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แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565  I หน้า 4]

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสรา้งโครงสรา้งพ้ืนฐาน)
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

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.
1 โครงการก่อสร้างถนน ก่อสร้างถนนคอนกรีต 235,000        ซอย 9 หมู่ที่ 11 กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 กวา้ง 3.5เมตร ยาว 120 เมตร
เชื่อมถนนโรงฆ่าสัตว์ หนา 0.15 เมตร  ตามแบบที่
หมู่ที่ 11 เทศบาลก าหนด

2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต 647,000        ซอย 2 หมู่ที่ 6 กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 กวา้ง 0.30 เมตร ยาว188 เมตร
ฝ่ังทิศตะวนตก หมู่ที่ 6 ลึก 0.40 เมตร  ตามแบบที่

เทศบาลก าหนด

3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต 400,000        ซอย 3/2 หมู่ที่ 11 กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3/2 กวา้ง 0.30 เมตร ยาว119 เมตร
หมู่ที่ 11 ลึก 0.40 เมตร  ตามแบบที่

เทศบาลก าหนด

4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต 227,000        ซอย 10/3 หมู่ที่ 10 กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10/3 กวา้ง 0.30 เมตร ยาว 68 เมตร
หมู่ที่ 10 ลึก 0.40 เมตร  ตามแบบที่

เทศบาลก าหนด

โครงการ สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวดัเชียงราย
1. ยุทธศาสตรด์้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  I หน้า ๕]

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสรา้งโครงสรา้งพ้ืนฐาน)
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

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.
โครงการ สถานที่ด าเนินการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวดัเชียงราย
1. ยุทธศาสตรด์้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต 380,000        ซอย 7 หมู่ที่ 7 กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 กวา้ง 0.30 เมตร ยาว 113 เมตร
เชื่อม ซอย 8 หมู่ที่ 7 ลึก 0.40 เมตร  ตามแบบที่

เทศบาลก าหนด

รวม 5 โครงการ 1,889,000 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565  I หน้า ๖]

   1.2 แผนงานการพาณชิย ์(งานกิจการประปา)
ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 จ้างเหมาตรวจสอบคุณภาพน ้า เพื่อจ้างเหมาตรวจสอบคุณภาพ 7,200           เขตเทศบาล กองช่าง

ส้าหรับการอปุโภค บริโภค น ้าส้าหรับการอปุโภค บริโภค ต้าบลห้วยไคร้

รวม 1 โครงการ 7,200           

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02

โครงการ สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลต าบลห้วยไคร ้ อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

1. ยทุธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน


























































