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          วสิยัทศันก์ารพฒันา 

“พฒันาเทศบาลต าบลหงสห์นิ

ใหม้คีวามนา่อยูอ่ยา่งยงัยืน่  มี

แหลง่น  าพอเพียง    

สขุภาพปลอดภยั การศึกษา

กา้วไกล  สิง่แวดลอ้มสดใส “ 
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สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐานที่ส าคัญของเทศบาล 

ประวตัคิวามเป็นมา 

  ต ำบลหงสห์นิเดมิทเีปน็สว่นหนึง่ของต ำบลลอ  อ ำเภอเชยีงค ำ  จังหวดัเชียงรำย  ตอ่มำต ำบลลอและต ำบลจนุ 

ไดร้ับกำรยกฐำนะขึน้เปน็ กิง่ อ.จนุ เมือ่ป ี2506 และปี 2508 ก็ได้รับกำรยกฐำนะอีกครัง้เปน็อ ำเภอจนุ อยำ่งเตม็ตัว จนถงึปี 

2519 มีกำรตั้งต ำบลใหม่ขึน้อกีหนึง่ต ำบลคอื “ต ำบลหงสห์นิ” โดยแยกออกจำกต ำบลลอ  ซึง่ได้ใชช้ือ่    พระธำตุหงสห์นิทีช่ำวบำ้น

นบัถอืมำแตโ่บรำณกำลมำตัง้เปน็ชือ่ต ำบล จนถงึวนัที่ 12 สงิหำคม 2520 ไดม้ีกำรจดัตัง้จังหวดัใหม ่โดยแยกจำกจงัหวดัเชยีงรำย 

คอืจงัหวดัพะเยำ จงึท ำให้ต ำบลหงสห์นิ มำขึน้อยู่กบั อ ำเภอจนุ จงัหวัดพะเยำจนถงึปัจจุบนั   
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ทีต่ั ง 

  ต ำบลหงส์หินตั้งอยู่ทำงทิศเหนือของอ ำเภอจุน ห่ำงจำกตัวอ ำเภอประมำณ 23 กิโลเมตร  ห่ำงจำกตัวจังหวัด

พะเยำ ประมำณ 54 กิโลเมตร  และเป็นเขตติดต่อกับจังหวัดเชียงรำย 

 

 

     

อาณาเขต      

ต ำบลหงสห์นิมอีำณำเขตตดิตอ่ ดงันี้ 
ทิศเหนอื          ติดตอ่กบั  ต ำบลแมล่อย อ ำเภอเทิง จ.เชยีงรำย 
ทิศใต ้             ตดิตอ่กบั   ต ำบลลอ อ ำเภอจนุ จ.พะเยำ 
ทิศตะวนัออก     ติดตอ่กับ   ต ำบลทุง่รวงทอง อ ำเภอจนุ และต ำบลอำ่งทอง อ ำเภอเชยีงค ำ 
 ทิศตะวนัตก      ติดตอ่กับ   ต ำบลสนัมะคำ่ อ ำเภอปำ่แดด จ.เชยีงรำย 

      ขนาดพื นที่ 

 ต ำบลหงสห์นิ มพีื้นทีป่ระมำณ 48,722  ไร ่หรือประมำณ  77.95  ตำรำงกโิลเมตร เปน็พืน้ที่อยูอ่ำศยั 

26,464 ไร ่พื้นที่สำธำรณะ 1,588 ไร ่  พื้นทีป่่ำ 7,743 ไร่ ทีเ่หลอืเป็นพืน้ที่ไมไ่ด้จ ำแนก   12,927   ไร ่
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           พันธกิจ 

1.พฒันาทางดา้นสงัคมและคณุภาพชวีติของประชาชน 
2  พฒันาทางดา้นเศรษฐกจิ เพิม่รายได ้ ลดรายจา่ย และพฒันาระบบโครงสรา้งพืน้ฐานให ้  
    ครอบคลมุทกุพืน้ทีแ่ละไดม้าตรฐาน  
3. อนรุกัษ ์ ฟืน้ฟ ู และบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม อยา่งยัง่ยนื 
4. สรา้งความมัน่คงและความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิของประชาชนและชมุชน 
5 พฒันาระบบการบรหิาร   การบรกิารทีม่คีณุภาพ   และมปีระสทิธภิาพ 
6 จดัหาสวสัดกิารทีเ่หมาะสมเพือ่ชว่ยเหลอืเกือ้กลู 
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นำยกเทศมนตรีต ำบลหงสห์ิน  (นำยสมเพชร   สกัลอ)  ซึ่งไดแ้ถลงต่อสภำเทศบำล 
ต ำบลหงสห์นิ  ไดว้ำงกรอบแนวนโยบำยพฒันำและกำรประสำนควำมร่วมมอืของทอ้งถิน่แบง่เปน็       6  ดำ้น  ดังนี ้
        1. นโยบำยด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำรจัดกำร 
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        2. นโยบำยด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
        3. นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิต 
        4. นโยบำยด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีและ  ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
        5. นโยบำยด้ำนเศรษฐกิจ พัฒนำอำชีพและส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 
        6. นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

