
รายงานการก ากับตดิตามการด าเนินงาน
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

รอบ 6 เดอืน (ตลุาคม 2563 – มีนาคม 2564)

เทศบาลต าบลห้วยไคร้
อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชยีงราย



รวม

ยทุธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ (โครงการ) งบประมาณ หมายเหตุ
(โครงการ) (โครงการ) (โครงการ) (โครงการ)

1. ยทุธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน -       -                -       -                  8         1,882,100.00   -        -                8          1,882,100.00     
2. ยทุธศาสตร์ด้านเศรษฐกจิ -       -                -       -                  -       -                -        -                -       -                  
3. ยทุธศาสตร์ด้านการศึกษา 2          33,500.00       7          3,047,718.00     10        234,500.00     1          70,000.00       20        3,385,718.00     
4. ยทุธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวติ 2          179,227.00     3          9,013,973.00     21        1,295,354.00   -        -                26        10,488,554.00    
5. ยทุธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 1          69,759.00       -       -                  3         105,241.00     -        -                4          175,000.00        
6. ยทุธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบริหารจดัการ 5          117,499.60     4          333,800.40       15        238,000.00     -        24        689,300.00        

รวมทั้งสิ้น 10        399,985.60    14        12,395,491.40  57        3,755,195.00  1          70,000.00      82        16,620,672.00   

รวม

ประเภทครภุัณฑ์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ (โครงการ) งบประมาณ หมายเหตุ
(โครงการ) (โครงการ) (โครงการ) (โครงการ)

1. ครุภัณฑ์ส านักงาน -       -                -        -                  2         22,000.00       -        2          22,000.00         
2. ครุภัณฑ์การเกษตร -       -                -        -                  1         59,000.00       -        1          59,000.00         
3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2          48,600.00       -        -                  -       -                -        2          48,600.00         

รวมทั้งสิ้น 2          48,600.00      -       -                 3         81,000.00      -       -               5          129,600.00       

ด าเนินการแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการ ยงัไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ

สรุปผลการติดตามการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564
รอบ 6 เดือน (เดือน ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)

ด าเนินการแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการ ยงัไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน ร้อยละ เบกิจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (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)
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน)

1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า ก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีต 642,000        ซอย 4 หมู่ที่ 1 กองช่าง -          642,000     
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 เสริมเหล็ก ขนาดกวา้งภายใน (ฝ่ังทิศเหนือ)
หมู่ที่ 1 (ฝ่ังทิศเหนือ) 0.30 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร

ยาว 212.00 เมตร ตามแบบที่
เทศบาลก้าหนด

2 โครงการก่อสร้างราวเหล็กกันตก ก่อสร้างราวเหล็กกันตก 14,900         ซอย 11 หมู่ที่ 10 กองช่าง -          14,900      
ซอย 11 หมู่ที่ 10 สูง 1.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร

ตามแบบที่เทศบาลก้าหนด

3 โครงการก่อสร้างราวเหล็กกันตก ก่อสร้างราวเหล็กกันตก 65,000         ซอย 2/1 หมู่ที่ 10 กองช่าง -          65,000      
ซอย 2/1 หมู่ที่ 10 สูง 1.00 เมตร ยาวรวม 

22.50 เมตร ตามแบบที่
เทศบาลก้าหนด

4 โครงการก่อสร้างลานกิจกรรม ก่อสร้างลานกิจกรรม 528,000        อ่างเก็บน้้าขุนน้้า กองช่าง -          528,000     
อเนกประสงค์ บริเวณอ่างเก็บน้้า อเนกประสงค์ โดยเทลาน ห้วยไคร้
ขุนน้้าห้วยไคร้ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง

36.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร
หนา 0.10 เมตร พื้นที่รวม
ไม่น้อยกวา่ 1,512.00 ตารางเมตร
ตามแบบที่เทศบาลก้าหนด

5 โครงการก่อสร้างห้องน้้า บริเวณ ก่อสร้างห้องน้้า ขนาดกวา้ง 377,000        อ่างเก็บน้้าขุนน้้า กองช่าง -          377,000     
อ่างเก็บน้้าขุนน้้าห้วยไคร้ 3.00 เมตร ยาว 7.50 เมตร ห้วยไคร้

หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกวา่
22.50 ตารางเมตร ตามแบบที่
เทศบาลก้าหนด

แบบ ผด.02
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลหว้ยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
โครงการ สถานที่ด าเนินการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน ร้อยละ เบกิจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (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. 2564

เทศบาลต าบลหว้ยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
โครงการ สถานที่ด าเนินการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

6 โครงการต่อเติมห้องน้้าภายใน ต่อเติมห้องน้้า ขนาดกวา้ง 175,000        อาคารอเนกประสงค์ กองช่าง -          175,000     
อาคารอเนกประสงค์ หมู่ท่ี 7 1.50 เมตร ยาว 8.10 เมตร หมู่ที่ 7

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่
12.15 ตารางเมตร ตามแบบที่
เทศบาลก้าหนด

7 เงินชดเชยสัญญาแบบปรับ เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยสัญญา 73,000         เทศบาลต้าบล กองช่าง -          73,000      
ราคาได้ (ค่า K) แบบปรับราคาได้ (ค่า K) ห้วยไคร้

