
ส�ำนักปลัดเทศบำล

แถวบนจากซ้ายไปขวา
นายพงค์พิสันต์ ประชุม นักทรัพยากรบุคคล , นายเกียรติศักด์ิ อารีย์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ , นายเขื่อน เขื่อนค�าแสน พนักงาน 
ขับรถยนต์ส่วนกลาง , นายดล วงค์สุรินทร์ หัวหน้าส�านักปลัดเทศบาล , นายอนุเกียรติ จันทาพูน หัวหน้าฝ่ายอ�านวยการ

แถวล่างจากซ้ายไปขวา
นางสุวราห์ จันทรานนท์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ , นางสาวเปรมกมล แสนวงค์ค�า เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน , นางสาวเกศินี เนาว์ชมภู  
นกัจดัการงานทัว่ไป , นายชศูกัดิ ์ค�าแปง นติกิร , นางสาวนิรมล มลูเมอืง ผูช่้วยเจ้าหน้าทีป่ระชาสมัพนัธ์ , นางรตัตกิาล สดุใจ นกัวเิคราะห์
นโยบายและแผน , นางพรรณี เรืองประเสริฐ นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

ปลัดเทศบำล ตรวจสอบภำยในรองปลัดเทศบำล

ว่าที่ร้อยตรีสมสิฎฎ์ ชาญชัย 
ปลัดเทศบาล 

นางศุภาพิชฐ์ กุลทรสุริวงค์ 
รองปลัดเทศบาล 

นางสาวกาญจนา ค�าปัน 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

1 เทศบาลต�าบลห้วยไคร้

รายงานผลการด�าเนินงาน



กองช่ำง

กองคลัง
แถวบนจากซ้ายไปขวา
นายมิ่งศิษฐ์ ทองธนณัฎฐภพ นักวิชาการพัสดุ , นางสาวมัญจนา ตาด�า เจ้าพนักงานธุรการ , นางกิ่งดาว ศรีศิริสิทธิกุล นักวิชาการเงินและ
บัญชี , นางสาวพรนภา ใจผูก ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

แถวล่างจากซ้ายไปขวา
นางสาววิชุดา สีปินตา พนักงานจ้างเหมาบริการ , นางสาวสิรินุช แก้วค�านนท์ พนักงานจ้างเหมาบริการ , นางสายรุ้ง สุวรรณ์ ผู้อ�านวย
การกองคลัง , นางสาวภักนิกา พรมยา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี , นายมานิตย์ ไม้แสนช่าง พนักงานทะเบียนทรัพย์สิน

จากซ้ายไปขวา
นายจีระศักดิ์ คักกันหา ผู้ช่วยช่างโยธา , นายวัง เขื่อนวัง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า , นายฤทธิไกร มณีรัตน์ นายช่างโยธา , นายฤทธิรงค์ โพธิขันธ์ 
ผู้อ�านวยการกองช่าง , นายอิสระพงค์ พิกุล หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง , นายปรีชา ออนตะไคร้ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาด
เบา , นางสาวจันทนา ธิจันทร์เปียง เจ้าพนักงานธุรการ

2
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กองกำรศึกษำ

กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม

แถวบนจากซ้ายไปขวา
นางสาวประภาภรณ์ เขื่อนค�าแสน พนักงานจ้างเหมาบริการ , นางสาวปิยพร ธิตะสาร พนักงานจ้างเหมาบริการ , นางจินตนา จันทาพูน 
พนักงานจ้างเหมาบริการ , นางสาวอภิญญา มะเสนา ผู้ดูแลเด็ก , นางสาววนัดดา ปัญญาทิพย์ พนักงานจ้างเหมาบริการ , นางณัฐกานต์ 
ศิริวรวาท เจ้าพนักงานธุรการ , นางสาวขวัญฤทัย ขุลัง พนักงานจ้างเหมาบริการ , นางสาวนงคราญ ค�าอ้อย พนักงานจ้างเหมาบริการ , 
นางสาวฉันทนี ชนะพันธ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ 

แถวล่างจากซ้ายไปขวา
นางสุทิศา เชี่ยวสุวรรณ ผู้ดูแลเด็ก , นายศรีธน บุญรอม นักวิชาการศึกษา , นายบุญเชิด ธนัญชัย ผู้อ�านวยการกองการศึกษา ,  
นางวิไลรัตน์ ปัญญาทิพย์ ครู , นางชฎาภรณ์ พากเพียร ครู

