
 

 

 

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

รอบ 6 เดือน (เมษายน 2563 – กันยายน 2563) 
 

 

 

เทศบาลต าบลห้วยไคร้ 

อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 



รวม

ยุทธศาสตร จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ (โครงการ) รอยละ หมายเหตุ

(โครงการ) (โครงการ) (โครงการ) (โครงการ)

1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน 15        12.71     20        16.95     -       -        -       -        35        29.66     

2. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ -       -        -       -        -       -        -       -        -       -        

3. ยุทธศาสตรดานการศึกษา 20        16.95     3          2.54      5          4.24      -       -        28        23.73     

4. ยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิต 18        15.25     -       -        2          1.69      5          4.24      25        21.19     

5. ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 2          1.69      2          1.69      1          0.85      -       -        5          4.24      

6. ยุทธศาสตรดานพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 17        14.41     -       -        2          1.69      6          5.08      25        21.19     

รวมทั้งสิ้น 72        61.02    25        21.19    10        8.47      11        9.32      118      100.00  

รวม

ประเภทครุภัณฑ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ (โครงการ) รอยละ หมายเหตุ

(โครงการ) (โครงการ) (โครงการ) (โครงการ)

1. ครุภัณฑสํานักงาน 17        62.96     -        -        -        -        1          3.70      18        66.67     

2. ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 2          7.41      -        -        -        -        -       -        2          7.41      

3. ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 1          3.70      -        -        -        -        -       -        1          3.70      

4. ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 2          7.41      -        -        -        -        -       -        2          7.41      

5. ครุภัณฑคอมพิวเตอร 4          14.81     -        -        -        -        -       -        4          14.81     

รวมทั้งสิ้น 26        96.30    -       -       -       -       1          3.70      27        100.00  

ดําเนินการแลว อยูระหวางดําเนินการ ยังไมไดดําเนินการ ยกเลิกโครงการ

สรุปผลการติดตามการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

รอบ 6 เดือนหลัง (ระหวางเดือน เมษายน 2563 - กันยายน 2563)

ดําเนินการแลว อยูระหวางดําเนินการ ยังไมไดดําเนินการ ยกเลิกโครงการ
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ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน ร้อยละ เบิกจา่ย คงเหลอื หมายเหตุ

ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ความก้าวหน้า (บาท) (บาท)
 1.1 แผนงานเคหะและชมุชน (งานไฟฟ้าถนน)

1 โครงการติดต้ังสวิตซ์อตัโนมติั อดุหนุนงบประมาณใหก้ารไฟฟ้า 61,000         เทศบาลต าบล กองช่าง 5 100 51,504.36     9,495.64      

ไฟสาธารณะ ส่วนภมูภิาคอ าเภอแมฟ่้าหลวง หว้ยไคร้
เพือ่ท าการติดต้ังสวิตซ์อตัโนมติั
ไฟสาธารณะ

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน)
1 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า กอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีต 495,000       ซอย 3 หมูท่ี ่1 กองช่าง 5 100 477,380    17,620        

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 เสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายใน
(หน้าบ้านนายสมเดช ธรรมเรือง) 0.30 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร
หมูท่ี ่1 ยาว 164.00 เมตร

2 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า กอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีต 216,000       ซอย 1 หมูท่ี ่2 กองช่าง 2 40 208,322    7,678        กันเงิน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1  เสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายใน 208,322

หมูท่ี ่2 0.30 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร
ยาว 70.00 เมตร

3 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 73,000         ซอย 1/5 หมูท่ี ่2 กองช่าง 5 100 71,062     1,938          

เสริมเหล็ก ซอย 1/5 หมูท่ี ่2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว
40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือคิดเป็นพืน้ทีไ่มน่้อยกว่า
120.00 ตารางเมตร

4 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 87,000         ซอย 3/11 หมูท่ี ่2 กองช่าง 5 100 84,991     2,009          

เสริมเหล็ก ซอย 3/11 หมูท่ี ่2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว
39.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือคิดเป็นพืน้ทีไ่มน่้อยกว่า
156.00 ตารางเมตร

แบบ ผด.02
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จงัหวดัเชยีงราย
1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

โครงการ สถานทีด่ าเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4
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ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน ร้อยละ เบิกจา่ย คงเหลอื หมายเหตุ

ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ความก้าวหน้า (บาท) (บาท)

แบบ ผด.02
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จงัหวดัเชยีงราย
1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

โครงการ สถานทีด่ าเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

5 โครงการกอ่สร้างวางท่อคอนกรีต วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริม 258,000       อา่งเกบ็น้ าขนุน้ า กองช่าง 2 40 257,734    266          กันเงิน
เสริมเหล็ก เส้นผ่าศูนยก์ลาง เหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง หว้ยไคร้ 257,734

1.00 เมตร มอก.ชั้น 3 พร้อม 1.00 เมตร มอก.ชั้น 3 พร้อม
บ่อพัก อา่งเกบ็น้ าขนุน้ าหว้ยไคร้ บ่อพัก ยาว 50.00 เมตร และ
หมูท่ี ่2 บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก

จ านวน 4 บ่อ

6 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า กอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีต 485,000       ซอย 2/1 ถงึ กองช่าง 5 100 468,190    16,810      
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2/1 เสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายใน ซอย 6 หมูท่ี ่6
ถงึซอย 6 หมูท่ี ่6 0.30 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร

ยาว 150.00 เมตร

7 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 68,000         ซอย 4/1 หมูท่ี ่7 กองช่าง 5 100 66,985     1,015        
เสริมเหล็ก ซอย 4/1 หมูท่ี ่7            ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 
(ต่อจากเดิม) 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือคิดเป็นพืน้ทีไ่มน่้อยกว่า
120.00 ตารางเมตร
 

8 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า กอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีต 257,000       ซอย 3/3 หมูท่ี ่7 กองช่าง 2 40 247,627    9,373        กันเงิน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3/3 เสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายใน 247,627

หมูท่ี ่7 0.30 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร 
ยาว 85.00 เมตร
 

9 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 78,000         ซอย 6 หมูท่ี ่10 กองช่าง 5 100 77,094     906          
เสริมเหล็ก ซอย 6 หมูท่ี ่10 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว

47.00 เมตร หนาเฉล่ีย
0.15 เมตร หรือคิดเป็นพืน้ที่
ไมน่้อยกว่า 141.00 ตารางเมตร
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ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน ร้อยละ เบิกจา่ย คงเหลอื หมายเหตุ

ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ความก้าวหน้า (บาท) (บาท)

แบบ ผด.02
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จงัหวดัเชยีงราย
1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

โครงการ สถานทีด่ าเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

10 โครงการปรับปรุงผิวการจราจร ปรับปรุงผิวจราจร OVERLAY 390,000       ซอย 7/3 หมูท่ี ่10 กองช่าง 2 40 389,000    1,000        กันเงิน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OVERLAY)ถนนขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 389,000

ซอย 7/3 หมูท่ี ่10 246.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือคิดเป็นพืน้ทีไ่มน่้อยกว่า
984.00 ตารางเมตร
 

11 โครงการวางท่อคอนกรีต วางท่อระบายน้ าคอนกรีต 289,000       ซอย 9 หมูท่ี ่11 กองช่าง 2 40 288,458    542          กันเงิน
เสริมเหล็ก ท้ายซอย 9 เสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 จ านวน 288,458

หมูท่ี ่11 60 ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีต
เสริมเหล็ก จ านวน 4 บ่อ

12 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 117,000       ซอย 4 หมูท่ี ่11 กองช่าง 5 100 115,115    1,885        
เสริมเหล็ก ซอย 4 เขา้พืน้ที่ ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว
การเกษตร หมูท่ี ่11 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือคิดเป็นพืน้ทีไ่มน่้อยกว่า
210.00 ตารางเมตร
 

13 เงินชดเชยสัญญาแบบปรับ เพือ่จา่ยเป็นเงินชดเชย 120,000       เทศบาลต าบล กองช่าง 2 40 120,000    -           กันเงิน
ราคาได้ (ค่า K) สัญญาแบบปรับราคาได้ หว้ยไคร้ 120,000

(ค่า K)

14 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า กอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีต 817,000       ซอย 1/3 หมูท่ี ่1 กองช่าง 1 1 1 1 1 1 2 4 5 100 494,900    322,100     จา่ยเงิน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1/3 เสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายใน สะสม
(ฝ่ังทิศเหนือ) หมูท่ี ่1 0.30 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร 29ตค62

