
53,000 ลานกีฬา กองช่าง
เพือใช ้ออกกําลังการของประชาชนในพืนที ณ ลานกี
สาธารณะ
ฬา
สาธารณะบ ้านสักทอง หมู่ที 10 ตําบลหงส์หน
ิ อําตํเภอจุ
าบลหงส์
น หน
ิ
จังหวัดพะเยา (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล
ตําบลหงส์หน
ิ เลขที 28/2563)
17 โครงการก่อสร ้างอาคารส ้วมสาธารณะ
ค่าใช ้จ่ายตามโครงการก่อสร ้างอาคารส ้วมสาธารณะ
464,000 ลานกีฬา กองช่าง
(แบบ 4 ห ้อง)
(แบบ 4 ห ้อง) บ ้านสักทอง หมู่ที 10 ตําบลหงส์หน
ิ สาธารณะ
จังหวัดพะเยา (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล
ตําบลหงส์หน
ิ

ตําบลหงส์หน
ิ เลขที 28/2563)
ค่าใช ้จ่ายตามโครงการซ่อมแซมถนนเพือการเกษตร
300,000 หมู่ที 1 กองช่าง
18 โครงการซ่อมแซมถนนเพือการเกษตร
บ ้านศรีจอมแจ ้ง หมู่ที 1
บ ้านศรีจอมแจ ้ง หมู่ที 1 เชือมบ ้านสักทอง หมู่ทตํี าบลหงส์หน
ิ
ตําบลหงส์หน
ิ อําเภอจุน จังหวัดพะเยา
รวม 18 โครงการ

#######

แผนดําเนินงานประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
์ น
เทศบาลตําบลหงสห
ิ อําเภอจุน จ ังหว ัดพะเยา
ั
ึ ษา ศาสนา สาธารณสุข และว ัฒนธรรม)
(สนองต่อยุทธศาสตร์ท ี 2 การพ ัฒนาด้านสงคม
การศก
ั
ึ ษา ศาสนา สาธารณสุข และว ัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์การพ ัฒนา ที 2 ด้านการพ ัฒนาสงคม
การศก
ึ ษา
2.1 แผนงานการศก

ลําด ับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ สถานที หน่วย พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ที
(ผลผลิต/งบประมาณ)
ดําเนินการดําเนินการ
ต.คพ.ยธ.คม.ค.ก.พมี.คเม.ยพ.คมิ.ยก.คส.คก.ย.
1 ค่าใช ้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาสี
เพื
ศอจ่
น
ู ย์าพยเป็
ัฒนา
นค่าใช ้จ่ายตามโครงการแข่งขัน30,000
กีฬาสี ทต.หงส์หน
ิ สํานักปลัด
เด็กเล็กเทศบาลตําบลหงส์หน
ิ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหงส์หน
ิ เช่น ค่ารางวัล (ฝ่ ายอํานวยการ)
การแข่งขันและของรางวัล ค่าเครืองเสียง ค่าสถานที และ

ค่าใช ้จ่ายอืน ทีจําเป็ นและเกียวข ้องกับการจัดงาน
2 โครงการเข ้าร่วมประกวดแข่งขัน
เพื
ทัอจ่
กษะทาง
ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในการส่งเด็กเล็กเข 10,000
้าร่วมแข่งทต.หงส์
ทักษะ หน
ิ สํานักปลัด
่ วามเป็
วิชาการของเด็กปฐมวัยสูค
ทางวิ
นเลิชศากาของเด็กปฐมวัย เช่น ค่าอาหาร และเครืองดืม (ฝ่ ายอํานวยการ)
ค่าจ ้างเหมารถไม่ประจําทาง และค่าใช ้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข ้อง

3 ค่าใช ้จ่ายโครงการจัดงานกิจกรรมวั
เพือเป็
นเด็
นค่
กาใช ้จ่ายตามโครงการจัดงานกิจกรรมวั
40,000
นเด็
ทต.หงส์
ก
หน
ิ สํานักปลัด
ประจําปี 2564

