สารบัญ

บทนํา
- บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.1)
- บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ (แบบ ผด.1)
- บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการแผนฯ (แบบ ผด.2/1)

หนาที่

1-2
1-45
1-13

คํานํา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ขอ 26 ไดกําหนดให การจัดทําแผนดําเนินการใหเปน
ไปตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้ (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค
รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นๆที่ดําเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แลวจัดทํารางแผนการดําเนิน
งาน เสนอคณะกรรมการการพัฒนาทองถิ่น (2) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนการดําเนินงาน
แลวเสนอผูบริหารทองถิ่นประกาศเปนแผนการดําเนินงาน ทั้งนี้ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหา
วันนับแตวันที่ประกาศ เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ขอ 27 แผนการดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม งบประมาณรายจายเพิ่มเติม
งบประมาณเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานโครงการจากหนวยงานราชการสวนกลางสวนภูมิภาค
รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นๆที่ตองดําเนินการในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณนั้น
ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ขอ 26 และขอ 27
เทศบาลตําบลหวยสัก จึงไดดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
ตามระเบียบฯ เพื่อใหทราบถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมด
ในพื้นที่และใชเปนแนวทาง ในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลตําบลหวยสัก
ใหมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการทํางานกับหนวยงานและการจําแนกราย
ละเอียดตางๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดําเนินงานจะทําใหการติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นป
งบประมาณมีความสะดวกมากขึ้นและหวังเปนอยางยิ่งวาแผนการดําเนินงานของเทศบาลตําบลหวยสัก
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ฉบับนี้จะสามารถใชเปนประโยชน ตอการดําเนินงานของ
เทศบาลตําบลหวยสักและผูที่เกี่ยวของเปนอยางยิ่ง

บทนํา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 แผนการดําเนินงาน หมายความวา แผนการดําเนินงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณนั้น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดจัดทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม
หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการจากหนวยงานสวนราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวย
งานอื่นๆที่ตองดําเนินการในพื้นที่องคการปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณนั้น เทศบาลตําบลหวยสัก หวัง
เปนอยางยิ่งวาแผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2564 จะแสดงใหทราบถึงระยะเวลาการดําเนินงานโครงการ
/กิจกรรม เพื่อใหมีการปฏิบัติและนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการที่บรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.2561 - 2565) ของเทศบาลตําบลหวยสัก
วัตถุประสงคของโครงการ
สําหรับแผนการดําเนินงานมีจุดมุงหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนา
และกิจกรรมระยะเวลาที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตําบลหวยสัก ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2564 แผนการดําเนินงานเปนเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด ระยะเวลาที่จะดําเนินการใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทําใหแนวทางดําเนินงานของเทศบาลตําบลหวยสัก มีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้น มีการประสานและบูรณาการ การทํางานกับหนวยงานอื่น และการจําแนกรายละเอียดตางๆของแผน
งาน/โครงการ/กิจกรรม ในแผนการดําเนินงานจะทําใหการติดตามประเมินผลมีความสะดวกยิ่งขึ้น

ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นๆที่
ดําเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แลวจัดทํารางแผนดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่น
ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหาร
ทองถิ่นประกาศเปนแผนการดําเนินงาน ทั้งนี้ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันที่
ประกาศ เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน

ขั้นตอนที่ 3 การประกาศแผนการดําเนินงาน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลหวยสัก นํารางแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลและเสนอผูบริหาร
เทศบาลตําบลเพื่อประกาศใช การประกาศแผนดําเนินงานเทศบาลตําบล จัดทําประกาศเรื่องแผนการดําเนิน
งานเทศบาลตําบลหวยสัก ประจําป พ.ศ. 2564 โดยใหปดประกาศแผนการดําเนินงาน ภายในสิบหาวันนับ
แตวันที่ประกาศ เพื่อใหประชาชนในพื้นที่เทศบาลตําบลหวยสักทราบโดยทั่วกัน และสามารถตรวจสอบไดตอง
ตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน
ประโยชนของแผนการดําเนินงาน
1.แสดงถึงความชัดเจนในการนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ
2.แสดงความสอดคลองกับงบประมาณรายจายประจําป
3.เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานตามโครงการตาง ๆ
4.รายตอการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในปงบประมาณ

สวนที่ 2

ยุทธศาสตร
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงาน เคหะและชุมชน

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยว
แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงาน การศึกษา
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงาน สาธารณสุข

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบาลตําบลหวยสัก
จํานวนโครงการที่ คิดเปนรอยละของ
ดําเนินการ
โครงการทั้งหมด

รวม

รวม

รวม

แบบ ผด.01
จํานวน
งบประมาณ

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หนวยงานที่
ดําเนินการ
กองชาง

36

26.48

10,882,000

17.98

36

26.48

10,882,000

17.98

15

11.02

700,000

1.16

15

11.02

700,000

1.16

23
15
9

16.92
11.02
6.61

6,496,792
640,000
1,260,000

10.73
1.06
2.09

47
หนาที่ 1

34.55

8,396,792

13.88

สํานักปลัด

กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบาลตําบลหวยสัก
ยุทธศาสตร
จํานวนโครงการที่ คิดเปนรอยละของ
ดําเนินการ
โครงการทั้งหมด
4.ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงาน รักษาความสงบภายใน
10
7.36
แผนงาน งบกลาง
3
2.20

แบบ ผด.01
จํานวน
งบประมาณ

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หนวยงานที่
ดําเนินการ

430,000
38,324,400

0.71
63.32

สํานักปลัด
สํานักปลัด

รวม
5.ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณ
และยั่งยืน
แผนงาน การเกษตร

13

9.56

38,754,400

64.03

6

4.41

100,000

0.16

รวม

6

4.41

100,000

0.16

19

13.98

1,690,000

2.79

19
136
หนาที่ 2

13.98
100.00

1,690,000
60,523,192

2.79
100.00

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
แผนงาน บริหารงานทั่วไป

รวม
รวมทั้งหมด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

ยุทธศาสตร

บัญชีสรุปจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการแผนพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลตําบลหวยสัก
จํานวนโครงการที่ คิดเปนรอยละของ
จํานวน
ดําเนินการ
โครงการทั้งหมด
งบประมาณ

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

2. แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง

3. แผนงานการศึกษา

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

4. แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

5. แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รวม

หนาที่ 3

แบบ ผด.02/1
คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หนวยงานที่
ดําเนินการ

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แบบ ผด.02
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบาลตําบลหวยสัก
ก.ยุทธศาสาตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานการลงทุน และบริการโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6 และGMS
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสเชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6 และGMS
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงาน เคหะและชุมชน
2563
2564
ลําดับที
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ สถานที่ หนวยงานที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
ดําเนินการ ดําเนินการ
1 โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีต
เพื่อจายเปนคาวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
300,000 หมูที่ 1
กองชาง
เสริมเหล็ก พรอมบอพักคอนกรีต
พรอมบอพัก ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร
เสริมเหล็ก บานโปงฮึ้ง หมูที่ 1
จํานวน 165 ทอน พรอมบอพักขนาด 1.00 * 1.00
เมตร จํานวน 17 บอพัก จุดเริ่มตนโครงการ

2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก(แบบไมมีไหลทาง)
บานโปงฮึ้ง หมูที่ 2

พิกัด E0594074,N2189102จุดสิ้นสุดโครงการ
พิกัด E 0593954, N 2188960
ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลหวยสักกําหนด
เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอย 1(วัดพระธาตุสันกู) ขนาดกวาง 4.00 เมตร
ยาว 48.00 เมตร หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 192.00 ตรม.จุดเริ่มตนโครงการพิกัด
E0592990 ,N2190378 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด
E0592960 ,N 2190416 ตามแบบแปลนของ
เทศบาลตําบลหวยสักกําหนด

104,000

หมูที่ 2

กองชาง

หนาที่ 1

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงาน เคหะและชุมชน
โครงการ/กิจกรรม

3 โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค
บานโปงฮึ้ง หมูที่ 2

รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ สถานที่ หนวยงานที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
ดําเนินการ ดําเนินการ
เพื่อจายเปนคากอสรางอาคารอเนกประสงค ขนาด
206,000 หมูที่ 2
กองชาง
กวาง 8.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร สูง 5.00 เมตร
จุดกอสรางโครงการพิกัดE0592895, N2190706
ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลหวยสักกําหนด

2563

2564

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับที

แบบ ผด.02

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงาน เคหะและชุมชน
ลําดับที

โครงการ/กิจกรรม

5 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู
บาน วางทอพีวีซี หมูที่ 4

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
276,000
จํานวน 2 จุด
จุดที่ 1 ซอย 8 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จํานวน 3 ชวง พื้นที่ไมนอยกวา 275.00 ตรม.
จุดเริ่มตนโครงการพิกัด E 0596320,
N 2189248 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด E 0596367,
N 2189202
ชวงที่ 1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4.00
เมตร ยาว 16.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา 64.00 ตารางเมตร
ชวงที่ 2 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 3.00ม.
ยาว 33.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา 99.00 ตารางเมตร
ชวงที่ 3 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวาง 4.00 ม.
ยาว 28.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา 112.00 ตารางเมตร

หมูที่ 3

กองชาง

หนาที่ 2
แบบ ผด.02

รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ สถานที่ หนวยงานที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
ดําเนินการ ดําเนินการ
จุดที่ 2 ซอย 3 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จํานวน 2 ชวง มีพื้นที่ไมนอยกวา 230.50 ตรม.
จุดเริ่มตนโครงการพิกัด E0595850,N2189427
จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด E 0595801, N2189410
ชวงที่ 1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4.00ม.
ยาว 27.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา 108.00 ตารางเมตร
ชวงที่ 2 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 3.50ม.
ยาว 35.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา 122.50 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลหวยสักกําหนด
เพื่อจายเปนคาใชจายวางทอประปา พีวีซี
300,000 หมูที่ 4
กองชาง
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 2 นิ้ว ความยาว 302.00ม.

