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ค าน า 
 
 เอกสารแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ เป็นเอกสารแผนที่จัดท า
ขึ้นเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดวัตถุประสงค์ ขั้นตอน และประโยชน์ของแผนด าเนินงาน รวมทั้งรายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่แน่นอนที่แสดงถึงการด าเนินงานจริง โดยแต่ละโครงการจะอยู่
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลห้วยไคร้ ที่ได้รับงบประมาณด าเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือมุ่งไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลต าบลห้วยไคร้ 

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารแผนการด าเนินงานฉบับนี้ จะเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของผู้มี
หน้าที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ  รวมทั้งเป็นคู่มือในการควบคุมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลเพ่ือน าผลที่ได้ไปปรับปรุ งการ
ด าเนินงาน ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป  
 
 
 

      งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
               เทศบาลต าบลห้วยไคร้ 
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ส่วนที่ 1 
 
1.1 บทน ำ 

 แผนการด าเนินงาน หมายถึง แผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึง
รายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ นั้น 

 การจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นการน าโครงการพัฒนาใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้งแผนงาน/โครงการพัฒนาของหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เข้ามาด าเนินการใน
พ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลห้วยไคร้ เพ่ือจัดท าเป็นแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยแสดง
รายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนา ในแง่ของกิจกรรมการด าเนินงานที่เป็นขั้นตอน มีการก าหนดระยะเวลาการ
ด าเนินงานที่ชัดเจน รวมทั้งระบุปริมาณทรัพยากรที่จะต้องใช้ในการด าเนินงานให้มีความสอดคล้องและชัดเจน
เพียงพอที่จะน าไปปฏิบัติได้ ซึ่งจะท าให้แนวทางการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีความชัดเจนใน
การปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการ
จ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของโครงการ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหาร เพ่ือควบคุม
การดาเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการ
ด าเนินงาน และการประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
 1.2.1 เพ่ือเป็นการน าโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปสู่
การปฏิบัติจริงให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
 1.2.2 เพ่ือแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด
ในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลห้วยไคร้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 1.2.3 เพ่ือควบคุมและตรวจสอบการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ ให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 1.2.4 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการพัฒนา 
 

1.3 ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 หมวด 5 การน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ 26 ได้
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 1.3.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 
 1.3.2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายใน 15 วันนับแต่วันที่
ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน 
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โดยจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว สามารถสรุปขั้นตอนในการด าเนินการจัดท า
แผนการด าเนินงานได ้3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยไคร้  เก็บรวบรวมข้อมูล

โครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการด าเนินการจริงในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลห้วยไคร้  ซึ่งประกอบด้วย 
โครงการ/กิจกรรม ของเทศบาลต าบลห้วยไคร้เอง และโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่จะด าเนินการในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลห้วยไคร้ 

ขั้นตอนที่ 2 กำรจัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยไคร้  จัดท าร่างแผนการ

ด าเนินงาน โดยพิจารณาโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลต าบลห้วยไคร้และหน่วยงานต่างๆ  ซ่ึงต้องมีความ
สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลห้วยไคร้ โดยเค้าโครงแผนการ
ด าเนินงานจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 บทน า และส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม จากนั้นจึง
น าเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยไคร้ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว แล้วน าเสนอต่อ
นายกเทศมนตรีต าบลห้วยไคร้ เพ่ือพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนที่ 3 กำรประกำศใช้แผนกำรด ำเนนิงำน 
เมื่อนายกเทศมนตรีให้ความเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงานแล้ว  จึงประกาศใช้แผนการ

ด าเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายใน 15 วันนับจากวันที่ประกาศ  เพ่ือให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นรับทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน 

1.4 ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
1.4.1 แผนการด าเนินงานประจ าปีท าให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนทั่วไปทราบถึง

กิจกรรมการด าเนินงานในการพัฒนาท้องถิ่น และการใช้ทรัพยากรในการบริหารงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ได้อย่างชัดเจน 

1.4.2 แผนการด าเนินงานประจ าปี ท าให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 
สามารถน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น 

1.4.3 แผนการด าเนินงานประจ าปีท าให้ผู้มีหน้าที่ก ากับดูแลโครงการ  หรือผู้ที่รับผิดชอบ
โครงการสามารถเข้าใจและตรวจสอบโครงการได้ง่ายขึ้น 

1.4.4 แผนการด าเนินงานประจ าปีท าให้ผู้ติดตามและประเมินผล  สามารถติดตามและ
ตรวจสอบความก้าวหน้าในการด าเนินงาน และประเมินผลโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  รวมทั้ง
สามารถน าข้อมูลที่ได้รับ ไปรายงานให้ผู้บริหารรับทราบถึงความก้าวหน้ารวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินงานต่อไป 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
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จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงำน
ท่ีด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณท้ังหมด รับผิดชอบหลัก

1. ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 1 1.12 61,000                0.35 กองช่าง
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 13 14.61 2,933,000           16.91 กองช่าง
1.3 แผนงานการพาณิชย์ 2 2.25 206,500              1.19 กองช่าง

รวม 16 17.98 3,200,500          18.45
2. ยุทธศำสตร์ด้ำนเศรษฐกิจ

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน - 0.00 -                    0.00 ส านักปลัดเทศบาล
รวม 0 0.00 -                   0.00