แถวบนจากซ้ายไปขวา
นายทะนงศักดิ์ วงค์ชัยชนะ พนักงานจ้างเหมาบริการ (ประจ�าสุสาน) , นายดวงค�า จันทาพูน พนักงานจ้างเหมาบริการ (ประจ�าโครงการ
จัดการขยะมูลฝอย) , นายสายชล เป็งเขียว พนักงานประจ�ารถบรรทุกขยะ

แถวกลางจากซ้ายไปขวา
นายชูชาติ ราชหุ่น พนักงานประจ�ารถบรรทุกขยะ , นายดวงค�า แสนป้อ พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกขยะ) , พ.จ.ท.อภิเชษฐ ทบวัน 
หวัหน้าฝ่ายบรหิารงานสาธารณสขุ , นายสพุจน์ แสนวงค์ค�า พนกังานขบัเครือ่งจกัรกลขนาดหนกั (แบคโฮ) , นายภาณมุาศ งามหนองอ้อ 
สัตว์แพทย์

แถวล่างจากซ้ายไปขวา
นางสาวกณิการ์ นันตะรัตน์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ , นางสุภมาศ จันทาพูน ผู้อ�านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

3 เทศบาลต�าบลห้วยไคร้

รายงานผลการด�าเนินงาน



โครงสร้างการบริหารงาน

ปลัดเทศบาลต�าบลห้วยไคร้

สถิติประชำกรและบ้ำนจำกทะเบียนบ้ำนแยกรำยพื้นที่ ระดับต�ำบล

ข้อมูลของ ต�ำบลห้วยไคร้ ท้องถิ่นเทศบำลต�ำบลห้วยไคร้ ของเดือนกุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

   ส�านักปลัดเทศบาล
- งานทะเบียนราษฏร
- งานนิติการ
- งานป้องกันและบรรเทา
  สาธารณภัย
- งานพัฒนาชุมชน
- งานวิเคราะห์นโยบาย
   และแผน
     ฝ่ายอ�านวยการ
- งานธุรการ
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานประชาสัมพันธ์

         กองคลัง
- งานธุรการ
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัฒนารายได้
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
- งานแผนที่ภาษีและ
  ทะเบียนทรัพย์สิน

   กองสาธารณสุขและ
       สิ่งแวดล้อม
- งานธุรการ
- งานสัตว์แพทย์
ฝ่ายบรหิารงานสาธารณสขุ
- งานป้องกันและควบคุม
   โรคติดต่อ
- งานสุขาภิบาลอนามัย
   และสิ่งแวดล้อม
- งานก�าจัดขยะมูลฝอย
  และสิ่งปฏิกูล

กองช่าง
ฝ่ายบริหารงานช่าง

- งานธุรการ
- งานสาธารณูปโภค
- งานจัดสถานที่และการ
  ไฟฟ้าสาธารณะ
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
  งานวิศวกรรม
  งานสถาปัตยกรรม
  งานผังเมือง

กองการศึกษา
- งานธุรการ
- งานการศึกษาปฐมวัย
- งานกีฬาและนันทนาการ
- งานส่งเสรมิประเพณศีลิป
  วัฒนธรรม

ต�ำบล/แขวง

จ�ำนวนประชำกร

จ�ำนวน(หลงั)

ชำย หญิง รวม

ตำ�บลห้วยไคร้ 2,432 2,816 5,248 2,452

หมู่ที่ 0 ห้วยไคร้ (ทะเบียนบ้�นกล�ง) 58 73 131 2

หมู่ที่ 1 ห้วยไคร้หลวง 404 426 830 395

หมู่ที่ 2 ห้วยไคร้ใหม่ 535 619 1,154 621

หมู่ที่ 6 ศ�ล�เชิงดอย 292 357 649 321

หมู่ที่ 7 ตล�ดห้วยไคร้ 494 582 1,076 505

หมู่ที่ 10 ห้วยไคร้พัฒน� 323 401 724 292

หมู่ที่ 11 ห้วยไคร้เหนือ 326 358 684 316
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ข้อมูลทั่วไปของเทศบำลต�ำบลห้วยไคร้