2563

2564

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก(แบบไมมีไหลทาง)
บานทุงปายาง หมูที่ 3

และขนาดเสนผานศูนยกลาง 3 นิ้ว ความยาว
1,453.00 เมตร หรือมีความยาวรวมไมนอย
กวา 1,755.00 เมตร พรอมอุปกรณ จุดเริ่มตน
โครงการ พิกัด E 0596888 , N 2187370
จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด E0596643 ,N2187465
ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลหวยสักกําหนด
หนาที่ 3
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงาน เคหะและชุมชน
โครงการ/กิจกรรม

6 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก(แบบไมมีไหลทาง)
บานหวยสัก หมูที่ 5

7 โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค
หมูที่ 6

8 โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กพรอมบอพัก
บานรองปลาขาว หมูที่ 7

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวาง 3.50 เมตร ยาว 79.00 เมตร
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 276.50 ตรม.
จุดเริ่มตนโครงการพิกัด E 0594572, N2187102
จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด E 0594599, N 2187182
ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลหวยสักกําหนด
เพื่อจายเปนคากอสรางอาคารอเนกประสงค
ขนาดกวาง 8.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร
สูง 3.50 เมตร จุดกอสรางโครงการ
พิกัด E 0595832, N 2191093
ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลหวยสักกําหนด
เพื่อจายเปนคาวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
พรอมบอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเสนผาศูนย
กลางทอ0.40 เมตร จํานวน 165 ทอน พรอมบอ
พัก ขนาด 1.00 * 1.00 เมตร จํานวน 17 บอ
จุดเริ่มตนโครงการ พิกัดปากทางซอย 7
E 0595246 ,N 2188504 จุดสิ้นสุดโครงการ
พิกัดหนาหอถังสูง E 0595437 ,N 2188555
ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลหวยสักกําหนด

งบประมาณ

สถานที่ หนวยงานที่
ดําเนินการ ดําเนินการ
150,000 หมูที่ 5
กองชาง

300,000

หมูที่ 6

กองชาง

300,000

หมูที่ 7

กองชาง

หนาที่ 4

2563

2564

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับที

แบบ ผด.02

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงาน เคหะและชุมชน
โครงการ/กิจกรรม

9 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก(แบบไมมีไหลทาง)
บานรองเบอ หมูที่ 9

10 โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมบอพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก บานดงปาเหมี้ยง
หมูที่ 10

รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ สถานที่ หนวยงานที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
ดําเนินการ ดําเนินการ
เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
307,000 หมูที่ 9
กองชาง
ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา550.00ตรม.
จุดเริ่มตนโครงการพิกัด E0597260, N2181909
จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด E 0597365, N2181894
ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลหวยสักกําหนด

เพื่อจายเปนคาวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
300,000
พรอมบอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเสนผาศูนย
กลางทอ 0.40 เมตร จํานวน 165 ทอน พรอมบอพัก
ขนาด 1.00 * 1.00 เมตร จํานวน 17 บอ จุดเริ่มตน
โครงการ พิกัด E 0599058 ,N 2186248
จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัดE0598868 ,N2186305
ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลหวยสักกําหนด

หมูที่ 10

2563

2564

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับที

แบบ ผด.02

กองชาง

หนาที่ 5

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงาน เคหะและชุมชน
โครงการ/กิจกรรม

11 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก(แบบไมมีไหลทาง)
บานหัวดง หมูที่ 11

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 425.00
ตารางเมตร จุดเริ่มตนโครงการพิกัด E 0597579,

งบประมาณ

สถานที่ หนวยงานที่
ดําเนินการ ดําเนินการ
313,000 หมูที่ 11 กองชาง

2563

2564

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับที

แบบ ผด.02

N 2187657 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด E0597655,
N 2187704 ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบล
หวยสักกําหนด

12 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก(แบบไมมีไหลทาง)
บานรองเบอ หมูที่ 12

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 540.00
ตรม.จุดเริ่มตนโครงการพิกัด E 0596164 ,
N 2181098 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด
E 0596256 , N 2181095 ตามแบบแปลน
ของเทศบาลตําบลหวยสักกําหนด

300,000

หมูที่ 12

กองชาง

หนาที่ 6

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงาน เคหะและชุมชน
โครงการ/กิจกรรม

13 โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก พรอมบอพักคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานสันปาเหียง หมูที่ 13

14 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก(แบบไมมีไหลทาง)
บานสันตนเปา หมูที่ 14

รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ สถานที่ หนวยงานที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
ดําเนินการ ดําเนินการ
เพื่อจายเปนคาวางทอระบายน้ําคอนกรีต
300,000 หมูท ี่ 13 กองชาง
เสริมเหล็กพรอมบอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดเสนผาศูนยกลางทอ 0.80 เมตร
จํานวน 80 ทอน พรอมกอสรางบอพักคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด 1.40 * 1.00 เมตร จํานวน 8 บอ
จุดเริ่มตน พิกัด E 0595260 N 2186601
จุดสิ้นสุด พิกัด E 0595171 N 2186624
ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลหวยสักกําหนด
1,500,000 หมูท่ี 14
กองชาง
เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 540.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 2,700.00
ตารางเมตร จุดเริ่มตนโครงการพิกัด E 0596095,
N 2185494 จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด E0595458,

2563

2564

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับที

แบบ ผด.02

N 2185199 ตามแบบแปลนของเทศบาล
ตําบลหวยสักกําหนด
หนาที่ 7

แบบ ผด.02

ลําดับที

โครงการ/กิจกรรม

15 โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก พรอมบอพักคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานสันตนเปา หมูที่ 14

รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ สถานที่ หนวยงานที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
ดําเนินการ ดําเนินการ
เพื่อจายเปนคาวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
300,000 หมูท ี่ 14 กองชาง
พรอมบอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 2 จุด
จุดที่ 1 วางทอคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเสนผาศูนย
กลางทอ 0.40 เมตร จํานวน 83 ทอน พรอมบอ
พัก ขนาด 1.00*1.00 เมตร จํานวน 9 บอจุดเริ่มตน
โครงการ พิกัด E 0595631 N2185622 จุดสิ้นสุด
โครงการ พิกัด E 0595609 N 2185710
จุดที่ 2 วางทอคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเสนผาศูนย
กลางทอ 0.40 เมตร จํานวน 79 ทอน พรอมบอ
พัก ขนาด 1.00 * 1.00 เมตร จํานวน 8บอจุดเริ่มตน
โครงการ พิกัด E 0595695 N2185871 จุดสิ้นสุด
โครงการ พิกัด E 0595697 N 2185794
ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลหวยสักกําหนด

2563

2564

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงาน เคหะและชุมชน

หนาที่ 8

แบบ ผด.02

ลําดับที

โครงการ/กิจกรรม

16 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก(แบบไมมีไหลทาง)
บานสันสลี หมูที่ 15

รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ สถานที่ หนวยงานที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
ดําเนินการ ดําเนินการ
เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
303,000 หมูท ี่ 15 กองชาง
จํานวน 3 จุด
จุดที่ 1 ซอย 1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กวาง 4.00 เมตร ยาว 28.00 เมตร หนา 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 112.00 ตารางเมตร
จุดเริ่มตนโครงการพิกัด E 0591431, N 2177619
จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด E 0591420, N 2177595
จุดที่ 2 ซอย 14 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กวาง 2.50 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 150.00 ตารางเมตร
จุดเริ่มตนโครงการพิกัดE0590684, N2177730
จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด E 0590628, N2177743
จุดที่ 3 ซอย 15 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กวาง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 280.00 ตารางเมตร
จุดเริ่มตนโครงการพิกัด E0590708, N2177826
จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด E0590765, N2177812
ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลหวยสักกําหนด
หนาที่ 9

2563

2564

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงาน เคหะและชุมชน

แบบ ผด.02

ลําดับที

โครงการ/กิจกรรม

17 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก(แบบไมมีไหลทาง)
บานสันโคงใหม หมูที่ 17

รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ สถานที่ หนวยงานที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
ดําเนินการ ดําเนินการ
เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
345,000 หมูท ี่ 17 กองชาง
ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 124.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา620.00 ตรม.