3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรศึกษำ
3.1 แผนงานการศึกษา 15 16.85 3,040,541           17.53 กองการศึกษา
3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 7 7.87 62,000                0.36 กองการศึกษา

รวม 22 24.72 3,102,541          17.89
4. ยุทธศำสตร์ด้ำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต

4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4 4.49 43,000                0.25 ส านักปลัดเทศบาล
4.2 แผนงานสาธารณสุข 5 5.62 197,040              1.14 กองสาธารณสุขฯ
4.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 1.12 30,000                0.17 ส านักปลัดเทศบาล
4.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 6 6.74 140,000              0.81 ส านักปลัดเทศบาล
4.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2 2.25 60,000                0.35 กองการศึกษา
4.6 แผนงานการพาณิชย์ 1 1.12 35,000                0.20 กองสาธารณสุขฯ
4.7 แผนงานงบกลาง 5 5.62 9,836,000           56.71 ส านักปลัดเทศบาล

รวม 24 26.97 10,341,040         59.62

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ
  แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
เทศบำลต ำบลห้วยไคร้  อ ำเภอแม่สำย  จังหวัดเชียงรำย

ยุทธศำสตร์ / แนวทำงกำรพัฒนำ

แบบ ผด.01

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  I หน้า 3
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จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงำน
ท่ีด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณท้ังหมด รับผิดชอบหลัก

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ
  แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
เทศบำลต ำบลห้วยไคร้  อ ำเภอแม่สำย  จังหวัดเชียงรำย

ยุทธศำสตร์ / แนวทำงกำรพัฒนำ

แบบ ผด.01

5. ยุทธศำสตร์ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 2 2.25 35,000                0.20 กองสาธารณสุขฯ
5.2 แผนงานการเกษตร 1 1.12 5,000 0.03 กองช่าง

รวม 3 3.37 40,000              0.23
6. ยุทธศำสตร์ด้ำนพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร

6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 24 26.97 661,000              3.81 ทุกกอง
รวม 24 26.97 661,000             3.81

รวมท้ังส้ิน 89 100.00 17,345,081         100.00

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  I หน้า 4
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   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน)

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

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

1 โครงการติดต้ังสวิตซ์อัตโนมัติ อุดหนุนงบประมาณให้การไฟฟ้า 61,000           เทศบาลต าบล กองช่าง

ไฟสาธารณะ ส่วนภูมิภาคอ าเภอแม่ฟ้าหลวง ห้วยไคร้

เพ่ือท าการติดต้ังสวิตซ์อัตโนมัติ

ไฟสาธารณะ

รวม 1 โครงการ 61,000          

โครงการ สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  I หน้า 5
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   1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน)

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

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

1 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า ก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีต 495,000          ซอย 3 หมู่ท่ี 1 กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 เสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายใน

(หน้าบ้านนายสมเดช ธรรมเรือง) 0.30 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร

หมู่ท่ี 1 ยาว 164.00 เมตร

2 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า ก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีต 216,000          ซอย 1 หมู่ท่ี 2 กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1  เสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายใน

หมู่ท่ี 2 0.30 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร

ยาว 70.00 เมตร

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 73,000           ซอย 1/5 หมู่ท่ี 2 กองช่าง

เสริมเหล็ก ซอย 1/5 หมู่ท่ี 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว

40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือคิดเป็นพื นท่ีไม่น้อยกว่า

120.00 ตารางเมตร

โครงการ สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
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1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน)

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

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

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 87,000 ซอย 3/11 หมู่ท่ี 2 กองช่าง

เสริมเหล็ก ซอย 3/11 หมู่ท่ี 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว

39.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือคิดเป็นพื นท่ีไม่น้อยกว่า

156.00 ตารางเมตร

5 โครงการก่อสร้างวางท่อคอนกรีต วางท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริม 258,000          อ่างเก็บน ้าขุนน ้า กองช่าง

เสริมเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง เหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ห้วยไคร้

1.00 เมตร มอก.ชั น 3 พร้อม 1.00 เมตร มอก.ชั น 3 พร้อม

บ่อพัก อ่างเก็บน ้าขุนน ้าห้วยไคร้ บ่อพัก ยาว 50.00 เมตร และ

หมู่ท่ี 2 บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก

จ้านวน 4 บ่อ
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   1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน)

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

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

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

6 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า ก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีต 485,000          ซอย 2/1 ถึง กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2/1 เสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายใน ซอย 6 หมู่ท่ี 6

ถึงซอย 6 หมู่ท่ี 6 0.30 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร

ยาว 150.00 เมตร

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 68,000           ซอย 4/1 หมู่ท่ี 7 กองช่าง

เสริมเหล็ก ซอย 4/1 หมู่ท่ี 7            ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 

(ต่อจากเดิม) 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือคิดเป็นพื นท่ีไม่น้อยกว่า

120.00 ตารางเมตร
 

8 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า ก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีต 257,000          ซอย 3/3 หมู่ท่ี 7 กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3/3 เสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายใน
หมู่ท่ี 7 0.30 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร 

ยาว 85.00 เมตร
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   1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน)

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

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

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 78,000           ซอย 6 หมู่ท่ี 10 กองช่าง
เสริมเหล็ก ซอย 6 หมู่ท่ี 10 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว

47.00 เมตร หนาเฉล่ีย
0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื นท่ี
ไม่น้อยกว่า 141.00 ตารางเมตร
 

