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สารจากนายกเทศมนตรีต�าบลห้วยไคร้

สารจากปลัดเทศบาลต�าบลห้วยไคร้

	 กราบสวัสดี	 พ่อแม่พ่ีน้องเทศบาลต�าบลห้วยไคร้ที่เคารพทุกท่าน	 เทศบาลต�าบล 
ห้วยไคร้	อ�าเภอแม่สายจงัหวดัเชียงราย	ภายใต้การบรหิารงานของกระผม(นายเสถยีร	กาโน)	
นายกเทศมนตรีต�าบลห้วยไคร้	 คณะผู้บริหาร	 สมาชิกสภา	 และพนักงานเทศบาลทุกคน 
ได้ด�าเนนิการตามภารกจิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	พฒันาเทศบาลต�าบลห้วยไคร้ด้วย
หัวใจหลักคือ	ประชาชนเป็นส�าคัญ	การบริหารงานที่ผ่านมาจึงเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง
เปิดโอกาสให้พ่อแม่	 พี่น้อง	 ชาวต�าบลห้วยไคร้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนา
เทศบาลต�าบลห้วยไคร้ไปพร้อมๆ	กนั	เพือ่แลกเปล่ียนประสบการณ์	ร่วมกนัเรียนรู	้ร่วมเสนอ
แนวความคิด	และแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยกัน	ดังนั้นการเปลี่ยนแปลง	และการพัฒนาของ
เทศบาลต�าบลห้วยไคร้ในปีที่ผ่านมาจึงเป็นการร่วมกัน	 ทุ่มเท	 เสียสละ	 โดยพวกเราชาว
เทศบาลต�าบลห้วยไคร้เพื่อพี่น้องเทศบาลต�าบลห้วยไคร้ของเราเอง	 ท�าให้เทศบาลห้วยไคร้
ของเราก้าวไปข้างหน้าอย่างมีความสุข
	 กระผมพร้อมคณะผู้บริหาร	สมาชิกสภา	และพนักงานเทศบาลต�าบลห้วยไคร้ทุกคน	
ขอให้ค�ามัน่ว่า	จะพยายามผลักดนัโครงการและกจิกรรมต่าง	ๆ 	เพือ่ตอบสนองความต้องการ
ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เทศบาลต�าบลห้วยไคร้ตามนโยบายที่ได้ให้ไว้	 โดยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล	ตอบสนองความต้องการของพี่น้อง	ประชาชน	รับฟังความคิดเห็นของทุกภาค
ส่วน	เพือ่น�ามาปรบัการพฒันาให้ครบทกุด้าน	ตามอ�านาจหน้าทีเ่พ่ือให้เกดิประโยชน์สขุ	และ
เกิดการการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเทศบาลต�าบลห้วยไคร้ต่อไป	ขอบคุณครับ

	 พี่น้องประชาชนเทศบาลต�าบลห้วยไคร้ที่รักทุกท่าน	กระผมว่าที่ร้อยตรีสมสิฎฎ์		ชาญชัย		
ปลดัเทศบาลต�าบลห้วยไคร้		และพีน้่อง	พนกังาน	ลกูจ้าง	เทศบาลต�าบลห้วยไคร้ทกุคนได้ตระหนกั
ถงึภารกจิ	หน้าท่ีของหน่วยงานในการให้บรกิารสาธารณะ	โดยยึดกรอบอ�านาจหน้าที	่ตามกฎหมาย	
ระเบียบ	และนโยบายของท่านนายกเทศมนตรีต�าบลห้วยไคร้	ท่านเสถียร	กาโน	โดยได้ร่วมมือกัน	
มุ่งมั่นและทุ่มเทการปฏิบัติหน้าท่ีภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนา	 “โครงสร้างพื้นฐานเพียบพร้อม	
น้อมน�าเศรษฐกจิพอเพียง	เคารพเสยีงประชาชน	สงัคมได้รบัการพฒันา”	การด�าเนนิการให้เทศบาล
ต�าบลห้วยไคร้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้นั้น	 จ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องได้รับความร่วมมือ	 ร่วมแรง		
ร่วมใจ		ร่วมคิด	ร่วมท�า	ได้ความรักและความสามัคคีจากพี่น้องประชาชนเทศบาลต�าบลห้วยไคร้	
	 กระผมในฐานะปลัดเทศบาลต�าบลห้วยไคร้	 พร้อมที่จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยผู้
บริหารในการ	 รับฟังความคิดเห็น	 ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานจากพี่น้อง
ประชาชนเทศบาลต�าบลห้วยไคร้ทุกท่าน	เพราะผู้ที่จะรับรู้ปัญหาและน�าเสนอปัญหาได้ดีที่สุดคือ
ประชาชนทีอ่ยูใ่นชุมชนเอง	วนันีก้ระผมและพนกังานเทศบาลต�าบลห้วยไคร้ทกุคนพร้อมทีจ่ะร่วม
มอื	ร่วมใจ	กบัพีน้่องประชาชนเทศบาลต�าบลห้วยไคร้	เพือ่ขบัเคลือ่นชมุชนให้เกดิการพัฒนา	อย่าง
เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป	ขอบคุณครับ

นายเสถียร		กาโน
นายกเทศมนตรีต�าบลห้วยไคร้

ว่าที่ร้อยตรีสมสิฎฎ์		ชาญชัย
ปลัดเทศบาลต�าบลห้วยไคร้



ผู้บริหารเทศบาลต�าบลห้วยไคร้

แถวบนจากซ้ายไปขวา
นายกัมพล		กุมภาพร	เลขานุการ	,	นายโหล		สีปินตา	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
แถวล่างจากซ้ายไปขวา
นายสมคิด		จันทาพูน	รองนายกเทศมนตรี	,	นายเสถียร		กาโน	นายกเทศมนตรี	นายอินปั๋น		วงค์สุวรรณ	รองนายกเทศมนตรี