1.2 แผนงานการพาณิชย์ (งานกิจการประปา)
1 จ้างเหมาตรวจสอบคุณภาพน้้า เพื่อจ้างเหมาตรวจสอบคุณภาพ 7,200           เขตเทศบาล กองช่าง -          7,200        

ส้าหรับการอุปโภค บริโภค น้้าส้าหรับการอุปโภค บริโภค ต้าบลห้วยไคร้

8 1,882,100    0 -                 1,882,100.00  

โครงการ บาท บาท บาท

หมายเหตุ
1 หมายถึง เสนอขออนุมัติโครงการ (การเขียนโครงการ/การส้ารวจฯ/การเขียนแบบ/การประมาณราคา ฯลฯ)
2 หมายถึง จัดซ้ือ/จัดจ้าง (ซ้ือวสัดุ/ท้าสัญญา/ยืมเงิน)
3 หมายถึง ระหวา่งด้าเนินการ
4 หมายถึง รายงานผลการด้าเนินงาน (ส่งมอบงาน/ตรวจรับ)
5 หมายถึง ด้าเนินการเบิกจ่าย (ระบุจ้านวนเงินเบิกจ่าย)

รวม



3

  
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน รอ้ยละ เบกิจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (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)
3.1 แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

1 โครงการพฒันาครูและบุคลากร คชจ.พัฒนาครูและบุคลากร 31,000        รร.ทต.ห้วยไคร้ กองการศึกษา -               31,000           
ทางการศึกษา ทางการศึกษา ศพด.ทต.ห้วยไคร้

2 โครงการสนับสนุนค่าอาหาร จัดหาอาหารกลางวนัให้เด็ก 312,000      รร.ทต.ห้วยไคร้ กองการศึกษา 5 5 5 5 5 124,080        187,920         
กลางวนั นักเรียนโรงเรียนเทศบาล

ต าบลห้วยไคร้

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย  - คชจ.ปรับปรุงหลักสูตร 20,000        รร.ทต.ห้วยไคร้ กองการศึกษา -               20,000           
การบริหารสถานศึกษา สถานศึกษา รร.ทต.ห้วยไคร้

 - คชจ.อนิเตอร์เน็ต 8,000          รร.ทต.ห้วยไคร้ กองการศึกษา 5 8,000            -                
รร.ทต.ห้วยไคร้

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

 - คชจ.ในการจัดการศึกษา 192,440      รร.ทต.ห้วยไคร้ กองการศึกษา 5 78,055          114,385         
ต้ังแต่ระดับ อนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รร.ทต.ห้วยไคร้

 - คชจ.ในการรณรงค์ป้องกนั 21,000        รร.ทต.ห้วยไคร้ กองการศึกษา -               21,000           
ยาเสพติดในสถานศึกษา

1) โรงเรียน

2) ครูแกนน า 1 คน

3) เจ้าหน้าที่ อปท. 1 คน

 - คชจ.ในการจัดการศึกษา 84,900        ศพด.ทต.ห้วยไคร้ กองการศึกษา -               84,900           
ส าหรับศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)

4 อาหารกลางวนัศูนย์พฒันาเด็กเล็ก จัดหาอาหารกลางวนัให้เด็ก 196,000      ศพด.ทต.ห้วยไคร้ กองการศึกษา 5 5 5 5 5 91,660          104,340         
เทศบาลต าบลห้วยไคร้ นักเรียนศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลห้วยไคร้

5 ค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียน จัดหาอาหารเสริม(นม)ให้เด็ก 611,267      รร.บ้านห้วยไคร้ กองการศึกษา 5 5 83,960.80      527,306.20     
บ้านห้วยไคร้ นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

แบบ ผด.02
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลหว้ยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย
3. ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา 

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4โครงการ สถานที่ด าเนินการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2



4

  
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน รอ้ยละ เบกิจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (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)

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

แบบ ผด.02
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลหว้ยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย
3. ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา 

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4โครงการ สถานที่ด าเนินการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2

6 ค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียน จัดหาอาหารเสริม(นม)ให้เด็ก 149,463      รร.ทต.ห้วยไคร้ กองการศึกษา 5 5 16,581.60      132,881.40     
เทศบาลต าบลห้วยไคร้ นักเรียนโรงเรียนเทศบาลต าบล

ห้วยไคร้

7 ค่าอาหารเสริม(นม) ศูนย์พฒันา จัดหาอาหารเสริม(นม)ให้เด็ก 76,648        ศพด.ทต.ห้วยไคร้ กองการศึกษา 5 5 7,501.20       69,146.80      
เด็กเล็กเทศบาลต าบลห้วยไคร้ นักเรียนศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลห้วยไคร้

ศพด.ทต.ห้วยไคร้

8 อาหารกลางวนัโรงเรียน อดุหนุน รร.บ้านห้วยไคร้ 1,276,000    รร.บ้านห้วยไคร้ กองการศึกษา 5 5 5 733,700        542,300         
บ้านห้วยไคร้ ค่าอาหารกลางวนั

3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน)
1 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จัดกจิกรรมประเพณีลอยกระทง 70,000        อ่างเก็บน้ าขุนน้ า กองการศึกษา -               70,000           ยกเลิก

ร่วมกบัชุมชนในเขตเทศบาล ห้วยไคร้ โครงการ
ประจ าปี 2563 โอนลด

2 โครงการเผยแพร่สนับสนุน จัดกจิกรรม นิทรรศการ ลาน 45,000        ทต.ห้วยไคร้ กองการศึกษา -               45,000           
ประชาสัมพนัธป์ระเพณีวฒันธรรม วฒันธรรม เพื่อเผยแพร่ขนบ