10 โครงการปรับปรุงผิวการจราจร ปรับปรุงผิวจราจร OVERLAY 390,000          ซอย 7/3 หมู่ท่ี 10 กองช่าง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OVERLAY) ถนนขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว
ซอย 7/3 หมู่ท่ี 10 246.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

หรือคิดเป็นพื นท่ีไม่น้อยกว่า
984.00 ตารางเมตร
 

11 โครงการวางท่อคอนกรีต วางท่อระบายน ้าคอนกรีต 289,000          ซอย 9 หมู่ท่ี 11 กองช่าง
เสริมเหล็ก ท้ายซอย 9 เสริมเหล็ก มอก.ชั น 3 จ้านวน
หมู่ท่ี 11 60 ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีต

เสริมเหล็ก จ้านวน 4 บ่อ
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1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน)

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

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

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 117,000          ซอย 4 หมู่ท่ี 11 กองช่าง
เสริมเหล็ก ซอย 4 เข้าพื นท่ี ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว
การเกษตร หมู่ท่ี 11 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือคิดเป็นพื นท่ีไม่น้อยกว่า
210.00 ตารางเมตร

13 เงินชดเชยสัญญาแบบปรับ เพ่ือจ่ายเป็นเงินชดเชย 120,000          เทศบาลต้าบล กองช่าง

ราคาได้ (ค่า K) สัญญาแบบปรับราคาได้ ห้วยไคร้

(ค่า K)

รวม 13 โครงการ 2,933,000 
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   1.3 แผนงานการพาณิชย์ (งานกิจการประปา)
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 จ้างเหมาตรวจสอบคุณภาพน ้า เพ่ือจ้างเหมาตรวจสอบคุณภาพ 6,500              เขตเทศบาล กองช่าง

ส้าหรับการอุปโภค บริโภค น ้าส้าหรับการอุปโภค บริโภค ต้าบลห้วยไคร้

2 โครงการขยายเขตระบบประปา เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ 200,000           เขตเทศบาล กองช่าง
หมู่บ้านในเขตเทศบาล ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน ต้าบลห้วยไคร้

หมู่ท่ี 10 และหมู่ท่ี 11

รวม 2 โครงการ 206,500          

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02

โครงการ สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
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3.1 แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการพัฒนาครูและบุคลากร คชจ.พัฒนาครูและบุคลากร 15,000            รร.ทต.ห้วยไคร้ กองการศึกษา

ทางการศึกษา ทางการศึกษา ศพด.ทต.ห้วยไคร้

2 โครงการสนับสนุนค่าอาหาร จัดหาอาหารกลางวันให้เด็ก 208,000 รร.ทต.ห้วยไคร้ กองการศึกษา
กลางวัน นักเรียนโรงเรียนเทศบาล

ต าบลห้วยไคร้

3 โครงการปรับปรุงหลักสูตร คชจ.ปรับปรุงหลักสูตร 20,000            รร.ทต.ห้วยไคร้ กองการศึกษา
สถานศึกษา สถานศึกษา รร.ทต.ห้วยไคร้

4 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน คชจ.อินเตอร์เน็ต 8,000              รร.ทต.ห้วยไคร้ กองการศึกษา
รร.ทต.ห้วยไคร้

5 โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน คชจ.ในการพัฒนา/ปรับปรุง 100,000 รร.ทต.ห้วยไคร้ กองการศึกษา
ห้องสมุด รร.ทต.ห้วยไคร้

6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย คชจ.ในการจัดการศึกษา 133,010 รร.ทต.ห้วยไคร้ กองการศึกษา
ในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ ต้ังแต่ระดับ อนุบาลจนจบ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

รร.ทต.ห้วยไคร้

โครงการ สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย
3. ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา
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3.1 แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

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

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย
3. ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา

7 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ จัดกิจกรรม/โครงการท่ีให้ 21,000            รร.ทต.ห้วยไคร้ กองการศึกษา
ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ความรู้เก่ียวกับยาเสพติด

1) โรงเรียน
2) ครูแกนน า 1 คน
3) เจ้าหน้าท่ี อปท. 1 คน

8 อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดหาอาหารกลางวันให้เด็ก 210,700 ศพด.ทต.ห้วยไคร้ กองการศึกษา
เทศบาลต าบลห้วยไคร้ นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลห้วยไคร้
9 ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์ ค่าจัดการเรียนการสอน คนละ 66,300            ศพด.ทต.ห้วยไคร้ กองการศึกษา

พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) 1,700 บาท/ปี
10 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 1) ค่าหนังสือเรียน คนละ 7,800              ศพด.ทต.ห้วยไคร้ กองการศึกษา

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 200 บาท/ปี
2) ค่าอุปกรณ์การเรียน คนละ 7,800              
200 บาท/ปี
3) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน คนละ 11,700            
300 บาท/ปี
4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 16,770            
คนละ 430 บาท/ปี
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   3.1 แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

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

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย
3. ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา 

11 ค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียน จัดหาอาหารเสริม(นม)ให้เด็ก 653,424          รร.บ้านห้วยไคร้ กองการศึกษา
บ้านห้วยไคร้ นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้

12 ค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียน จัดหาอาหารเสริม(นม)ให้เด็ก 99,642            รร.ทต.ห้วยไคร้ กองการศึกษา
เทศบาลต าบลห้วยไคร้ นักเรียนโรงเรียนเทศบาลต าบล