สมาชิกสภาเทศบาลต�าบลห้วยไคร้

แถวบนจากซ้ายไปขวา
นายศักรินทร์	จันทาพูน	,	นายวิชาญ	ปิ่นทอง	,	นายสมบูรณ์	ทายะนา	,	นายอ�าพร	นันตะรัตน์	,	นายเฉลิมชัย	ออนตะไคร้
แถวล่างจากซ้ายไปขวา
นายบุญธรรม	บุญเรือง	,	นายชัยยนต์	ปัญญาเจริญ	,	นายสัมฤทธิ์	มะเสนา	,	นายอินจันทร์	เครือใจ	,	นายเรืองรัตน์	อารีย์

รายงานผลการด�าเนินงาน

1 เทศบาลต�าบลห้วยไคร้



หัวหน้าส่วนราชการ

แถวบนจากซ้ายไปขวา
นายฤทธิรงค์	โพธิขันธ์	ผู้อ�านวยการกองช่าง	,	นางสายรุ้ง	สุวรรณ์	ผู้อ�านวยการกองคลัง	,	นางสุภมาศ	จันทาพูน	
ผู้อ�านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	,	นายดล	วงค์สุรินทร์	หัวหน้าส�านักปลัดเทศบาล
แถวล่างจากซ้ายไปขวา
นางศุภาพิชฐ์	กุลทรสุริวงค์	รองปลัดเทศบาล	,	ว่าที่ร้อยตรีสมสิฎฎ์	ชาญชัย	ปลัดเทศบาล	
นางรัถยา	ธนัญชัย	ผู้อ�านวยการกองการศึกษา

ปลัดเทศบาล

จากซ้ายไปขวา
นางศุภาพิชฐ์	กุลทรสุริวงค์	รองปลัดเทศบาล	,	ว่าที่ร้อยตรีสมสิฎฎ์	ชาญชัย	ปลัดเทศบาล
นางสาวกาญจนา	ค�าปัน	นักวิชาการตรวจสอบภายใน

รายงานผลการด�าเนินงาน
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ส�านักปลัดเทศบาล

กองคลัง

แถวบนจากซ้ายไปขวา
นายพงค์พันธุ์	 พุทธิกา	 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ	 ,	 นายประชาบาล	 อาสายศ	 พนักงานจ้างเหมาบริการ	 ,	 นางพรนภา	 ใจผูก	 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้	 ,	นายมิ่งศิษฐ์	ทองธนณัฎฐภพ	เจ้าพนักงานพัสดุ	 ,	นางสาวสิรินุช	แก้วค�านนท์	พนักงานจ้าง
เหมาบริการ	,	นายมานิตย์	ไม้แสนช่าง	พนักงานทะเบียนทรัพย์สิน
แถวล่างจากซ้ายไปขวา
นางสาวภักนิกา	พรมยา	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	 ,	นางสาวมัญจนา	ตาด�า	 เจ้าพนักงานธุรการ	 ,	นางสายรุ้ง	สุวรรณ์	 
ผู้อ�านวยการกองคลัง	,	นางกิ่งดาว	ศรีศิริสิทธิกุล	นักวิชาการเงินและบัญชี

แถวบนจากซ้ายไปขวา
นางสวุราห์	จนัทรานนท์	ผูช่้วยเจ้าหน้าท่ีธรุการ	,	นางพรรณ	ีปินใจ	นักจดัการงานทะเบยีนและบตัร	,	นางสาวเปรมกมล	แสนวงค์ค�า	
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน	,	นายเกียรติศักดิ์	อารีย์	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ	,	นางสาวเกศินี	เนาว์ชมภู	นักจัดการงานทั่วไป
นางรัตติกาล	สุดใจ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	,	นางสาวนิรมล	มูลเมือง	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
แถวล่างจากซ้ายไปขวา
นายชศูกัดิ	์ค�าแปง	นติกิร	,	นายอนเุกยีรต	ิจนัทาพนู	หวัหน้าฝ่ายอ�านวยการ	,	นายดล	วงค์สรุนิทร์	หวัหน้าส�านกัปลดัเทศบาล	
นายพงค์พิสันต์	ประชุม	นักทรัพยากรบุคคล	,	นายชัยวุฒิ	เตชะฤทธิ์	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รายงานผลการด�าเนินงาน
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กองการศึกษา

กองช่าง

แถวบนจากซ้ายไปขวา
นายปรีชา	ออนตะไคร้	พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา	,	นางสาวจันทนา	ธิจันทร์เปียง	เจ้าพนักงานธุรการ
นายจีระศักดิ์	คักกันหา	ผู้ช่วยช่างโยธา	,	นายวัง	เขื่อนวัง	ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
แถวล่างจากซ้ายไปขวา
นายฤทธไิกร	มณีรัตน์	นายช่างโยธา	,	นายฤทธริงค์	โพธขัินธ์	ผูอ้�านวยการกองช่าง	,	นายอสิระพงค์	พกิลุ	หวัหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

แถวบนจากซ้ายไปขวา
นางสาวฉันทนี	 ชนะพันธ์	 พนักงานจ้างเหมาบริการ	 ,	 นางชฎาภรณ์	 พากเพียร	 ครู	 ,	 นางสุทิศา	 เชี่ยวสุวรรณ	 ผู้ดูแลเด็ก 
นางสาวประภาภรณ์	เขื่อนค�าแสน	พนักงานจ้างเหมาบริการ	,	นางสาวขวัญฤทัย	ขุลัง	พนักงานจ้างเหมาบริการ
แถวล่างจากซ้ายไปขวา
นางวิไลรัตน์	 ปัญญาทิพย์	 ครู	 ,	 นายศรีธน	 บุญรอม	 นักวิชาการศึกษา	 ,	 นางรัถยา	 ธนัญชัย	 ผู้อ�านวยการกองการศึกษา 
นางณัฐกานต์	ศิริวรวาท	เจ้าพนักงานธุรการ

งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

จากซ้ายไปขวา
นายดนยั	ศรคีาน	พนกังานขบัรถยนต์	(รถบรรทกุน�า้)	,	นายนมิติร	อนิสนุา	พนกังานดบัเพลงิ	,	นายจรญั	แก้วใจ	พนกังานดับเพลิง
นายชยัวฒุ	ิเตชะฤทธิ	์เจ้าพนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั	,	นายภวูนัย	จนัทาพนู	พนักงานดับเพลิง	,	นายสกิุจ	ชัยวงค์	
พนักงานขับรถยนต์	(รถดับเพลิง)

รายงานผลการด�าเนินงาน
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กองสาธารณสขุและสิง่แวดล้อม

พนักงานเก็บขยะ

แถวบนจากซ้ายไปขวา
นายสุค�า	ค�าอ้อย	พนักงานเก็บขยะ	,	นายชูชาติ	ราชหุ่น	พนักงานเก็บขยะ	,	นายสายชล	เป็งเขียว	พนักงานเก็บขยะ	
นายณรงค์เวศ	ใจยะ	ยามประจ�าบ่อขยะ	(กลางวัน)
แถวล่างจากซ้ายไปขวา
นายบญุศร	ีพรมล	ิพนกังานจ้างเหมาบรกิาร	(โรงฆ่าสตัว์)	,	นายทนงศกัดิ	์วงค์ชัยชนะ	พนกังานจ้างเหมาบรกิาร	(สสุาน)	
นายดวงค�า	แสนป้อ	พนักงานขับรถยนต์	(รถบรรทุกขยะ)	,	นายสุพจน์	แสนวงค์ค�า	พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาด
หนัก	(แบคโฮ)	,	นายดวงค�า	จันทาพูน	ยามประจ�าบ่อขยะ	(กลางคืน)

จากซ้ายไปขวา
นายณรงค์	 วงค์สุวรรณ	 พนักงานขับรถยนต์	 (รถแทรกเตอร์)	 ,	 นายภาณุมาศ	 งามหนองอ้อ	 สัตว์แพทย	์ 
นางสุภมาศ	จนัทาพนูผู้อ�านวยการกองสาธารณสขุและสิง่แวดล้อม	,	นางสาวกณกิาร์	นนัตะรตัน์	ผูช่้วยเจ้าหน้าทีธ่รุการ	
พ.จ.ท.อภิเชษฐ	ทบวัน	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

รายงานผลการด�าเนินงาน
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รายงานผลการด�าเนินงาน

6เทศบาลต�าบลห้วยไคร้

โครงสร้างการบริหารงาน
ปลัดเทศบาลต�าบลห้วยไคร้

ส�านักปลัดเทศบาล

-	งานทะเบียนราษฏร

-	งานนิติการ

-	งานป้องกันและบรรเทา

		สาธารณภัย

-	งานพัฒนาชุมชน

ฝ่ายอ�านวยการ

-	งานธุรการ

-	งานวิเคราะห์นโยบาย

			และแผน

-	งานการเจ้าหน้าที่

-	งานประชาสัมพันธ์

กองคลัง

-	งานธุรการ

-	งานการเงินและบัญชี

-	งานพัฒนารายได้

-	งานพัสดุและทรัพย์สิน

-	งานแผนที่ภาษีและ

		ทะเบียนทรัพย์สิน

กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม

-	งานธุรการ

-	งานสัตว์แพทย์

ฝ่ายบรหิารงานสาธารณสขุ

-	งานป้องกันและควบคุม

			โรคติดต่อ

-	งานสุขาภิบาลอนามัย

			และสิ่งแวดล้อม

-	งานก�าจัดขยะมูลฝอย

		และสิ่งปฏิกูล

รองปลัดเทศบาล

หน่วยตรวจสอบภายใน
- งานตรวจสอบภายใน

กองช่าง

ฝ่ายบริหารงานช่าง

- งานธุรการ

-	งานสาธารณูปโภค

-	งานจัดสถานที่และการ

		ไฟฟ้าสาธารณะ

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

		งานวิศวกรรม

		งานสถาปัตยกรรม

		งานผังเมือง

กองการศึกษา

- งานธุรการ

-	งานการศึกษาปฐมวัย

-	งานกีฬาและนันทนาการ

-	งานส่งเสรมิประเพณศีลิป

		วัฒนธรรม

สถิติประชากรและบ้านจากทะเบียนบ้าน
เทศบาลต�าบลห้วยไคร้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ตำ�บล / หมู่บ้�น

จำ�นวนประช�กร

จำ�นวนหลังค�เรือน

ช�ย หญิง รวม

ตำ�บลห้วยไคร้

ทะเบียนบ้�นกล�ง

หมู่ที่ 1 ห้วยไคร้หลวง

หมู่ที่ 2 ห้วยไคร้ใหม่

หมู่ที่ 6 ศ�ล�เชิงดอย

หมู่ที่ 7 ตล�ดห้วยไคร้

หมูุ่ที่ 10 ห้วยไคร้พัฒน�

หมู่ที่ 11 ห้วยไคร้เหนือ

2,446

60

412

528

289

504

326

327

2,845

74

439

634

335

598

397

364

5,291

134

851

1,166

624

1,102

723

691

2,405

3

395

605

307

501

284

310
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ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลต�าบลห้วยไคร้