ประจําปี 2564 เช่น ค่าเงินรางวัลการแสดงและของรางวัล(ฝ่ ายอํานวยการ)
ค่าเครืองเสียง ค่าใช ้จ่ายในพิธเี ปิ ด - ปิ ด
ค่าตกแต่งสถานที และค่าใช ้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข ้อง

เพือจ่
อพั
ายเป็
ฒนาครู
นค่าใช ้จ่ายในการฝึ กอบรมเชิงปฏิ
26,000
บัตก
ิ ารเพื
ทต.หงส์
อพัฒหนา
น
ิ สํานักปลัด
4 โครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเพื
ครูผู ้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึ
ครู ครู
กษาสั
ผู ้ดูแงลเด็
กัดกและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด เทศบาล(ฝ่ ายอํานวยการ)
เทศบาลตําบลหงส์หน
ิ
ตําบลหงส์หน
ิ

ลําด ับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ สถานที หน่วย พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ที
(ผลผลิต/งบประมาณ)
ดําเนินการดําเนินการ
ต.คพ.ยธ.คม.ค.ก.พมี.คเม.ยพ.คมิ.ยก.คส.คก.ย.
5 ค่าใช ้จ่ายโครงการสนับสนุน 1) ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสั
240,100
งกัด ศพด.บ.พวงพยอม
สํานักปลัด
้จ่
ค่าใช ายการบริหารสถานศึกษา
เทศบาลตําบลหงส์หน
ิ ในอัตราคนละ 20 บาท ศพด.ทต.หงส์
ฝ่ ายอํห
านวยการ)
น
ิ
จํานวน 245 วัน
2) ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ
196,000
้านพวงพยอม
ศพด.บ.พวงพยอม
สํานักปลัด
ในอัตราคนละ 20 บาท จํานวน 245 วัน
ศพด.ทต.หงส์
ฝ่ ายอํห
านวยการ)
น
ิ
3)ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) สําหรับ
117,300
ศูนย์
ศพด.บ.พวงพยอม
สํานักปลัด
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลหงส์หน
ิ
ศพด.ทต.หงส์
ฝ่ ายอํห
านวยการ)
น
ิ
อัตราคนละ 1,700 บาท

4)ค่าหนังสือเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย
8,200
อายุ ( 3-5 ปี ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลตําบลหงส์หน
ิ
5) ค่าอุปกรณ์การเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย 8,200
อายุ ( 3-5 ปี ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลตําบลหงส์หน
ิ
6) ค่าเครืองแบบนักเรียนสําหรับเด็กปฐมวั1ย2,300
อายุ ( 3-5 ปี ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลตําบลหงส์หน
ิ
7) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู ้กเรียนสําหรับเด็กปฐมวั
17,630
ย
อายุ ( 3-5 ปี ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลตําบลหงส์หน
ิ

ลําด ับ
โครงการ/กิจกรรม
ที
6 ค่าอาหารเสริม(นม)

7 อุดหนุนอาหารกลางวัน

รวม 7 โครงการ

ศพด.บ.พวงพยอม
สํานักปลัด
ศพด.ทต.หงส์
ฝ่ ายอํห
านวยการ)
น
ิ
ศพด.บ.พวงพยอม
สํานักปลัด
ศพด.ทต.หงส์
ฝ่ ายอํห
านวยการ)
น
ิ
ศพด.บ.พวงพยอม
สํานักปลัด
ศพด.ทต.หงส์
ฝ่ ายอํห
านวยการ)
น
ิ
ศพด.บ.พวงพยอม
ศพด.ทต.หงส์หน
ิ

รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ สถานที หน่วย พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
(ผลผลิต/งบประมาณ)
ดําเนินการดําเนินการ
ต.คพ.ยธ.คม.ค.ก.พมี.คเม.ยพ.คมิ.ยก.คส.คก.ย.
1) อาหารเสริม(นม) ให ้แก่เด็กนักเรียน 908,960 ศพด.บ.พวงพยอม
สํานักปลัด
ในสังกัดเทศบาลตําบลหงส์หน
ิ ในอัตราคนะละ 8 บาท
ศพด.ทต.หงส์
ฝ่ ายอํห
านวยการ)
น
ิ
จํานวน 260 วัน
และอาหารเสริม(นม) ให ้แก่เด็กนักเรียนในสังกัด รร.บ ้านสักทุ่ง
สพฐ ในพืนทีเทศบาลตําบลหงส์หน
ิ
รร.บ ้านสักลอ
ในอัตราคนะล 8 บาท จํานวน 260 วัน
รร.บ ้านพวงพยอม
เพือจ่ายเป็ นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน ######รร.บ ้านสักทุ่งสํานักปลัด
เด็กนักเรียนในสังกัด สพฐ ในพืนที ตําบลหงส์หน
ิ รร.บ ้านสักฝ่ลอ
ายอํานวยการ)
ในอัตราคนะล 20 บาท จํานวน 260 วัน
รร.บ ้านพวงพยอม

######

2.2 แผนงานสาธารณสุข

ลําด ับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ สถานที หน่วย พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ที
(ผลผลิต/งบประมาณ)
ดําเนินการดําเนินการ
ต.คพ.ยธ.คม.ค.ก.พมี.คเม.ยพ.คมิ.ยก.คส.คก.ย.
1 ค่าใช ้จ่ายโครงการป้ องกันและควบคุ
เพือเป็มนค่าใช ้จ่ายตามโครงการป้ องกันและควบคุ
150,000มทต.หงส์กองสาธารณสุ
หน
ิ
ขฯ
โรคไข ้เลือดออก
โรคไข ้เลือดออก โดยจ่ายเป็ นค่าอบรมให ้ความรู ้และเตรียม
ความพร ้อมในการดําเนินงาน แก่ อสม. แกนนํ า ผู ้นํ าชุมชน ฯลฯ
2 โครงการป้ องกันและระงับโรคติเพื
ดต่อเป็
อ นค่าใช ้จ่ายตามโครงการป้ องกันและระงั
50,000
บโรคติ
ทต.หงส์
ดต่อกองสาธารณสุ
หน
ิ
ขฯ
โรคไข ้เลือดออก โดยจ่ายเป็ นค่าอบรมให ้ความรู ้และเตรียม
ความพร ้อมในการดําเนินงาน แก่ อสม. แกนนํ า ผู ้นํ าชุมชน ฯลฯ
3 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภั
เพือเป็
ยจาก
นค่าใช ้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรค48,000 ทต.หงส์กองสาธารณสุ
หน
ิ
ขฯ
พิษสุนัขบ ้า ตําบลหงส์หน
ิ ตามปณิ
พิษสุ
ธานของ
นัขบ ้า ตําบลหงส์หน
ิ ตามปณิธานของ
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจศาสตราจารย์
้าน ้องนางเธอเจ
ดร.สมเด็
้าฟ้ า จพระเจ ้าน ้องนางเธอเจ ้าฟ้ า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุจุมฬ
ารีาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติรกรมพระศรี
าชนารี
สวางควัฒนวรขัตติราชนารี โดยเป็ นค่าอบรมให ้
ความรู ้และเตรียมความพร ้อมในการดําเนินงานแก่อาสาสมัคร
ั ว์ อสม. ฯลฯ
ปศุสต

รวม 3 โครงการ

######

2.3 แผนงานการศาสนาว ัฒนธรรมและน ันทนาการ
ลําด ับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ สถานที หน่วย พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ที
(ผลผลิต/งบประมาณ)
ดําเนินการดําเนินการ
ต.คพ.ยธ.คม.ค.ก.พมี.คเม.ยพ.คมิ.ยก.คส.คก.ย.
1 โครงการกิจกรรมศูนย์การเรียนรูเพื้ผูอจ่
้สูงาวัยเป็
ยตํานค่
บล
าใช ้จ่ายตามโครงการกิจกรรมศู45,570
นย์การเรียทต.หงส์
นรู ้ผู ้สูงวัยหน
ิ สํานั กปลัด
หงส์หน
ิ
ตําบลหงส์หน
ิ เช่น ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุอป
ุ กรณ์
(ฝ่ ายอํานวยการ)
ค่าวิทยากรและค่าใช ้จ่ายอืนทีเกียวข ้อง