ยาว 269.00 เมตร ตามแบบ
ทีเ่ทศบาลก าหนด

15 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า กอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีต 509,000       ซอย 3/5 หมูท่ี ่2 กองช่าง 1 1 1 1 1 1 2 4 5 100 328,800    180,200     จา่ยเงิน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3/5 เสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายใน สะสม
หมูท่ี ่2 0.30 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร 29ตค62

ยาว 169.00 เมตร ตามแบบ
ทีเ่ทศบาลก าหนด
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ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน ร้อยละ เบิกจา่ย คงเหลอื หมายเหตุ

ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ความก้าวหน้า (บาท) (บาท)

แบบ ผด.02
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จงัหวดัเชยีงราย
1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

โครงการ สถานทีด่ าเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

16 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า กอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีต 525,000       ซอย 5.1 หมูท่ี ่6 กองช่าง 1 1 1 1 1 1 2 4 5 100 351,900    173,100     จา่ยเงิน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5.1 เสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายใน สะสม
หมูท่ี ่6 0.30 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร 29ตค62

ยาว 172.00 เมตร ตามแบบ
ทีเ่ทศบาลก าหนด

17 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า กอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีต 509,000       หลังศาลา กองช่าง 1 1 1 1 1 1 2 4 5 100 329,500    179,500     จา่ยเงิน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หลังศาลา เสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายใน อเนกประสงค์ สะสม
อเนกประสงค์ หมูท่ี ่7 0.30 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร หมูท่ี ่7 29ตค62

ยาว 169.00 เมตร ตามแบบ
ทีเ่ทศบาลก าหนด

18 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า กอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีต 174,000       ซอย 11 หมูท่ี ่10 กองช่าง 1 1 2 5 100 173,000    1,000        จา่ยเงิน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 11 เสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายใน สะสม
หมูท่ี ่10 0.30 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร 29ตค62

ยาว 57.00 เมตร ตามแบบ
ทีเ่ทศบาลก าหนด

19 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า กอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีต 116,000       ซอย 6 หมูท่ี ่11 กองช่าง 1 1 2 5 100 115,228    772          จา่ยเงิน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 เสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายใน สะสม
หมูท่ี ่11 0.30 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร 29ตค62

ยาว 38.00 เมตร ตามแบบ
ทีเ่ทศบาลก าหนด

20 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า กอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีต 486,000       ซอย 5 กองช่าง 1 20 -          486,000     จา่ยเงิน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 เสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายใน (ฝ่ังทิศเหนือ) สะสม
(ฝ่ังทิศเหนือ) หมูท่ี ่1 0.30 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร หมูท่ี ่1 26สค63

ยาว 162.00 เมตร

21 โครงการปรับปรุงผิวการจราจร ท าการปูผิวทางแอสฟัลท์ติก 700,000       ซอย 1 เชื่อมซอย 2 กองช่าง 1 20 -          700,000     จา่ยเงิน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OVERLAY)คอนกรีตลงบนพืน้ทีท่างเดิมที่ หมูท่ี ่7 สะสม
ซอย 1 เชื่อมซอย 2 หมูท่ี ่7 ช ารุด ขนาดกว้าง 3.30 - 4.00 26สค63

เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว
479.00 เมตร
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ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน ร้อยละ เบิกจา่ย คงเหลอื หมายเหตุ

ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ความก้าวหน้า (บาท) (บาท)

แบบ ผด.02
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จงัหวดัเชยีงราย
1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

โครงการ สถานทีด่ าเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

22 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า กอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีต 477,000       ซอย 5/6 หมูท่ี ่11 กองช่าง 1 20 -          477,000     จา่ยเงิน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5/6 เสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายใน สะสม
หมูท่ี ่11 0.30 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร 26สค63

ยาว 159.00 เมตร

23 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า กอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีต 426,000       ซอย 1 หมูท่ี ่2 กองช่าง 1 20 -          426,000     จา่ยเงิน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมูท่ี ่2เสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายใน สะสม
(หน้าศูนยพ์ัฒนาคุณภาพชีวิต 0.30 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร 26สค63

เทศบาลต าบลหว้ยไคร้) ยาว 142.00 เมตร

24 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า กอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีต 303,000       ซอย 1/1 กองช่าง 1 20 -          303,000     จา่ยเงิน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1/1 เสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายใน (ต่อจากเดิม) สะสม
(ต่อจากเดิม) หมูท่ี ่6 0.30 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร หมูท่ี ่6 26สค63

ยาว 101.00 เมตร

25 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 412,000       ซอย 7/4 หมูท่ี ่10 กองช่าง 1 20 -          412,000     จา่ยเงิน
เสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ า กวา้ง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร เชื่อมซอย 1/5 สะสม
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7/4 ยาว 95.00 เมตร หรือคิดเปน็พื้นที่ หมูท่ี ่2 26สค63

หมูท่ี ่10 เชื่อมซอย 1/5 หมูท่ี ่2 ไม่นอ้ยกวา่ 285.00 ตารางเมตร

งานวางทอ่คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.50 เมตร 

จ านวน 16 ทอ่น และบอ่พักพร้อม

รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดกวา้งภายใน 0.30 เมตร 

ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร ยาว 78.00 เมตร

26 เงินชดเชยสัญญาแบบปรับ เงินชดเชยสัญญาแบบปรับ 112,160       เทศบาลต าบล กองช่าง 1 20 -          112,160     จา่ยเงิน
ราคาได้ (ค่า K) ราคาได้ (ค่า K) หว้ยไคร้ สะสม

26สค6326สค63

27 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า กอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีต 181,000       ซอย 1/12 กองช่าง 2 40 180,784    216          โอนเพ่ิม
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1/12 เสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายใน หมูท่ี ่2 21กย63
หมูท่ี ่2 0.30 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร กันเงิน

ยาว 60.00 เมตร 180,784
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ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน ร้อยละ เบิกจา่ย คงเหลอื หมายเหตุ

ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ความก้าวหน้า (บาท) (บาท)

แบบ ผด.02
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จงัหวดัเชยีงราย
1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

โครงการ สถานทีด่ าเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

28 โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ าปรับปรุงฝารางระบายน้ า 445,000       ซอย 7 เชื่อม กองช่าง 2 40 445,000    -           โอนเพ่ิม
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 เชื่อม คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ซอย 5/4 หมูท่ี ่1 29กย63
ซอย 5/4 หมูท่ี ่1 0.50 เมตร ยาว 0.70 เมตร กันเงิน

หนา 0.12 เมตร ความยาวรวม 445,000

286.00 เมตร จ านวน 572 ฝา

29 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า กอ่สร้างรางระบายน้ าคอนกรีต 237,000       ซอย 2/1 ถงึซอย 6 กองช่าง 2 40 237,000    -           โอนเพ่ิม
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2/1 เสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายใน (ต่อจากเดิม) หมูท่ี ่6 29กย63
ถงึซอย 6 (ต่อจากเดิม) หมูท่ี ่6 0.30 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร กันเงิน

ยาว 79.00 เมตร 237,000

30 โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ าปรับปรุงฝารางระบายน้ า 317,000       ถนนป่าสักขวาง กองช่าง 2 40 317,000    -           โอนเพ่ิม
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนป่าสักขวางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง (ฝ่ังทิศเหนือ) 29กย63
(ฝ่ังทิศเหนือ) หมูท่ี ่7 0.50 เมตร ยาว 0.70 เมตร หมูท่ี ่7 กันเงิน

หนา 0.12 เมตร ความยาวรวม 317,000

200.00 เมตร จ านวน 400 ฝา

31 เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้เงินชดเชยสัญญาแบบปรับ 7,240           เทศบาลต าบลห้วยไคร้ กองช่าง 2 40 7,240       -           โอนเพ่ิม
(ค่า K) ราคาได้ (ค่า K) 21กย63

กันเงิน
7,240

32 เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้เงินชดเชยสัญญาแบบปรับ 39,960         เทศบาลต าบลห้วยไคร้ กองช่าง 2 40 39,960     -           โอนเพ่ิม
(ค่า K) ราคาได้ (ค่า K) 29กย63

กันเงิน
39,960

1.3 แผนงานการพาณิชย ์(งานกิจการประปา)
1 จา้งเหมาตรวจสอบคุณภาพน้ า เพือ่จา้งเหมาตรวจสอบคุณภาพ 7,200           เขตเทศบาล กองช่าง 5 100 7,200       -           โอนเพ่ิม