ที่ตั้งและอำณำเขต

 เทศบาลต�าบลห้วยไคร้ ตัง้อยูพ่กิดั NC 938407 โดยอยูบ่รเิวณตอนล่างของอ�าเภอแม่สาย อยูติ่ดกบั
ล�าน�้าแม่ไร่ มีพื้นที่ประมาณ 4.02 ตารางกิโลเมตร หรือพื้นที่ประมาณ 2,500 ไร่ (คิดเป็นร้อยละ 1.40 
ของพื้นที่อ�าเภอแม่สาย) ได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2528 ตาม
ราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 103 ตอนที่ 39 หน้าที่ 1020 ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลต�าบล 
ตามพระราชบญัญติัเปล่ียนแปลงฐานะสุขาภบิาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ประกาศในราชกจิจานเุบกษา
เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก. วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542
 มีเขตพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุม 6 หมู่บ้าน จาก 11 หมู่บ้านในต�าบลห้วยไคร้ ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้าน
ห้วยไคร้หลวง หมู่ที่ 2 บ้านห้วยไคร้ใหม่ หมู่ที่ 6 บ้านศาลาเชิงดอย หมู่ที่ 7 บ้านตลาดห้วยไคร้ หมู่ที่ 10 
บ้านห้วยไคร้พัฒนา และหมู่ที่ 11 บ้านห้วยไคร้เหนือ เทศบาลต�าบลห้วยไคร้เป็นชุมชนที่เกิดขึ้น บน
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 110 (เชียงราย - แม่สาย) เนื่องจากเป็นชุมทางรถยนต์ ซึ่งเป็นทางแยกเข้า
ทางหลวงจงัหวดัหมายเลข 1149 (ห้วยไคร้ - พระธาตดุอยตงุ) ซึง่เป็นทางเข้าแหล่งท่องเทีย่วท่ีส�าคญัของ
จังหวัดเชียงราย

อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ  ติดต่อกับบ้านสันต้นปุย หมู่ที่ 5 ต�าบลห้วยไคร้ อ�าเภอแม่สาย
ทิศใต้  ติดต่อกับบ้านสันกอง หมู่ที่ 2 ต�าบลแม่ไร่ อ�าเภอแม่จัน
ทิศตะวันออก ติดต่อกับบ้านสันยาว หมู่ที่ 3 ต�าบลห้วยไคร้ อ�าเภอแม่สาย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตป่าสงวนแห่งชาติดอยนางนอน

วิสัยทัศน์
ห้วยไคร้น่าอยู่  คนมีสุข  สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รายงานผลการด�าเนินงาน

5 เทศบาลต�าบลห้วยไคร้



สรุปโครงกำรที่ได้ด�ำเนินกำรในปี 2561

งบประมำณรำยรับ - รำยจ่ำย ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

รำยรับ ประมำณกำรปี 2561 รำยรับจริงปี 2561

ร�ยได้จัดเก็บ 

   หมวดภ�ษีอ�ก�ร 1,378,000.00 1,588,726.75

   หมวดค่�ธรรมเนียม ค่�ปรับ และใบอนุญ�ต 456,000.00 384,962.00

   หมวดร�ยได้จ�กทรัพย์สิน 550,000.00 254,924.28

   หมวดร�ยได้เบิ็ตเตล็ด 111,000.00 119,342.78

ร�ยได้ที่รัฐบ�ลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

   หมวดภ�ษีจัดสรร 22,960,000.00 15,970,673.07

ร�ยได้ที่รัฐบ�ลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 18,000,000.00 15,425,220.00

รวม 43,455,000.00 33,743,848.88

ยุทธศำสตร์

โครงกำรที่บรรจุ

ในแผนพัฒนำ 4 ปี

ปี 2561

โครงกำรตำม

แผนกำรด�ำเนินงำน

ปี 2561

โครงกำรที่

ด�ำเนินงำนแล้วเสร็จ

ปี 2561

1.ยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�น 59 24 18

2.ยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�เศรษฐกิจและก�รท่องเที่ยว 7 2 2

3.ยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ก�รศึกษ� 56 35 30

4.ยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิต 50 36 32

5.ยุทธศ�สตร์ก�รจัดก�รทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม 16 10 7

6.ยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ด้�นก�รเมืองก�รบริห�ร 37 33 23