**************************** 
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การเมอืงและการปกครอง 

เทศบำลต ำบลหงส์หนิ มหีมูบ่ำ้นในเขตกำรปกครอง จ ำนวน 13 หมูบ่ำ้น ดงันี ้

 1) หมูท่ี ่1 บำ้นศรจีอมแจง้   ผูใ้หญ่บำ้น นำยสมเรจ็  กองแกว้ 

 2) หมู่ที ่2 บำ้นสักลอ   ผูใ้หญ่บำ้น นำยพงษ์ศักดิ์  สุรยิะวงค์ 

 3) หมูท่ี ่3 บำ้นสักทุง่   ก ำนนัต ำบล นำยกอ๋งค ำ  จนัธมิำ 

 4) หมูท่ี ่4 บำ้นสักสนั   ผูใ้หญ่บำ้น นำยดอก    สักลอ 

5) หมูท่ี่ 5 บำ้นพวงพยอม   ผูใ้หญ่บำ้น นำยประสงค์   สำยวงค ์

6) หมู่ที ่6 บำ้นพวงพยอมใหม่  ผูใ้หญ่บำ้น นำยณฐัพงษ ์ ตนักลุ 

7) หมู่ที ่7 บำ้นสนัทรำย   ผูใ้หญ่บำ้น นำยวสนัต ์ ธนแสงประเสรฐิ 

8) หมูท่ี่ 8 บำ้นสักลอใหม ่   ผูใ้หญ่บำ้น นำยธวัธ   สักลอ 

9) หมูท่ี่ 9 บำ้นพวงพยอมพฒันำ  ผูใ้หญ่บำ้น นำยสมศกัดิ ์ วงคช์ืน่ 

10) หมูท่ี ่10 บำ้นสักทอง   ผูใ้หญ่บำ้น นำยสทุัศน ์ อุน่เตม็ใจ 

11) หมูท่ี่ 11 บำ้นสักพฒันำ   ผูใ้หญ่บำ้น นำยชยั  โนชยั 

12) หมูท่ี่ 12 บำ้นไผส่ทีอง   ผูใ้หญ่บำ้น นำยขนุสงกรำนต ์ ศริิวงค์ 

13) หมูท่ี่ 13 บำ้นสนัตสิขุ   ผูใ้หญ่บำ้น นำยโสภณ  ตำค ำ 
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รายรบั-จา่ย 

ประจ าปีงบประมาณ  2563 
รำยกำร (รำยรบั) 

 
ประมำณกำร 

 
รำยรับจรงิ 

 
+ สงู 
- ต่ ำ 

รำยรับตำมประมำณกำร 
  รำยรับ 
  ภำษอีำกำร 
  คำ่ธรรมเนยีม คำ่ปรับ และใบอนุญำต 
  รำยไดจ้ำกทรัพยส์นิ 
  รำยไดจ้ำกสำธำรณปูโภคและกำรพำณชิย์ 
  รำยเบ็ดเตลด็ 
  ภำษจีดัสรร 
  เงนิอุดหนนุทัว่ไป 

 
 

300,000 
100,000 
100,000 

- 
20,000 

21,980,000 
26,000,000 

 
 

53,651.51 
59,435.40 

221,269.63 
- 

9,820.30 
18,346,584.65 
30,665,160.91 

 
 
- 
- 
+ 
 
+ 
- 
+ 

 
 

246,348.49 
40,564.60 
121,269.63 

- 
10,179.70 

3,633,415.35 
4,665,160.91 

รวมเงนิรำยรับตำมประมำณรำยรบัทั้งสิน้ 48,500,000 49,355,922.40 + 855,922.40 
รวมเงนิอดุหนนุระบวุัตถุประสงค/์เฉพำะกจิ 1,613,233.07 1,613,233.07  1,613,233.07 

รวมทัง้สิน้ 50,113,233.07 50,969,155.47 + 855,922.40 
 

รำยกำร(รำยจำ่ย) 
 