2563

2564

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงาน เคหะและชุมชน

จุดเริ่มตนโครงการพิกัด E 0594651, N2189919
จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด E 0594531, N 2189959
ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลหวยสักกําหนด

18 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมฝาปด
คอนกรีตเสริมเหล็ก บานรองเผียว
หมูที่ 18

เพื่อจายเปนคากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม
300,000
เหล็กรูปตัวยู พรอมฝาปดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กวาง 0.40 เมตร ยาว 99.00 เมตร ลึก 0.40 เมตร
จุดเริ่มตนโครงการพิกัด E 0595605, N2183748
ดสิ้นสุดโครงการพิกัด E 0595503 , N 2183746
ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลหวยสักกําหนด

หมูที่ 18

กองชาง

หนาที่ 10

แบบ ผด.02

ลําดับที

โครงการ/กิจกรรม

19 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก(แบบไมมีไหลทาง)
บานรองเบอ หมูที่ 19

20 โครงการขยายเขตประปาหมูบาน
บานใหมนาวา หมูที่ 20

รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ สถานที่ หนวยงานที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
ดําเนินการ ดําเนินการ
เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
344,000 หมูท ี่ 19 กองชาง
ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 157.00 เมตร
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 628.00 ตรม.
จุดเริ่มตนโครงการพิกัด E0596068, N2180684
จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด E 0596004, N2180576
ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลหวยสักกําหนด

เพื่อจายเปนคาวางทอพีวีซี ขนาดเสนผาศูนย
166,000
กลาง 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ความยาวรวม 955.00 เมตร
พรอมอุปกรณจุดเริ่มตนโครงการพิกัดE059823096
E 059823096 ,N 2189796 จุดสิ้นสุด

หมูที่ 20

กองชาง

2563

2564

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงาน เคหะและชุมชน

โครงการพิกัด E 0597739, N 2189404
ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลหวยสักกําหนด

หนาที่ 11

แบบ ผด.02

ลําดับที

โครงการ/กิจกรรม

21 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก(แบบไมมีไหลทาง)
บานใหมนาวา หมูที่ 20

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 10 จํานวน 2 จุด หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 245.00 ตารางเมตร
จุดที่ 1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กวาง 2.50 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 175.00 ตารางเมตร
พิกัดเริ่มตนโครงการ E 0597475, N 2188781
พิกัดสิ้นสุดโครงการ E 0597457, N 2188711
จุดที่ 2 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง
2.50 เมตร ยาว 28.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 70.00 ตรม. พิกัดเริ่มตน
โครงการ E 0597589, N 2188828 พิกัดสิ้นสุด
โครงการ E 0597615, N 2188825 ตามแบบ
แปลนของเทศบาลตําบลหวยสักกําหนด

งบประมาณ

สถานที่ หนวยงานที่
ดําเนินการ ดําเนินการ
134,000 หมูที่ 20 กองชาง

หนาที่ 12

2563

2564

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงาน เคหะและชุมชน

แบบ ผด.02

ลําดับที

โครงการ/กิจกรรม

22 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก(แบบไมมีไหลทาง)
บานดอนชุม หมูที่ 21

23 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (แบบไมมีไหลทาง)
บานปากอ หมูที่ 22

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 138.00 เมตร
หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 552.00
ตารางเมตร จุดเริ่มตนโครงการพิกัด E 0600410 ,
, N 2185827 จุดสิ้นสุดโครงการ
พิกัด E 0590484 , N 2185715
ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลหวยสักกําหนด

งบประมาณ

สถานที่ หนวยงานที่
ดําเนินการ ดําเนินการ
300,000 หมูที่ 21 กองชาง

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กวาง 4.00 เมตร ยาว 137.00 เมตร
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 548.00 ตรม.
จุดเริ่มตนโครงการพิกัด E0596340 ,N2188259
จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด E0596330 ,N 2188385
ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลหวยสักกําหนด

300,000

หมูที่ 22

2563

2564

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงาน เคหะและชุมชน

กองชาง

หนาที่ 13

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงาน เคหะและชุมชน
โครงการ/กิจกรรม

24 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก(แบบไมมีไหลทาง)

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 138.00 เมตร

งบประมาณ

สถานที่ หนวยงานที่
ดําเนินการ ดําเนินการ
300,000 หมูที่ 23 กองชาง

2563

2564

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับที

แบบ ผด.02

บานรองปลาขาว หมูที่ 23

25 โครงการวางทอสงน้ําประปาหมูบาน
(ทอ PE) บานรองเผียว หมูที่ 24

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 552.00
ตารางเมตรจุดเริ่มตนโครงการพิกัด E 0600922 ,
N 2187702จุดสิ้นสุดโครงการพิกัดE 0600891
, N 2187826 ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบล
หวยสักกําหนด

เพื่อจายเปนคาวางทอสงน้ําประปาหมูบาน (ทอ PE)
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 2 นิ้ว ความยาว 1,200.00
เมตร พรอมระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย
จุดเริ่มตนโครงการพิกัด E 0597168,N2183973
โครงการพิกัด E 0596177, N 2183927
ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลหวยสักกําหนด

180,000

หมูที่ 24

กองชาง

หนาที่ 14

แบบ ผด.02

ลําดับที

โครงการ/กิจกรรม

26 โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กพรอมบอพักคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานใหมสันปาเหียง
หมูที่ 25

27 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (แบบไมมีไหลทาง)

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
เพื่อจายเปนคาวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
พรอมบอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเสนผาศูนย
กลางทอ 0.60 เมตร จํานวน 128 ทอน พรอมบอ
พักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 1.20 * 1.00 เมตร
จํานวน 14 บอ จุดเริ่มตนโครงการ พิกัด
, E 0594524, N 2186498 จุดสิ้นสุด
โครงการ พิกัด E 0594418, N 2186408
ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลหวยสักกําหนด

งบประมาณ

สถานที่ หนวยงานที่
ดําเนินการ ดําเนินการ
300,000 หมูที่ 25 กองชาง

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 137.00 เมตร

300,000

หมูที่ 26

กองชาง

2563

2564

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงาน เคหะและชุมชน

บานโปงฮึ้ง หมูที่ 26

หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา548.00ตรม.
จุดเริ่มตนโครงการพิกัด E0594067 ,N2189159
จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด E 0594104 , N2189150
ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลหวยสักกําหนด

หนาที่ 15
แบบ ผด.02

ลําดับที

โครงการ/กิจกรรม

28 โครงการกอสรางถนนหินคลุกปรับ
เกลี่ยเรียบ บานหวยสักใหม หมูที่ 27

29 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก(แบบไมมีไหลทาง)
บานรองเบอ หมูที่ 29

30 โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค
บานปากอ หมูที่ 30

รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ สถานที่ หนวยงานที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
ดําเนินการ ดําเนินการ
เพื่อจายเปนคากอสรางถนนหินคลุกปรับเกลี่ยเรียบ
284,000 หมูท ี่ 27 กองชาง
ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 680 เมตร หนาเฉลี่ย
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 2,720 ตรม.
จุดเริ่มตนโครงการพิกัด E 0595451, N2186671
จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด E 0596051, N2186727
ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลหวยสักกําหนด
เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอย 4 กวาง 4.00 เมตร ยาว 137.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 548.00
ตรม.จุดเริ่มตนโครงการพิกัด E 0596352,
N 2180078จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด E 0596494
N 2181894 ตามแบบแปลนของเทศบาล
ตําบลหวยสักกําหนด
เพื่อจายเปนคากอสรางอาคารอเนกประสงค ขนาด
กวาง 8.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร สูง 3.50 ม.
จุดกอสรางโครงการพิกัด E 0596433,
N 2187455 ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบล
หวยสักกําหนด

300,000

หมูที่ 29

กองชาง

300,000

หมูที่ 30

กองชาง

หนาที่ 16

2563

2564

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงาน เคหะและชุมชน

แบบ ผด.02

ลําดับที

โครงการ/กิจกรรม

31 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก(แบบไมมีไหลทาง)
บานเนินสะดวก หมูที่ 31

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 107.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 535.00
ตารางเมตร จุดเริ่มตนโครงการพิกัด E 0590122,
N 2182943 จุดสิ้นสุดโครงการ
พิกัด E 0590105, N 2182835 ตามแบบ
แปลนของเทศบาลตําบลหวยสักกําหนด

งบประมาณ

สถานที่ หนวยงานที่
ดําเนินการ ดําเนินการ
300,000 หมูที่ 31 กองชาง

2563

2564

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงาน เคหะและชุมชน

หนาที่ 17

แบบ ผด.02

ลําดับที

โครงการ/กิจกรรม

32 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
เพื่อจายเปนคาขยายเขตไฟฟา

งบประมาณ

สถานที่ หนวยงานที่
ดําเนินการ ดําเนินการ
150,000 หมูที่ 5
กองชาง

2563

2564

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แผนงาน เคหะและชุมชน

จังหวัดเชียงราย

ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ

การไฟฟาสวน
ภูมิภาค จ.ชร

33 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค
จังหวัดเชียงราย

เพื่อจายเปนคาขยายเขตไฟฟา
ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ

300,000

หมูที่ 8

กองชาง
การไฟฟาสวน
ภูมิภาค จ.ชร

34 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค
จังหวัดเชียงราย

เพื่อจายเปนคาขยายเขตไฟฟา
ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ และติดตั้งไฟกิ่ง

300,000

หมูที่ 16

กองชาง
การไฟฟาสวน
ภูมิภาค จ.ชร

35 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค
จังหวัดเชียงราย

เพื่อจายเปนคาขยายเขตไฟฟา
ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ และติดตั้งไฟกิ่ง