2 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
เพือเป็ นค่าใช ้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณี
150,000
ลองกระทง
ทต หงส์หน
ิ สํานักปลัด
เช่น ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าปั จจัยถวายพระสงฆ์
(ฝ่ ายอํานวยการ)
้จ่
ค่าเครืองเสียง ค่าตกแต่งสถานที และค่าใช ายอืน ๆ
ทีเกียวข ้อง
เพือเป็
สรงนํ
นค่าาใช ้จ่ายตามโครงการจัดงานสรงนํ
150,000
าพระธาตุ
พืนที ม.11สํานักปลัด
3 ค่าใช ้จ่ายโครงการจัดงานประเพณี
พระธาตุหงส์หน
ิ ประจําปี พ.ศ. หงส์หน
ิ ประจําปี พ.ศ. 2562 เช่น ค่าอาหารและ
(ฝ่ ายอํานวยการ)
เครืองดืม ค่าปั จจัยถวายพระสงฆ์ ค่าเครืองเสียง และ
ค่าใช ้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข ้อง
4 ค่าใช ้จ่ายโครงการจัดงานสรงนํเพื
าพระธาตุ
อจ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายตามโครงการจัดงานสรงนํ
5,000
าพระธาตุ
พืนที ม.7 สํานักปลัด
คีรศ
ี รีเวียงลอ
คีรศ
ี รีเวียงลอ เช่น ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าปั จจัยถวาย (ฝ่ ายอํานวยการ)
พระสงฆ์ ค่าวิทยากร ค่าเครืองเสียง ค่าตกแต่งสถานที
และค่าใช ้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข ้อง
5 โครงการจัดงานประเพณีวน
ั สงกรานต์
เพือจ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายโครงการจัดงานประเพณี
50,000
วน
ั สงกรานต์
ทต หงส์หน
ิ สํานักปลัด
เพือจ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในการจัดงานประเพณีวน
ั สงกรานต์ (ฝ่ ายอํานวยการ)
ประจําปี พ.ศ. 2564 เช่น ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าป้ าย

ประชาสัมพันธ์ ค่าเครืองเสียง ค่าตกแต่งสถานที และ
ค่าใช ้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข ้อง
ภาพและพั
อจ่ายเป็ นค่
ฒนา
าใช ้จ่ายตามโครงการอบรมส่20,000
งเสริมประสิ
ทต.หงส์
ทธิภห
าพ
น
ิ สํานักปลัด
6 โครงการอบรมส่งเสริมประสิทธิเพื
ผู ้ปฏิบัตงิ านด ้านวัฒนธรรมท ้องถิ
และพั
น ฒนาผู ้ปฏิบัตงิ านด ้านวัฒนธรรมท ้องถิน เช่น เป็ นค่าอาหาร
(ฝ่ ายอํานวยการ)
และเครืองดืม ค่าป้ าย วัสดุอป
ุ กรณ์ ค่าเบียเลียง ค่าวิทยากร
และค่าใช ้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข ้อง

รวม 6 โครงการ

2.4 แผนงานงบกลาง
ลําด ับ โครงการ/กิจกรรม
ที

######
พ.ศ.2564
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณสถานที หน่วย พ.ศ.2563
(ผลผลิต/งบประมาณ)
ดําเนินการ
ดําเนินการ
ต.ค
พ.ย
ธ.คม.คก.พมี.ค
เม.ย
พ.คมิ.ยก.คส.คก.ย.