ส าหรับการอปุโภค บริโภค น้ าส าหรับการอปุโภค บริโภค ต าบลหว้ยไคร้ 700

2 โครงการขยายเขตระบบประปา เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการ 200,000       เขตเทศบาล กองช่าง 2 40 182,210    17,790      กันเงิน
หมูบ่้านในเขตเทศบาล ขยายเขตระบบประปาหมูบ่้าน ต าบลหว้ยไคร้ 182,210

หมูท่ี ่10 และหมูท่ี ่11 บาท

35 9,994,560    0 6,133,184.36 3,861,375.64   
โครงการ บาท บาท บาท

รวม
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ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน ร้อยละ เบิกจา่ย คงเหลอื หมายเหตุ

ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ความก้าวหน้า (บาท) (บาท)
3.1 แผนงานการศึกษา (งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา)

1 โครงการพัฒนาครูและบุคลากร คชจ.พัฒนาครูและบุคลากร 15,000        รร.ทต.หว้ยไคร้ กองการศึกษา 5 100 6,000            9,000            
ทางการศึกษา ทางการศึกษา ศพด.ทต.หว้ยไคร้

2 โครงการสนับสนุนค่าอาหาร จดัหาอาหารกลางวันใหเ้ด็ก 208,000      รร.ทต.หว้ยไคร้ กองการศึกษา 3 3 3 3 3 3 5 100 207,060        940               
กลางวัน นักเรียนโรงเรียนเทศบาล

ต าบลหว้ยไคร้

3 โครงการปรับปรุงหลักสูตร คชจ.ปรับปรุงหลักสูตร 20,000        รร.ทต.หว้ยไคร้ กองการศึกษา 5 100 20,000          -               
สถานศึกษา สถานศึกษา รร.ทต.หว้ยไคร้

4 ค่าใช้จา่ยอนิเตอร์เน็ตโรงเรียน คชจ.อนิเตอร์เน็ต 8,000         รร.ทต.หว้ยไคร้ กองการศึกษา 0 -               8,000            
รร.ทต.หว้ยไคร้

5 โครงการพัฒนาหอ้งสมดุโรงเรียน คชจ.ในการพัฒนา/ปรับปรุง 100,000      รร.ทต.หว้ยไคร้ กองการศึกษา 0 -               100,000         โอนลด
หอ้งสมดุ รร.ทต.หว้ยไคร้

6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ย คชจ.ในการจดัการศึกษา 133,010      รร.ทต.หว้ยไคร้ กองการศึกษา 3 3 3 3 3 3 5 100 133,010        -               
ในการจดัการศึกษาต้ังแต่ระดับ ต้ังแต่ระดับ อนุบาลจนจบ
อนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พืน้ฐาน การศึกษาขัน้พืน้ฐาน

รร.ทต.หว้ยไคร้

7 ค่าใช้จา่ยในการรณรงค์ จดักจิกรรม/โครงการทีใ่ห้ 21,000        รร.ทต.หว้ยไคร้ กองการศึกษา 100 21,000          -               
ป้องกนัยาเสพติดในสถานศึกษา ความรู้เกีย่วกบัยาเสพติด

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

8 อาหารกลางวันศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก จดัหาอาหารกลางวันใหเ้ด็ก 210,700      ศพด.ทต.หว้ยไคร้ กองการศึกษา 3 3 3 3 3 3 100 148,940        61,760           โอนลด
เทศบาลต าบลหว้ยไคร้ นักเรียนศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 61,760

เทศบาลต าบลหว้ยไคร้ บาท

9 ค่าจดัการเรียนการสอนของศูนย์ ค่าจดัการเรียนการสอน คนละ 66,300        ศพด.ทต.หว้ยไคร้ กองการศึกษา 3 3 3 3 3 3 100 66,300          -               
พัฒนาเด็กเล็ก (รายหวั) 1,700 บาท/ปี

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

แบบ ผด.02
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จงัหวดัเชยีงราย
3. ยทุธศาสตร์พัฒนาการศึกษา 

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4
โครงการ สถานทีด่ าเนินการ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2
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ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน ร้อยละ เบิกจา่ย คงเหลอื หมายเหตุ

ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ความก้าวหน้า (บาท) (บาท)

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

แบบ ผด.02
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จงัหวดัเชยีงราย
3. ยทุธศาสตร์พัฒนาการศึกษา 

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4
โครงการ สถานทีด่ าเนินการ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2

10 ค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษา 1) ค่าหนังสือเรียน คนละ 7,800         ศพด.ทต.หว้ยไคร้ กองการศึกษา 0 -               44,070           โอนลด
ส าหรับศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 200 บาท/ปี 25,260

2) ค่าอปุกรณ์การเรียน คนละ 7,800         บาท
200 บาท/ปี
3) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน คนละ 11,700        
300 บาท/ปี
4) ค่ากจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 16,770        
คนละ 430 บาท/ปี

11 ค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียน จดัหาอาหารเสริม(นม)ใหเ้ด็ก 653,424      รร.บ้านหว้ยไคร้ กองการศึกษา 3 3 3 3 3 3 100 639,804.26    13,619.74       
บ้านหว้ยไคร้ นักเรียนโรงเรียนบ้านหว้ยไคร้

12 ค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียน จดัหาอาหารเสริม(นม)ใหเ้ด็ก 99,642        รร.ทต.หว้ยไคร้ กองการศึกษา 3 3 3 3 3 3 100 95,793.44      3,848.56        
เทศบาลต าบลหว้ยไคร้ นักเรียนโรงเรียนเทศบาลต าบล

หว้ยไคร้

13 ค่าอาหารเสริม(นม) ศูนยพ์ัฒนา จดัหาอาหารเสริม(นม)ใหเ้ด็ก 82,395        ศพด.ทต.หว้ยไคร้ กองการศึกษา 3 3 3 3 3 3 100 62,989.42      19,405.58       
เด็กเล็กเทศบาลต าบลหว้ยไคร้ นักเรียนศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลหว้ยไคร้
ศพด.ทต.หว้ยไคร้

14 อาหารกลางวันโรงเรียน อดุหนุน รร.บ้านหว้ยไคร้ 1,364,000    รร.บ้านหว้ยไคร้ กองการศึกษา 3 3 3 3 3 3 3 3 5 100 1,145,320      218,680         โอนลด
บ้านหว้ยไคร้ ค่าอาหารกลางวัน 218,680

บาท
15 โครงการส่งเสริมทักษะทางด้าน อดุหนุน รร.บ้านหว้ยไคร้ 15,000        รร.บ้านหว้ยไคร้ กองการศึกษา 5 100 15,000          -               

ดนตรีสากล/โยธวาทิต โครงการส่งเสริมทักษะทางด้าน
ดนตรีสากล/โยธวาทิต

16 โครงการกอ่สร้างร้ัวโรงเรียน 154,000      รร.เทศบาลต าบล กองการศึกษา 2 40 153,869        131               โอนเพ่ิม
เทศบาลต าบลหว้ยไคร้ หว้ยไคร้ 154,000

บาท
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ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน ร้อยละ เบิกจา่ย คงเหลอื หมายเหตุ

ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ความก้าวหน้า (บาท) (บาท)

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

แบบ ผด.02
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จงัหวดัเชยีงราย
3. ยทุธศาสตร์พัฒนาการศึกษา 

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4
โครงการ สถานทีด่ าเนินการ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2

17 โครงการกอ่สร้างหลังคากนัฝน 316,000      รร.เทศบาลต าบล กองการศึกษา 2 40 315,841        159               โอนเพ่ิม
ทางเดินเท้าและทีล้่างมอื โรงเรียน หว้ยไคร้ 316,000

เทศบาลต าบลหว้ยไคร้ บาท

18 เงินชดเชยสัญญาแบบปรับ เพือ่จา่ยเป็นเงินชดเชย 18,800        เทศบาลต าบล กองการศึกษา 2 40 18,800          -               โอนเพ่ิม
ราคาได้ (ค่า K) สัญญาแบบปรับราคาได้ หว้ยไคร้ 18,800

(ค่า K) บาท

3.2 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวฒันธรรมท้องถ่ิน)
1 โครงการจดังานนมสัการและ อดุหนุนส านักงานอ าเภอแมส่าย 10,000        อ าเภอแมส่าย กองการศึกษา 5 100 1,000            9,000            