ที่ตั้งและอาณาเขต
 เทศบาลต�าบลห้วยไคร้	ตัง้อยูพ่กิดั	NC	938407	โดยอยูบ่รเิวณตอนล่างของอ�าเภอแม่สาย	อยูต่ดิกบั
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
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สรุปโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) เฉพาะปี 2559 มาด�าเนินการตามแผน
โดยใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี หรือ เงินอุดหนุน หรือ เงินนอกงบประมาณ

ยุทธศาสตร์

โครงการที่บรรจุ

ในแผนพัฒนา

สามปี เฉพาะ

ปี 2559

โครงการตาม

แผนด�าเนินงาน

ประจ�าปี 2559

โครงการที่

ด�าเนินงานใน

ปีงบประมาณ

พ.ศ.2559

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 49 33 18

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 14 12 9

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและศิลป

                วัฒนธรรมท้องถิ่น

52 38 26

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต 35 31 17

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

                สิ่งแวดล้อม

13 10 10

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 32 26 21

รวมทั้งสิ้น 195 150 101

คิดเป็นร้อยละของโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี ประจ�าปี 2559 76.92 51.79

งบประมาณรายรับ - รายจ่าย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายรับ ประมาณการปี 2559 รายรับจริงปี 2559

ร�ยได้จัดเก็บ

   หมวดภ�ษีอ�ก�ร 1,028,000 1,404,884.35

   หมวดค่�ธรรมเนียม ค่�ปรับ และใบอนุญ�ต 402,000 486,730 -

   หมวดร�ยได้จ�กทรัพย์สิน 686,000 561,086.57

   หมวดร�ยได้เบิ็ตเตล็ด 402,000 130,047 -

ร�ยได้ที่รัฐบ�ลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

   หมวดภ�ษีจัดสรร 21,482,000 23,060,056.31

ร�ยได้ที่รัฐบ�ลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 13,500,000 10,329,147 -

รวม 37,500,000 35,971,951.23

รายจ่าย (ประเภท/หมวด) ประมาณการปี 2559 รายรับจริงปี 2559

   งบกล�ง               2,465,440 2,271,790.99

   ง�นบุคล�กร          12,780,382 11,748,755.23

   งบดำ�เนินก�ร           12,052,511 8,485,474,73

   งบลงทุน             7,970,300 7,616,272,35

   งบเงินร�ยจ่�ยอื่นๆ 15,000 11,000

   งบเงินอุดหนุน          2,216,367 2,135,428,09

   รวม                 37,500,000 32,268,721,31
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รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  มีดังน้ี

ล�าดับที่ โครงการ/กิจกรรม จ�านวนงบประมาณ

1. ก่อสร้�งร�งระบ�ยน้ำ� ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยบ้�นน�ยสิงห์คำ� หล้�ธิ  หมู่ที่ 1 223,000.00

2. ก่อสร้�งร�งระบ�ยน้ำ� ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอย 3/3 หมู่ที่ 1 247,000.00

3. ก่อสร้�งร�งระบ�ยน้ำ� ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอย 3/7 หมู่ที่ 2 377,000.00

4. ก่อสร้�งถนน ค.ส.ล. ซอย 3/8 หมู่ที่ 2 493,000.00

5. ขย�ยท่อระบ�ยน้ำ� ซอย 1 หมู่ที่ 2 (หลังโรงเรียนม�นิตวิทย�) 20,000.00

6. ก่อสร้�งร�งระบ�ยน้ำ� ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอย 9 หมู่ที่ 6 189,000.00

7. ปรับปรุงอ�ค�รเอนกประสงค์หมู่บ้�น หมู่ที่ 6 36,000.00

8. ก่อสร้�งร�งระบ�ยน้ำ� ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอย 2 หมู่ที่ 7 ข้�งคริสตจักรประช�กิตติสุข 634,000.00

9. ก่อสร้�งร�งระบ�ยน้ำ� ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอย 3  ฝั่งทิศตะวันออก ถนนห้วยไคร้-ป่�สักขว�ง หมู่ที่ 7 1,120,000.00

10. ก่อสร้�งร�งระบ�ยน้ำ� ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอย 3 หมู่ที่ 10 ฝั่งทิศตะวันตก 530,000.00

11. ว�งท่อระบ�ยน้ำ� ค.ส.ล. พร้อมผิวก�รจร�จร ค.ส.ล.  ซอย 5/7 หมู่ที่ 11 187,000.00

12. ปรับปรุงฝ�ย คสล. (ฝ�ยแดง) หมู่ที่ 11 6,000.00

13. ก่อสร้�งร�งระบ�ยน้ำ� ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอย 5/1 หมู่ที่ 11 444,000.00

14. ปรับปรุงเมรุและอ�ค�รอเนกประสงค์ในสุส�นเทศบ�ลตำ�บลห้วยไคร้ 160,000.00

15. พัฒน�ระบบจร�จรในเขตเทศบ�ล 60,000.00

16. ขย�ยเขตระบบประป�หมู่บ้�นในเขตเทศบ�ล 100,000.00

17. อุดหนุนก�รไฟฟ้�ส่วนภูมิภ�คส�ข�อำ�เภอแม่ฟ้�หลวง เพื่อขย�ยเขตไฟฟ้�และติดตั้งโคมไฟฟ้�ส�ธ�รณะ 100,000.00

18. อุดหนุนก�รประป�ส่วนภูมิภ�ค ส�ข�แม่ส�ย เพื่อขย�ยเขตระบบประป�ในเขตเทศบ�ลตำ�บลห้วยไคร้ 263,867.00