วถิีชีวติ ขนบธรรมเนียม ชาติพนัธุ์ ธรรมเนียม ประเพณีวฒันธรรม

เทศบาลต าบลห้วยไคร้ วถิีชีวติ สินค้าชุมชนของ

ประชาชนกลุ่มชาติพันธุท์ี่อาศัย

ในพื้นที่เทศบาลต าบลห้วยไคร้ 

ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่

เทศบาลต าบลห้วยไคร้

3 โครงการฝึกอบรมปฏบิัติตนเพื่อ ฝึกอบรมให้แกผู้่สูงอาย ุ 20,000        ทต.ห้วยไคร้ กองการศึกษา -               20,000           
รักษาศีล 5 ประชาชนทั่วไปและเยาวชน

4 โครงการฝึกอบรมสืบสานประเพณี จัดฝึกอบรมให้แกผู้่สูงอายุ 20,000        ทต.ห้วยไคร้ กองการศึกษา -               20,000           
และภมูิปัญญาท้องถิ่น ประชาชน และเยาวชน

5 โครงการสืบสานวฒันธรรมและ จัดท าโครงการสืบสานวฒันธรรม 50,000        ทต.ห้วยไคร้ กองการศึกษา -               50,000           
ต านานอาหารกลุ่มชาติพนัธุ์ และต านานอาหารกลุ่มชาติพันธุ์ -------------------------------แก้ไข ครั้งที่ 1-----------------------
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ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน รอ้ยละ เบกิจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (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)

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

แบบ ผด.02
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลหว้ยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย
3. ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา 

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4โครงการ สถานที่ด าเนินการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2

6 โครงการอนุรักษ์ประเพณีเข้าพรรษา จัดงานอนุรักษ์ประเพณีเข้าพรรษา 20,000        ทต.ห้วยไคร้ กองการศึกษา -               20,000           
ร่วมกบัชุมชนในเขตเทศบาล

7 โครงการจัดงานนมัสการและ อดุหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอ 10,000        อ าเภอแม่สาย กองการศึกษา -               10,000           
สรงน้ าพระธาตุดอยตุง แม่สาย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม

โครงการ

8 โครงการจัดงานพอ่ขุนเม็งราย อดุหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอ 30,000        อ าเภอแม่สาย กองการศึกษา -               30,000           
มหาราช แม่สาย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม

โครงการ

9 โครงการพธิทีานหาแม่ฟา้หลวง อดุหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอ 3,500          อ าเภอแม่สาย กองการศึกษา -               3,500            
เนื่องในวนัคล้ายวนัสวรรคตของ แม่สาย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม

สมเด็จพระศรีนครินทราบรม โครงการ

ราชชนนี

10 โครงการพธิเีทิดพระเกียรติและ อดุหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอ 3,500          อ าเภอแม่สาย กองการศึกษา 5 100 3,500            -                
ถวายสดุดี เนื่องในวนัคล้ายวนั แม่สาย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม

พระราชสมภพสมเด็จพระศรี โครงการ

นครินทราบรมราชชนนี

11 โครงการพธิรีดน้ าด าหัวพอ่ขุน อดุหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอ 5,000          อ าเภอแม่สาย กองการศึกษา 3 -               5,000            
เม็งรายมหาราชและรดน้ าด าหัว แม่สาย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม

ในเทศกาลสงกรานต์ โครงการ

12 โครงการสืบสานประเพณี อดุหนุนส านักงานวฒันธรรม 30,000        วดัพระธาตุดอยตุง กองการศึกษา 100 30,000          -                
นมัสการและสรงน  าพระธาตุ จังหวดัเชียงราย  ในการจัด

ดอยตุง โครงการสืบสานประเพณี

นมัสการและสรงน  า

พระธาตุดอยตุง

20 3,385,718  1,177,038.60 2,208,679.40  
โครงการ บาท บาท บาท

รวม



6

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต
  
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน ร้อยละ เบกิจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (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)
4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั)

1 โครงการจัดต้ังศูนยป์ฏิบัติการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด 10,000             ทต.ห้วยไคร้ ส านักปลัดเทศบาล 4 5 100 9,227        773             
ป้องกนัและลดอบุัติเหตุทางถนน กจิกรรมรณรงค์ป้องกนัและลด

ช่วงเทศกาลปีใหม่ อบุัติเหตุทางถนน เช่น ค่าจัดท า

ป้าย และส่ือประชาสัมพันธแ์ละ

ค่าวสัดุอปุกรณ์อืน่ๆ ที่เกีย่วข้อง

2 โครงการจัดต้ังศูนยป์ฏิบัติการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด 10,000             ทต.ห้วยไคร้ ส านักปลัดเทศบาล -            10,000        
ป้องกนัและลดอบุัติเหตุทางถนน กจิกรรมรณรงค์ป้องกนัและลด

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ อบุัติเหตุทางถนน เช่น ค่าจัดท า

ป้าย และส่ือประชาสัมพันธแ์ละ

ค่าวสัดุอปุกรณ์อืน่ๆ ที่เกีย่วข้อง

3 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จัดการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ 50,000             ทต.ห้วยไคร้ ส านักปลัดเทศบาล -            50,000        
จิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กร จิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตร ปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตร

ทบทวน ทบทวน

4 โครงการฝึกอบรมซ้อมแผน ฝึกอบรมและจัดกจิกรรม 30,000             ทต.ห้วยไคร้ ส านักปลัดเทศบาล -            30,000        
ปฏิบัติการป้องกนัและบรรเทา ซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกนัและ -------------------------------แก้ไข ครั้งที่ 1-----------------------

สาธารณภัย บรรเทาสาธารณภัย

5 โครงการพัฒนาระบบจราจรใน ปรับปรุงเส้นทางจราจรและ 50,000             ทต.ห้วยไคร้ ส านักปลัดเทศบาล -            50,000        
เขตเทศบาล ระบบความปลอดภัย เช่น 

ติดต้ังกระจกโค้งนูน ติดต้ัง

สัญญาณไฟกระพริบติดต้ัง

เคร่ืองหมายป้ายจราจร 

บังคับ/ห้ามเตือน จุดเส่ียงที่

อาจเกดิอบุัติเหตุต่างๆ

6 โครงการรณรงค์ป้องกนัไฟป่าและ จัดท าป้ายประชาสัมพันธเ์พื่อ 10,000             ทต.ห้วยไคร้ ส านักปลัดเทศบาล -            10,000        
หมอกควนั รณรงค์ไม่ให้มีการเผาทุกชนิด

ในห้วงเวลาของการงดเผา

แบบ ผด.02
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลหว้ยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4โครงการ สถานที่ด าเนินการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต
  
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน ร้อยละ เบกิจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (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. 2564

เทศบาลต าบลหว้ยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4โครงการ สถานที่ด าเนินการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2

7 โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย จัดกจิกรรมรณรงค์เชิญชวน 20,000             ทต.ห้วยไคร้ ส านักปลัดเทศบาล -            20,000        
100 เปอร์เซ็นต์ ประชาชนสวมหมวกนิรภัย -------------------------------แก้ไข ครั้งที่ 1-----------------------

ร่วมกบัสถานศึกษา หน่วยงาน

องค์กรและประชาชนในเขต

และร่วมกบัเจ้าหน้าที่ต ารวจ

4.2 แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน)
1 ค่าจ้างเหมาบริการส ารวจข้อมูล จ้างเหมาบริการส ารวจข้อมูล 4,920              ในเขต ทต.ห้วยไคร้ กองสาธารณสุข -            4,920          

จ านวนสัตวแ์ละขึ้นทะเบียนสัตว์ จ านวนสัตวแ์ละขึ้นทะเบียนสัตว์ และส่ิงแวดล้อม

ตามโครงการสัตวป์ลอดโรค ตามโครงการสัตวป์ลอดโรค

คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ตามพระปณิธานศาสตราจารย์

ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า

จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อคัรราชกมุารี จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อคัรราช

กมุารี

2 โครงการควบคุมและป้องกนั ด าเนินการควบคุมและก าจัด 40,000             ทต.ห้วยไคร้ กองสาธารณสุข -            40,000        
โรคไข้เลือดออก ยงุลายแมลงวนั และแมลงสาบ และส่ิงแวดล้อม

ตลอดจนพาหะน าโรค โดยการ

จัดซ้ือน้ ายาก าจัดยงุลายและ

ทรายอะเบทในการพ่นหมอกควนั

และก าจัดลูกน้ ายงุลายร่วมกบั

อสม. ในแต่ละชุมชน

3 โครงการสัตวป์ลอดโรค -จัดหาวคัซีนเพื่อฉีดป้องกนัโรค 25,434             ทต.ห้วยไคร้ กองสาธารณสุข -            25,434        
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ในสัตวจ์รจัดในเขตเทศบาล และส่ิงแวดล้อม

ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ -รณรงค์ป้องกนัควบคุมโรคและ

ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ ประชาสัมพันธใ์ห้ประชาชน

เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์

อคัรราชกมุารี กรมพระศรีสวางค

วฒัน วรขัตติยราชนารี
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ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (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. 2564

เทศบาลต าบลหว้ยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4โครงการ สถานที่ด าเนินการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2

4 โครงการส าหรับการด าเนินงาน อดุหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 120,000           ในเขต ทต.ห้วยไคร้ กองสาธารณสุข -            120,000       
ตามแนวทางโครงการตาม ในเขตเทศบาลต าบลห้วยไคร้ และส่ิงแวดล้อม

พระราชด าริด้านสาธารณสุข เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ

แกค่ณะกรรมการหมู่บ้านเขต

เทศบาลต าบลห้วยไคร้

4.3 แผนงานสังคมสงเคราะห ์(งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห)์
1 โครงการช่วยเหลือประชาชนด้าน ให้ความช่วยเหลือประชาชน 20,000             ทต.ห้วยไคร้ ส านักปลัดเทศบาล -            20,000        

การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ นอกจากกรณีการช่วยเหลือ

ชีวติ ฉุกเฉินให้แกป่ระชาชนที่ยืน่

ลงทะเบียนขอรับความ

ช่วยเหลือตามมติคณะ

กรรมการช่วยเหลือประชาชน

2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ จัดกจิกรรมพัฒนาคุณภาพชีวติ 30,000             ทต.ห้วยไคร้ ส านักปลัดเทศบาล -            30,000        
ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายใุนพื้นที่ ดังนี้