ห้วยไคร้

13 ค่าอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนา จัดหาอาหารเสริม(นม)ให้เด็ก 82,395            ศพด.ทต.ห้วยไคร้ กองการศึกษา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลห้วยไคร้ นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลห้วยไคร้
ศพด.ทต.ห้วยไคร้

14 อาหารกลางวันโรงเรียน อุดหนุน รร.บ้านห้วยไคร้ 1,364,000        รร.บ้านห้วยไคร้ กองการศึกษา
บ้านห้วยไคร้ ค่าอาหารกลางวัน

15 โครงการส่งเสริมทักษะทางด้าน อุดหนุน รร.บ้านห้วยไคร้ 15,000            รร.บ้านห้วยไคร้ กองการศึกษา
ดนตรีสากล/โยธวาทิต โครงการส่งเสริมทักษะทางด้าน

ดนตรีสากล/โยธวาทิต
รวม 15 โครงการ 3,040,541       
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3. ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา
3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน)

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการจัดงานนมัสการและ อุดหนุนส านักงานอ าเภอแม่สาย 10,000           อ าเภอแม่สาย กองการศึกษา

สรงน  าพระธาตุดอยตุง เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ

2 โครงการพิธีรดน  าด าหัวพ่อขุน อุดหนุนส านักงานอ าเภอแม่สาย 5,000             อ าเภอแม่สาย กองการศึกษา
เม็งรายมหาราชและรดน  าด าหัว เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ในเทศกาลสงกรานต์

3 โครงการพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง อุดหนุนส านักงานอ าเภอแม่สาย 3,500             อ าเภอแม่สาย กองการศึกษา
เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคตของ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี

4 โครงการจัดพิธีเน่ืองในวันคล้าย อุดหนุนส านักงานอ าเภอแม่สาย 5,000             อ าเภอแม่สาย กองการศึกษา
วันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02

โครงการ สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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3. ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา
3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน)

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02

โครงการ สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

5 โครงการจัดพิธีเน่ืองในวันคล้าย อุดหนุนส านักงานอ าเภอแม่สาย 5,000             อ าเภอแม่สาย กองการศึกษา
วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรม เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร

6 โครงการพิธีเทิดพระเกียรติและ อุดหนุนส านักงานอ าเภอแม่สาย 3,500             อ าเภอแม่สาย กองการศึกษา
ถวายสดุดี เน่ืองในวันคล้ายวัน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
พระราชสมภพสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี

7 โครงการสืบสานประเพณี อุดหนุนส านักงานวัฒนธรรม 30,000           วัดพระธาตุดอยตุง กองการศึกษา
นมัสการและสรงน  าพระธาตุ จังหวัดเชียงราย  ในการจัด
ดอยตุง โครงการสืบสานประเพณี

นมัสการและสรงน  า
พระธาตุดอยตุง

รวม 7 โครงการ 62,000          
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต
   4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด 4,000              ทต.ห้วยไคร้ ส ำนักปลัดเทศบำล

ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลด
ช่วงเทศกาลปีใหม่ อุบัติเหตุทางถนน เช่น ค่าจัดท า

ป้าย และส่ือประชาสัมพันธ์และ
ค่าวัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

2 โครงการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด 4,000              ทต.ห้วยไคร้ ส ำนักปลัดเทศบำล
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลด
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ อุบัติเหตุทางถนน เช่น ค่าจัดท า

ป้าย และส่ือประชาสัมพันธ์และ
ค่าวัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

3 โครงกำรฝึกอบรมซ้อมแผน ฝึกอบรมและจัดกิจกรรม 30,000            ทต.ห้วยไคร้ ส ำนักปลัดเทศบำล
ปฏิบัติกำรป้องกันและบรรเทำ ซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและ
สำธำรณภัย บรรเทาสาธารณภัย

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

โครงการ สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต
   4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

โครงการ สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

4 โครงการรณรงค์ป้องกันไฟป่าและ จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์เพ่ือ 5,000              ทต.ห้วยไคร้ ส ำนักปลัดเทศบำล
หมอกควัน รณรงค์ไม่ให้มีการเผาทุกชนิด

ในห้วงเวลาของการงดเผา

รวม 4 โครงการ 43,000           
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต
   4.2 แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน)
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ค่าจ้างเหมาบริการส ารวจข้อมูล จ้างเหมาบริการส ารวจข้อมูล 5,340              ในเขต ทต.ห้วยไคร้ กองสาธารณสุข

จ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ จ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ และส่ิงแวดล้อม
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ตามพระปณิธานศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราช

กุมารี

2 โครงการควบคุมและป้องกัน ด าเนินการควบคุมและก าจัด 40,000            ทต.ห้วยไคร้ กองสาธารณสุข
โรคไข้เลือดออก ยุงลายแมลงวัน และแมลงสาบ และส่ิงแวดล้อม

ตลอดจนพาหะน าโรค โดยการ
จัดซ้ือน้ ายาก าจัดยุงลายและ
ทรายอะเบทในการพ่นหมอกควัน

และก าจัดลูกน้ ายุงลายร่วมกับ
อสม. ในแต่ละชุมชน

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

โครงการ สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต
   4.2 แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน)
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