19. ปรับปรุงเสียงต�มส�ยเทศบ�ล 100,000.00

20. ตรวจสอบคุณภ�พน้ำ�สำ�หรับก�รอุปโภคบริโภค 20,000.00

21. อุดหนุน อบต. แม่ฟ้�หลวง เพื่อบำ�รุงรักษ�อ่�งเก็บน้ำ�ห้วยแม่ไร่ 20,000.00

22. โครงก�รขุดลอกอ่�งเก็บน้ำ�ขุนน้ำ�ห้วยไคร้ 945,000.00

23. ว�งท่อ คสล. พร้อมปรับระดับดินและ เทคอนกรีตพื้น ซอย 5/6 หมู่ที่ 11 150,000.00

24. ก่อสร้�งร�งระบ�ยน้ำ� คสล. ซอย 3  หมู่ที่ 7 ด้�นทิศตะวันออก ช่วงที่ 2 1,120,000.00

25. ก่อสร้�งถนน คสล. ซอย 1/4 หมู่ที่ 1 27,500.00

26. ก่อสร้�งถนน คสล. ซอยบ้�นน�ยสุพจน์ คุณยศยิ่ง หมู่ที่ 6 106,000.00

27. ก่อสร้�งถนน คสล. ซอยบ้�นน�ยหมวก ออนตะไคร้ หมู่ที่ 11 80,000.00

28. ก่อสร้�งท่อลอดเหลี่ยมพร้อมถนน คสล. ซอย 1 หมู่ที่ 7 333,000.00

29. ก่อสร้�งประป�หมู่บ้�นห้วยไคร้ใหม่ หมู่ที่ 2 850,000.00
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30. ว�งท่อประป�ภูเข� หมู่ที่ 6 36,500.00

31. โครงก�รปรับผิวก�ร จร�จรถนน ค.ส.ล. (Overlay ปรับผิวท�งเดิม) ซอย 7 หมู่ที่ 10 ถึงซอย 5 หมู่ที่ 1 1,435,000.00

32.

โครงก�รปรับผิวก�รจร�จรถนน คสล. (Overlay ปรับผิวท�งเดิม) ซอยท�งเข้�สุส�นเทศบ�ลตำ�บลห้วยไคร้ ถนนซอย 3 แยก

สุส�นเชื่อมถนนซอย 1 หมู่ที่ 2

779,000.00

33. โครงก�รก่อสร้�งร�งระบ�ยน้ำ� คสล. รูปตัวยู ซอย 3/1 หมู่ที่ 7 (ซอยศ�ล�อเนกประสงค์ หมู่ที่ 7) 377,000.00

35. โครงก�รส่งเสริมก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์ตัดเย็บจ�กผ้� 30,000.00

36. โครงก�รส่งเสริมอ�ชีพผู้สูงอ�ยุ 30,000.00

37. โครงก�รส่งเสริมอ�ชีพผู้พิก�ร 30,000.00

38. โครงก�รฝึกอบรมอ�ชีพง�นฝีมือ 30,000.00

39. โครงก�รฝึกอบรมก�รแปรรูปและถนอมอ�ห�ร 30,000.00

40. โครงก�รสนับสนุนก�รขับเคลื่อนแผนชุมชน 30,000.00

41. โครงก�รจัดเก็บข้อมูลเพื่อว�งแผนชุมชน 20,000.00

42. ส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิก�รชุมชน (โครงก�รต�มนโยบ�ยรัฐบ�ล) 20,000.00

43. โครงก�รแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง 80,000.00

44. โครงก�รส่งเสริมอ�ชีพก�รเลี้ยงไก่กระดูกดำ�พันธุ์พระร�ชท�น 50,000.00

45. อุดหนุนโรงเรียนบ้�นห้วยไคร้ โครงก�รน้อมนำ�เศรษฐกิจพอเพียงเสริมสร้�งทักษะอ�ชีพ 20,000.00

46. อ�ห�รเสริม(นม) โรงเรียนบ้�นห้วยไคร้ 717,600.00

47. อ�ห�รเสริม(นม) ศูนย์พัฒน�เด็กเล็กเทศบ�ลตำ�บลห้วยไคร้ 78,400.00

48. อ�ห�รกล�งวัน โรงเรียนบ้�นห้วยไคร้ 1,380,000.00

49. อ�ห�รกล�งวันศูนย์พัฒน�เด็กเล็กเทศบ�ลตำ�บลห้วยไคร้ 196,000.00

50. จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งช�ติ 20,000.00

51. เทิดทูนพระคุณแม่ 20,000.00

52. อบรมให้คว�มรู้ด้�นโภชน�ก�รและก�รเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยแก่ผู้ปกครอง 15,000.00

53. โครงก�รยิ้มสวยฟันใส 10,000.00

54. โครงก�รศูนย์เด็กเล็กน่�อยู่ 30,000.00

55. อบรมเสริมสร้�งคว�มรู้และพัฒน�ทักษะก�รปฏิบัติง�นของครูผู้ดูแลเด็ก 6,000.00

56.