รวมทั้งสิ้น 225 140 112

คิดเป็นร้อยละของโครงก�รที่บรรจุในแผนพัฒน� 62.22 49.77

รำยจ่ำย (ประเภท/หมวด) ประมำณกำรปี 2561 รำยรับจริงปี 2561

   งบกล�ง               10,185,200.00 9,490,308.45

   ง�นบุคล�กร         16,246,300.00 12,775,660

   งบดำ�เนินก�ร       10,790,250.00 9,019,950.98

   งบลงทุน             4,428,250.00 1,427,435

   งบเงินร�ยจ่�ยอื่นๆ 1,790,000.00 1,877,920

   รวม            43,455,000.00 34,591,274.43
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โครงกำร/กิจกรรมท่ีด�ำเนินกำรแล้วเสร็จประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

เทศบำลต�ำบลห้วยไคร้

ล�ำดับ โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน

1 โครงการก่อสร้างรางระบายน�้า ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอย 3/1 หมู่ที่ 2 (ฝั่งทิศตะวันตก) 171,000

2 โครงการก่อสร้างรางระบายน�า้ ค.ส.ล. รูปตวัย ูซอย 1 หมู่ที ่2 ฝ่ังทิศเหนอื (จากส่ีแยกถงึข้างร้านส้มต�า) 205,500

3 โครงการก่อสร้างรางระบายน�า้ ค.ส.ล. รูปตัวยซูอย 3/11 หมูท่ี ่2 ฝ่ังทศิใต้ (หน้าบ้านนายยก ยอดแก้ว) 406,000

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายพงษ์ศักดิ์ หมู่ที่ 6 215,000

5 โครงการก่อสร้างรางระบายน�้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 ฝั่งทิศตะวันตก หมู่ที่ 7 156,000

6 โครงการก่อสร้างขยายผวิการจราจรคอนกรตีเสรมิเหลก็ ซอย 2 หมู่ที ่6 (ฝ่ังทศิตะวนัออก หมู่ที ่10) 40,500

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ ซอย 10 ท้ายซอย หมู่ที ่10 (หน้าโรงเรยีนเฟ่ืองฟ้าวทิยา) 220,500

8 โครงการก่อสร้างรางระบายน�้า ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอย 5/10 เชื่อมซอย 5/6 หมู่ที่ 11 83,000

9 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านในเขตเทศบาลต�าบลห้วยไคร้ 42,000

10 ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพน�้าส�าหรับการอุปโภค-บริโภค 4,800

11 โครงการอบรมคณะกรรมการประปาหมู่บ้าน 43,015

12 โครงการบ�ารุงรักษาอ่างเก็บน�้าห้วยแม่ไร่ หมู่ที่ 18 ต�าบลแม่ฟ้าหลวง 20,000

13 โครงการก่อสร้างรางระบายน�้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5/3 (ด้านทิศเหนือ) หมู่ที่ 1 584,000

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3/11 (ท้ายซอย) หมู่ที่ 2 86,000

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อมรางระบายน�า้ ซอย 1/2 เชือ่มซอย 1/1หมูท่ี ่7 (หลงัไปรษณย์ี) 268,500

16 โครงการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (overlay) ซอย 1 หมู่ที่ 2 เชื่อม ซอย 3 หมู่ที่ 10 1,120,000

17 โครงการก่อสร้างรางระบายน�้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 เชื่อมซอย 4 หมู่ที่ 11 469,000

18 โครงการก่อสร้างรางระบายน�้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3/2 หมู่ที่ 2 325,000

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

19 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอาชีพเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 29,940

20 โครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด�าริ 34,020

21 อาหารเสริม(นม) โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 552,068

22 อาหารเสรมิ(นม) ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กเทศบาลต�าบลห้วยไคร้ 71,408

23 โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันส�าหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1,314,920

รายงานผลการด�าเนินงาน

7 เทศบาลต�าบลห้วยไคร้



ล�ำดับ โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ

24 อาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบลห้วยไคร้ 214,220

25 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้เด็ก 18,646

26 โครงการจ้างเหมาบริการแรงงานรายบุคคลเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต�าบลห้วยไคร้