120,000

หมูที่ 24

36 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค
จังหวัดเชียงราย

เพื่อจายเปนคาขยายเขตไฟฟา
ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ

300,000

กองชาง
การไฟฟาสวน
ภูมิภาค จ.ชร
หมูที่ 28 กองชาง
การไฟฟาสวน
ภูมิภาค จ.ชร

หนาที่ 18

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิต เพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

ลําดับที

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการฝกอบรมสงเสริมกิจกรรม
คณะกรรมการพัฒนาสตรี

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการฝกอบรมผูนําสตรี
ตําบลหวยสักและกิจกรรมวันสตรีสากล เชนปายโครง
การ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาวัสดุอุปกรณฯลฯ

2 โครงการฝกอบรมสงเสริมกิจกรรมผูสูง เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการฝกอบรมสงเสริม
อายุตําบลหวยสัก
กิจกรรมผูสูงอายุตําบลหวยสัก เชน คาปายโครงการ
คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณฯลฯ

งบประมาณ
30,000

สถานที่ หนวยงานที่
ดําเนินการ ดําเนินการ
ต.หวยสัก สํานักปลัด

30,000

ต.หวยสัก สํานักปลัด

2563

2564

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว
แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน

แบบ ผด.02

3 โครงการฝกอบรมหัตถกรรมจักสาน

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการฝกอบรม
หัตถกรรมจักสาน เชน คาปายโครงการ
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ
ในการดําเนินงานฯลฯ

30,000

ต.หวยสัก สํานักปลัด

4 โครงการฝกอบรมแปรรูปสมุนไพร

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการฝกอบรม
แปรรูปสมุนไพร เชน คาปายโครงการ
คาอาหารวางและเครื่องดื่มฯลฯ

30,000

ต.หวยสัก สํานักปลัด

หนาที่ 19
แบบ ผด.02

ลําดับที

โครงการ/กิจกรรม

5 โครงการฝกอบรมทําขนมไทยสราง
อาชีพ

6 โครงการฝกอบรมเสริมสรางอาชีพ
สูชุมชน

7 โครงการวันลําไย-กระทอนของดี
ตําบลหวยสัก ประจําป 2564

8 โครงการสนับสนุนการรับซื้อลําไย
กระทอน ประจําป 2564(กรณีผล
ผลิตลนตลาด)

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการฝกอบรม
ทําขนมไทยสรางอาชีพ เชนคาปาย
โครงการ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณฯลฯ
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการฝกอบรม
เสริมสรางอาชีพสูชุมชน เชน คาปายโครง
การ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณฯลฯ
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการวันลําไยกระทอน ของดีตําบลหวยสัก ประจําป 2564
เชน คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ
คาอาหารวางและเครื่องดื่มฯลฯ
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสนับ
สนุนการรับซื้อลําไย กระทอนประจําป
2564(กรณีผลผลิตลนตลาด)

งบประมาณ
30,000

สถานที่ หนวยงานที่
ดําเนินการ ดําเนินการ
ต.หวยสัก สํานักปลัด

30,000

ต.หวยสัก สํานักปลัด

400,000

ต.หวยสัก สํานักปลัด

50,000

ต.หวยสัก สํานักปลัด

หนาที่ 20

2563

2564

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว
แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว
แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมการเกษตร

งบประมาณ

10 อุดหนุนกลุมวิสาหกิจชุมชน
กลุมเย็บผาอาชีพเสริม บานปากอ
หมูที่ 4

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมการเย็บผา

10,000

หมูที่ 4

สํานักปลัด

11 อุดหนุนกลุมวิสาหกิจชุมชน
กลุมตัดเย็บผาหม บานรองเบอ
หมูที่ 12

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมกลุมตัดเย็บ
ผาหม

10,000

หมูที่ 12

สํานักปลัด

12 อุดหนุนกลุมวิสาหกิจชุมชน
กลุมจักสาน บานสันสลี หมูที่ 15

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมกลุมจักสาน

10,000

หมูที่ 15

สํานักปลัด

13 อุดหนุนกลุมวิสาหกิจชุมชน
กลุมทําไยคุณภาพ บานรองเบอ
หมูที่ 19

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการฝกอบรมเพิ่มความรู
ผูปลูกลําไยคุณภาพสงออก

10,000

หมูที่ 19

สํานักปลัด

9 อุดหนุนกลุมวิสาหกิจชุมชน
กลุมทําสวน บานโปงฮึ้ง หมูที่ 2

10,000

สถานที่ หนวยงานที่
ดําเนินการ ดําเนินการ
หมูที่ 2 สํานักปลัด

2563

2564

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับที

แบบ ผด.02

หนาที่ 21

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว
แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ

สถานที่ หนวยงานที่
ดําเนินการ ดําเนินการ

2563

2564

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับที

แบบ ผด.02

14 อุดหนุนกลุมวิสาหกิจชุมชน
กลุมทํานา ทําสวน บานรองเบอ
หมูที่ 29

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมการทําปุย
อินทรียชีวภาพ

10,000

หมูที่ 29

สํานักปลัด

15 อุดหนุนกลุมวิสาหกิจชุมชน
กลุมแคบหมู บานปากอ หมูที่ 30

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริม
การทําแคบหมู

10,000

หมูที่ 30

สํานักปลัด

หนาที่ 22

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิต เพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
3.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงาน การศึกษา
โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการจัดนิทรรศการผลงานเด็ก

2 โครงการประดิษฐดอกไมกระถาง
ดอกไมจากขวดพลาสติกรีไซเคิล

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการจัดนิทรรศการผล
งานเด็ก เชน คาปาย คาอาหารและเครื่องดื่มไมมี
แอลกอฮอล คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตกแตง
สถานที่ ฯลฯ
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการประดิษฐดอกไม
กระถางดอกไมจากขวดพลาสติกรีไซเคิล เชน คาปาย
คาอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล คาอาหาร

งบประมาณ
10,000

15,000

สถานที่ หนวยงานที่
ดําเนินการ ดําเนินการ
ต.หวยสัก
กอง
การศึกษา

ต.หวยสัก

กอง
การศึกษา

2563

2564

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับที

แบบ ผด.02

3 โครงการวันเด็กแหงชาติ

4 คาจัดการเรียนการสอนของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว)

วางและเครื่องดื่ม คาตกแตงสถานที่ ฯลฯ
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการวันเด็กแหงชาติ
เชน คาปาย คาอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตกแตงสถานที่ ฯลฯ
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการเรียนการสอน
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหวยสัก

100,000

ต.หวยสัก

กอง
การศึกษา

255,000

ต.หวยสัก

กอง
การศึกษา

หนาที่ 23

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงาน การศึกษา
โครงการ/กิจกรรม

5 คาสนับสนุนคาใชจายในการจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
เพื่อจายเปนคาหนังสือเรียนคาอุปกรณการเรียน
คาเครื่องแบบนักเรียนคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหวยสัก

งบประมาณ
96,050

สถานที่ หนวยงานที่
ดําเนินการ ดําเนินการ
ต.หวยสัก
กอง
การศึกษา

6 โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติ เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพครู
งานใหกับครู ผูดูแลเด็ก และบุคลากร และบุคลากรทางการศึกษา เชน คาปาย คาอาหาร
ทางการศึกษา
และเครือ่ งดื่มไมมีแอลกอฮอล คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาตกแตงสถานที่ คาสมนาคุณ ฯลฯ

60,000

ต.หวยสัก

กอง
การศึกษา

7 โครงการฝกอบรมการสราง
ความปลอดภัยเบื้องตนในสถานศึกษา

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมการสราง
ความปลอดภัยเบื้องตนในสถานศึกษา เชน คาปาย
คาอาหารและเครื่องดื่มไมแอลกอฮอล คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาตกแตงสถานที่ คาสมนาคุณ ฯลฯ

10,000

ต.หวยสัก

กอง
การศึกษา

8 คาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลหวยสัก

เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลหวยสัก อัตราคนละ 20 บาท/คน/วัน
จํานวน 245 วัน จํานวน 155 คน

735,000

ต.หวยสัก

กอง
การศึกษา

2563

2564

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับที

แบบ ผด.02

หนาที่ 24
แบบ ผด.02

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงาน การศึกษา
โครงการ/กิจกรรม

9 คาอาหารเสริม(นม)เด็กปฐมวันศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหวยสัก

10 คาอาหารเสริม(นม) โรงเรียนในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (สพฐ.) จํานวน 9 โรงเรียน ดังนี้
1.โรงเรียนอนุบาลหวยสัก
2.โรงเรียนบานรองเผียว
3.โรงเรียนบานโปงฮึ้ง
4.โรงเรียนบานปากอ
5.โรงเรียนบานรองปลาขาว
6.โรงเรียนบานดงปาเหมี้ยง
7.โรงเรียนบานปาแหยง
8.โรงเรียนบานหัวดง
9.โรงเรียนรองเบอวิทยา

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สําหรับเด็ก
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหวยสัก จํานวน
150 คน อัตรา 7.37บาท/คน/วัน จํานวน 260 วัน

งบประมาณ

สถานที่ หนวยงานที่
ดําเนินการ ดําเนินการ
287,430 ต.หวยสัก
กอง
การศึกษา

เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม(นม) โรงเรียนในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ)
ตั้งแตอนุบาล-ป.6 จํานวน 9 โรงเรียน
อัตรา 7.37บาท/คน/วัน จํานวน 260 วัน

1,456,312 ต.หวยสัก

2564

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับที

2563

กอง
การศึกษา

หนาที่ 25
แบบ ผด.02

ลําดับที

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่ หนวยงานที่

2563

2564

.ค.
.ย.
ค.
.ค.
พ.
.ค.
.ย.
.ค.
.ย.
ค.
ค.
.ย.