จ้�งเหม�บริก�รแรงง�นร�ยบุคคลเพื่อช่วยเหลือก�รปฏิบัติง�นของศูนย์พัฒน�เด็กเล็กเทศบ�ลตำ�บลห้วยไคร้และโรงเรียนเทศบ�ล

ตำ�บลห้วยไคร้

500,700.00

57. โครงก�รหนูน้อยอ�เซียน 10,000.00

58. โครงก�รกิจกรรมวันสำ�คัญท�งศ�สน�และวัฒนธรรม 69,000.00

59. โครงก�รสนับสนุนค่�อ�ห�รกล�งวัน 220,000.00

60. โครงก�รอ�ห�รเสริมนม 114,400.00

61. โครงก�รพัฒน�ห้องสมุดโรงเรียน 100,000.00

 

ล�าดับที่ โครงการ/กิจกรรม จ�านวนงบประมาณ
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62. โครงก�รปรับปรุงหลักสูตรสถ�นศึกษ� 20,000.00

63. โครงก�รส่งเสริมคว�มเป็นเลิศด้�นกีฬ� 35,000.00

64. โครงก�รพัฒน�กิจกรรมดนตรีน�ฎศิลป์สำ�หรับเด็กปฐมวัย 20,000.00

65. โครงก�รโรงเรียนส่งเสริมสุขภ�พ 30,000.00

66. โครงก�รพัฒน�ครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ� 59,000.00

67. โครงก�รสนับสนุนค่�ใช้จ่�ยในก�รจัดก�รศึกษ�ตั้งแต่ระดับอนุบ�ลจนจบก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น 155,650.00

68. โครงก�รรณรงค์เพื่อป้องกันย�เสพติดในสถ�นศึกษ� 21,000.00

69. โครงก�รพัฒน�อ�ค�รสถ�นที่โรงเรียน 61,000.00

70. ค่�ใช้จ่�ยอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 16,800.00

71. โครงก�รจัดซื้อครุภัณฑ์ 506,400.00

72. อุดหนุนโรงเรียนบ้�นห้วยไคร้ โครงก�รส่งเสริมทักษะคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 30,000.00

73. โครงก�รจัดง�นรัฐพิธีต่�งๆ 60,000.00

74. โครงก�รอนุรักษ์ประเพณีเข้�พรรษ� 60,000.00

75. โครงก�รจัดง�นประเพณีลอยกระทง 100,000.00

76. โครงก�รฝึกอบรมสืบส�นประเพณีและภูมิปัญญ�ท้องถิ่น 80,000.00

77. โครงก�รฝึกอบรมปฏิบัติตนเพื่อรักษ�ศีล5 80,000.00

78. อุดหนุนวัดพระธ�ตุดอยตุง โครงก�รสืบส�นประเพณีนมัสก�รและสรงน้ำ�พระธ�ตุดอยตุง 20,000.00

79. อุดหนุนวัดพระธ�ตุดอยตุง โครงก�รธรรม-ย�ตร�เดินขึ้นบูช�พระธ�ตุดอยตุง 5,000.00

80. อุดหนุนสำ�นักง�นอำ�เภอแม่ส�ย โครงก�รจัดง�นรัฐพิธี ง�นศ�สน�วัฒนธรรมและง�นประเพณี 87,500.00

81. อุดหนุนกลุ่มพัฒน�สตรี จัดกิจกรรมวันแม่แห่งช�ติ 20,000.00

82. อุดหนุนโรงเรียนบ้�นห้วยไคร้ โครงก�รส่งเสริมพัฒน�ศิลปวัฒนธรรมไทย 20,000.00

83. ค่�เช่�เครื่องถ่�ยเอกส�ร 33,000.00

84. โครงก�รรณรงค์แก้ไขปัญห�โรคเอดส์เชิงบูรณ�ก�ร 20,000.00

85. โครงก�รอบรมเชิงปฏิบัติก�รอ�ห�รปลอดภัย 20,000.00

86. โครงก�รชีวิตปลอดภัยห่�งไกลโรคติดต่อ 20,000.00

87. โครงก�รควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 20,000.00

88. โครงก�รรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้� 20,000.00

89. สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภ�พเทศบ�ลตำ�บลห้วยไคร้ 150,000.00

90. อุดหนุน ศสมช. เพื่อพัฒน�ง�นส�ธ�รณสุขมูลฐ�น 90,000.00

91. สงเคร�ะห์เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ 144,000.00

92. ส่งเสริมคว�มรู้และพัฒน�คุณภ�พชีวิตผู้สูงอ�ยุ โครงก�รอบรมกฎหม�ยและสิทธิของผู้สูงอ�ยุ 50,000.00

 

ล�าดับที่ โครงการ/กิจกรรม จ�านวนงบประมาณ
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93. ส่งเสริมคว�มรู้และพัฒน�คุณภ�พชีวิตเด็กและเย�วชน โครงก�รอบรมกฎหม�ยและสิทธิเพื่อปกป้องคุ้มครองเด็ก 10,800.00

94. โครงก�รช่วยเหลือผู้ด้อยโอก�สท�งสังคม 50,000.00

95. โครงก�รสำ�รวจพื้นที่สร้�งสรรค์/พื้นที่อันตร�ย ต่อคว�มเข้มแข็งของสถ�บันครอบครัวในชุมชน 30,000.00

96. จัดกิจกรรมเพื่อคว�มปรองดองสม�นฉันท์ในท้องถิ่น 50,000.00

97. โครงก�รฝึกอบรมและศึกษ�ดูง�นเพื่อพัฒน�ศักยภ�พคณะกรรมก�รชุมชนและประช�คมเมืองเทศบ�ล 150,000.00

98.