สรงน้ าพระธาตุดอยตุง เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการ

2 โครงการพิธีรดน้ าด าหวัพ่อขนุ อดุหนุนส านักงานอ าเภอแมส่าย 5,000         อ าเภอแมส่าย กองการศึกษา 0 -               5,000            
เมง็รายมหาราชและรดน้ าด าหวั เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการ
ในเทศกาลสงกรานต์

3 โครงการพิธีทานหาแมฟ่้าหลวง อดุหนุนส านักงานอ าเภอแมส่าย 3,500         อ าเภอแมส่าย กองการศึกษา 5 100 300              3,200            
เนือ่งในวันคล้ายวันสวรรคตของ เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี

4 โครงการจดัพิธีเนือ่งในวันคล้าย อดุหนุนส านักงานอ าเภอแมส่าย 5,000         อ าเภอแมส่าย กองการศึกษา 5 100 5,000            -               
วันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จ เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูพิล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

5 โครงการจดัพิธีเนือ่งในวันคล้าย อดุหนุนส านักงานอ าเภอแมส่าย 5,000         อ าเภอแมส่าย กองการศึกษา 5 100 5,000            -               
วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมเพือ่เป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการ
ชนกาธิเบศร มหาภมูพิลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร

6 โครงการพิธีเทิดพระเกยีรติและ อดุหนุนส านักงานอ าเภอแมส่าย 3,500         อ าเภอแมส่าย กองการศึกษา 5 100 3,500            -               
ถวายสดุดี เนือ่งในวันคล้ายวัน เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการ
พระราชสมภพสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี
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ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน ร้อยละ เบิกจา่ย คงเหลอื หมายเหตุ

ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ความก้าวหน้า (บาท) (บาท)

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

แบบ ผด.02
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จงัหวดัเชยีงราย
3. ยทุธศาสตร์พัฒนาการศึกษา 

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4
โครงการ สถานทีด่ าเนินการ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2

7 โครงการสืบสานประเพณี อดุหนุนส านักงานวัฒนธรรม 30,000        วัดพระธาตุดอยตุง กองการศึกษา 5 100 21,000          9,000            
นมสัการและสรงน  าพระธาตุ จงัหวัดเชียงราย  ในการจดั
ดอยตุง โครงการสืบสานประเพณี

นมสัการและสรงน  า
พระธาตุดอยตุง

8 โครงการจดังานประเพณี จดังานประเพณีลอยกระทง 50,000        ทต.หว้ยไคร้ กองการศึกษา 1 5 100 49,300          700               โอนเพ่ิม
ลอยกระทง ร่วมกบัชุมชนในเขตเทศบาล 50,000

บาท
9 โครงการเผยแพร่สนับสนุนประชา จดักจิกรรม นิทรรศการ ลาน 45,000        ทต.หว้ยไคร้ กองการศึกษา 5 100 45,000          -               โอนเพ่ิม

สัมพันธ์ประเพณีวัฒนธรรม วิถชีีวิต วัฒนธรรม เพือ่เผยแพร่ขนบ 45,000
ขนบธรรมเนียม ชาติพันธุ์ เทศบาล ธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม บาท
ต าบลหว้ยไคร้ วิถชีีวิต สินค้าชุมชนของ

ประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ทีอ่าศัย
ในพืน้ทีเ่ทศบาลต าบลหว้ยไคร้
ทัง้ในพืน้ทีแ่ละนอกพืน้ที่
เทศบาลต าบลหว้ยไคร้

10 โครงการอนรัุกษ์ประเพณีเข้าพรรษา จดังานอนุรักษ์ประเพณี 20,000        ทต.หว้ยไคร้ กองการศึกษา 0 -               20,000           โอนเพ่ิม
เขา้พรรษาร่วมกบัชุมชนในเขต 20,000
เทศบาล บาท

โอนลด
28 3,706,341   0 3,179,827      526,514         

โครงการ บาท บาท บาท

หมายเหตุ
1 หมายถงึ เสนอขออนุมติัโครงการ (การเขยีนโครงการ/การส ารวจฯ/การเขยีนแบบ/การประมาณราคา ฯลฯ)
2 หมายถงึ จดัซ้ือ/จดัจา้ง (ซ้ือวัสดุ/ท าสัญญา/ยมืเงิน)
3 หมายถงึ ระหว่างด าเนินการ
4 หมายถงึ รายงานผลการด าเนินงาน (ส่งมอบงาน/ตรวจรับ)
5 หมายถงึ ด าเนินการเบิกจา่ย (ระบุจ านวนเงินเบิกจา่ย)

รวม
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4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาสง่เสริมคุณภาพชวีติ
  

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน ร้อยละ เบิกจา่ย คงเหลอื หมายเหตุ

ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ความก้าวหน้า (บาท) (บาท)
4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันภยัฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั)

1 โครงการจดัต้ังศูนยป์ฏบิัติการ เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการจดั 4,000           ทต.หว้ยไคร้ ส านักปลัด 1 5 100 3,947        53            
ป้องกนัและลดอบุัติเหตุทางถนน กจิกรรมรณรงค์ป้องกนัและลด เทศบาล

ช่วงเทศกาลปีใหม่ อบุัติเหตุทางถนน เช่น ค่าจดัท า
ป้าย และส่ือประชาสัมพันธ์และ
ค่าวัสดุอปุกรณ์อืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

2 โครงการจดัต้ังศูนยป์ฏบิัติการ เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการจดั 4,000           ทต.หว้ยไคร้ ส านักปลัด 0 -           4,000        ยกเลกิ
ป้องกนัและลดอบุัติเหตุทางถนน กจิกรรมรณรงค์ป้องกนัและลด เทศบาล โครงการ
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ อบุัติเหตุทางถนน เช่น ค่าจดัท า

ป้าย และส่ือประชาสัมพันธ์และ
ค่าวัสดุอปุกรณ์อืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

3 โครงการฝึกอบรมซ้อมแผน ฝึกอบรมและจดักจิกรรม 30,000         ทต.หว้ยไคร้ ส านักปลัด 0 -           30,000      ยกเลกิ
ปฏบิัติการป้องกนัและบรรเทา ซ้อมแผนปฏบิัติการป้องกนัและ เทศบาล โครงการ
สาธารณภยั บรรเทาสาธารณภยั โอนลด

4 โครงการรณรงค์ป้องกนัไฟป่าและ จดัท าป้ายประชาสัมพันธ์เพือ่ 5,000           ทต.หว้ยไคร้ ส านักปลัด 5 100 4,412        588          
หมอกควัน รณรงค์ไมใ่หม้กีารเผาทุกชนิด เทศบาล

ในหว้งเวลาของการงดเผา

5 โครงการฝึกอบรมชุดปฏบิัติการ อดุหนุนส านักงานป้องกนัและ 50,000         จงัหวัดเชียงราย ส านักปลัด 5 100 50,000       -           โอนเพ่ิม
จติอาสาภยัพิบัติประจ าองค์กร บรรเทาสาธารณภยัจงัหวัด เทศบาล 50,000
ปกครองส่วนท้องถิน่ เชียงราย บาท

4.2 แผนงานสาธารณสขุ (งานบริการสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอ่ืน)
1 ค่าจา้งเหมาบริการส ารวจขอ้มลู จา้งเหมาบริการส ารวจขอ้มลู 5,340           ในเขต ทต.หว้ยไคร้ กองสาธารณสุข 5 5 100 5,235        105          

จ านวนสัตว์และขึน้ทะเบียนสัตว์ จ านวนสัตว์และขึน้ทะเบียนสัตว์ และส่ิงแวดล้อม
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภยัจากโรคพิษสุนัขบ้า คนปลอดภยัจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ตามพระปณิธานศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้า ดร.สมเด็จพระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้า
จฬุาภรณ์วลัยลักษณ์ อคัรราชกมุารี จฬุาภรณ์วลัยลักษณ์ อคัรราช

กมุารี

แบบ ผด.02
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จงัหวดัเชยีงราย

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4
โครงการ สถานทีด่ าเนินการ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2
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ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน ร้อยละ เบิกจา่ย คงเหลอื หมายเหตุ
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แบบ ผด.02
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จงัหวดัเชยีงราย

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4
โครงการ สถานทีด่ าเนินการ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2

2 โครงการควบคุมและป้องกนั ด าเนินการควบคุมและก าจดั 40,000         ทต.หว้ยไคร้ กองสาธารณสุข 3 5 100 39,600       400          
โรคไขเ้ลือดออก ยงุลายแมลงวัน และแมลงสาบ และส่ิงแวดล้อม