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงาน การศึกษา

11 อุดหนุนโรงเรียนบานดงปาเหมี้ยง

30,000

ดําเนินการ ดําเนินการ
ร.ร.บานดง
กอง
ปาเหมี้ยง การศึกษา

12 อุดหนุนโรงเรียนบานปากอ

เพื่อจายตามโครงการอบรมนักเรียนรวมใจตานภัย
ยาเสพติด

30,000

ร.ร.บาน
ปากอ

กอง
การศึกษา

13 อุดหนุนโรงเรียนบานปาแหยง

เพื่อจายตามโครงการขนมพื้นบาน อาหารพื้นเมือง

30,000

ร.ร.บาน
ปาแหยง

กอง
การศึกษา

14 อุดหนุนโรงเรียนบานโปงฮึ้ง

เพื่อจายตามโครงการโรงเรียนสีขาว

30,000

ร.ร.บาน
โปงฮึ้ง

กอง
การศึกษา

15 อุดหนุนโรงเรียนบานโปงฮึ้ง

เพื่อจายตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

70,000

ร.ร.บาน
โปงฮึ้ง

กอง
การศึกษา

16 อุดหนุนโรงเรียนบานรองปลาขาว

เพื่อจายตามโครงการสงเสริมอาชีพตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการเลี้ยงปลาในบอซีเมนต

15,000

ต.
พ.
ธ.
ม.
ก.
มี.
เม
พ.
มิ.
ก.
ส.
ก.

(ผลผลิต/งบประมาณ)
เพื่อจายตามโครงการยกระดับผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน

ร.ร.บาน
กอง
รองปลาขาว การศึกษา

หนาที่ 26

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงาน การศึกษา
โครงการ/กิจกรรม

17 อุดหนุนโรงเรียนบานรองปลาขาว

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
เพื่อจายตามโครงการสงเสริมอาชีพตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการเลี้ยงไกพันธุไข

งบประมาณ

สถานที่ หนวยงานที่
ดําเนินการ ดําเนินการ
20,000 ร.ร.บาน
กอง
รองปลาขาว การศึกษา

18 อุดหนุนโรงเรียนบานรองเผียว

เพื่อจายตามโครงการสืบสานตํานาน
วิถีชุมชน ฮีตฮอยบานรองเผียว

35,000

ร.ร.บาน
รองเผียว

กอง
การศึกษา

19 อุดหนุนโรงเรียนบานหัวดง

เพื่อจายตามโครงการพัฒนาทักษะอาชีพ
นักเรียน

30,000

ร.ร.บาน
หัวดง

กอง
การศึกษา

2563

2564

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับที

แบบ ผด.02

20 อุดหนุนโรงเรียนรองเบอวิทยา

เพื่อจายตามโครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

35,000 ร.ร.รองเบอ
กอง
วิทยา
การศึกษา

21 อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลหวยสัก

เพื่อจายตามโครงการจัดการเรียนรูโดยครุปญญา

35,000

ร.ร.อนุบาล
กอง
หวยสัก การศึกษา

22 อุดหนุนโรงเรียนหวยสักวิทยาคม

เพื่อจายตามโครงการพัฒนาความสามารถดานกีฬา

72,000

ร.ร.หวยสัก
กอง
วิทยาคม การศึกษา

หนาที่ 27

แบบ ผด.02

ลําดับที

โครงการ/กิจกรรม

23 อุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลาง
วันสําหรับเด็กในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
จํานวน 9 โรงเรียน
1.โรงเรียนอนุบาลหวยสัก
2.โรงเรียนบานรองเผียว
3.โรงเรียนบานโปงฮึ้ง
4.โรงเรียนบานปากอ
5.โรงเรียนบานรองปลาขาว
6.โรงเรียนบานดงปาเหมี้ยง
7.โรงเรียนบานปาแหยง
8.โรงเรียนบานหัวดง
9.โรงเรียนรองเบอวิทยา

รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ สถานที่ หนวยงานที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
ดําเนินการ ดําเนินการ
เพื่ออุดหนุนเปนคาอาหารกลางวันสําหรับเด็กใน
3,040,000 ต.หวยสัก
กอง
โรงเรียนสังกัด สพฐ.ตั้งแตชั้นอนุบาล-ป.6 จํานวน
การศึกษา
9 โรงเรียน อัตรา 20บาท/คน/วัน จํานวน 200 วัน

หนาที่ 28

2563

2564

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงาน การศึกษา

แบบ ผด.02

ลําดับที
1

2

3

4

5

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ สถานที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
ดําเนินการ
โครงการกีฬาหวยสักคัพ
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการกีฬาหวยสัก
50,000 ต.หวยสัก
คัพ เชน คาปาย คาโลหรือถวยรางวัล
คาอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอลฯลฯ
โครงการแขงขันกีฬาสีสัมพันธเด็ก
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริม
30,000 ต.หวยสัก
ปฐมวัย
แขงกีฬาสีสัมพันธเด็กปฐมวัย
เชน คาปาย คาอุปกรณกีฬา คาโลหรือ
ถวยรางวัล เงินหรือของรางวัล คาอาหารและ
เครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล
โครงการปรับปรุงลานกีฬานันทนาการ เพื่อจายโครงการปรับปรุงลานกีฬานันทนาการ เชน
50,000 ต.หวยสัก
จางเหมาปรับปรุงลานกีฬา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณที่ใช
ในการปรับปรุงลานกีฬานันทนาการฯลฯ
โครงการสงเสริมสนับสนุนกีฬาและ
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริม
250,000 ต.หวยสัก
นันทนาการ
สนับสนุนกีฬานันทนาการ
เชน คาปาย คาอาหารและเครื่องดื่ม
เครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล คาถวยรางวัล
อุดหนุนโรงเรียนรองเบอวิทยา
เพื่อจายอุดหนุนโรงเรียนรองเบอ โครงการแขงขันกีฬา 120,000 ต.หวยสัก
กลุมโรงเรียนตําบลหวยสัก

หนวยงานที่
ดําเนินการ
กอง
การศึกษา

2563

2564

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

หนาที่ 29
แบบ ผด.02

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

2563

2564

โครงการ/กิจกรรม

6 กิจกรรมลานพระลานธรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการจัด
กิจกรรมลานพระลานธรรม เชน คาปาย
คาอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล
คาอาหารวางและเครื่องดื่มฯลฯ

งบประมาณ
5,000

สถานที่ หนวยงานที่
ดําเนินการ ดําเนินการ
ต.หวยสัก
กอง
การศึกษา

7 โครงการคน 3 วัยใสใจศาสนา

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการคน 3 วันใสใจ
ศาสนา เชน คาปาย คาอาหารและเครื่องดื่ม
ไมมีแอลกอฮอล ฯลฯ

5,000

ต.หวยสัก

กอง
การศึกษา

8 โครงการเด็กไทยยุคใหมใสใจศาสนา

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการเด็กไทยยุค
ใหมใสใจศาสนา เชน คาปาย คาอาหาร
และเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอลฯลฯ

10,000

ต.หวยสัก

กอง
การศึกษา

9 โครงการตักบาตรเทโวโรหณะ

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการตักบาตร
เทโวโรหณะ เชน คาปาย คาอาหารและ
เครื่องดื่มไมมีแอลกอออลฯลฯ

15,000

ต.หวยสัก

กอง
การศึกษา

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับที

หนาที่ 30

แบบ ผด.02

ลําดับที

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

10 โครงการฝกอบรมถายทอดศิลปะและ
ภูมิปญญาทองถิ่น

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
เพื่อจายเปนคาอบรมถายทอดศิลปะและ
ภูมิปญญาทองถิ่น เชน คาปาย คาอาหาร
และเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาตกแตงสถานที่ ฯลฯ

11 โคงการสืบสานประเพณีแหเทียน
พรรษา

เพื่อจายเปนคาสืบสานประเพณีแหเทียน
พรรษา เชน คาพิมพเทียน คาตกแตงขบวน

50,000

15,000

สถานที่ หนวยงานที่
ดําเนินการ ดําเนินการ
ต.หวยสัก
กอง
การศึกษา

ต.หวยสัก

กอง
การศึกษา

2563

2564

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เทียน คาจัดซื้อขี้ผึ้ง คาจตุปจจัย คาปาย
คาเครื่องเสียงเชื้อเพลิงฯลฯ
หนาที่ 31

แบบ ผด.02

ลําดับที

โครงการ/กิจกรรม

12 อุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงราย

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
เพื่อจายอุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
ตามโครงการสืบสานประเพณีนมัสการและ
สรงน้ําพระธาตุดอยตุง ประจําป พ.ศ.2564