อุดหนุนกิ่งก�ช�ดอำ�เภอแม่ส�ย โครงก�รช่วยเหลือร�ษฎรผู้ด้อยโอก�ส ผู้สูงอ�ยุ ผู้ประสบภัย ผู้พิก�ร คนดีศรีแม่ส�ย และ

สนับสนุนอ�ห�รของสมน�คุณในก�รรับบริจ�คโลหิตของกิ่งก�ช�ดอำ�เภอแม่ส�ย จังหวัดเชียงร�ย

10,000.00

99. อุดหนุนกลุ่มพัฒน�สตรีเทศบ�ล โครงก�รวันสตรีส�กล 20,000.00

100. ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุส�ธ�รณภัย 400,000.00

101. รณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศก�ลปีใหม่ 15,000.00

102. รณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศก�ลสงกร�นต์ 15,000.00

103. โครงก�รบริก�รก�รแพทย์ฉุกเฉินเทศบ�ลตำ�บลห้วยไคร้ 50,000.00

104. โครงก�รฝึกอบรมและรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ 20,000.00

105. ก�รแข่งขันกีฬ�ชุมชนสัมพันธ์เพื่อคว�มปรองดองสม�นฉันท์ 80,000.00

106. อุดหนุนคณะกรรมก�รกีฬ�จังหวัดเชียงร�ย โครงก�รส่งเสริม สนับสนุนและพัฒน�กีฬ�จังหวัดเชียงร�ย 10,000.00

107. อุดหนุนโรงเรียนบ้�น ห้วยไคร้ โครงก�รส่งเสริมก�รกีฬ� 30,000.00

108. อุดหนุนสำ�นักง�นอำ�เภอแม่ส�ย โครงก�รแข่งขันกีฬ�ฟุตบอลประเพณี (พรหมมห�ร�ชคัพ) 10,000.00

109. โครงก�รฝึกอบรมภ�ษ�ต่�งประเทศ 30,000.00

110. โครงก�รฝึกอบรมลูกเสือช�วบ้�น 60,000.00

111. ก�รป้องกันและแก้ไขปัญห�ย�เสพติดจังหวัดเชียงร�ย 10,000.00

112.

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติก�รป้องกันและปร�บปร�มย�เสพติดอำ�เภอแม่ส�ย (ศป.ปส.อ.แม่ส�ย) โครงก�รบริห�รจัดก�รแบบบูรณ�ก�ร 

ศูนย์ปฏิบัติก�รพลังแผ่นดินเอ�ชนะย�เสพติด อำ�เภอแม่ส�ย จังหวัดเชียงร�ย

10,000.00

113. โครงก�รป้องกันและแก้ไขปัญห�ย�เสพติดของ ศป.ปส.เทศบ�ลตำ�บลห้วยไคร้ 30,000.00

114. อุดหนุนโรงเรียนบ้�นห้วยไคร้ โครงก�รป้องกันและแก้ไขปัญห�สิ่งเสพติด 20,000.00

115. ดูแลภูมิทัศน์สวนส�ธ�รณะและบริเวณเก�ะกล�งของเทศบ�ลตำ�บลห้วยไคร้ 500,000.00

116. จ้�งเหม�บริก�รแรงง�นร�ยบุคคลเพื่อรักษ�คว�มปลอดภัย โครงก�รจัดก�รขยะของเทศบ�ล 65,700.00

117. โครงก�รปรับปรุงระบบก�รจัดก�รขยะมูลฝอย เทศบ�ลตำ�บลห้วยไคร้ 80,000.00

118. โครงก�รเพิ่มประสิทธิภ�พก�รบริห�รจัดก�รน้ำ�ทิ้งจ�กบ่อขยะ 60,000.00

119. โครงก�รณรงค์ลดขยะจ�กต้นท�งคัดแยกก่อนทิ้ง 80,000.00

120. โครงก�รฝึกอบรมและซ้อมแผนก�รช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุส�ธ�รณภัย 50,000.00

121. ชุดเครื่องขย�ยเสียงติดตั้งรถขยะ 20,000.00

122. โครงก�รช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง 185,000.00

123. จ้�งเหม�บริก�รแรงง�นร�ยบุคคลเพื่อดูแลทำ�คว�มสะอ�ดอ�ค�รสำ�นักง�นเทศบ�ล 168,000.00

 

ล�าดับที่ โครงการ/กิจกรรม จ�านวนงบประมาณ



รายงานผลการด�าเนินงาน

13 เทศบาลต�าบลห้วยไคร้

124. พัฒนาเว็บไซต์เทศบาลตำาบลห้วยไคร้ www.huaykhrai.go.th 5,000.00

125. จ้างเหมาจัดทำาสื่อสิ่งพิมพ์ รายงานผลการดำาเนินงานประจำาปี 100,000.00

126. จ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของสำานักปลัดเทศบาล 192,000.00

127. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 20,000.00

128. โครงการอบรมกฎหมาย ที่ควรรู้สำาหรับประชาชน และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำาบลห้วยไคร้ 20,000.00

129. โครงการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงาน 40,000.00

130. โครงการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนสำาหรับพนักงานส่วนท้องถ่ินเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำาปี) 430,000.00

131. ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันท่ีเป็นกลางเพ่ือเป็นผู้ดำาเนินการสำารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาล (เงินรางวัลประจำาปี) 15,000.00

132. โครงการจัดทำาประกันภัยรถส่วนกลาง 50,000.00

133. โครงการออกเอกสารหนังสือสำาคัญสำาหรับที่หลวงในเขตเทศบาลตำาบลห้วยไคร้ 30,000.00

134. โครงการรณรงค์การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 50,000.00

135. ก่อสร้างประตูรั้วสำานักงานเทศบาล 80,000.00

136. ติดตั้งป้ายสำานักงานเทศบาลตำาบลห้วยไคร้ 80,000.00

137. โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำานักปลัดเทศบาล 163,700.00

138. โครงการจัดหาครุภัณฑ์กองคลัง 58,900.00

139. โครงการจัดหาครุภัณฑ์กองช่าง 363,500.00

140. โครงการจัดหาครุภัณฑ์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 58,500.00

141.
โครงการสร้างเสริมประสิทธิภาพการบริหารสถานที่กลางสำาหรับเป็นศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นอำาเภอแม่สาย และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำาเภอแม่สาย

50,000.00

142. จ้างเหมาบริการแรงงานรายบุคคลเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามอำานาจหน้าที่ของเทศบาล 324,000.00