โครงการ สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

3 โครงการสัตว์ปลอดโรค -จัดหาวัคซีนเพ่ือฉีดป้องกันโรค 26,700            ทต.ห้วยไคร้ กองสาธารณสุข
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ในสัตว์จรจัดในเขตเทศบาล และส่ิงแวดล้อม
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ -รณรงค์ป้องกันควบคุมโรคและ
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางค
วัฒน วรขัตติยราชนารี

4 โครงการผ่าตัด-ท าหมัน เพ่ือลด อุดหนุนส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 5,000              ทต.ห้วยไคร้ กองสาธารณสุข
จ านวนสุนัขและแมวท่ีเป็นพาหะ เชียงราย เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาม และส่ิงแวดล้อม
ของโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและ โครงการ
แมวท่ีไม่มีเจ้าของในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงราย

5 โครงการส าหรับการด าเนินงาน อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 120,000           ในเขต ทต.ห้วยไคร้ กองสาธารณสุข
ตามแนวทางโครงการตาม ในเขตเทศบาลต าบลห้วยไคร้ และส่ิงแวดล้อม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
แก่คณะกรรมการหมู่บ้านเขต
เทศบาลต าบลห้วยไคร้

รวม 5 โครงการ 197,040          
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   4.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 30,000         ทต.ห้วยไคร้ ส านักปลัดเทศบาล

ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ี ดังน้ี
1. การเตรียมความพร้อมเพ่ือ
วัยผู้สูงอายุ
2. ส่งเสริมพัฒนาผู้สูงอายุ
3. การคุ้มครองทางสังคม
ส าหรับผู้สูงอายุ
4. การบริหารจัดการพัฒนา
งานผู้สูงอายุ
5. การพัฒนาและเผยแพร่
องค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุ

รวม 1 โครงการ 30,000        

โครงการ สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต
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   4.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ จัดฝึกอบรมอาชีพ จ านวน 1 รุ่น 20,000            ทต.ห้วยไคร้ ส านักปลัดเทศบาล

ผู้สูงอายุ

2 โครงการชุมชนก้าวไกล ครอบครัว จัดกิจกรรมตามโครงการชุมชน 30,000            ทต.ห้วยไคร้ ส านักปลัดเทศบาล
ไทย ไร้ความรุนแรง ก้าวไกล ครอบครัวไทย ไร้ความ

รุนแรง 

3 โครงการวันต่อต้านยาเสพติด จัดงานวันต่อต้านยาเสพติด 20,000            ทต.ห้วยไคร้ ส านักปลัดเทศบาล

4 โครงการบริหารจัดการแบบ อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน 30,000            อ าเภอแม่สาย ส านักปลัดเทศบาล
บูรณาการศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด
และปราบปรามยาเสพติด อ าเภอแม่สาย เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ตามโครงการ

5 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 10,000            โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ส านักปลัดเทศบาล
ส่ิงเสพติด เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ

โครงการ สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต
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   4.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

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

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

6 โครงการส่งเสริมอาชีพตาม อุดหนุนส านักงานอ าเภอแม่สาย 30,000            อ าเภอแม่สาย ส านักปลัดเทศบาล
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

รวม 6 โครงการ 140,000          

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  I หน้า 23
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   4.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน 30,000           ทต.ห้วยไคร้ กองการศึกษา

สัมพันธ์เทศบาลต าบลห้วยไคร้ สัมพันธ์เทศบาลต าบลห้วยไคร้

2 โครงการส่งเสริมกีฬา อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 30,000           รร.บ้านห้วยไคร้ กองการศึกษา
โครงการส่งเสริมกีฬา

รวม 2 โครงการ 60,000          

โครงการ สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต
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   4.6 แผนงานการพาณิชย์ (งานโรงฆ่าสัตว์)
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร 35,000            โรงฆ่าสัตว์ กองสาธารณสุข

บริหารจัดการน้้าท้ิงจากโรงฆ่าสัตว์ จัดการน้้าท้ิง เทศบาลต้าบล และส่ิงแวดล้อม
ห้วยไคร้

รวม 1 โครงการ 35,000           

โครงการ สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  I หน้า 25
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   4.7 แผนงานงบกลาง (งานงบกลาง)
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ จ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ไม่เกิน 7,326,000     ทต.ห้วยไคร้ ส านักปลัดเทศบาล

วันท่ี 10 ของทุกเดือน

2 เบ้ียยังชีพผู้พิการ จ่ายเบ้ียยังชีพผู้พิการ ไม่เกิน 1,296,000     ทต.ห้วยไคร้ ส านักปลัดเทศบาล
วันท่ี 10 ของทุกเดือน

3 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ่ายเบ้ียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ 198,000       ทต.ห้วยไคร้ ส านักปลัดเทศบาล
ไม่เกินวันท่ี 10 ของทุกเดือน

4 ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหา 886,000       ทต.ห้วยไคร้ ส านักปลัดเทศบาล
สาธารณภัย วัสดุ ส่ิงของ อุปกรณ์ในการ

ยังชีพและบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย
ในเขตเทศบาล

โครงการ สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

    บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต
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   4.7 แผนงานงบกลาง (งานงบกลาง)
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

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

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

    บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

5 เงินสมทบกองทุนหลักประกัน สนับสนุนงบประมาณเพ่ือ 130,000       ทต.ห้วยไคร้ กองสาธารณสุข
สุขภาพเทศบาลต าบลห้วยไคร้ สมทบกองทุนหลักประกัน และส่ิงแวดล้อม