งบประมาณ
10,000

สถานที่ หนวยงานที่
ดําเนินการ ดําเนินการ
ต.หวยสัก
กอง
การศึกษา

13 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลหวยสัก

เพื่อจายอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลหวยสัก
ตามโครงการพัฒนาสินคาโอทอปกลุมผลิตภัณฑ
ลานนาวัดรองเผียว

10,000

ต.หวยสัก

กอง
การศึกษา

14 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลหวยสัก

เพื่อจายอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลหวยสัก
ตามโครงการสงเสริมประเพณีภูมิปญญาทองถิ่น

10,000

ต.หวยสัก

กอง
การศึกษา

15 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลหวยสัก

เพื่อจายอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลหวยสัก
ตามโครงการคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนตําบลหวยสัก

10,000

ต.หวยสัก

กอง
การศึกษา

2563

2564

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

หนาที่ 32

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิต เพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

แบบ ผด.02

ลําดับที

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
1 โครงการตลาดสดนาซื้อ เคียงคูอาหาร เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการตลาดสดนาซื้อ
ปลอดภัย
เคียงคูอาหารปลอดภัย และอื่นที่เกี่ยวของฯลฯ เชน
คาวัสดุ คาเครื่องเขียนและอุปกรณ คาอาหารวาง
และเครื่องดื่มฯลฯ
2 โครงการปองกันและแกไขปญหาเอดส เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปองกันและแกไข
และเพศสัมพันธแกเยาวชนในโรงเรียน ปญหาเอดสและเพศสัมพันธแกเยาวชนในโรงเรียน
และอื่นที่เกียวของฯลฯ เชน คาวัสดุ คาเครื่องเขียน
และอุปกรณฯลฯ
3 โครงการปองกันและแกไขปญหายา
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปองกันและแกไข
เสพติดของศูนย(ศพส.)เทศบาลตําบล ปญหายาเสพติดของศูนย (ศพส.)เทศบาลตําบล
หวยสัก
หวยสัก และอื่นที่เกี่ยวของฯลฯ

งบประมาณ
10,000

สถานที่ หนวยงานที่
ดําเนินการ ดําเนินการ
กอง
ต.หวยสัก

2563

2564

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงาน การสาธารณสุข

สาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

10,000

ต.หวยสัก

กอง
สาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

30,000

ต.หวยสัก

กอง
สาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

หนาที่ 33

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงาน การสาธารณสุข

แบบ ผด.02

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
4 โครงการปองกันและควบคุมโรคไขเลือด เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปองกันและควบ
ออกในชุมชน
คุมโรคไขเลือดออกในชุมชน และอื่นที่เกี่ยวของฯลฯ
เชน คาวัสดุ คาเครื่องเขียนและอุปกรณ ฯลฯ

5 โครงการรณรงคคัดแยกขยะในชุมชน
กอนนํามาทิ้ง(จังหวัดสะอาด 3Rs
ประชารัฐ)

งบประมาณ

สถานที่ หนวยงานที่
ดําเนินการ ดําเนินการ
กอง
330,000 ต.หวยสัก

2564

สาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการรณรงคคัดแยก
ขยะในชุมชนกอนนํามาทิ้ง(จังหวัดสะอาด 3Rs
ประชารัฐ) และอื่นที่เกี่ยวของฯลฯ

50,000

ต.หวยสัก

กอง
สาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

6 โครงการรณรงคเผยแพรความรูและ
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการรณรงคเผยแพร
การสรางสํานึกในการลดภาวะโลกรอน ความรูและการสรางสํานึกในการลดภาวะโลกรอน
และอื่นที่เกี่ยวของฯลฯ

10,000

ต.หวยสัก

กอง
สาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

7 โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา

150,000

ต.หวยสัก

กอง
สาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสัตวปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน
ของศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี และอื่นที่
เกี่ยวของฯลฯ

2563

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับที

หนาที่ 34

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงาน การสาธารณสุข
โครงการ/กิจกรรม

8 โครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและ
ขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการสัตว
ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบา

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสํารวจขอมูล
จํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการสัตว
ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา
ตามพระปณิธานของศาตราจารย ดร.สมเด็จพระเจา
ลูกยาเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณรราชกุมารี
และอื่นที่เกียวของฯลฯ

งบประมาณ
50,000

สถานที่ หนวยงานที่
ดําเนินการ ดําเนินการ
กอง
ต.หวยสัก
สาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

2563

2564

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับที

แบบ ผด.02

9 อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตาม
แนวทางพระราชดําริดานสาธารณสุข

เพื่อจายเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตาม
แนวทางพระราชดําริดานสาธารณสุข ใหกับหมูบาน
หมูที่ 1 - 31 หมูๆละ 20,000 บาท

620,000

ต.หวยสัก

กอง
สาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

หนาที่ 35

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การรักษาความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย
4.ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงานรักษาความสงบภายใน
โครงการ/กิจกรรม

2563

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
เพื่อจายโครงการจัดทําแนวปองกันไฟปา
พื้นที่ตําบลหวยสัก เชน คาปายโครงการ
คาวัสดุอุปกรณในการดําเนินงานฯลฯ

งบประมาณ

2 โครงการปองกันและชวยเหลือ
บรรเทาความเดือนรอนของประชาชน
ที่เกิดจากสาธารณภัยตางๆ

ชวยเหลือบรรเทาความเดือนรอนของ
ประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยตางๆ

100,000

ต.หวยสัก งานปองกันฯ
สํานักปลัด

3 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุชวง
เทศกาลปใหม

เพื่อจายการปองกันและลดอุบัติเหตุชวง
เทศกาลปใหม เชน คาปายโครงการ
คาปายรณรงคลดอุบัติเหตุฯลฯ

25,000

ต.หวยสัก งานปองกันฯ
สํานักปลัด

4 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุชวง

เพื่อจายการปองกันและลดอุบัติเหตุชวง

25,000

ต.หวยสัก งานปองกันฯ

1 โครงการจัดทําแนวปองกันไฟปาพื้น
ที่ตําบลหวยสัก

20,000

สถานที่ หนวยงานที่
ดําเนินการ ดําเนินการ
ต.หวยสัก งานปองกันฯ
สํานักปลัด

2564

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับที

แบบ ผด.02

เทศกาลสงกรานต

เทศกาลสงกรานต เชน คาปายโครงการ
คาปายรณรงคลดอุบัติเหตุฯลฯ

สํานักปลัด

หนาที่ 36
แบบ ผด.02

ลําดับที

โครงการ/กิจกรรม

5 โครงการฝกอบรมวันอาสาสมัครปอง
ภัยฝายพลเรือนตําบลหวยสัก

6 โครงการฝกอบรมหลักสูตรจัดตั้ง
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
ตําบลหวยสัก
7 โครงการฝกอบรมอัคคีภัยเบื้องตน
ในพื้นที่ตําบลหวยสัก

8 โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกัน
ไฟปาตําบลหวยสัก

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือนตําบลหวยสัก
เชน คาปายโครงการ คาวัสดุอุปกรณฯลฯ

งบประมาณ

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการฝกอบรม
หลักสูตรจัดตั้งอาสาสมัครปองกันฝาย
พลเรือนตําบลหวยสัก เชน คาปายโครงการ
คาวัสดุอุปกรณฯลฯ
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการฝกอบรม
ใหความรูการปองกันอัคคีภัยเบื้องตนใน
พื้นที่ตําบลหวยสัก เชน คาปายโครงการ
คาวัสดุอุปกรณ
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการฝกอบรม
อาสาสมัครปองกันไฟปาตําบลหวยสัก
เชน คาปายโครงการ คาวัสดุอุปกรณฯลฯ

100,000

ต.หวยสัก งานปองกันฯ
สํานักปลัด

10,000

ต.หวยสัก งานปองกันฯ
สํานักปลัด

50,000

ต.หวยสัก งานปองกันฯ
สํานักปลัด

10,000

สถานที่ หนวยงานที่
ดําเนินการ ดําเนินการ
ต.หวยสัก งานปองกันฯ
สํานักปลัด

2563

2564

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงานรักษาความสงบภายใน

หนาที่ 37

แบบ ผด.02

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย

ลําดับที

โครงการ/กิจกรรม

9 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมือง
เชียงราย

10 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมือง
เชียงราย

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
เพื่ออุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมืองเชียงราย
ตามโครงการดําเนินการและสนันสนุนการดําเนิน
งานจัดกิจกรรมของสวนราชการและองคกรจังหวัด
เชียงราย

งบประมาณ
50,000

สถานที่ หนวยงานที่
ดําเนินการ ดําเนินการ
อ.เมือง ชร. สํานักปลัด

เพื่ออุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมืองเชียงราย
ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนยปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ระดับอําเภอ

40,000

อ.เมือง ชร. สํานักปลัด

2563

2564

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

แผนงานรักษาความสงบภายใน

หนาที่ 38

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การรักษาความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย

ลําดับที

โครงการ/กิจกรรม

1 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
เพื่อจายเปนเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตําบล
หวยสัก จํานวน 4,035 ราย