477,000

27 ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) 85,000

28 โครงการจ้างเหมาบริการแรงงานรายบุคคลเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของโรงเรียน
เทศบาลต�าบลห้วยไคร้

356,064

29 ค่าเช่าทรัพย์สินเครื่องถ่ายเอกสารโรงเรียนเทศบาล 26,400

30 จัดหาวัสดุการเกษตร 19,995

31 โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาล 183,600

32 โครงการอาหารเสริมนม 74,738

33 โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 100,000

34 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา 20,000

35 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา 29,250

36 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนบุาลจนจบการ ศึกษาขัน้พืน้ฐาน 141,500

37 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 16,800

38 จัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว 39,995

39 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 21,000

40 โครงการอนุรักษ์ประเพณีเข้าพรรษา 18,090

41 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 79,600

42 โครงการฝึกอบรมสืบสานประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 20,000

43 โครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสรงน�้าพระธาตุดอยตุง 30,000

44 โครงการจัดงานรัฐพิธี งานศาสนาวัฒนธรรมและงานประเพณี 48,000

45 โครงการส่งเสริมทักษะคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 30,000

46 โครงการส่งเสริมทักษะทางด้านดนตรีสากล/วงโยธวาทิต 50,000

47 โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะ ICT 20,000

48 โครงการฝึกอบรมปฏิบัติตนเพื่อรักษาศีล 5 20,000
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รายงานผลการด�าเนินงาน

เทศบาลต�าบลห้วยไคร้



ล�ำดับ โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ

49 โครงการจ้างเหมาแรงงานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานด้านการศึกษา 80,700

50 โครงการเผยแพร่สนับสนุนประชาสัมพันธ์ประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม 
ชาติพันธุ์ เทศบาลต�าบลห้วยไคร้

45,000

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

51 โครงการพัฒนาระบบจราจรในเขตเทศบาล 38,734

52 โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 9,563

53 โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ 9,360

54 โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 33,380

55 โครงการจ้างเหมาบริการแรงงานรายบุคคลเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานสุสานเทศบาล
ต�าบลห้วยไคร้

108,000

56 โครงการ "รักจริง รอไหว ใส่ใจป้องกัน" 8,600

57 โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 39,600

58 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

31,780

59 โครงการฝึกอบรมพฒันาคณุภาพชีวติผูส้งูอายุ 39,960

60 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 25,800

61 โครงการฝึกอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด 18,540

62 โครงการการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์เพื่อความปรองดองสมานฉันท์ 180,310

63 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน�้าโรงฆ่าสัตว์ 38,000

64 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน�้าทิ้งจากโรงฆ่าสัตว์ 28,600

65 สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต�าบลห้วยไคร้ 150,000

66 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,941,800

67 สงเคราะห์เบี้ยความพิการ 1,186,400

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

68 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ 184,500

69 ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุสาธารณภัย 31,738

70 โครงการส่งเสริมกีฬา 30,000

รายงานผลการด�าเนินงาน

9 เทศบาลต�าบลห้วยไคร้



ล�ำดับ โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ

71 โครงการจัดกิจกรรมสร้างพลังสตรีเพื่อเทิดทูนแม่ของแผ่นดิน 20,000

72 โครงการส่งเสริมให้ความรู้สตรีในเขตเทศบาลต�าบลห้วยไคร้ 20,000

73 โครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
อ�าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

10,000

74 โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2,433

75 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในสถานศึกษา ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 9,600

76 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องภัยจากไฟป่าและหมอกควัน 19,972

77 โครงการตรวจสายไฟฟ้าบ้านเรือนเสี่ยงการเกิดอัคคีภัย 10,000

78 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างอาชีพให้กลุ่มสตรีเทศบาล
ต�าบลห้วยไคร้

48,860

79 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 28,060

80 โครงการผ่าตัด-ท�าหมัน เพื่อลดจ�านวนสุนัขและแมวที่เป็นพาหะของโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข
และแมวที่ไม่มีเจ้าของในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

5,000

81 โครงการส�าหรับการด�าเนินงานตามแนวทางโครงการตามพระราชด�าริด้านสาธารณสุข แก่
คณะกรรมการหมู่บ้านเขตเทศบาลต�าบลห้วยไคร้