1. การเตรียมความพร้อมเพื่อ
วยัผู้สูงอายุ
2. ส่งเสริมพัฒนาผู้สูงอายุ
3. การคุ้มครองทางสังคม
ส าหรับผู้สูงอายุ
4. การบริหารจัดการพัฒนา
งานผู้สูงอายุ
5. การพัฒนาและเผยแพร่
องค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุ

3 โครงการส่งเสริมและพัฒนา จัดกจิกรรมฝึกอบรมพัฒนา 20,000             ทต.ห้วยไคร้ ส านักปลัดเทศบาล -            20,000        
คุณภาพชีวติคนพิการ ศักยภาพและศึกษาดูงาน -------------------------------แก้ไข ครั้งที่ 1-----------------------

วนัคนพิการสากล

4.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

1 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ จัดฝึกอบรมอาชีพ จ านวน 1 รุ่น 30,000             ทต.ห้วยไคร้ ส านักปลัดเทศบาล -            30,000        

ผู้สูงอายุ -------------------------------แก้ไข ครั้งที่ 1-----------------------
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต
  
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน ร้อยละ เบกิจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (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. 2564

เทศบาลต าบลหว้ยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4โครงการ สถานที่ด าเนินการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2

2 โครงการส่งเสริมอาชีพตาม จัดการส่งเสริมอาชีพด้านการ 30,000             ทต.ห้วยไคร้ ส านักปลัดเทศบาล -            30,000        
แนวทางเศรษฐกจิพอเพียง เกษตร เช่น การเล้ียงไกพ่ันธุไ์ข,่

ปลา, กบ ฯลฯ

3 โครงการบริหารจัดการแบบ อดุหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอ 20,000             อ าเภอแม่สาย ส านักปลัดเทศบาล -            20,000        

บูรณาการศูนยป์ฏิบัติการป้องกนั แม่สาย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม -------------------------------แก้ไข ครั้งที่ 1-----------------------

และปราบปรามยาเสพติด โครงการ
อ าเภอแม่สาย จังหวดัเชียงราย

4 โครงการส่งเสริมให้ความรู้สตรีใน อดุหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาล 20,000             อ าเภอแม่สาย ส านักปลัดเทศบาล -            20,000        
เขตเทศบาลต าบลห้วยไคร้ ต าบลห้วยไคร้เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

ตามโครงการ

5 โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติเพื่อ ฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติ ให้ความรู้ 30,000             ตามที่สถาบัน ส านักปลัดเทศบาล -            30,000        
ประยกุต์ใช้แนวพระราชด าริในพื้นที่ ความเข้าใจศาสตร์พระราชา ส่งเสริมและพัฒนา
ที่มีปัญหาการค้าและการล าเลียง จ านวน 20 คน กจิกรรมปิดทอง
ยาเสพติดบริเวณชายแดนภาคเหนือ หลังพระฯก าหนด
(โอนงบฯ คร้ังที่ 5/2564)

(แผนเปล่ียนแปลง คร้ังที่ 3 พ.ศ.2563 หน้าท่ี 5 ล าดับที่ 1)

4.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)

1 โครงการแข่งขันกฬีาชุมชน โครงการแข่งขันกฬีาชุมชน 100,000           ทต.ห้วยไคร้ กองการศึกษา -            100,000       

สัมพันธเ์ทศบาลต าบลห้วยไคร้ สัมพันธเ์ทศบาลต าบลห้วยไคร้ -------------------------------แก้ไข ครั้งที่ 1-----------------------

4.6 แผนงานการพาณิชย์ (งานโรงฆ่าสัตว์)

1 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการ เพิ่มประสิทธภิาพการบริหาร 35,000             โรงฆ่าสัตว์ กองสาธารณสุข -            35,000        

บริหารจัดการน้ าทิ้งจากโรงฆ่าสัตว์ จัดการน้ าทิ้ง เทศบาลต าบล และส่ิงแวดล้อม

ห้วยไคร้

 4.7 แผนงานงบกลาง (งานงบกลาง)

1 เบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุ จ่ายเบี้ยยงัชีพผู้สูงอาย ุไม่เกนิ 7,500,000         ทต.ห้วยไคร้ ส านักปลัดเทศบาล 5 5 5 5 5 5 3,463,100  4,036,900    

วนัที่ 10 ของทุกเดือน
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต
  
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน ร้อยละ เบกิจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (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. 2564

เทศบาลต าบลหว้ยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4โครงการ สถานที่ด าเนินการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2

2 เบี้ยยงัชีพผู้พิการ จ่ายเบี้ยยงัชีพผู้พิการ ไม่เกนิ 1,315,200         ทต.ห้วยไคร้ ส านักปลัดเทศบาล 5 5 5 5 5 5 616,600     698,600       

วนัที่ 10 ของทุกเดือน

3 เบี้ยยงัชีพผู้ป่วยเอดส์ จ่ายเบี้ยยงัชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ 198,000           ทต.ห้วยไคร้ ส านักปลัดเทศบาล 5 5 5 5 5 5 48,000       150,000       

ไม่เกนิวนัที่ 10 ของทุกเดือน

4 ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหา 600,000           ทต.ห้วยไคร้ ส านักปลัดเทศบาล -            600,000       

สาธารณภัย วสัดุ ส่ิงของ อปุกรณ์ในการ

ยงัชีพและบรรเทาปัญหา

ความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย

ในเขตเทศบาล

5 เงินสมทบกองทุนหลักประกนั สนับสนุนงบประมาณเพื่อ 170,000           ทต.ห้วยไคร้ กองสาธารณสุข 5 100 170,000     -             