ประมำณกำร 
 

รำยจำ่ยจรงิ 
 

+ สงู 
- ต่ ำ 

รำยจำ่ยตำมประมำณกำร 
  งบกลำง 
  งบบคุลำกร 
  คำ่ตอบแทน  
  คำ่ใชส้อย   
  คำ่วสัด ุ   
  คำ่สำธำรณูปโภค 
  เงนิอุดหนนุ 
  คำ่ครภุัณฑ์   
  คำ่ที่ดนิและสิง่กอ่สรำ้ง 
   

 
20,426,400 

16,309,940.45 
965,150 

3,537,409.55 
2ล450,100 
1,986,200 
1,825,600 
146,200 
853,000 

 

 
18,217,252.30 

15,990,010 
818,535 

2,904,306.22 
1,817,738.04 
1,377,517.56 

1,676,960 
139,170 
842,406 

 

 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

 
2,209,148 

319,930.45 
146,615 

633,103.33 
633,361.96 
608,682.44 

148,640 
7,030 

10,594 

รวมรำยจำ่ยตำมประมำณกำรรำยจำ่ยทัง้สิ้น 48,500,000 43,783,895.12 + 4,716,104.88 
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รวมรำยจำ่ยจำกเงนิอุดหนนุเฉพำะกิจ 1,613,233.07 1,613,233.07   
รวมทัง้สิน้ 50,113,233.07 45,397,128.19  4,716,104.88 

รำยรับจรงิสงูกวำ่รำยจำ่ยจรงิ  5,572,027.27   

 
    

สรุปผลกำรตดิตำมประเมนิผลกำรด ำเนนิงำนตำมยทุธศำสตร์กำรพฒันำ  ประจ ำป ี2563 

    ที ่ ยุทธศำสตร/์โครงกำร งบประมำณ (บำท จำ่ยจริง 

  1 ยุทธศำสตร์กำรพฒันำระบบเศรษฐกจิ     

1 อุดหนุนที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอจุน โครงกำรจัดกิจกรรมงำนศิลปวัฒนธรรมฯ 50,000 50,000 

2 อุดหนุนกลุ่มอำชีพ กลุ่มเกษตรผู้ผลิตล ำไยคุณภำพ 27,600 27,600 

3 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.บ้ำนสักทุ่ง หมู่ที่ 3 เชื่อมบ้ำนสันติสุข  หมู่ที่ 13  497,000 492,906 

4 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.(ซอยหลังป่ำสุสำน) บ้ำนสันทรำย  หมู่ที่ 7   (โอนงบ) 147,000 147,000 
5 โครงกำรขุดลอกหน้ำฝำยกั้นน้ ำเพ่ือกักเก็บน้ ำไว้ใช้ ในพื้นที่กำรเกษตร (โอนงบ) 129,500 129,500 
6 โครงกำรฝึกอบรมอำชีพให้กับรำษฎรต ำบลหงส์หิน 20,000 0 

  รวมเปน็เงนิ 871,100 845,006 

  2 ยทุธศำสตร ์กำรพฒันำสงัคม กำรศึกษำ สำธำรณสขุ ศำสนำ และวฒันธรรม     

1 โครงกำรแข่งขันกีฬำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กของเทศบำลต ำบลหงส์หิน 30,000 26,005 

2 โครงกำรจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ 50,000 48,537 

3 จัดหำอำหำรเสริม(นม) ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 921,440 738,134 

4 สนับสนุนกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำกลุ่มนักเรียนต ำบลหงส์หิน 40,000.00 40,000 

5 สนับสนุนคำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนสถำนศึกษำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 494,850 473,010 

6 โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจำกพิษสุนัขบ้ำฯ 45,000 48,000 

7 โครงกำรควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก 150,000 101,316.12 

8 โครงกำรตรวจหำสำรเคมีตกค้ำงในร่ำงกำรเกษตรกร 30,000 0 

9 สนับสนุนอำหำรกลำงวันส ำหรับโรงเรียน สังกัด สพฐ.ในพ้ืนที่ต ำบลหงส์หิน 1,448,000 986,360 

10 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพท้องถิ่นต ำบลหงส์หิน 200,000 155,000 