สุขภาพเทศบาล

รวม 5 โครงการ 9,836,000    

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  I หน้า 27
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   5.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล)
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร 25,000            ทต.ห้วยไคร้ กองสาธารณสุข

บริหารจัดการน้้าท้ิงจากบ่อขยะ จัดการน้้าท้ิงจากบ่อขยะ และส่ิงแวดล้อม

2 โครงการลดขยะ ลดภาระ อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 10,000            โรงเรียนบ้าน กองสาธารณสุข
ของชุมชนห้วยไคร้ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ห้วยไคร้ และส่ิงแวดล้อม

รวม 2 โครงการ 35,000           

   5.2 แผนงานการเกษตร (งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้)
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ จัดซ้ือต้นไม้ ดอกไม้ และวัสดุ 5,000              ในเขตเทศบาล กองช่าง

การเกษตร ต้าบลห้วยไคร้

รวม 1 โครงการ 5,000             

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02

โครงการ สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

5. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

โครงการ สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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   6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป)

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการรณรงค์การเลือกต้ัง เพ่ือจัดกิจกรรมรณรงค์และ 20,000            ทต.ห้วยไคร้ ส านักปลัดเทศบาล

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ทราบถึงสิทธิหน้าท่ีการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองในการเลือกต้ัง

2 โครงการเลือกต้ังนายกเทศมนตรี 1.เพ่ือด าเนินการเลือกต้ังให้มี 200,000           ทต.ห้วยไคร้ ส านักปลัดเทศบาล
และสมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและนายก

เทศมนตรีตามจ านวนและภายใน
ระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด
2.เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การปกครองตนเองตามระบอบ
ประชาธิปไตย

3 ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียม 70,000            ทต.ห้วยไคร้ ส านักปลัดเทศบาล
ระหว่างการรับเสด็จ ส่งเสด็จ การระหว่างการรับเสด็จ ส่งเสด็จ
หรือเก่ียวเน่ืองกับการรับเสด็จ หรือเก่ียวเน่ืองกับการรับเสด็จ
ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าจัด
พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ เตรียมสถานท่ี

โครงการ สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย
6. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
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   6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป)

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย
6. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

4 โครงการปรับปรุงและพัฒนา จัดท า/ปรับปรุงเวปไซต์เทศบาล 5,000              ทต.ห้วยไคร้ ส านักปลัดเทศบาล
เว็บไซต์เทศบาลต าบลห้วยไคร้ และเพ่ือบริการประชาชนในการ

ใช้บริการอินเตอร์เน็ตต าบล

5 โครงการจัดท ารายงานผลการ จัดท าส่ือส่ิงพิมพ์ รายงานผล 30,000            ทต.ห้วยไคร้ ส านักปลัดเทศบาล
ด าเนินงานประจ าปี การด าเนินงานประจ าปี

6 โครงการจัดท าปฏิทินแผนการ จัดท าปฏิทินแผนการด าเนินงาน 30,000            ทต.ห้วยไคร้ ส านักปลัดเทศบาล
ด าเนินงานประจ าปีของเทศบาล ประจ าปี
ต าบลห้วยไคร้

7 โครงการฝึกอบรมบุคลากรเพ่ือ จัดการฝึกอบรมให้กับคณะ 30,000            ทต.ห้วยไคร้ ส านักปลัดเทศบาล
พัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงาน ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 

พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง
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   6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป)

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย
6. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

8 โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ จัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ 20,000            ทต.ห้วยไคร้ ส านักปลัดเทศบาล
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ ของราชการให้กับผู้บริหาร

สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง และ
ลูกจ้างในสังกัดเทศบาลต าบล
ห้วยไคร้ ตลอดจนแกนน าหรือ
ประชาชนในเขตเทศบาล

9 โครงการอบรมกฎหมายท่ีควรรู้ จัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ 20,000            ทต.ห้วยไคร้ ส านักปลัดเทศบาล
ส าหรับประชาชน และเจ้าหน้าท่ี กฎหมายท่ีควรรู้ให้กับประชาชน
ของเทศบาลต าบลห้วยไคร้ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล

เจ้าหน้าท่ีในสังกัดเทศบาลต าบล
ห้วยไคร้ 

10 โครงการออกหนังสือส าคัญ เพ่ือส ารวจท่ีดินสาธารณประโยชน์ 5,000              ทต.ห้วยไคร้ ส านักปลัดเทศบาล
ส าหรับท่ีหลวงในเขตเทศบาล ให้ทราบแนวเขตหรือขอบเขตปักหลัก

ต าบลห้วยไคร้ ท่ีดินป้องกันการบุกรุกและยุติข้อ

พิพาทต่างๆ
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   6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป)

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย
6. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

11 โครงการจัดท าจดหมายข่าว จัดท าจดหมายข่าวของเทศบาล 30,000            ทต.ห้วยไคร้ ส านักปลัดเทศบาล
เทศบาลต าบลห้วยไคร้ ต าบลห้วยไคร้

12 โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญ จัดกิจกรรมเน่ืองในโอกาส 30,000            ทต.ห้วยไคร้ ส านักปลัดเทศบาล
วันส าคัญต่างๆ หรือตามท่ี
กระทรวงมหาดไทยก าหนด
ให้จัดกิจกรรม

13 โครงการปลูกจิตส านึกการปฏิบัติ อบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหาร 20,000            ทต.ห้วยไคร้ ส านักปลัดเทศบาล
งานตามหลักธรรมาภิบาล สมาชิกสภาเทศบาล และ