สุขภาพเทศบาลต าบลห้วยไคร้ สมทบกองทุนหลักประกนั และส่ิงแวดล้อม -------------------------------แก้ไข ครั้งที่ 1-----------------------

สุขภาพเทศบาล

26 10,488,554    0 4,306,927  6,181,627    
โครงการ บาท บาท บาท

หมายเหตุ
1 หมายถึง เสนอขออนุมัติโครงการ (การเขียนโครงการ/การส ารวจฯ/การเขียนแบบ/การประมาณราคา ฯลฯ)
2 หมายถึง จัดซ้ือ/จัดจ้าง (ซ้ือวสัดุ/ท าสัญญา/ยืมเงิน)
3 หมายถึง ระหวา่งด าเนินการ
4 หมายถึง รายงานผลการด าเนินงาน (ส่งมอบงาน/ตรวจรับ)
5 หมายถึง ด าเนินการเบิกจ่าย (ระบุจ านวนเงินเบิกจ่าย)

รวม
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5. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน ร้อยละ เบกิจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (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)
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกูิล)

1 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการ เพิ่มประสิทธภิาพการบริหาร 25,000           ทต.ห้วยไคร้ กองสาธารณสุข -            25,000      
บริหารจัดการน้้าทิ้งจากบ่อขยะ จัดการน้้าทิ้งจากบ่อขยะ และส่ิงแวดล้อม

2 โครงการรณรงค์ลดขยะจาก  - รณรงค์ให้ความรู้และ 30,000           ทต.ห้วยไคร้ กองสาธารณสุข -            30,000      
ต้นทางคัดแยกกอ่นทิ้ง ประชาสัมพันธแ์กป่ระชาชน และส่ิงแวดล้อม

ในเขตเทศบาลเพื่อลดปริมาณ

ขยะจากต้นทางคัดแยกขยะ

กอ่นทิ้ง

  - จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

ในการคัดแยกขยะในชุมชน

ทุกชุมชน

5.2 แผนงานการเกษตร (งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและปา่ไม)้
1 โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช จัดท้าฐานข้อมูลพรรณไม้ และ 50,000           ทต.ห้วยไคร้ ส้านักปลัด -            50,000      

อนัเนื่องมาจากพระราชด้าริ รวบรวมพรรณไม้ตามแนวทาง เทศบาล

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ การด้าเนินงานจัดต้ังศูนยข์้อมูล

สยามบรมราชกมุารี ทรัพยากรท้องถิ่น

5.3 แผนงานเคหะและชุมชน (งานสวนสาธารณะ)
1 โครงการกอ่สร้างประตูเปิดปิด กอ่สร้างประตูเปิดปิดสวน 70,000           อา่งเกบ็น้้าขุนน้้า กองช่าง 5 100 69,759       241           

สวนสาธารณะ อา่งเกบ็น้้าขุนน้้า สาธารณะ อา่งเกบ็ขุนน้้าห้วยไคร้ ห้วยไคร้

ห้วยไคร้ จ้านวน 5 จุด

(โอนงบฯ คร้ังที่ 4/2564 ลว.8 ม.ค. 64)

(แผนฯ เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 1 พ.ศ.2564)

4 175,000      0 69,759       105,241     
โครงการ บาท บาท บาท

แบบ ผด.02
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลหว้ยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

รวม

โครงการ สถานที่ด าเนินการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2
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6. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
  
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน ร้อยละ เบกิจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (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 โครงการจัดท าจดหมายข่าว จัดท าจดหมายข่าวของเทศบาล 70,000           ทต.ห้วยไคร้ ส านักปลัดเทศบาล 22,000       48,000       
เทศบาลต าบลห้วยไคร้ ต าบลห้วยไคร้

(โอนงบฯ คร้ังที่ 3/2564 ลว. 4 ม.ค.64 = 20,000 บาท)

(แผนฯ เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 1 พ.ศ.2564)

2 โครงการจัดท ารายงานผลการ จัดท าส่ือส่ิงพิมพ์ รายงานผล 40,000           ทต.ห้วยไคร้ ส านักปลัดเทศบาล -            40,000       
ด าเนินงานประจ าปี การด าเนินงานประจ าปี

(โอนงบเพิ่ม คร้ังที่ 3/2564 ลว. 4 ม.ค.64 = 10,000 บาท)

(แผนฯ เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 1 พ.ศ.2564)

3 โครงการปรับปรุงและพัฒนา จัดท า/ปรับปรุงเวปไซต์เทศบาล 5,000             ทต.ห้วยไคร้ ส านักปลัดเทศบาล -            5,000         
เวบ็ไซต์เทศบาลต าบลห้วยไคร้ และเพื่อบริการประชาชนในการ

ใช้บริการอนิเตอร์เน็ตต าบล

4 โครงการจัดท าปฏิทินแผนการ จัดท าปฏิทินแผนการด าเนินงาน 50,000           ทต.ห้วยไคร้ ส านักปลัดเทศบาล 5 100 49,500       500            
ด าเนินงานประจ าปีของเทศบาล ประจ าปี

ต าบลห้วยไคร้

5 ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียม 50,000           ทต.ห้วยไคร้ ส านักปลัดเทศบาล 5 5,000         45,000       
ระหวา่งการรับเสด็จ ส่งเสด็จ การระหวา่งการรับเสด็จ ส่งเสด็จ