ตลอดจนพาหะน าโรค โดยการ
จดัซ้ือน้ ายาก าจดัยงุลายและ
ทรายอะเบทในการพ่นหมอกควนั

และก าจดัลูกน้ ายงุลายร่วมกบั
อสม. ในแต่ละชุมชน

3 โครงการสัตว์ปลอดโรค -จดัหาวัคซีนเพือ่ฉดีป้องกนัโรค 26,700         ทต.หว้ยไคร้ กองสาธารณสุข 3 5 100 26,700       -           
คนปลอดภยั จากโรคพิษสุนัขบ้า ในสัตว์จรจดัในเขตเทศบาล และส่ิงแวดล้อม
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ -รณรงค์ป้องกนัควบคุมโรคและ

ดร.สมเด็จพระเจา้น้องนางเธอ ประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชน

เจา้ฟ้าจฬุาภรณ์วลัยลักษณ์
อคัรราชกมุารี กรมพระศรีสวางค
วัฒน วรขตัติยราชนารี

4 โครงการผ่าตัด-ท าหมนั เพือ่ลด อดุหนุนส านักงานปศุสัตว์จงัหวัด 5,000           ทต.หว้ยไคร้ กองสาธารณสุข 0 -           5,000        ยกเลกิ
จ านวนสุนัขและแมวทีเ่ป็นพาหะ เชียงราย เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยตาม และส่ิงแวดล้อม โครงการ
ของโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและ โครงการ
แมวทีไ่มม่เีจา้ของในพืน้ทีจ่งัหวัด
เชียงราย

5 โครงการส าหรับการด าเนินงาน อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน 120,000       ในเขต ทต.หว้ยไคร้ กองสาธารณสุข 5 5 100 120,000     -           
ตามแนวทางโครงการตาม ในเขตเทศบาลต าบลหว้ยไคร้ และส่ิงแวดล้อม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการ
แกค่ณะกรรมการหมูบ่้านเขต
เทศบาลต าบลหว้ยไคร้
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ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4
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ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4
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4.3 แผนงานสงัคมสงเคราะห์ (งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์)
1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต จดักจิกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 30,000         ทต.หว้ยไคร้ ส านักปลัด 5 100 30,000       -           

ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายใุนพืน้ที ่ดังนี้ เทศบาล

1. การเตรียมความพร้อมเพือ่
วัยผู้สูงอายุ
2. ส่งเสริมพัฒนาผู้สูงอายุ
3. การคุ้มครองทางสังคม
ส าหรับผู้สูงอายุ
4. การบริหารจดัการพัฒนา
งานผู้สูงอายุ
5. การพัฒนาและเผยแพร่
องค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุ

4.4 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน (งานสง่เสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน)
1 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ จดัฝึกอบรมอาชีพ จ านวน 1 รุ่น 20,000         ทต.หว้ยไคร้ ส านักปลัด 5 100 17,315       2,685        

ผู้สูงอายุ เทศบาล

2 โครงการชุมชนกา้วไกล ครอบครัว จดักจิกรรมตามโครงการชุมชน 30,000         ทต.หว้ยไคร้ ส านักปลัด 0 -           30,000      ยกเลกิ
ไทย ไร้ความรุนแรง กา้วไกล ครอบครัวไทย ไร้ความ เทศบาล โครงการ

รุนแรง โอนลด

3 โครงการวันต่อต้านยาเสพติด จดังานวันต่อต้านยาเสพติด 20,000         ทต.หว้ยไคร้ ส านักปลัด 0 -           20,000      ยกเลกิ
เทศบาล โครงการ

โอนลด
4 โครงการบริหารจดัการแบบ อดุหนุนศูนยป์ฏบิัติการป้องกนั 30,000         อ าเภอแมส่าย ส านักปลัด 0 -           30,000      

บูรณาการศูนยป์ฏบิัติการป้องกนั และปราบปรามยาเสพติด เทศบาล

และปราบปรามยาเสพติด อ าเภอแมส่าย เพือ่เป็นค่าใช้จา่ย
อ าเภอแมส่าย จงัหวัดเชียงราย ตามโครงการ

5 โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา อดุหนุนโรงเรียนบ้านหว้ยไคร้ 10,000         โรงเรียนบา้นหว้ยไคร้ ส านักปลัด 5 100 10,000       -           
ส่ิงเสพติด เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการ เทศบาล
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ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4
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ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4
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พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2

6 โครงการส่งเสริมอาชีพตาม อดุหนุนส านักงานอ าเภอแมส่าย 30,000         อ าเภอแมส่าย ส านักปลัด 0 -           30,000      
แนวทางเศรษฐกจิพอเพียง เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการ เทศบาล
อ าเภอแมส่าย จงัหวัดเชียงราย

4.5 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)

1 โครงการแขง่ขนักฬีาชุมชน โครงการแขง่ขนักฬีาชุมชน 100,000       ทต.หว้ยไคร้ กองการศึกษา 5 100 98,000       2,000        โอนเพ่ิม
สัมพันธ์เทศบาลต าบลหว้ยไคร้ สัมพันธ์เทศบาลต าบลหว้ยไคร้ 70,000

บาท
2 โครงการส่งเสริมกฬีา อดุหนุนโรงเรียนบ้านหว้ยไคร้ 30,000         รร.บ้านหว้ยไคร้ กองการศึกษา 5 100 30,000       -           

โครงการส่งเสริมกฬีา

4.6 แผนงานการพาณิชย ์(งานโรงฆ่าสตัว์)
1 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการ เพิม่ประสิทธิภาพการบริหาร 35,000         โรงฆา่สัตว์ กองสาธารณสุข 5 100 34,200       800          

บริหารจดัการน้ าทิง้จากโรงฆา่สัตว์ จดัการน้ าทิง้ เทศบาลต าบล และส่ิงแวดล้อม
หว้ยไคร้

 4.7 แผนงานงบกลาง (งานงบกลาง)
1 เบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุ จา่ยเบีย้ยงัชีพผู้สูงอาย ุไมเ่กนิ 7,326,000     ทต.หว้ยไคร้ ส านักปลัด 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 100 6,589,857   736,143     

วันที ่10 ของทุกเดือน เทศบาล

2 เบีย้ยงัชีพผู้พิการ จา่ยเบีย้ยงัชีพผู้พิการ ไมเ่กนิ 1,296,000     ทต.หว้ยไคร้ ส านักปลัด 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 100 1,226,400   69,600      
วันที ่10 ของทุกเดือน เทศบาล

3 เบีย้ยงัชีพผู้ป่วยเอดส์ จา่ยเบีย้ยงัชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ 198,000       ทต.หว้ยไคร้ ส านักปลัด 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 100 106,500     91,500      
ไมเ่กนิวันที ่10 ของทุกเดือน เทศบาล

4 ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการจดัหา 426,800       ทต.หว้ยไคร้ ส านักปลัด 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 100 413,351     13,449      โอนลด
สาธารณภยั วัสดุ ส่ิงของ อปุกรณ์ในการ เทศบาล 673,200

ยงัชีพและบรรเทาปัญหา บาท
ความเดือดร้อนของผู้ประสบภยั โอนเพ่ิม
ในเขตเทศบาล 214,000

บาท
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ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
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5 เงินสมทบกองทุนหลักประกนั สนับสนุนงบประมาณเพือ่ 130,000       ทต.หว้ยไคร้ กองสาธารณสุข 5 100 130,000     -           
สุขภาพเทศบาลต าบลหว้ยไคร้ สมทบกองทุนหลักประกนั และส่ิงแวดล้อม

สุขภาพเทศบาล

25 10,001,840   0 8,935,517   1,066,323  
โครงการ บาท บาท บาท

หมายเหตุ
1 หมายถงึ เสนอขออนุมติัโครงการ (การเขยีนโครงการ/การส ารวจฯ/การเขยีนแบบ/การประมาณราคา ฯลฯ)
2 หมายถงึ จดัซ้ือ/จดัจา้ง (ซ้ือวัสดุ/ท าสัญญา/ยมืเงิน)
3 หมายถงึ ระหว่างด าเนินการ
4 หมายถงึ รายงานผลการด าเนินงาน (ส่งมอบงาน/ตรวจรับ)
5 หมายถงึ ด าเนินการเบิกจา่ย (ระบุจ านวนเงินเบิกจา่ย)

รวม
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5. ยทุธศาสตร์การจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
  

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน ร้อยละ เบิกจา่ย คงเหลอื หมายเหตุ

ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ความก้าวหน้า (บาท) (บาท)
5.1 แผนงานเคหะและชมุชน (งานก าจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกูิล)