งบประมาณ

สถานที่ หนวยงานที่
ดําเนินการ ดําเนินการ
31,254,000 ต.หวยสัก สํานักปลัด

แบบ ผด.02

2563

2564

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงาน งบกลาง

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ

เพื่อจายเปนเงินเบี้ยยังชีพคนพิการตําบล
หวยสัก จํานวน 639 ราย

3 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส

เพื่อจายเปนเงินเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสตําบล
หวยสัก จํานวน 156 ราย

6,134,400 ต.หวยสัก สํานักปลัด

936,000

ต.หวยสัก สํานักปลัด

หนาที่ 39

แบบ ผด.02

2564

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การรักษาความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณและยั่งยืน
4.ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณและยั่งยืน
แผนงาน การเกษตร
2563
ลําดับที
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ สถานที่ หนวยงานที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
ดําเนินการ ดําเนินการ
1 โครงการจิตอาสา"เราทําความ ดีดวย เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการจิตอาสา"เราทําความ
50,000 ต.หวยสัก สํานกปลัด
หัวใจ"
ดีดวยหัวใจ"
2 โครงการปลูกหญาแฝก

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการปลูกหญาแฝก

10,000

ต.หวยสัก สํานกปลัด

3 โครงการวันรักตนไมประจําปของชาติ

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการวันรักตนไมประจําป
ของชาติ

10,000

ต.หวยสัก สํานกปลัด

4 โครงการปลอยพันธุปลาสูแหลงน้ํา
ธรรมชาติและหนองน้ําสาธารณะ

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการปลอยพันธุปลาสูแหลง
น้ําธรรมชาติและหนองน้ําสาธารณะ

10,000

ต.หวยสัก สํานกปลัด

5 โครงการอบรมใหความรูเรื่องการ
อนุรักษพันธุพืชของตําบลหวยสัก

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการอบรมใหความรูเรื่องการ
อนุรักษพันธุพืชของตําบลหวยสัก

10,000

ต.หวยสัก สํานกปลัด

6 โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ

10,000

ต.หวยสัก สํานกปลัด

หนาที่ 40

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การรักษาความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
โครงการ/กิจกรรม

1 คาใชจายในการเลือกตั้ง

2 โครงการกิจกรรมวันเทศบาล 24
เมษายน

3 โครงการจัดทํารายงานผลการดําเนิน
งานประจําป 2563

4 โครงการจัดทําจดหมายขาวเทศบาล
ตําบลหวยสัก

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้ง
ทั่วไป หรือเลือกตั้งซอมสมาชิกสภา
เทศบาลหรือผูบริหารทองถิ่นตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดฯลฯ

งบประมาณ

สถานที่ หนวยงานที่
ดําเนินการ ดําเนินการ
1,000,000 ต.หวยสัก สํานักปลัด

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการกิจกรรม
วันเทศบาล 24 เมษายน เชนคาปาย
โครงการ คาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับ
การจัดทําโครงการฯลฯ
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานประจําป
2563 เชนคาจัดทํารูปเลมรายงานผล
การดําเนินงาน ฯลฯ
เพื่อจายเปนคาใชจายจัดทําจดหมาย
ขาวเทศบาลตําบลหวยสัก เชนคาจัดทํา
จดหมายขาวเทศบาลฯลฯ

5,000

ต.หวยสัก สํานักปลัด

70,000

ต.หวยสัก สํานักปลัด

20,000

ต.หวยสัก สํานักปลัด

2563

2564

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับที

แบบ ผด.02

หนาที่ 41
แบบ ผด.02

ลําดับที

โครงการ/กิจกรรม

5 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบ
ประชาชน

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการเทศบาล
เคลื่อนที่พบประชาชน

6 โครงการปกปองสถาบันของชาติ
เพื่อเสริมสรางความสมานฉันทระดับ
ทองถิ่น

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการปกปอง
สถาบันของชาติเพื่อเสริมสรางความ
สมานฉันทระดับทองถิ่น เชน คาปาย
โครงการ คาวัสดุอุปกรณฯลฯ
7 โครงการสงเสริมการฝกอบรมปลูกจิต เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมการฝกอบรม
สํานึกและคานิยมในการปฏิบัติราชการ ปลูกจิตสํานึกในการปฏิบัติราชการประจําป 2564
ประจําป 2564
สําหรับคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
พนักงานจายเทศบาลตําบลหวยสัก เชน คาวัสดุ
เครื่องเขียน และอุปกรณ ฯลฯ
8 โครงการฝกอบรมเพื่อทบทวนและ
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการฝกอบรม
ปรับปรุงพัฒนางาน 5 ส
เพื่อทบทวนและปรับปรุงพัฒนางาน 5 ส
เชนคาอาหารกลางวันสําหรับผูเขารับ
การฝกอบรม ฯลฯ

งบประมาณ
15,000

สถานที่ หนวยงานที่
ดําเนินการ ดําเนินการ
ต.หวยสัก สํานักปลัด

5,000

ต.หวยสัก สํานักปลัด

50,000

ต.หวยสัก สํานักปลัด

30,000

ต.หวยสัก สํานักปลัด

2563

2564

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
แผนงาน บริหารงานทั่วไป

หนาที่ 42
แบบ ผด.02

ลําดับที

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
9 โครงการฝกอบรมในการทํางานใหกับ เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการฝกอบรมในการทํางาน
ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ใหกับผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
เทศบาล พนักงานจางเทศบาลตําบล พนักงานจางเทศบาลตําบลหวยสัก ประจําป 2564
หวยสัก ประจําป 2564
เชน คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณฯลฯ

งบประมาณ

สถานที่ หนวยงานที่
ดําเนินการ ดําเนินการ
250,000 ต.หวยสัก สํานักปลัด

2563

2564

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
แผนงาน บริหารงานทั่วไป

10 โครงการฝกอบรมใหความรู
เรื่องการปองกันและปราบปราม
การทุจริต
11 โครงการฝกอบรมใหความรู
การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม

12 โครงการฝกอบรมใหความรูสําหรับ
บุคลากรในหนวยงานและประชาชน
ทั่วไปเกี่ยวกับพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการฝกอบรมใหความรู
เรื่องการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต เชน คาปายโครงการ คาวัสดุ
อุปกรณฯลฯ
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการฝกอบรม
ใหความรูการอนุรักษพลังงานและสิ่ง
แวดลอม เชน คาปายโครงการ คาจัด
ทําเอกสารฯลฯ
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการฝกอบรม
ใหความรูสําหรับบุคลากรในหนวยงาน
และประชาชนทั่วไปฯ เชน คาจัดทํา
วารสาร แผนพับ คาปายโครงการฯลฯ

20,000

ต.หวยสัก สํานักปลัด

20,000

ต.หวยสัก สํานักปลัด

10,000

ต.หวยสัก สํานักปลัด

หนาที่ 43

แบบ ผด.02

ลําดับที

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
13 โครงการจัดทําเวทีประชาคมเพื่อจัดทํา เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการจัดทําเวทีประชาคม
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
เพื่อจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ทองถิ่น
(จัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบล
หวยสัก) เชน คาปายโครงการ คาอาหารและเครื่อง
ดื่ม คาอาหาร ฯลฯ
14 โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธการ เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการจัดทําสื่อ
ลดการใชพลังงาน
ประชาสัมพันธการลดการใชพลังงาน เชน คาปาย
โครงการ คาวัสดุอุปกรณในการดําเนินการ คาใชจาย
อื่นที่จําเปนฯลฯ
15 คาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา ประเมิน
เพื่อจายเปนคาใชจายคาจางที่ปรึกษา
ผลหรือพัฒนาระบบตางๆซึ่งมิใช
เพื่อศึกษา ประเมินผลหรือพัฒนาระบบ
เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ
ตางๆซึ่งมิใชเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งกอสราง
ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง

งบประมาณ
20,000

สถานที่ หนวยงานที่
ดําเนินการ ดําเนินการ
ต.หวยสัก สํานักปลัด

20,000

ต.หวยสัก สํานักปลัด

15,000

ต.หวยสัก สํานักปลัด

2563

2564

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
แผนงาน บริหารงานทั่วไป

หนาที่ 44

6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการฝกอบรมใหความรู
เรื่องการลดใชพลังงานไฟฟาในสํานักงานเทศบาล
ตําบลหวยสัก เชน คาปายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ
ในการดําเนินการ ฯลฯ

งบประมาณ
10,000

สถานที่ หนวยงานที่
ดําเนินการ ดําเนินการ
ต.หวยสัก สํานักปลัด

17 คาใชจายในงานรัฐพิธีตางๆหรืองานรับ เพื่อจายเปนคาใชจายในงานรัฐพิธีหรืองานรับเสด็จ
เสด็จพระบรมวงศานุวงศหรือผูแทน
พระบรวงศานุวงคหรือผูแทนพระองคฯ
พระองคฯ

100,000

ต.หวยสัก สํานักปลัด

18 โครงการสงเสริมการขับเคลื่อนปรัชญา เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมขับเคลื่อน
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

30,000

ต.หวยสัก สํานักปลัด

16 โครงการฝกอบรมใหความรูเรื่องการ
ลดใชพลังงานไฟฟาในสํานักงาน
เทศบาลตําบลหวยสัก

หนาที่ 45

2563

2564

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับที

แบบ ผด.02

ลําดับที่
1

โครงการ/กิจกรรม
ครุภัณฑสํานักงาน

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
1.คาจัดซื้อโตะพับเอนกประสงค
จํานวน 10 ตัว จัดซื้อตามราคา
ทองตลาด