หรือเกีย่วเนื่องกบัการรับเสด็จ หรือเกีย่วเนื่องกบัการรับเสด็จ

ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย ์ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าจัด

พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ เตรียมสถานที่

6 โครงการจัดงานรัฐพิธ ีราชพิธี จัดกจิกรรมในวนัส าคัญและ 30,000           ทต.ห้วยไคร้ ส านักปลัดเทศบาล 5 19,785       10,215       
และกจิกรรมต่างๆ งานรัฐพิธ ีราชพิธต่ีางๆ

7 โครงการจัดกจิกรรมวนัส าคัญ จัดกจิกรรมเนื่องในโอกาส 30,000           ทต.ห้วยไคร้ ส านักปลัดเทศบาล -            30,000       
วนัส าคัญต่างๆ หรือตามที่

กระทรวงมหาดไทยก าหนด

ให้จัดกจิกรรม

แบบ ผด.02
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลหว้ยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4โครงการ สถานที่ด าเนินการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 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 ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (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. 2564

เทศบาลต าบลหว้ยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4โครงการ สถานที่ด าเนินการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2

8 โครงการปลูกจิตส านึกการปฏิบัติ อบรมให้ความรู้แกผู้่บริหาร 30,000           ทต.ห้วยไคร้ ส านักปลัดเทศบาล -            30,000       
งานตามหลักธรรมาภิบาล สมาชิกสภาเทศบาล และ

พนักงานเทศบาลต าบลห้วยไคร้

9 โครงการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อ จัดการฝึกอบรมให้กบัคณะ 20,000           ทต.ห้วยไคร้ ส านักปลัดเทศบาล -            20,000       
พัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงาน ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 

พนักงานเทศบาลและ

พนักงานจ้าง

10 โครงการรณรงค์การเลือกต้ัง เพื่อจัดกจิกรรมรณรงค์และ 20,000           ทต.ห้วยไคร้ ส านักปลัดเทศบาล -            20,000       
ประชาสัมพันธใ์ห้ประชาชน

ทราบถึงสิทธหิน้าที่การมีส่วนร่วม

ทางการเมืองในการเลือกต้ัง

11 โครงการเลือกต้ังนายกเทศมนตรี 1.เพื่อด าเนินการเลือกต้ังให้มี 183,300          ทต.ห้วยไคร้ ส านักปลัดเทศบาล 4,980         178,320      
และสมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและนายก

เทศมนตรีตามจ านวนและภายใน

ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด

2.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน

การปกครองตนเองตามระบอบ

ประชาธปิไตย

12 โครงการอบรมกฎหมายที่ควรรู้ จัดอบรมให้ความรู้เกีย่วกบั 30,000           ทต.ห้วยไคร้ ส านักปลัดเทศบาล -            30,000       
ส าหรับประชาชน และเจ้าหน้าที่ กฎหมายที่ควรรู้ให้กบัประชาชน

ของเทศบาลต าบลห้วยไคร้ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล

เจ้าหน้าที่ในสังกดัเทศบาลต าบล

ห้วยไคร้ 

13 โครงการออกหนังสือส าคัญ เพื่อส ารวจที่ดินสาธารณประโยชน์ 10,000           ทต.ห้วยไคร้ ส านักปลัดเทศบาล -            10,000       
ส าหรับที่หลวงในเขตเทศบาล ให้ทราบแนวเขตหรือขอบเขต

ต าบลห้วยไคร้ ปักหลักที่ดินป้องกนัการบุกรุก

และยติุข้อพิพาทต่างๆ
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6. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
  
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน ร้อยละ เบกิจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (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. 2564

เทศบาลต าบลหว้ยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4โครงการ สถานที่ด าเนินการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2

14 โครงการจัดต้ังศูนยป์ฏิบัติการร่วม อดุหนุนองค์การบริหารส่วน 50,000           สนง.ท้องถิ่น ส านักปลัดเทศบาล 5 100 50,000       -            
ในการช่วยเหลือประชาชนของ ต าบลห้วยไคร้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย อ าเภอแม่สาย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ ตามโครงการ

อ าเภอ (อ าเภอแม่สาย)

15 โครงการกจิกรรมประกอบพิธี อดุหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอ 5,000             อ าเภอแม่สาย ส านักปลัดเทศบาล -            5,000         
เฉลิมพระเกยีรติ เนื่องในโอกาส แม่สาย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม

วนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ โครงการ

พระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมล

ลักษณ พระบรมราชินี

16 โครงการจัดพิธเีนื่องในวนัคล้าย อดุหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอ 5,000             อ าเภอแม่สาย ส านักปลัดเทศบาล 5 -            5,000         
วนัพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จ แม่สาย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม

พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมิพล โครงการ

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

17 โครงการกจิกรรมพิธวีนัปิยมหาราช อดุหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอ 3,000             อ าเภอแม่สาย ส านักปลัดเทศบาล 5 100 3,000         -            
แม่สาย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม

โครงการ

18 โครงการจัดพิธเีนื่องในวนัคล้าย อดุหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอ 5,000             อ าเภอแม่สาย ส านักปลัดเทศบาล 5 100 5,000         -            
วนัสวรรคต พระบาทสมเด็จ แม่สาย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม

พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมิพล โครงการ

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

19 โครงการประกอบพิธเีนื่องใน อดุหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอ 10,000           อ าเภอแม่สาย ส านักปลัดเทศบาล -            10,000       
วโรกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา แม่สาย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร โครงการ

รามาธบิดีศรีสินทรมหาวชิรา

ลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ัว

20 โครงการประกอบพิธเีนื่องใน อดุหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอ 5,000             อ าเภอแม่สาย ส านักปลัดเทศบาล -            5,000         
วโรกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา แม่สาย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกต์ิิ พระบรม โครงการ

ราชินีนาถ พระบรมราชชนนี

พันปีหลวง



15

6. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
  
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน ร้อยละ เบกิจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (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. 2564

เทศบาลต าบลหว้ยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4โครงการ สถานที่ด าเนินการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2

21 โครงการประกอบพิธวีนัจักรี อดุหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอ 3,000             อ าเภอแม่สาย ส านักปลัดเทศบาล -            3,000         
แม่สาย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม

โครงการ

22 โครงการประกอบพิธวีนัฉัตรมงคล อดุหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอ 5,000             อ าเภอแม่สาย ส านักปลัดเทศบาล -            5,000         
แม่สาย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม

โครงการ

 6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน จัดกจิกรรมให้ความรู้เร่ืองการ 20,000           ทต.ห้วยไคร้ ส านักปลัดเทศบาล -            20,000       

การจัดท าแผนชุมชน จัดท าแผนชุมชน เพื่อจัดท า

และทบทวนแผนชุมชน

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)
1 โครงการประชาสัมพันธ์ ค่าจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 10,000           เขตรับผิดชอบของ กองคลัง 4 5 100 9,999.60     0.40           

การจัดเกบ็รายได้ เอกสาร แผ่นพับ และค่าใช้จ่าย ทต.ห้วยไคร้

อืน่ที่จ าเป็น

24 689,300      0 169,264.60    520,035.40    

โครงการ บาท บาท บาท

หมายเหตุ
1 หมายถึง เสนอขออนุมัติโครงการ (การเขียนโครงการ/การส ารวจฯ/การเขียนแบบ/การประมาณราคา ฯลฯ)
2 หมายถึง จัดซ้ือ/จัดจ้าง (ซ้ือวสัดุ/ท าสัญญา/ยืมเงิน)
3 หมายถึง ระหวา่งด าเนินการ
4 หมายถึง รายงานผลการด าเนินงาน (ส่งมอบงาน/ตรวจรับ)
5 หมายถึง ด าเนินการเบิกจ่าย (ระบุจ านวนเงินเบิกจ่าย)

รวม
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1. ประเภทครภุณัฑ์ส านักงาน
  

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน รอ้ยละ เบิกจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (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 แผนงานบรหิารงานทั่วไป

1 ชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม จัดซ้ือชั้นเหล็กเก็บแฟ้ม 4 ชั้น 5,500           ทต.หว้ยไคร้ กองคลัง -            5,500        
40 ช่อง จ านวน 1 ตู้

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

2 22,000        0 -            22,000      
โครงการ บาท บาท บาท

2. ประเภทครภุณัฑ์เกษตร
  

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน รอ้ยละ เบิกจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (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 แผนงานสาธารณสุข

1 เคร่ืองพ่นหมอกควัน จัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควัน 59,000         ทต.หว้ยไคร้ กองสาธารณสุข -            59,000      
จ านวน 1 เคร่ือง และส่ิงแวดล้อม

1 59,000        0 -            59,000      
โครงการ บาท บาท บาท

บัญชจี านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไมไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผด.03
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลห้วยไคร ้ อ าเภอแมส่าย  จังหวัดเชยีงราย

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

โครงการ สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

รวม

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2

โครงการ สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

รวม

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2
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3. ประเภทครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์
  

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน รอ้ยละ เบิกจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (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 แผนงานบรหิารงานทั่วไป

1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 44,000         ทต.หว้ยไคร้ กองคลัง 100 44,000       -           
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดง ส าหรับงานประมวลผล
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาด

ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน
(โอนงบฯ คร้ังที่ 1/2564 ลว.26 พ.ย.63) 2 เคร่ือง

ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ฉบบัเดือน พฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พ.ค.2563

2 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 5,000           ทต.หว้ยไคร้ กองคลัง 100 4,600        400           
ขนาด 800 VA จ านวน 2 เคร่ือง

(โอนงบฯ คร้ังที่ 1/2564 ลว.26 พ.ย.63) ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ฉบบัเดือน พฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พ.ค.2563

2 49,000        0 48,600       400           
โครงการ บาท บาท บาท

หมายเหตุ
1 หมายถึง เสนอขออนุมัติโครงการ (การเขียนโครงการ/การส ารวจฯ/การเขียนแบบ/การประมาณราคา ฯลฯ)
2 หมายถึง จัดซ้ือ/จัดจ้าง (ซ้ือวัสดุ/ท าสัญญา/ยืมเงิน)
3 หมายถึง ระหว่างด าเนินการ
4 หมายถึง รายงานผลการด าเนินงาน (ส่งมอบงาน/ตรวจรับ)
5 หมายถึง ด าเนินการเบกิจ่าย (ระบจุ านวนเงินเบกิจ่าย)

บัญชจี านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไมไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผด.03
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลห้วยไคร ้ อ าเภอแมส่าย  จังหวัดเชยีงราย

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

รวม

โครงการ สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2