1 เบียยังชีพผู ้สูงอายุ

เพือจ่ายเป็ นเงินเบียยังชีพผู ้สูงอายุ สําหรั
#######
บผู ้สูงอายุ
ทต.หงส์
ทมี
ี
หน
ิ สํานักปลัด
สิทธิได ้รับเบียตามบัญชีรายชือ และระเบียบกระทรวง
หมู่ที 1-13
มหาดไทยว่าด ้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพ
ผู ้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท ้องถิน พ.ศ. 2552
ิ ทต.หงส์
2 เบียยังชีพผู ้พิการ
เพือจ่ายเป็ นเบียยังชีพผู ้พิการ สําหรับผู#######
้พิการทีมีสท
ธ์
หน
ิ สํานักปลัด
ได ้รับเบียตามบัญชีรายชือ และระเบียบกระทรวง หมู่ที 1-13
มหาดไทยว่าด ้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพ
ความพิการ ขององค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
พ.ศ. 2553 (ฉบับที 4) พ.ศ. 2562
510,000
ญชีรายชื
ทต.หงส์
อ หน
ิ สํานักปลัด
3 เบียยังชีพผู ้ป่ วยเอดส์
เพือจ่ายเป็ นเงินเบียยังชีพผู ้ป่ วยเอดส์ ตามบั
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยการจ่ายเงิน หมู่ที 1 - 13
สงเคราะห์เพือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท ้องถินพ.ศ. 2548 โดยจ่ายเป็ นเดือน ๆ ละ 500 บาท
4 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดั
เพือจ่าบ
ยเป็
ท ้องถิ
นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณี
200,000
ประสบอั
ทต.หงส์
นตราย
กองสาธารณสุ
หน
ิ
ขฯ
หรือเจ็บป่ วย
าบลหงส์
อจ่ายเป็หนเงิ
น
ิ นสมทบกองทุนสวัสดิการชุ
150,000
มชนตําบล
ทต.หงส์หน
ิ สํานักปลัด
5 สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตํเพื
หงส์หน
ิ โดยยึดหลักการออมวันละ 1 บาท

รวม 5 โครงการ

#######

แผนดําเนินงานประจําปี 2564
์ น
เทศบาลตําบลหงสห
ิ อําเภอจุน จ ังหว ัดพะเยา
ิ
(สนองต่อยุทธศาสตร์ท ี 3 การพ ัฒนาสง่ เสริมการบริหารทร ัพยากรธรรมชาติและสงแวดล้
อม)
ิ
ยุทธศาสตร์การพ ัฒนา ที 3 ด้านบริหารจ ัดการทร ัพยากรธรรมชาติและสงแวดล้
อม
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลําด ับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ สถานที หน่วย พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ที
(ผลผลิต/งบประมาณ)
ดําเนินการดําเนินการ
ต.คพ.ยธ.คม.ค.ก.พมี.คเม.ยพ.คมิ.ยก.คส.คก.ย.
1 โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน
เพือเป็ นค่าใช ้จ่ายตามโครงการบริหารจัดการขยะชุ
20,000 ทต
มชน
หงส์กองสาธารณสุ
หน
ิ
ขฯ
ตําบลหงส์หน
ิ เป็ นการอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ าร กลุม
่ แกนนํ า
ประชาชน หมมาตรการลดขยะโดยยึดหลัก 3 R
เพือตํ
อจ่าาบลหงส์
ยเป็ นค่ห
าใช
น
ิ ้จ่ายตามโครงการบริหารจั
10,000
ดการขยะติ
ทต หงส์
ดเชืกองสาธารณสุ
ห
อน
ิ
ขฯ
2 โครงการบริหารจัดการขยะติดเชื
ตําบลหงส์หน
ิ เป็ นการอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ ารผู ้ป่ วยโรคเรือรังและ
ญาติหรือผู ้ดูแล และ อสม. แกนนํ าในการดูแลชุมชนและ
พนักงานจัดเก็บขยะ
3 โครงการบริหารจัดการขยะอันตราย
เพือจ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายตามโครงการบริหารจั
10,000
ดการขยะ
ทต หงส์กองสาธารณสุ
หน
ิ
ขฯ
อันตรายตําบลหงส์หน
ิ เป็ นการอบเชิงปฏิบัตก
ิ าร กลุม
่ แกนนํ า
จัดการขยะและพนักงานจัดเก็บขยะ
4 โครงการส่งเสริมพัฒนาร ้านอาหารปลอดโฟม
เพือจ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายตามโครงการส่งเสริ10,000
มพัฒนาร
ทต
้านอาหาร
หงส์กองสาธารณสุ
หน
ิ
ขฯ

ทีเป็ นมิตรกับสิงแวดล ้อม

รวม 4 โครงการ

ปลอดโฟมทีเป็ นมิตรกับสิงแวดล ้อม เช่น ค่าอาหารและเครืองดืม
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ สําหรับ
บรรจุและจัดเก็บขยะ และค่าใช ้จ่ายอืนทีเกียวข ้อง ฯลฯ
50,000