พนักงานเทศบาลต าบลห้วยไคร้

14 โครงการจัดงานรัฐพิธี ราชพิธี จัดกิจกรรมในวันส าคัญและ 30,000            ทต.ห้วยไคร้ ส านักปลัดเทศบาล
และกิจกรรมต่างๆ งานรัฐพิธี ราชพิธีต่างๆ

15 โครงการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการร่วม อุดหนุนองค์การบริหารส่วน 50,000            สนง.ท้องถ่ิน ส านักปลัดเทศบาล
ในการช่วยเหลือประชาชนของ ต าบลศรีเมืองชุม เพ่ือเป็น อ าเภอแม่สาย
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินระดับ ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
อ าเภอ (อ าเภอแม่สาย)
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  I หน้า 33

   6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป)

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย
6. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

16 โครงการกิจกรรมพิธีวันปิยมหาราช อุดหนุนส านักงานอ าเภอแม่สาย 3,000              สนง.อ าเภอแม่สาย ส านักปลัดเทศบาล
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ

17 โครงการประกอบพิธีวันจักรี อุดหนุนส านักงานอ าเภอแม่สาย 3,000              สนง.อ าเภอแม่สาย ส านักปลัดเทศบาล
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ

18 โครงการประกอบพิธีวันฉัตรมงคล อุดหนุนส านักงานอ าเภอแม่สาย 5,000              สนง.อ าเภอแม่สาย ส านักปลัดเทศบาล
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ

19 โครงการกิจกรรมประกอบพิธี อุดหนุนส านักงานอ าเภอแม่สาย 5,000              สนง.อ าเภอแม่สาย ส านักปลัดเทศบาล
เฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาส เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชินี

20 โครงการประกอบพิธีเน่ืองใน อุดหนุนส านักงานอ าเภอแม่สาย 10,000            สนง.อ าเภอแม่สาย ส านักปลัดเทศบาล
วโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา
ลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  I หน้า 34

   6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป)

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย
6. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

21 โครงการประกอบพิธีเน่ืองใน อุดหนุนส านักงานอ าเภอแม่สาย 5,000              สนง.อ าเภอแม่สาย ส านักปลัดเทศบาล
วโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง

รวม 21 โครงการ 621,000          
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6. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
   6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน จัดกิจกรรมให้ความรู้เร่ืองการ 10,000            ทต.ห้วยไคร้ ส ำนักปลัดเทศบำล

การจัดท าแผนชุมชน จัดท าแผนชุมชน เพ่ือจัดท า
และทบทวนแผนชุมชน

รวม 1 โครงการ 10,000           

   6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารงานคลัง)

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงกำรประชำสัมพันธ์ ค่ำจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ 10,000            เขตรับผิดชอบของ กองคลัง

กำรจัดเก็บรำยได้ เอกสำร แผ่นพับ และค่ำใช้จ่ำย ทต.ห้วยไคร้
อ่ืนท่ีจ ำเป็น

2 โครงกำรปรับปรุงระบบแผนท่ี ค่ำถ่ำยเอกสำรสิทธ์ิท่ีดิน 20,000            เขตรับผิดชอบของ กองคลัง
ภำษี ค่ำถ่ำยระวำง ฯลฯ ทต.ห้วยไคร้

และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนท่ีจ ำเป็น

รวม 2 โครงการ 30,000           

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02

โครงการ สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

โครงการ สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงำน
ท่ีด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณท้ังหมด รับผิดชอบหลัก

1. ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน
1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 3 20.00 348,100              40.45 ส านักปลัดฯ/กองคลัง
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 13.33 12,000                1.39 ส านักปลัดเทศบาล
1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0.00 -                    0.00 ส านักปลัดเทศบาล
1.4 แผนงานเคหะและชุมชน 1 6.67 180,000              20.92 กองช่าง
1.5 แผนงานสาธารณสุข 1 6.67 7,900                 0.92 กองสาธารณสุขฯ
1.6 แผนงานการศึกษา 3 20.00 154,500              17.95 กองการศึกษา

รวม 10 66.67 702,500             81.63
2. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ

2.1 แผนงานการศึกษา 1 6.67 100,000              11.62 ส านักปลัดเทศบาล
รวม 1 6.67 100,000             11.62

3. ประเภทครุภัณฑ์ยำนพำหนะ
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 6.67 25,000                2.90 ส านักปลัดเทศบาล

รวม 1 6.67 25,000              2.90
4. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่

4.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 6.67 14,100                1.64 ส านักปลัดเทศบาล
รวม 1 6.67 14,100              1.64

5. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 3 20.00 44,000                5.11 กองคลัง

รวม 3 20.00 44,000              5.11
รวมท้ังส้ิน 15 100.00 860,600             100.00

บัญชีสรุปจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
  แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
เทศบำลต ำบลห้วยไคร้  อ ำเภอแม่สำย  จังหวัดเชียงรำย

ประเภทครุภัณฑ์ / แผนงำน
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1. ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน
   1.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป
ล ำดับ งบประมำณ หน่วยงำน

ท่ี (บำท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 327,600        ทต.ห้วยไคร้ ส านักปลัดเทศบาล

แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด
ขนาด 24,000 บีทียู 24,000 บีทียู จ านวน 9 เคร่ืองๆละ

36,000 บาท

2 ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จัดซ้ือตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จ านวน 16,500         ทต.ห้วยไคร้ กองคลัง
3 ตู้ๆละ 5,500 บาท 