143. โครงการมอบใบประกาศเกียรติคุณสำาหรับผู้มาชำาระภาษี 10,000.00

144. โครงการบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ในเขตเทศบาล 5,000.00

145. โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ 10,000.00

146. โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี ระยะที่ 2 700,000.00

147.
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการระหว่างการรับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระราชินี 
พระบรม- วงศานุวงศ์

10,700.00

148. โครงการปรับปรุงอาคารสำานักงานเทศบาล 80,000.00

ล�าดับที่ โครงการ/กิจกรรม จ�านวนงบประมาณ
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 การใช้จ่ายงบประมาณ
	 	เทศบาลต�าบลห้วยไคร้	มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด�าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ	
โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/	ลงนามในสัญญา	รวม	39	โครงการ	จ�านวนเงิน	11,307,745.06	บาท	มีการ
เบิกจ่ายงบประมาณ	 จ�านวน	 34	 โครงการ	 จ�านวนเงิน	 9,254,896.06	 ล้านบาท	 สามารถจ�าแนกตาม
ยุทธศาสตร์	ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ โครงการ
การก่อหนี้ผูกพัน/

ลงนามในสัญญา
โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 15 5,401,661.09 13 4,029,712.09

การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 4 98,445.00 4 98,445.00

การพฒันาการศึกษา และศิลปวฒันธรรมท้องถ่ิน 24 3,397,718.50 23 2,973,358.50

การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต 13 545,936.00 12 476,906.00

การอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 6 632,431.00 6 542,631.00

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 17 1,231,553.47 16 1,133,843.47

รวม 79 11,307,745.06 74 9,254,896.06



ประมวลภาพกิจกรรม

รายงานผลการด�าเนินงาน
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ประมวลภาพกิจกรรม

รายงานผลการด�าเนินงาน

16เทศบาลต�าบลห้วยไคร้



ตารางให้บริการเก็บขยะมุลฝอยของเทศบาลต�าบลห้วยไคร้
หมายเลขโทรศัทพ์ 053-763236 ต่อ 207 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

“มาร่วมมือกัน ช่วยกันลดปริมาณขยะจากต้นทางให้ได้มากที่สุด
เพื่ออนาคตของลูกหลานเราช้าวห้วยไคร้ “

วัน รายการเก็บขยะ หมายเหตุ

วันอาทิตย์ ขยะเปียก

วันจันทร์ ขยะแห้ง

วันอังคาร ขยะเปียก

วันพุธ ขยะแห้ง

วันพฤหัสบดี ขยะเปียก

- กิ่งไม้ (มัดและจัดเก็บไว้ ให้เรียบร้อย เตรียมคนงานขนขึ้นเอง)

(แจ้งเก็บได้ที่กองสาธารณสุุขและสิ่งแวดล้อม

เบอร์ โทร 053-763235 ต่อ 207)

ใช้รถเหลือง

วันศุกร์ ขยะแห้ง + ขยะอันตราย ใช้รถเหลือง

วันเสาร์ หยุด

ขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะอนัตราย
เป็นขยะที่ย่อยสลายได้
มีความขื้นมาก ส่งกลิ่น

เช่นเศษผักผลไม้ 
เปลือกไม้ ฯลฯ

เป็นขยะที่ย่อยสลายได้ยาก แยก
ย่อยได้ดังนี้

เป็นขยะที่มีอันตรายต่อ
สิ่งมีชีวิต และส่ิง

แวดล้อมเช่น หลอด
ฟลูออเรสเซนต์ 

ขวดยา ถ่ายไฟฉาย กระ
ป๋องสีสเปรย์ กระป๋อง

ยาฆ่าแมลง ภาชนะ
บรรจุสารอันตราย

ต่างๆ

ขยะทั่วไป

ขยะรีไซเคิล

เป็นขยะสลาย
ยากและไม่คุ้มค่าส�าหรับการน�ากลับมาใช้ประโยชน์
ใหม่ เช่น  ถุุงพลาสติกบรรจุผงช�กฟอก พลาสติก

ห่อลูกอม ซองบะหมี่กึ่งส�าเร็จรููป ถุงพลาสติก
เปื้อนเศษอาหาร โฟมเปื้อนเศษอาหาร ฟอล์ย

เปื้อนอาหารเป็นต้น

ขยะที่สามารถน�ามา
รีไซเคิลหรือขายได้ เช่น 
แก้ว กระดาษ พลาสติก 

โลหะ รายงานผลการด�าเนินงาน
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เทศบาลตำบลหวยไครเทศบาลตำบลหวยไคร
www.huaykhrai.go.th

ส�านักงานเทศบาลต�าบลห้วยไคร้

เลขที่ 395 หมู่ท่ี 2 ต�าบลห้วยไคร้ อ�าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57220

www.huaykhrai.go.th

ติดต่อประสานงาน

เทศบาลต�าบลห้วยไคร้      0-5376-3235

นายเสถียร  กาโน (นายกเทศมนตรี)   0-5376-3235 ต่อ 202

นายสมคิด  จันทาพูน (รองนายกเทศมนตรี)  0-5376-3235 ต่อ 203

นายอินปั๋น  วงค์สุวรรณ (รองนายกเทศมนตรี) 0-5376-3235 ต่อ 204

ส�านักปลัดเทศบาล      0-5376-3235 ต่อ 100

กองคลัง         0-5376-3235 ต่อ 103

กองช่าง         0-5376-3235 ต่อ 105

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    0-5376-3235 ต่อ 207

กองการศึกษา       0-5376-3235 ต่อ 208

โทรสาร         0-5376-3235 ต่อ 101

แจ้งเหตุแพลิงไหม้ในเขตเทศบาล    0-5376-3099