แผนดําเนินงานประจําปี 2564
์ น
เทศบาลตําบลหงสห
ิ อําเภอจุน จ ังหว ัดพะเยา
(สนองต่อยุทธศาสตร์ท ี 4 ร ักษาความมนคงและความสงบเรี
ั
ยบร้อย
ยุทธศาสตร์การพ ัฒนา ที 4 ร ักษาความมนคงและความสงบเรี
ั
ยบร้อย
4.1 แผนงานร ักษาความสงบภายใน

พ.ศ.2563
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณสถานที หน่วย พ.ศ.2562
ดําเนินการ
ดําเนินการ
ต.ค
พ.ย
ธ.คม.คก.พมี.ค
เม.ย
พ.คมิ.ยก.คส.คก.ย.
(ผลผลิต/งบประมาณ)
1 โครงการป้ องกันและแก ้ไขปั เพื
ญหา
อจ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายตามโครงการป้ อ
15,000
งกันและแก
ทต.หงส์
้ไข หนิ สํานักปลัด

ลําด ับ โครงการ/กิจกรรม
ที
ยาเสพติด

ปั ญหายาเสพติด เทศบาลตําบลหงส์หน
ิ อําเภอจุน
จังหวัดพะเยา

(ฝ่ ายป้ องกันฯ)

้จ่ายโครงการป้ องกันระงั30,000
และจั
อเป็ นค่
ดทําาใช
แนว
บอัคคีภทต.หงส์
ัยและจัดหทํน
ิ าสํานักปลัด
2 โครงการป้ องกันระงับอัคคีภัยเพื
กันไฟ
แนวกันไฟ ดําเนินการตามภาระกิจถ่ายโอนการควบคุม (ฝ่ ายป้ องกันฯ)
ไฟป่ า
3 โครงการฝึ กอบรมชุดปฏิบัตก
ิ เพื
ารจิ
อจ่ตาอาสา
ยเป็ นค่าใช ้จ่ายตามโครงการฝึ 45,000
กอบรมชุทต.หงส์
ดปฏิบัตหิ น
ิ สํานักปลัด
ภัยพิบัตป
ิ ระจํ าองค์กรปกครองท
การจิ
้องถิ
ตอาสาภั
น
ยพิบัตป
ิ ระจํ าองค์กรปกครองท ้องถิน
(ฝ่ ายป้ องกันฯ)
4 โครงการอบรมเสริมทักษะในการเฝ้
เพือจ่ายเป็
าระวันค่
ง าใช ้จ่ายตามโครงการอบรมเสริ
6,000มทต.หงส์
ทักษะ หน
ิ สํานักปลัด
และช่วยเหลือเด็กจมนํ า แก่ผในการเฝ้
ู ้ปกครองศู
าระวั
นย์งและช่วยเหลือเด็กจมนํ า แก่ผู ้ปกครองศู(ฝ่นายอํ
ย์ านวยการ)
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหงส์
พัฒนาเด็
หน
ิ กเล็กเทศบาลตําบลหงส์หน
ิ

รวม 4 โครงการ

96,000

แผนดําเนินงานประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2564
์ น
เทศบาลตําบลหงสห
ิ อําเภอจุน จ ังหว ัดพะเยา
(สนองต่อยุทธศาสตร์ท ี 5 การพ ัฒนาสง่ เสริมการบริหารจ ัดการ)
ยุทธศาสตร์การพ ัฒนา ที 5 การพ ัฒนาสง่ เสริมการบริหารจ ัดการตามหล ักธรรมาภิบาล
5.1 แผนงานบริหารงานทวไป
ั
ลําด ับ
โครงการ/กิจกรรม
ที
1 โครงการจัดการเลือกตัง

รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ สถานที หน่วย พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
(ผลผลิต/งบประมาณ)
ดําเนินการดําเนินการ
ต.คพ.ยธ.คม.ค.ก.พมี.คเม.ยพ.คมิ.ยก.คส.คก.ย.
เพือจ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายในการจัดทําโครงการเลื
400,000
อกตัทต.หงส์
งของเทศบาล
หน
ิ สํานักปลัด
ตําบลหงส์หน
ิ ตามทีกฏหมายกําหนด
(ฝ่ ายปกครอง)