11 สนับสนุนกองทุนสวัสดิกำรชุมชนต ำบลหงส์หิน 150,000 150000 

12 โครงกำรจัดกิจกรรมสรงน้ ำพระธำตุหงส์หิน 150,000 13,500 

13 โครงกำรจัดกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง   150,000 0 

14 โครงกำรจัดกิจกรรมสรงน้ ำพระธำตุคีรีศรีเวียงลอ 5,000 0 
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15 โครงกำรอบรมให้ควำมรู้เก่ียวกับประเพณีวัฒนธรรม ศำสนพิธีท้องถิ่น 30,000 0 

16 โครงกำรประเพณีวันสงกรำนต์  ประจ ำปี 2563 50,000 0 

17 ค่ำใช้จ่ำยเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ 10,963,200 10,343,100 

18 ค่ำใช้จ่ำยเบี้ยยังชีพผู้พิกำร 3,744000 3,334,400 

19 ค่ำใช้จ่ำยเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 540,000 491,000 

20 อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนส ำหรับด ำเนินงำนด้ำนสำธำรณสุขฯ 260,000 260000 

  รวมเปน็เงนิ 18,242,250.00 16,920,853.55 

        

  3.ยทธศำสตร ์กำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่แวดลอ้ม     

1 โครงกำรบริหำรจัดกำรก ำจัดขยะลดปริมำณขยะ 15,000 15,000.00 

2 โครงกำรบริหำรจัดกำรขยะอันตรำยในชุมชน 10,000 9,800 

  รวมเปน็เงนิ 20,000 20,000.00 

  4.ยุทธศำสตร ์รักษำควำมมัน่คงและควำมสงบเรยีบรอ้ย     

1 โครงกำรป้องกันระงับอัคคีภัยและจัดท ำแนวกันไฟ 18,400 18,325 

2 โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในระดับต ำบล 30,000 0 

  รวมเปน็เงนิ 56,000 18,325 

  5.ยทุธศำสตร ์สง่เสรมิกำรบรหิำรจัดกำรตำมหลักธรรมมำภบิำล     

 1 
โครงกำรฝึกอบรมควำมรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัยและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ส ำหรับคณะผู้หำร  สมำชิกสภำ พนักงำนเทศบำลปี2563 10,000  9,950 

2 โครงกำรส ำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบำลต ำบลหงส์หินเคลื่อนที่ ปี2563 10,000 4,000 

  รวมเปน็เงนิ 20,000   

  
 

รวมเปน็เงนิทั้งสิน้ 19,536,250.00 18,192,103.55 



 

                                                                    รายงานผลการด าเนนิงานประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2563 

 

          
           เทศบาลต าบลหงส์หิน อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา 

 

 

 

 

 

หมวดงบกลำง ประเภทเงนิส ำรองจ่ำย   เทศบญัญตัิงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปี พ.ศ.2563 

ล ำดบั ชือ่โครงกำร วงเงนิท ำสญัญำ หมำยเหต ุ

1 โครงกำรซ่อมแซมระบบประปำหมู่บ้ำน บ้ำนไผ่สีทอง  หมู่ที่ 12 40,300 ด ำเนินกำรเสร็จเรียบร้อย 
2 โครงกำรปรับพ้ืนที่สนำมกีฬำเทศบำลต ำบลหงส์หิน 27,600 ด ำเนินกำรเสร็จเรียบร้อย 
3 โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนเพ่ือกำรเกษตรสำย ห้วยต้นยำง  บ้ำนสัก

พัฒนำ  หมู่ที่ 11 
56,800 ด ำเนินกำรเสร็จเรียบร้อย 

4 โครงกำรขุดลอกล ำห้วยสักเพ่ือกักเก็บน้ ำไว้ใช้ในพ้ืนที่กำรเกษตร 
หมู่ที่ 11 

488,000 ด ำเนินกำรเสร็จเรียบร้อย 

5 โครงกำรลงทรำยถมเพ่ือซ่อมแซมถนนบ้ำนสักลอใหม่ หมู่ที่ 8,หมู่ที่ 
10 และหมู่ที่ 12 

398,000 ด ำเนินกำรเสร็จเรียบร้อย 

6 โครงกำรขุดลอกล ำห้วยเพ่ือกักเก็บน้ ำไว้ใช้ในกำรเกษตร หมู่ที่ 1,
หมู่ที่ 8  และหมู่ที่ 10 

337,000 ด ำเนินกำรเสร็จเรียบร้อย 

7 โครงกำรซ่อมแซมเครื่องสูบน้ ำของสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำพวง
พยอม 3 

175,000 ด ำเนินกำรเสร็จเรียบร้อย 

8 โครงกำรลงทรำยถมเพ่ือซ่อมแซมถนนบ้ำนสักลอ     หมู่ที่ 2,บ้ำน
สักทอง หมู่ที่ 10 และบ้ำนสักพัฒนำ   หมู่ที่ 11 