120,000

82 โครงการจดัหาวสัดเุคร่ืองแต่งกายอาสาสมคัรป้องกนัภัยฝ่ายพลเรอืน (อปพร.) เทศบาลต�าบลห้วยไคร้ 228,000

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

83 ดูแลภูมิทัศน์สวนสาธารณะและบริเวณเกาะกลางของเทศบาลต�าบลห้วยไคร้ 470,000

84 โครงการจ้างเหมาบริการแรงงานรายบุคคลเพื่อช่วยเหลือปฏิบัติงานโครงการจัดการขยะ
มูลฝอยเทศบาล

54,400

85 โครงการจ้างเหมาบริการแรงงานรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงานประจ�ารถเก็บขยะมูลฝอย 210,350

86 โครงการจ้างเหมาบริการแรงงานรายบุคคลเพื่อรักษาความปลอดภัยโครงการจัดการขยะ
มูลฝอยของเทศบาล

45,000

87 โครงการจ้างเหมาบริการแรงงานรายบุคคลเพื่อรักษาความปลอดภัย โครงการจัดการขยะ
ของเทศบาล

48,000

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

88 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน�้าทิ้งจากบ่อขยะ 18,600

89 โครงการลดขยะ ลดภาระของชุมชนห้วยไคร้ 20,000

10
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เทศบาลต�าบลห้วยไคร้



ล�ำดับ โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

90 โครงการจ้างเหมาบรกิารแรงงานรายบคุคลเพือ่ดแูลท�าความสะอาดอาคารส�านกังานเทศบาล 192,000

91 โครงการจ้างเหมาบรกิารแรงงานรายบคุคลเพือ่ช่วยเหลอืการปฏิบตังิานของส�านกัปลดัเทศบาล 96,000

92 ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการระหว่างการรับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ ส่ง
เสด็จ พระมหากษัตริย์พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์

26,765

93 โครงการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์เทศบาลต�าบลห้วยไคร้ 20,000

94 โครงการจัดท�ารายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี 25,000

95 โครงการจัดท�าปฏิทินแผนการด�าเนินงานประจ�าปีของเทศบาลต�าบลห้วยไคร้ 45,000

96 โครงการจัดท�าคู่มือส�าหรับประชาชน 20,000

97 โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบเสียงตามสายเทศบาล 25,320

98 โครงการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงาน 8,880

99 ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อเป็นผู้ด�าเนินการส�ารวจความพึงพอใจของผู้รับ
บริการของเทศบาล(เงินรางวัลประจ�าปี)

11,000

100 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 19,830

101 โครงการอบรมกฎหมายที่ควรรู้ส�าหรับประชาชน และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต�าบลห้วยไคร้ 19,980

102 โครงการออกเอกสารหนังสือส�าคัญส�าหรับที่หลวงในเขตเทศบาลต�าบลห้วยไคร้ 6,580

103 โครงการจ้างเหมาบรกิารแรงงานรายบคุคลเพือ่ช่วยเหลอืการปฏบัิตงิานตามอ�านาจหน้าทีข่องเทศบาล 188,466

104 โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ 10,000

105 โครงการจัดท�าจดหมายข่าวเทศบาลต�าบลห้วยไคร้ 49,500

106 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารส�านักงานเทศบาลต�าบลห้วยไคร้ 28,800

107 โครงการจัดกิจกรรมวันส�าคัญ 14,500

108 โครงการปลูกจิตส�านึกการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 19,330

109 โครงการอบรมส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท�าแผนชุมชน 5,640

110 โครงการจัดงานรัฐพิธี ราชพิธีและกิจกรรมต่างๆ 500

111 โครงการสนับสนุนการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์และเผาดอกไม้จันทน์ 90,000

112 โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นระดับอ�าเภอ (อ�าเภอแม่สาย)

50,000

 

รายงานผลการด�าเนินงาน

11 เทศบาลต�าบลห้วยไคร้



Activity ประมวลภำพกิจกรรม

12
รายงานผลการด�าเนินงาน

เทศบาลต�าบลห้วยไคร้



Activity ประมวลภำพกิจกรรม

13 เทศบาลต�าบลห้วยไคร้

รายงานผลการด�าเนินงาน



Activity ประมวลภำพกิจกรรม

14
รายงานผลการด�าเนินงาน

เทศบาลต�าบลห้วยไคร้