3 ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก จัดซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก จ านวน 4,000           ทต.ห้วยไคร้ กองคลัง
1 ตู้

รวม 3 348,100       

แบบ ผด.02/1บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

เทศบำลต ำบลห้วยไคร้  อ ำเภอแม่สำย  จังหวัดเชียงรำย

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ สถำนท่ีด ำเนินกำร
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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แบบ ผด.02/1บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

เทศบำลต ำบลห้วยไคร้  อ ำเภอแม่สำย  จังหวัดเชียงรำย
1. ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน
   1.2 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
ล ำดับ งบประมำณ หน่วยงำน

ท่ี (บำท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ตู้ล็อกเกอร์ 6 ช่อง จัดซ้ือตู้ล็อกเกอร์ 6 ช่อง จ านวน 1 ตู้ 8,000           ทต.ห้วยไคร้ ส านักปลัดเทศบาล

2 ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก จัดซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก จ านวน 4,000           ทต.ห้วยไคร้ ส านักปลัดเทศบาล
1 ตู้

รวม 2 12,000        

1. ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน
   1.3 แผนงำนเคหะและชุมชน
ล ำดับ งบประมำณ หน่วยงำน

ท่ี (บำท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เคร่ืองถ่ายเอกสาร จัดซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล 180,000        ทต.ห้วยไคร้ กองช่าง

(ขาว-ด า) ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที
จ านวน 1 เคร่ือง

รวม 1 180,000       

พ.ศ. 2563
ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ สถำนท่ีด ำเนินกำร

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563
ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ สถำนท่ีด ำเนินกำร

พ.ศ. 2562
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แบบ ผด.02/1บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

เทศบำลต ำบลห้วยไคร้  อ ำเภอแม่สำย  จังหวัดเชียงรำย
1. ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน
   1.4 แผนงำนสำธำรณสุข
ล ำดับ งบประมำณ หน่วยงำน

ท่ี (บำท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ตู้เหล็ก แบบ 4 ล้ินชัก จัดซ้ือตู้เหล็ก แบบ 4 ล้ินชัก จ านวน 7,900           ทต.ห้วยไคร้ กองสาธารณสุข

1 ตู้ และส่ิงแวดล้อม

รวม 1 7,900          

1. ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน
   1.5 แผนงำนกำรศึกษำ
ล ำดับ งบประมำณ หน่วยงำน

ท่ี (บำท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โต๊ะขาพับหน้าขาว จัดซ้ือโต๊ะขาพับหน้าขาว จ านวน 111,000        รร.ทต.ห้วยไคร้ กองการศึกษา

30 ตัวๆละ 3,700 บาท 

2 พัดลมติดผนัง ขนาดใบพัด จัดซ้ือพัดลมติดผนัง ขนาดใบพัด 40,000         รร.ทต.ห้วยไคร้ กองการศึกษา
16 น้ิว 16 น้ิว จ านวน 20 ตัวๆละ 2,000 บาท

3 รถเข็นพ่วงลาก 2 ล้อ จัดซ้ือรถเข็นพ่วงลาก 2 ล้อ จ านวน 3,500           รร.ทต.ห้วยไคร้ กองการศึกษา
1 คัน

รวม 3 154,500       

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ สถำนท่ีด ำเนินกำร
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ สถำนท่ีด ำเนินกำร
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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   2.1 แผนงานการศึกษา
ล าดับ งบประมาณ หน่วยงาน

ท่ี (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ชุดเคร่ืองเสียง จัดซ้ือชุดเคร่ืองเสียง จ ำนวน 100,000          รร.ทต.ห้วยไคร้ กองกำรศึกษำ

1 ชุด

รวม 1 100,000         

3. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
   3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ล าดับ งบประมาณ หน่วยงาน

ท่ี (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ไฟไซเรนแบบหลอด LED พร้อม จัดซ้ือไฟไซเรนแบบหลอด LED 25,000            ทต.ห้วยไคร้ ส ำนักปลัดเทศบำล

กล่องเสียง ขนำด 100 วัตต์ พร้อมกล่องเสียง ขนำด 100วัตต์
จ ำนวน 1 ชุด

รวม 1 25,000           

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผด.02/1
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย
2. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผด.02/1
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

   4.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ล าดับ งบประมาณ หน่วยงาน

ท่ี (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 14,100            ทต.ห้วยไคร้ ส ำนักปลัดเทศบำล

ระดับ SVGA ขนำด 3,000 ระดับ SVGA ขนำด 3,000 ANSI
ANSI Lumens Lumens จ ำนวน 1 เคร่ือง

รวม 1 14,100           

   5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ล าดับ งบประมาณ หน่วยงาน

ท่ี (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำน จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับ 30,000            ทต.ห้วยไคร้ กองคลัง

ประมวลผล แบบท่ี 2 งำนประมวลผล แบบท่ี 2 
(จอภำพไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว)  
จ ำนวน 1 เคร่ือง 

2 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction 9,000              ทต.ห้วยไคร้ กองคลัง
เลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำ เลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำ จ ำนวน

1 เคร่ือง
3 เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800VA จัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 5,000              ทต.ห้วยไคร้ กองคลัง

800VA จ ำนวน 2 เคร่ืองๆละ 
2,500 บำท

รวม 3 44,000           

4. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

5. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ สถานท่ีด าเนินการ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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