1 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการ เพิม่ประสิทธิภาพการบริหาร 25,000         ทต.หว้ยไคร้ กองสาธารณสุข 5 100 13,200       11,800      โอนลด
บริหารจดัการน้้าทิง้จากบ่อขยะ จดัการน้้าทิง้จากบ่อขยะ และส่ิงแวดล้อม 11,800

บาท
2 โครงการลดขยะ ลดภาระ อดุหนุนโรงเรียนบ้านหว้ยไคร้ 10,000         โรงเรียนบ้าน กองสาธารณสุข 5 100 10,000       -           

ของชุมชนหว้ยไคร้ เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการ หว้ยไคร้ และส่ิงแวดล้อม

5.2 แผนงานการเกษตร (งานอนุรักษ์แหลง่น้ าและป่าไม)้

1 โครงการปลูกต้นไมเ้ฉลิมพระเกยีรติ จดัซ้ือต้นไม ้ดอกไม ้และวัสดุ 5,000           ในเขตเทศบาล กองช่าง 0 -           5,000        
การเกษตร ต้าบลหว้ยไคร้

2 โครงการขดุเจาะบ่อบาดาลเพือ่ บ่อบาดาลขนาดบ่อ 6 นิว้ 155,500       หมูท่ี ่1 กองช่าง 2 40 155,500     -           โอนเพ่ิม
แกไ้ขปัญหาภยัแล้ง (จติอาสา904) ลึกประมาณ 100-150 เมตร 14สค63
หมูท่ี ่1 บ้านหว้ยไคร้หลวง (เฉพาะการซ้ืออปุกรณ์ทีใ่ช้ใน กันเงิน

การขดุเจาะบ่อน้้าบาดาล โดยใช้ 155,500

เคร่ืองจกัรกลขดุเจาะบ่อบาดาล บาท
จากองค์การบริหารส่วนจงัหวัด
เชียงราย และป้ายโครงการ
กจิกรรมจติอาสาต้านภยัแล้ง)

3 โครงการขดุเจาะบ่อบาดาลเพือ่ บ่อบาดาลขนาดบ่อ 6 นิว้ 155,500       หมูท่ี ่2 กองช่าง 2 40 155,500     -           โอนเพ่ิม
แกไ้ขปัญหาภยัแล้ง (จติอาสา904) ลึกประมาณ 100-150 เมตร 14สค63
หมูท่ี ่2 บ้านหว้ยไคร้ใหม่ (เฉพาะการซ้ืออปุกรณ์ทีใ่ช้ใน กันเงิน

การขดุเจาะบ่อน้้าบาดาล โดยใช้ 155,500

เคร่ืองจกัรกลขดุเจาะบ่อบาดาล บาท
จากองค์การบริหารส่วนจงัหวัด
เชียงราย และป้ายโครงการ
กจิกรรมจติอาสาต้านภยัแล้ง)

5 351,000       0 334,200     16,800      
โครงการ บาท บาท บาท

แบบ ผด.02
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จงัหวดัเชยีงราย

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

รวม

โครงการ สถานทีด่ าเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2
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6. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
  

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน ร้อยละ เบกิจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ

ที่ ที่เกิดขึน้จากโครงการ (บาท) รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ความก้าวหน้า (บาท) (บาท)
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

1 โครงการรณรงค์การเลือกต้ัง เพื่อจดักิจกรรมรณรงค์และ 20,000         ทต.ห้วยไคร้ ส านักปลัด 0 -            20,000       ยกเลิก
ประชาสัมพันธใ์ห้ประชาชน เทศบาล โครงการ
ทราบถึงสิทธหิน้าที่การมีส่วนร่วม โอนลด
ทางการเมืองในการเลือกต้ัง

2 โครงการเลือกต้ังนายกเทศมนตรี 1.เพื่อด าเนินการเลือกต้ังให้มี 200,000       ทต.ห้วยไคร้ ส านักปลัด 0 -            200,000     ยกเลิก
และสมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและนายก เทศบาล โครงการ

เทศมนตรีตามจ านวนและภายใน โอนลด
ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด
2.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การปกครองตนเองตามระบอบ
ประชาธปิไตย

3 ค่าใช้จา่ยในการเตรียมการ เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการเตรียม 70,000         ทต.ห้วยไคร้ ส านักปลัด 5 100 22,050       47,950       
ระหวา่งการรับเสด็จ ส่งเสด็จ การระหวา่งการรับเสด็จ ส่งเสด็จ เทศบาล
หรือเกีย่วเนือ่งกับการรับเสด็จ หรือเกีย่วเนือ่งกับการรับเสด็จ
ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าจดั
พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ เตรียมสถานที่

4 โครงการปรับปรุงและพัฒนา จดัท า/ปรับปรุงเวปไซต์เทศบาล 5,000          ทต.ห้วยไคร้ ส านักปลัด 5 100 5,000         -            
เวบ็ไซต์เทศบาลต าบลห้วยไคร้ และเพื่อบริการประชาชนในการ เทศบาล

ใช้บริการอินเตอร์เน็ตต าบล

5 โครงการจดัท ารายงานผลการ จดัท าส่ือส่ิงพิมพ์ รายงานผล 30,000         ทต.ห้วยไคร้ ส านักปลัด 3 5 100 30,000       -            
ด าเนินงานประจ าปี การด าเนินงานประจ าปี เทศบาล

6 โครงการจดัท าปฏิทินแผนการ จดัท าปฏิทินแผนการด าเนินงาน 50,000         ทต.ห้วยไคร้ ส านักปลัด 100 49,500       500           โอนเพ่ิม
ด าเนินงานประจ าปีของเทศบาล ประจ าปี เทศบาล 20,000
ต าบลห้วยไคร้ บาท

แบบ ผด.02
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
โครงการ สถานที่ด าเนินการ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2

http://www.huaykhrai.go.th/
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6. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
  

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน ร้อยละ เบกิจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ

ที่ ที่เกิดขึน้จากโครงการ (บาท) รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ความก้าวหน้า (บาท) (บาท)

แบบ ผด.02
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
โครงการ สถานที่ด าเนินการ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2

7 โครงการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อ จดัการฝึกอบรมให้กับคณะ 30,000         ทต.ห้วยไคร้ ส านักปลัด 0 -            30,000       ยกเลิก
พัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงาน ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาล โครงการ

พนักงานเทศบาลและ โอนลด
พนักงานจา้ง

8 โครงการอบรมให้ความรู้เกีย่วกับ จดัอบรมให้ความรู้เกีย่วกับ 20,000         ทต.ห้วยไคร้ ส านักปลัด 0 -            20,000       ยกเลิก
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร เทศบาล โครงการ
ของราชการ ของราชการให้กับผู้บริหาร โอนลด

สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล พนักงานจา้ง และ
ลูกจา้งในสังกัดเทศบาลต าบล
ห้วยไคร้ ตลอดจนแกนน าหรือ
ประชาชนในเขตเทศบาล

9 โครงการอบรมกฎหมายที่ควรรู้ จดัอบรมให้ความรู้เกีย่วกับ 20,000         ทต.ห้วยไคร้ ส านักปลัด 0 -            20,000       ยกเลิก
ส าหรับประชาชน และเจา้หน้าที่ กฎหมายที่ควรรู้ให้กับประชาชน เทศบาล โครงการ
ของเทศบาลต าบลห้วยไคร้ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล โอนลด

เจา้หน้าที่ในสังกัดเทศบาลต าบล
ห้วยไคร้ 

10 โครงการออกหนังสือส าคัญ เพื่อส ารวจที่ดินสาธารณประโยชน์ 5,000          ทต.ห้วยไคร้ ส านักปลัด 0 -            5,000         
ส าหรับที่หลวงในเขตเทศบาล ให้ทราบแนวเขตหรือขอบเขต เทศบาล โอนลด
ต าบลห้วยไคร้ ปักหลักที่ดินป้องกนัการบุกรุก

และยติุข้อพิพาทต่างๆ

11 โครงการจดัท าจดหมายข่าว จดัท าจดหมายข่าวของเทศบาล 50,000         ทต.ห้วยไคร้ ส านักปลัด 5 5 5 100 49,500       500           โอนเพ่ิม
เทศบาลต าบลห้วยไคร้ ต าบลห้วยไคร้ เทศบาล 20,000

บาท
12 โครงการจดักิจกรรมวนัส าคัญ จดักิจกรรมเนือ่งในโอกาส 30,000         ทต.ห้วยไคร้ ส านักปลัด 5 5 100 1,205         28,795       โอนลด