399,000 ด ำเนินกำรเสร็จเรียบร้อย 

9 โครงกำรขุดลอกเปิดทำงน้ ำล ำเหมืองร่องไผ่เพ่ือใช้ในกำรเกษตร  
หมู่ที่ 4 

335,000 ด ำเนินกำรเสร็จเรียบร้อย 

10 โครงกำรขุดลอกเปิดทำงน้ ำเพ่ือใช้ในกำรเกษตร   28,700 ด ำเนินกำรเสร็จเรียบร้อย 
11 โครงกำรขุดลอกแหล่งน้ ำเพื่อใช้ในกำรเกษตร 182,000 ด ำเนินกำรเสร็จเรียบร้อย 
12 โครงกำรขุดลอกร่องระบำยน้ ำสำธำรณะ บ้ำนสักทอง     หมู่ที่ 

10 
11,300 ด ำเนินกำรเสร็จเรียบร้อย 

เงนิอดุหนนุเฉพำะกิจ ปี 2563 

ล ำดับ ชื่อโครงกำร วงเงินท ำสัญญำ หมำยเหต ุ



 

                                                                    รายงานผลการด าเนนิงานประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2563 

 

          
           เทศบาลต าบลหงส์หิน อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา 

1 ซ่อมแซมสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำพวงพยอม 2 700,990 ด ำเนินกำรเสร็จเรียบร้อย
แล้ว 

2 ซ่อมสร้ำงผิวทำงพำรำแอสฟัลท์ติกคอนกรีต    บ้ำนพวง
พยอม-บ้ำนพวงพยอมใหม่ 

4,849,000 ด ำเนินกำรเสร็จเรียบร้อย
แล้ว 

3 ซ่อมแซมสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำพวงพยอม 1 4,439,900 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
 

เงนิอดุหนนุเฉพำะกิจ ปี 2562 มำเบกิงวดสดุทำ้ยปีงบประมำณ 2563 

ล ำดบั ชือ่โครงกำร วงเงนิท ำสญัญำ หมำยเหต ุ

1 โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำพวงพยอม 1 

บ้ำนสันทรำย  หมู่ที่ 7 

2,219,950 ด ำเนินกำรเสร็จเรียบร้อย

แล้ว 

จำ่ยขำดเงนิสะสม 2563  

ล ำดบั ชือ่โครงกำร วงเงนิท ำสญัญำ หมำยเหต ุ

1 โครงกำรถมลำนฌำปนสถำนเพื่อแก้ไขปัญหำน้ ำท่วมขัง บ้ำนสันติสุข ม.
13 

52,000  ด ำเนินกำรเสร็จเรียบร้อย 

2 โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนเข้ำสู่โรงสีชุมชน หมู่ที่ 13 43,500 ด ำเนินกำรเสร็จเรียบร้อย 
3 โครงกำรก่อสร้ำงท่อลอดเหลี่ยม คสล.  หมู่ที่ 6 227,000 ด ำเนินกำรเสร็จเรียบร้อย 
4 โครงกำรก่อสร้ำงท่อลอดเหลี่ยม คสล.  สำยห้วยแล้ง 166,000 ด ำเนินกำรเสร็จเรียบร้อย 
5 โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำคสล. บ้ำนพวงพยอมใหม่  หมู่ที่ 6 23,000 ด ำเนินกำรเสร็จเรียบร้อย 
6 โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำคสล. บ้ำนสันติสุข หมู่ที่ 13 25,000 ด ำเนินกำรเสร็จเรียบร้อย 
7 โครงกำรก่อสร้ำงฝำยน้ ำล้น คสล.ล ำห้วยสักตอนกลำงหมู่ที่ 11 199,600 ด ำเนินกำรเสร็จเรียบร้อย 
8 โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำคสล. บ้ำนพวงพยอมใหม่  หมู่ที่ 6 8,000 ด ำเนินกำรเสร็จเรียบร้อย 
9 โครงกำรก่อสร้ำงฝำยน้ ำล้น คสล.ล ำห้วยสัก ตอนบน หมู่ที่ 11 199,600 ด ำเนินกำรเสร็จเรียบร้อย 
10 โครงกำรก่อสร้ำงท่อลอดเหลี่ยม คสล. สำยสักทอง- สักสัน ม.8 166,000 ด ำเนินกำรเสร็จเรียบร้อย 
11 โครงกำรก่อสร้ำงท่อลอดเหลี่ยม คสล.  ม.10 225,000 ด ำเนินกำรเสร็จเรียบร้อย 
12 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล.(รูปตัวยู) ชนิดมีฝำปิด บ้ำนสักสัน 