เพืนอจ่ายเป็ นค่าใช ้จ่ายตามโครงการจัดทําแผนพั
10,000
ฒนาททต.หงส์
้องถิน หน
ิ สํานักปลัด
2 โครงการจัดทําแผนพัฒนาท ้องถิ
คุณภาพ
ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าวิทยากร ค่าป้ ายโครงการ และค่าใช ้จ่าย (ฝ่ ายธุรการ)
อืนทีเกียวข ้อง
้จ่านยตามโครงการจัดทําแผนพั10,000
3 โครงการฝึ กอบรมความรู ้เบืองตเพื
้นเกี
อจ่ยกั
ายเป็
บการดํ
นค่าใช
าเนิ
ฒนาท ้องถิ
ทต.หงส์
น หน
ิ สํานั กปลัด
การทางวินัยและส่งเสริมคุณธรรม
ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าวิทยากร ค่าป้ ายโครงการ และค่าใช ้จ่าย (ฝ่ ายธุรการ)
คณะผู ้บริหาร พนักงานเทศบาลอืนทีเกียวข ้อง

และพนักงานจ ้าง เทศบาลตําบลหงส์หน
ิ

4 โครงการสํานักทะเบียนท ้องถินเทศบาลตํ
เพือจ่ายเป็ นค่
าบล
าใช ้จ่ายตามโครงการสํานั กทะเบีย
10,000
นท ้องถิทต.หงส์
นเทศบาล
หน
ิ สํานั กปลัด
หงส์หน
ิ เคลือนที
ตําบลเคลือนที ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
(ฝ่ ายปกครอง)
รวม 4 โครงการ

######

ํ หร ับทีไม่ได้ดา
ี ํานวนครุภ ัณฑ์สา
บ ัญชจ
ํ เนินการตามโครงการพ ัฒนาท้องถิน
แผนดําเนินงานประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2564
์ น
เทศบาลตําบลหงสห
ิ อําเภอจุน จ ังหว ัดพะเยา
ํ น ักงาน
1 ประเภทครุภ ัณฑ์ ครุภ ัณฑ์สา
1.1 แผนงานบริหารงานทวไป
ั

ลําด ับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ สถานที หน่วย พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ที
(ผลผลิต/งบประมาณ)
ดําเนินการดําเนินการ
ต.คพ.ยธ.คม.ค.ก.พมี.คเม.ยพ.คมิ.ยก.คส.คก.ย.
1 ค่าจัดซือเครืองสูบนํ า แบบหอยโข่
เพือจ่
ง ายเป็ นค่าจัดซือครุภัณฑ์การเกษตร 8,200 ทต.หงส์หน
ิ ฝ่ ายป้ องกัน
แบบหอยโข่ง เครืองยนต์เบนซิน สูบนํ าได ้ 1,000 ลิตรต่อนาที
ขนาด 5 แรงม ้า จํานวน 1 เครือง

รวม 1 โครงการ

8,200

ํ น ักงาน
2 ประเภทครุภ ัณฑ์สา
3.1 แผนงานบริหารงานคล ัง

ลําด ับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ สถานที หน่วย พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ที
(ผลผลิต/งบประมาณ)
ดําเนินการดําเนินการ
ต.คพ.ยธ.คม.ค.ก.พมี.คเม.ยพ.คมิ.ยก.คส.คก.ย.
1 ค่าจัดซือตู ้เหล็ก แบบ 2 บาน เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือตู ้เหล็ก แบบ 2 บาน11,000 ทต.หงส์หน
ิ กองคลัง
ละ 5,500 บาท
2 ค่าจัดซือพัดลมติดผนัง ขนาด เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือพัดลมติดผนัง ขนาด 4,800 ทต.หงส์หน
ิ กองคลัง
จํานวน 3 เครืองๆ ละ 1,600 บาท
จํานวน 2 โครงการ