วนัส าคัญต่างๆ หรือตามที่ เทศบาล 28,795
กระทรวงมหาดไทยก าหนด บาท
ให้จดักิจกรรม
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6. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
  

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน ร้อยละ เบกิจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ

ที่ ที่เกิดขึน้จากโครงการ (บาท) รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ความก้าวหน้า (บาท) (บาท)

แบบ ผด.02
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
โครงการ สถานที่ด าเนินการ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2

13 โครงการปลูกจติส านึกการปฏิบัติ อบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหาร 20,000         ทต.ห้วยไคร้ ส านักปลัด 4 5 100 19,882.50   117.50       
งานตามหลักธรรมาภิบาล สมาชิกสภาเทศบาล และ เทศบาล

พนักงานเทศบาลต าบลห้วยไคร้

14 โครงการจดังานรัฐพิธ ีราชพิธี จดักิจกรรมในวนัส าคัญและ 30,000         ทต.ห้วยไคร้ ส านักปลัด 5 100 18,524       11,476       
และกิจกรรมต่างๆ งานรัฐพิธ ีราชพิธต่ีางๆ เทศบาล

15 โครงการจดัต้ังศูนย์ปฏิบัติการร่วม อุดหนุนองค์การบริหารส่วน 50,000         สนง.ท้องถิน่ ส านักปลัด 5 100 50,000       -            
ในการช่วยเหลือประชาชนของ ต าบลศรีเมืองชุม เพื่อเป็น อ าเภอแม่สาย เทศบาล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ระดับ ค่าใช้จา่ยตามโครงการ
อ าเภอ (อ าเภอแม่สาย)

16 โครงการกิจกรรมพิธวีนัปิยมหาราช อุดหนุนส านักงานอ าเภอแม่สาย 3,000          สนง.อ าเภอแม่สาย ส านักปลัด 5 100 3,000         -            
เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการ เทศบาล

17 โครงการประกอบพิธวีนัจกัรี อุดหนุนส านักงานอ าเภอแม่สาย 3,000          สนง.อ าเภอแม่สาย ส านักปลัด 5 100 3,000         -            
เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการ เทศบาล

18 โครงการประกอบพิธวีนัฉัตรมงคล อุดหนุนส านักงานอ าเภอแม่สาย 5,000          สนง.อ าเภอแม่สาย ส านักปลัด 0 -            5,000         
เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการ เทศบาล

19 โครงการกิจกรรมประกอบพิธี อุดหนุนส านักงานอ าเภอแม่สาย 5,000          สนง.อ าเภอแม่สาย ส านักปลัด 5 100 1,500         3,500         
เฉลิมพระเกียรติ เนือ่งในโอกาส เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการ เทศบาล
วนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจา้สุทิดาพัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชินี

20 โครงการประกอบพิธเีนือ่งใน อุดหนุนส านักงานอ าเภอแม่สาย 10,000         สนง.อ าเภอแม่สาย ส านักปลัด 100 7,500         2,500         
วโรกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการ เทศบาล
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธบิดีศรีสินทรมหาวชิรา
ลงกรณ พระวชิรเกล้าเจา้อยูห่ัว
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6. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
  

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน ร้อยละ เบกิจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ

ที่ ที่เกิดขึน้จากโครงการ (บาท) รบัผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ความก้าวหน้า (บาท) (บาท)

แบบ ผด.02
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
โครงการ สถานที่ด าเนินการ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2

21 โครงการประกอบพิธเีนือ่งใน อุดหนุนส านักงานอ าเภอแม่สาย 5,000          สนง.อ าเภอแม่สาย ส านักปลัด 100 5,000         -            
วโรกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการ เทศบาล
สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง

22 โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบ ปรับปรุงและพัฒนาระบบ 327,600       ในเขตเทศบาล ส านักปลัด 3 3 5 100 327,600     -            โอนตัง้
เสียงตามสายเทศบาล เสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์ ต าบลห้วยไคร้ เทศบาล รายการใหม่

 6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน จดักิจกรรมให้ความรู้เร่ืองการ 10,000         ทต.ห้วยไคร้ ส านักปลัด 4 5 100 4,710         5,290         
การจดัท าแผนชุมชน จดัท าแผนชุมชน เพื่อจดัท า เทศบาล

และทบทวนแผนชุมชน

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

1 โครงการประชาสัมพันธ์ ค่าจดัท าป้ายประชาสัมพันธ์ 10,000         เขตรับผิดชอบของ กองคลัง 5 100 9,958         42             
การจดัเก็บรายได้ เอกสาร แผ่นพับ และค่าใช้จา่ย ทต.ห้วยไคร้

อืน่ที่จ าเป็น

2 โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ ค่าถ่ายเอกสารสิทธิท์ี่ดิน 20,000         เขตรับผิดชอบของ กองคลัง 0 -            20,000       ยกเลิก
ภาษี ค่าถ่ายระวาง ฯลฯ ทต.ห้วยไคร้ โครงการ

และค่าใช้จา่ยอืน่ที่จ าเป็น โอนลด

25 1,028,600    0 607,929.50    420,670.50    

โครงการ บาท บาท บาท

หมายเหตุ
1 หมายถึง เสนอขออนุมัติโครงการ (การเขียนโครงการ/การส ารวจฯ/การเขียนแบบ/การประมาณราคา ฯลฯ)
2 หมายถึง จดัซ้ือ/จดัจา้ง (ซ้ือวสัดุ/ท าสัญญา/ยืมเงิน)
3 หมายถึง ระหวา่งด าเนินการ
4 หมายถึง รายงานผลการด าเนินงาน (ส่งมอบงาน/ตรวจรับ)
5 หมายถึง ด าเนินการเบิกจา่ย (ระบุจ านวนเงินเบิกจา่ย)

รวม
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1. ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน
  

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน ร้อยละ เบิกจา่ย คงเหลอื หมายเหตุ

ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ความก้าวหน้า (บาท) (บาท)
1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

1 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน จดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบ 327,600       ทต.หว้ยไคร้ ส านักปลัด 0 -           327,600     ยกเลกิ
แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) แยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ เทศบาล โครงการ
ขนาด 24,000 บีทียู Inverter) ขนาด 24,000 บีทีย ู โอนลด

จ านวน 9 เคร่ืองๆละ 327,600

36,000 บาท บาท

2 ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จดัซ้ือตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 16,500         ทต.หว้ยไคร้ กองคลัง 5 100 16,500       -           
จ านวน 3 ตู้ๆละ 5,500 บาท 

3 ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก จดัซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก 4,000           ทต.หว้ยไคร้ กองคลัง 5 100 4,000        -           
จ านวน 1 ตู้

4 เกา้อีส้ านักงานแบบปรับระดับได้ จดัซ้ือเกา้อีส้ านักงานแบบปรับ 17,000         ทต.หว้ยไคร้ ส านักปลัด 5 100 17,000       -           โอนเพ่ิม
ระดับได้ จ านวน 5 ตัวๆละ เทศบาล 26สค63
3,400 บาท
 

5 ตู้เหล็ก แบบ 4 ล้ินชัก จดัซ้ือตู้เหล็ก แบบ 4 ล้ินชัก 15,800         ทต.หว้ยไคร้ ส านักปลัด 5 100 15,800       -           โอนเพ่ิม
จ านวน 2 ตู้ๆละ 7,900 บาท เทศบาล 26สค63

6 ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก จดัซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก 22,500         ทต.หว้ยไคร้ ส านักปลัด 5 100 22,500       -           โอนเพ่ิม
ขนาด 4 ฟุต จ านวน 5 ตู้ๆละ เทศบาล 26สค63
4,500 บาท

7 ตู้เหล็กบานเล่ือนแบบทึบ จดัซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือนแบบทึบ 8,000           ทต.หว้ยไคร้ ส านักปลัด 5 100 8,000        -           โอนเพ่ิม
ขนาด 4 ฟุต จ านวน 2 ตู้ๆละ เทศบาล 26สค63
4,000 บาท
 

8 โต๊ะขาพับหน้าขาว จดัซ้ือโต๊ะขาพับหน้าขาว 71,000         ทต.หว้ยไคร้ ส านักปลัด 5 100 71,000       -           โอนเพ่ิม
จ านวน 20ตัวๆละ 3,550 บาท เทศบาล 26สค63

9 เกา้อีเ้บาะนวมทรงเอ จดัซ้ือเกา้อีเ้บาะนวมทรงเอ 29,000         ทต.หว้ยไคร้ 5 100 29,000       -           โอนเพ่ิม
จ านวน 50 ตวัๆละ 580 บาท 26สค63

ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2

บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับทีไ่ม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผด.03

โครงการ สถานทีด่ าเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

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

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4
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1. ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน
  

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน ร้อยละ เบิกจา่ย คงเหลอื หมายเหตุ

ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ความก้าวหน้า (บาท) (บาท)
ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2

บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับทีไ่ม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผด.03

โครงการ สถานทีด่ าเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

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

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

10 โต๊ะหมูบู่ชา จดัซ้ือโต๊ะหมูบู่ชา จ านวน 1 ชุด 7,500           ทต.หว้ยไคร้ 5 100 7,500        -           โอนเพ่ิม
26สค63

11 เคร่ีองโทรสาร จดัซ้ือเคร่ืองโทรสาร จ านวน 27,520         ทต.หว้ยไคร้ 5 100 27,520       -           โอนเพ่ิม
1 เคร่ือง 26สค63

1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
1 ตู้ล็อกเกอร์ 6 ช่อง จดัซ้ือตู้ล็อกเกอร์ 6 ช่อง 8,000           ทต.หว้ยไคร้ ส านักปลัด 5 100 8,000        -           

จ านวน 1 ตู้ เทศบาล

2 ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก จดัซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก 4,000           ทต.หว้ยไคร้ ส านักปลัด 5 100 4,000        -           
จ านวน 1 ตู้ เทศบาล

1.3 แผนงานเคหะและชมุชน
1 เคร่ืองถา่ยเอกสาร จดัซ้ือเคร่ืองถา่ยเอกสาร ระบบ 180,000       ทต.หว้ยไคร้ กองช่าง 5 100 178,000     2,000        

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

1.4 แผนงานสาธารณสขุ
1 ตู้เหล็ก แบบ 4 ล้ินชัก จดัซ้ือตู้เหล็ก แบบ 4 ล้ินชัก 7,900           ทต.หว้ยไคร้ กองสาธารณสุข 5 100 7,900        -           

จ านวน 1 ตู้ และส่ิงแวดล้อม

1.5 แผนงานการศึกษา
1 โต๊ะขาพับหน้าขาว จัดซ้ือโต๊ะขาพับหนา้ขาว จ านวน 111,000       รร.ทต.หว้ยไคร้ กองการศึกษา 5 100 106,500     4,500        

30 ตัวๆละ 3,700 บาท 

2 พัดลมติดผนัง ขนาดใบพัด จดัซ้ือพัดลมติดผนัง ขนาดใบพัด 40,000         รร.ทต.หว้ยไคร้ กองการศึกษา 5 100 39,800       200          
16 นิว้ 16 นิว้ จ านวน 20 ตัวๆละ 

2,000 บาท

3 รถเขน็พ่วงลาก 2 ล้อ จดัซ้ือรถเขน็พ่วงลาก 2 ล้อ 3,500           รร.ทต.หว้ยไคร้ กองการศึกษา 5 100 3,300        200          
จ านวน 1 คัน

18 900,820       0 566,320     334,500     
โครงการ บาท บาท บาท

รวม
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2. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ
  

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน ร้อยละ เบิกจา่ย คงเหลอื หมายเหตุ

ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ความก้าวหน้า (บาท) (บาท)
2.1 แผนงานการศึกษา

1 ชุดเคร่ืองเสียง จดัซ้ือชุดเคร่ืองเสียง จ านวน 100,000       รร.ทต.หว้ยไคร้ กองการศึกษา 5 100 100,000     -           
1 ชุด

2.2 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

1 ตู้ล าโพงอเนกประสงค์และ จดัซ้ือตู้ล าโพงอเนกประสงค์ 15,000         ทต.หว้ยไคร้ ส านักปลัด 5 100 15,000       -           โอนเพ่ิม
ไมโครโฟน และไมโครโฟน จ านวน '1 ชุด เทศบาล 26สค63

2 115,000       0 115,000     -           
โครงการ บาท บาท บาท

3. ประเภทครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่
  

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน ร้อยละ เบิกจา่ย คงเหลอื หมายเหตุ

ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ความก้าวหน้า (บาท) (บาท)
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1 ไฟไซเรนแบบหลอด LED พร้อม จดัซ้ือไฟไซเรนแบบหลอด LED 25,000         ทต.หว้ยไคร้ ส านักปลัด 5 100 24,000       1,000        
กล่องเสียง ขนาด 100 วัตต์ พร้อมกล่องเสียง ขนาด 100วตัต์ เทศบาล

จ านวน 1 ชุด

1 25,000        0 24,000       1,000        
โครงการ บาท บาท บาท

บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับทีไ่ม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผด.03
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จงัหวดัเชยีงราย

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

โครงการ สถานทีด่ าเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

รวม

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2

โครงการ สถานทีด่ าเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

รวม

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2
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4. ประเภทครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่
  

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน ร้อยละ เบิกจา่ย คงเหลอื หมายเหตุ

ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ความก้าวหน้า (บาท) (บาท)
4.1 แผนงานสงัคมสงเคราะห์

1 เคร่ืองมลัติมเีดียโปรเจคเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 14,100         ทต.หว้ยไคร้ ส านักปลัด 4 5 100 13,100       1,000        
ระดับ SVGA ขนาด 3,000 ระดับ SVGA ขนาด 3,000 ANSI เทศบาล
ANSI Lumens Lumens จ านวน 1 เคร่ือง

4.2 แผนงานบริหารงานทัว่ไป
1 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือขา่ย จดัซ้ือกล้องวงจรปิดชนิด 32,000         ทต.หว้ยไคร้ ส านักปลัด 5 100 31,200       800          โอนเพ่ิม

แบบมมุมองคงที ่ส าหรับติดต้ัง เครือขา่ยแบบมมุมองคงที ่ เทศบาล 26สค63
ภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงาน ส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร 
รักษาความปลอดภยัทัว่ไป ส าหรับใช้ในงานรักษาความ

ปลอดภยัทัว่ไป จ านวน 1 กล้อง

2 46,100        0 44,300       1,800        
โครงการ บาท บาท บาท

5. ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
  

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน ร้อยละ เบิกจา่ย คงเหลอื หมายเหตุ

ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ความก้าวหน้า (บาท) (บาท)
5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ 30,000         ทต.หว้ยไคร้ กองคลัง 5 100 29,500       500          
ประมวลผล แบบที ่2 งานประมวลผล แบบที ่2 

(จอภาพไม่นอ้ยกวา่ 19 นิว้)  

จ านวน 1 เคร่ือง 

2 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction 9,000           ทต.หว้ยไคร้ กองคลัง 5 100 8,500        500          
เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า จ านวน

1 เคร่ือง

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับทีไ่ม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผด.03
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จงัหวดัเชยีงราย

ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

รวม

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2
โครงการ สถานทีด่ าเนินการ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4
ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

โครงการ สถานทีด่ าเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2
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5. ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
  

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน ร้อยละ เบิกจา่ย คงเหลอื หมายเหตุ

ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ความก้าวหน้า (บาท) (บาท)
3 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800VA จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 5,000           ทต.หว้ยไคร้ กองคลัง 5 100 4,500        500          

800VA จ านวน 2 เคร่ืองๆละ 

2,500 บาท

4 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED จดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ 10,400         ทต.หว้ยไคร้ ส านักปลัด 5 100 9,700        700          โอนเพ่ิม
ขาวด า (18 หน้า/นาที) LED ขาวด า (18 หน้า/นาที) เทศบาล 26สค63

จ านวน 4 เคร่ืองๆละ 
2,600 บาท

4 54,400        0 52,200       2,200        
โครงการ บาท บาท บาท

หมายเหตุ
1 หมายถงึ เสนอขออนุมติัโครงการ (การเขยีนโครงการ/การส ารวจฯ/การเขยีนแบบ/การประมาณราคา ฯลฯ)
2 หมายถงึ จดัซ้ือ/จดัจา้ง (ซ้ือวัสดุ/ท าสัญญา/ยมืเงิน)
3 หมายถงึ ระหว่างด าเนินการ
4 หมายถงึ รายงานผลการด าเนินงาน (ส่งมอบงาน/ตรวจรับ)
5 หมายถงึ ด าเนินการเบิกจา่ย (ระบุจ านวนเงินเบิกจา่ย)

ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4
สถานทีด่ าเนินการ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2

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

บัญชจี านวนครุภณัฑ์ส าหรับทีไ่ม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผด.03

รวม

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

โครงการ
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