งบประมาณ
20,000

สถานที่
ดําเนินการ
ทต.หวยสัก

หนวยงานที่
ดําเนินการ
สํานักปลัด

2.คาจัดซื้อโตะหมูบูชา
จํานวน 1 ชุด จัดซื้อตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ

7,500

ทต.หวยสัก

สํานักปลัด

2563

แบบ ผด.02/1
2564

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

1.ประเภทครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน
1.1แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการแผนพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบาลตําบลหวยสัก

หนาที่ 1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการแผนพัฒนาทองถิ่น

ลําดับที่
2

โครงการ/กิจกรรม
ครุภัณฑกอสราง

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
3.คาจัดซื้อบันไดไฟเบอรกลาส
จํานวน 1 อัน จัดซื้อตามราคา
ทองตลาด

งบประมาณ
18,000

สถานที่
ดําเนินการ
ทต.หวยสัก

หนวยงานที่
ดําเนินการ
สํานักปลัด

แบบ ผด.02/1
2563

2564

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

2.ประเภทครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง
1.1แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบาลตําบลหวยสัก

หนาที่ 2

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการแผนพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตําบลหวยสัก

ลําดับที่
3

โครงการ/กิจกรรม
ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
4.คาจัดซื้อชุดดับเพลิงนอกอาคาร
จํานวน 4 ชุด จัดซื้อตามราคา
ทองตลาด
5.จัดซื้อชุดผจญเพลิงในอาคาร
จํานวน 2 ชุด จัดซื้อตามราคา
ทองตลาด

งบประมาณ

แบบ ผด.02/1

60,000

สถานที่
ดําเนินการ
ทต.หวยสัก

หนวยงานที่
ดําเนินการ
สํานักปลัด

50,000

ทต.หวยสัก

สํานักปลัด

2563

2564

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

3.ประเภทครุภัณฑ ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง
1.1แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

หนาที่ 3

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการแผนพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบาลตําบลหวยสัก

แบบ ผด.02/1

แบบ ผด.02/1

ลําดับที่
4

โครงการ/กิจกรรม
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
6.คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
ชนิดโนตบุก สําหรับงานประมวล
ผล* จํานวน 1 เครื่อง จัดซื้อ
ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานฯ

งบประมาณ
22,000

สถานที่
ดําเนินการ
ทต.หวยสัก

หนวยงานที่
ดําเนินการ
สํานักปลัด

7.คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับงานประมวลผล แบบที่
1*(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา
19 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่อง จัดซื้อ
ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานฯ

44,000

ทต.หวยสัก

สํานักปลัด

2563

2564

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

4.ประเภทครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร
1.1แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

หนาที่ 4

5.ประเภทครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการแผนพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบาลตําบลหวยสัก

แบบ ผด.02/1

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
8.คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีด
หมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ
(Ink Tank Printer) จํานวน 1
เครื่อง จัดซื้อตามเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานฯ
9.คาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือ
LED สีชนิด Networt แบบที่ 2
(27/หนา/นาที) จํานวน 1
เครื่อง จัดซื้อตามเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานฯ

งบประมาณ
4,300

สถานที่
ดําเนินการ
ทต.หวยสัก

หนวยงานที่
ดําเนินการ
สํานักปลัด

27,000

ทต.หวยสัก

สํานักปลัด

2563

2564

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

1.1แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

หนาที่ 5

6.ประเภทครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน
1.2แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการแผนพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบาลตําบลหวยสัก

แบบ ผด.02/1

5

โครงการ/กิจกรรม
ครุภัณฑสํานักงาน

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
1.คาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน
จํานวน 3 ตัว จัดซื้อตามราคา
ทองตลาด

งบประมาณ
10,500

สถานที่
ดําเนินการ
ทต.หวยสัก

หนวยงานที่
ดําเนินการ
กองคลัง

2.คาจัดซื้อเครื่องดูดฝุน
จํานวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑฯ

14,000

ทต.หวยสัก

กองคลัง

3.คาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร 2
ลิ้นชัก จํานวน 1 ตู จัดซื้อตาม
ราคาทองตลาด

3,500

ทต.หวยสัก

กองคลัง

4.คาจัดซื้อตูเหล็กแบบ 2 บาน
จํานวน 4 ตู จัดซื้อตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑฯ

22,000

ทต.หวยสัก

กองคลัง

2564

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับที่

2563

หนาที่ 6

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการแผนพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบาลตําบลหวยสัก

7.ประเภทครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน
1.3แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

2563

แบบ ผด.02/1
2564

6

โครงการ/กิจกรรม
ครุภัณฑสํานักงาน

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
1.คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
แบบแยกสวน (แบบแขวน)
จํานวน 5 เครื่อง จัดซื้อตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑฯ

งบประมาณ
162,000

สถานที่
ดําเนินการ
ทต.หวยสัก

หนวยงานที่
ดําเนินการ
กองการศึกษา

2.คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
แบบแยกสวน (แบบติดผนัง
ระบบ Inverter)จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑฯ

24,200

ทต.หวยสัก

กองการศึกษา

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ลําดับที่

หนาที่ 7

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการแผนพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบาลตําบลหวยสัก

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

หนวยงานที่

2563

2564

ค.
.ย.
ค.
.ค.
พ.
.ค.
.ย.
.ค.
.ย.
ค.
ค.
ย.

8.ประเภทครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
1.3แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

แบบ ผด.02/1

7

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

12,900

ดําเนินการ
ทต.หวยสัก

ดําเนินการ
กองการศึกษา

4.คาจัดซื้อชุดไมโครโฟน(ลอย)
จํานวน 1 ชุด จัดซื้อตามราคา
ทองตลาด

4,000

ทต.หวยสัก

กองการศึกษา

5.คาจัดซื้อลําโพงฮอรน 4 ดอก
จํานวน 4 ตัว จัดซื้อตามราคา
ทองตลาด

16,000

ทต.หวยสัก

กองการศึกษา

ต.
พ.
ธ.
ม.
ก.พ
มี.
เม
พ.
มิ.
ก.
ส.
ก.

(ผลผลิต/งบประมาณ)
3.คาจัดซื้อเครื่องขยายเสียง
จํานวน 1 อัน จัดซื้อตามราคา
ทองตลาด

หนาที่ 8

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการแผนพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบาลตําบลหวยสัก

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงานที่
ดําเนินการ

2563

แบบ ผด.02/1
2564

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

9.ประเภทครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
1.3แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

8

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 6.คาจัดซื้อโทรทัศน แอล อีดี
(LED TV ) แบบ Smart TV
จํานวน 4 เครื่อง จัดซื้อตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑฯ

34,400

ทต.หวยสัก

กองการศึกษา

หนาที่ 9

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการแผนพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบาลตําบลหวยสัก

ลําดับที่
9

โครงการ/กิจกรรม
ครุภัณฑงานบานงานครัว

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
7.คาจัดซื้อเครื่องตัดหญา

งบประมาณ
9,500

สถานที่
ดําเนินการ
ทต.หวยสัก

หนวยงานที่
ดําเนินการ
กองการศึกษา

2563

แบบ ผด.02/1
2564

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

10.ประเภทครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว
1.3แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

จํานวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑฯ

หนาที่ 10

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการแผนพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบาลตําบลหวยสัก

ลําดับที่
10

โครงการ/กิจกรรม
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
8.คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีด
หมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ

งบประมาณ
8,600

สถานที่
ดําเนินการ
ทต.หวยสัก

หนวยงานที่
ดําเนินการ
กองการศึกษา

2563

2564

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

11.ประเภทครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร
1.3แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

แบบ ผด.02/1

(Ink Tank Printer) จํานวน 2
เครื่อง จัดซื้อตามเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานฯ

หนาที่ 11

แบบ ผด.02/1
2564

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการแผนพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบาลตําบลหวยสัก
12.ประเภทครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย
1.4แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
2563
ลําดับที่
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
สถานที่
หนวยงานที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
ดําเนินการ
ดําเนินการ
11 ครุภัณฑวิทยาศาตรหรือ
1.คาจัดซื้อเฝอกดามคอหชนิด
3,000
ทต.หวยสัก กองสาธารณสุข
การแพทย
แข็งของเด็ก จํานวน 1 อัน
และสิ่งแวดลอม
จัดซื้อตามราคาทองตลาด

2.คาจัดซื้อเฝอกดามคอชนิด
แข็งของผูใหญ จํานวน 1 อัน
จัดซื้อตามราคาทองตลาด

3,000

ทต.หวยสัก

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

หนาที่ 12

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการแผนพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบาลตําบลหวยสัก

ลําดับที่
12

โครงการ/กิจกรรม
ครุภัณฑสํานักงาน

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
1.คาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน
จํานวน 4 ตัว จัดซื้อตามราคา
ทองตลาด

งบประมาณ
16,000

สถานที่
ดําเนินการ
ทต.หวยสัก

หนวยงานที่
ดําเนินการ
กองชาง

2563

2564

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

13.ประเภทครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

แบบ ผด.02/1

หนาที่ 13