หมู่ที่ 4 
286,000 ด ำเนินกำรเสร็จเรียบร้อย 

13 โครงกำรก่อสร้ำงฝำยน้ ำล้น คสล.ล ำห้วยสัก ตอนล่ำง หมู่ที่ 11 200,000 ด ำเนินกำรเสร็จเรียบร้อย 
14 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล.(รูปตัวยู) ชนิดมีฝำปิด บ้ำนพวง

พยอมใหม่ หมู่ที่ 6 
41,000 ด ำเนินกำรเสร็จเรียบร้อย 

15 โครงกำรลงหินคลุกเพ่ือซ่อมแซมถนนเพื่อใช้สัญจรภำยในหมู่บ้ำน  บ้ำน
สักทุ่ง หมู่ที่ 3 และบ้ำนสักทอง หมู่ที่ 10 

154,000 ด ำเนินกำรเสร็จเรียบร้อย 

16 โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำซีเมนต์ใยหิน หมู่ที่ 13 40,000 ด ำเนินกำรเสร็จเรียบร้อย 
17 โครงกำรลงทรำยเพื่อซ่อมแซมถนนเพ่ือกำรเกษตรบ้ำน หมู่ที่ 4,5,6,9 299,000 ด ำเนินกำรเสร็จเรียบร้อย 



 

                                                                    รายงานผลการด าเนนิงานประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2563 

 

          
           เทศบาลต าบลหงส์หิน อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา 

และหมู่ที่ 12 
18 โครงกำรเจำะบ่อบำดำล บ้ำนสันติสุข  หมู่ที่ 13 330,000 ด ำเนินกำรเสร็จเรียบร้อย 

 

 
 
 
โครงกำรจำกหนว่ยงำนอืน่ที่มำท ำในพืน้ที่ต ำบลหงสห์นิ  ประจ ำป ี2563 
 

ล ำดบั ชือ่โครงกำร วงเงนิท ำสญัญำ หมำยเหต ุ
 1 โครงกำรปรับปรุงถนนหินคลุกเข้ำสู่พ้ืนที่กำรเกษตร บ้ำนไผ่สีทอง  

หมู่ที่ 12 ต ำบลหงส์หิน อ ำเภอจุน เชื่อม  ต ำบลอ่ำงทอง  
อ ำเภอเชียงค ำ จังหวัดพะเยำ 

 อบจ.พะเยำ 

2 โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงเรขำคณิตของทำง  ถนนสำย พย.
4033 แยกทำงหลวงหมำยเลข 1292-บ้ำนหนองบัวเงิน  
อ ำเภอจุน,  เชียงค ำ  จังหวัดพะเยำ 

4,490,000 ส ำนักงำนทำงหลวงชนบทที่ 
17(เชียงรำย) 

3 โครงกำรก่อสร้ำงถนนแยก ทล.1292- ทชร.ชร.4005 ต ำบล
หงส์หิน  อ ำเภอจุน  จังหวัดพะเยำ 
กม.0+000 ถึง กม.ที่ 8+175 ระยะทำง 8.175 กิโลเมตร ผิว
จรำจรกว้ำง 6.00 เมตร  ประเภทผิวจรำจรแอสฟัลติกคอนกรีต  
ไม่มีไหล่ทำง 

 แขวงทำงหลวงชนบำท
พะเยำก่อสร้ำงเมื่อปี 2560 
ส่งมอบพ้ืนที่ 2563 

 

 

 



 

                                                                    รายงานผลการด าเนนิงานประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2563 

 

          
           เทศบาลต าบลหงส์หิน อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา 

 

 

 

 

 

            สารจากนายกเทศมนตรี 

สวสัดคีรบั  
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           เทศบาลต าบลหงส์หิน อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา 

 
 
 
 

 

 

 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 ******************************************************************************* 
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           เทศบาลต าบลหงส์หิน อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา 

จดัท าโดย 

งานวิเคราะหน์โยบายและแผน 

ฝา่ยธรุการ  ส านักปลดั  เทศบาลต าบลหงสห์นิ 

อ าเภอจนุ  จงัหวดัพะเยา  56150 

โทร  0-5489-050  โทรสาร  0-5489-6111 

www.honghin.org.th 

 

 

 

 