รวม

15,800

3 ประเภทครุภ ัณฑ์คอมพิวเตอร์
3.1 แผนงานบริหารงานคล ัง

ลําด ับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ สถานที หน่วย พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ที
(ผลผลิต/งบประมาณ)
ดําเนินการดําเนินการ
ต.คพ.ยธ.คม.ค.ก.พมี.คเม.ยพ.คมิ.ยก.คส.คก.ย.
ํ
ํ
1 ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สาหรั
เพือจ่
บงานสํ
ายเป็านค่
นักางาน
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ส17,000
าหรับงานสํ
ทต.หงส์
านักงาน
หน
ิ กองคลัง
(จอแสดงภาพขนาดไม่น ้อยกว่า(จอแสดงภาพขนาดไม่น ้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 1 เครือง
ิ กองคลัง
2 ค่าจัดซือเครืองพิมพ์เช็ค
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือครุ๓ณฑ์คอมพิวเตอร์35,000 ทต.หงส์หน
(Psi Pr9 Passbook Printer) (Psi Pr9 Passbook Printer) จํานวน 1 เครือง
3 ค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึเพื
กพร
อจ่า้อมติ
ยเป็ดนค่
ตังาจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึ4,300
กพร ้อมติ
ทต.หงส์
ดตัง หน
ิ กองคลัง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครือง
4 ค่าจัดซืออุปกรณ์อา่ นบัตรแบบอเนกประสงค์
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซืออุปกรณ์อา่ นบัตรแบบอเนกประสงค์
700 ทต.หงส์หน
ิ กองคลัง
(Smart Card Reader)
(Smart Card Reader) จํานวน 1 เครือง

รวม

จํานวน 4 โครงการ

57,000

3.2 แผนงานสาธารณสุข

ลําด ับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ สถานที หน่วย พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ที
(ผลผลิต/งบประมาณ)
ดําเนินการดําเนินการ
ต.คพ.ยธ.คม.ค.ก.พมี.คเม.ยพ.คมิ.ยก.คส.คก.ย.
์ น
ําหรับงานสํ
1 ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรั
เพือจ่
บงานสํ
ายเป็านค่
นักางาน
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ส17,000
ทต.หงส
านักงาน
ห
ิ กอง
(จอแสดงภาพขนาดไม่น ้อยกว่า(จอแสดงภาพขนาดไม่น ้อยกว่า 19 นิว) จํานวน 1 เครือง
สาธารสุขฯ

รวม 1 โครงการ

3 ประเภทครุภ ัณฑ์คอมพิวเตอร์
3.3 แผนงานเคหะและชุมชน
ลําด ับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

5,000

งบประมาณ สถานที

หน่วย พ.ศ.2563

พ.ศ.2564

ที
(ผลผลิต/งบประมาณ)
ดําเนินการดําเนินการ
ต.คพ.ยธ.คม.ค.ก.พมี.คเม.ยพ.คมิ.ยก.คส.คก.ย.
1 ค่าจัดซืออุปกรณ์อา่ นบัตรแบบอเนกประสงค์
เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซืออุปกรณ์อา่ นบัตรแบบอเนกประสงค์
700 ทต.หงส์หน
ิ กองช่าง
(Smart Card Reader)
(Smart Card Reader) จํานวน 1 เครือง

รวม 1 โครงการ

ิ
รวมทงส
ั น

700

4 ประเภทครุภ ัณฑ์ ไฟฟ้าวิทยุ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลําด ับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ สถานที หน่วย พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ที
(ผลผลิต/งบประมาณ)
ดําเนินการดําเนินการ
ต.คพ.ยธ.คม.ค.ก.พมี.คเม.ยพ.คมิ.ยก.คส.คก.ย.
1 ค่าจัดซือมอเตอร์ไฟฟ้ า ขนาด เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือมอเตอร์ไฟฟ้ า ขนาด12,000 ทต.หงส์หน
ิ กองช่าง
จํานวน 1 ตัว (จัดซือตามราคาท ้องตลาด เนืองจากไม่มใี น
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจําปี 2562 โดยจัดซือเท่าทีจําเป็ น
และประหยัด)

รวม 2 โครงการ

ิ
รวมทงส
ั น

12,700
99,400

