




ว่าที่ ร.ต. สมสิฎฎ์  ชาญชัย
ปลัดเทศบาลต�าบลห้วยไคร้

นายเสถียร  กาโน
นายกเทศมนตรีต�าบลห้วยไคร้

เรียน...พี่น้องประชาชนชาวเทศบาลต�าบลห้วยไคร้ที่เคารพ
ทุกท่านเทศบาลต�าบลห้วยไคร้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมี
ความใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด มีหน้าที่ให้บริการประชาชนดูแล 
ความทุกข์สุขของประชาชนตั้งแต่การเกิดไปจนถึงการตาย ซึ่งในการ
พัฒนาบ้านเมืองนั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย ๆ ฝ่ายทั้งฝ่าย
บริหาร (นายกเทศมนตรี) ฝ่ายนิติบัญญัติ (สภาเทศบาล) และฝ่าย
ข้าราชการประจ�า และสิ่งที่ส�าคัญที่สุด คือ ความสมัครสมานสามัคคี 
ความร่วมมอืเป็นน�า้หนึง่ใจเดยีวกนัของพีน้่องประชาชนทกุคนในเขต
เทศบาลต�าบลห้วยไคร้ และได้ท�าหน้าทีใ่นการให้บรกิารประชาชนทกุ
ท่านภายใต้หลักธรรมาภิบาล และน้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดอืดร้อนและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนสร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน ซึ่งรายงานผลการด�าเนินงานเล่มน้ี
จะเป็นการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์กจิกรรม ข้อมลูข่าวสารต่าง ๆ  รวม
ถึงผลงานของเทศบาลต�าบลห้วยไคร้ที่ได้ท�ามาตลอดระยะเวลา 1 ปี

คณะผู้บรหิารและพนกังานทกุคนในเทศบาลต�าบลห้วยไคร้ มี
ความตัง้ใจในการท�างานเพ่ือท่ีจะช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  และยนิดท่ีีจะ
รบัฟังความคดิเหน็ของพีน้่องประชาชนชาวเทศบาลต�าบลห้วยไคร้ทุก
ท่าน เพื่อที่จะให้เทศบาลต�าบลห้วยไคร้ของเราพัฒนาไปในทิศทางที่
ดีและมีศักยภาพมากยิ่งขึ้นครับ ขอบคุณครับ

พี่น้องประชาชนเทศบาลต�าบลห้วยไคร้ที่รักทุกท่าน กระผม
ว่าที่ร้อยตรีสมสิฎฎ์  ชาญชัยปลัดเทศบาลต�าบลห้วยไคร้ และพี่น้อง 
พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลต�าบลห้วยไคร้ทุกคนได้ตระหนักถึงภารกิจ 
หน้าที่ของหน่วยงานในการให้บริการสาธารณะ โดยยิดกรอบอ�านาจ
หน้าที่ ตามกฏหมายระเบียบ และนโยบายของท่านนายกเทศมนตรี
ต�าบลห้วยไคร้ ท่านเสถียร กาโน โดยได้ร่วมมือกัน มุุ่งมั่นและทุ่มเท
การปฏิบัติหน้าที่ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนา ห้วยไคร้น่าอยู่  คนมีสุข  
ส่ิงแวดล ้อมยั่ งยืนบนพื้นฐานหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง  
การด�าเนนิการให้ได้เทศกาลต�าบลห้วยไคร้เกดิการพฒันาอย่างยัง่ยนื
ได้นั้น จ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วม
คดิ รวมท�า ได้ความรกัและความสามคัคจีากพีน้่องประชาชนเทศบาล
ต�าบลห้วยไคร้

กระผมในฐานะปลัดเทศบาลต�าบลห้วยไคร้ พร้อมที่จะเป็น
อกีช่องทางหนึง่ทีจ่ะช่วยผูบ้รหิารในการ รบัฟังความคิดเหน็ ข้อเสนอ
แนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานจากพี่น้องประชาชนเทศบาล
ต�าบลห้วยไคร้ทุกท่าน เพราะผู้ที่จะรับรู้ปัญหาและน�าเสนอปัญหาได้
ดีที่สุดคือ ประชาชนที่อยู่ในชุมชนเอง วันนี้กระผมและพนักงาน
เทศบาลต�าบลห้วยไคร้ทุกคนพร้อมที่จะร่วมมือ ร่วมใจ กับพี่น้อง
ประชาชนเทศบาลต�าบลห้วยไคร้ เพื่อขับเคลื่อนชุมชนให้เกิดการ
พัฒนา อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป ขอบคุณครับ

สารจากนายกเทศมนตรี
เทศบาลต�าบลห้วยไคร้

เทศบาลต�าบลห้วยไคร้

สารจากปลัด

1 เทศบาลต�าบลห้วยไคร้

รายงานผลการด�าเนินงาน



ผู้บริหารเทศบาลต�าบลห้วยไคร้

สมาชิกสภาเทศบาลต�าบลห้วยไคร้

นายเสถียร กาโน
นายกเทศมนตรี

นายสัมฤทธ์ิ มะเสนา
ประธานสภาเทศบาลต�าบลห้วยไคร้

นายเรืองรัตน์ อารีย์
รองประธานสภาเทศบาล

นายอ�าพร นันตะรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาล

นายศักรินทร์ จันทาพูน
สมาชิกสภาเทศบาล

นายวิชาญ ปิ่นทอง
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสมบูรณ์ ทายะนา
สมาชิกสภาเทศบาล

นายเฉลิมชัย ออนตะไคร้
สมาชิกสภาเทศบาล

นายอินจันทร์ เครือใจ
สมาชิกสภาเทศบาล

นายบุญธรรม บุญเรือง
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสมคิด จันทาพูน
รองนายกเทศมนตรี

นายก�าพล กุมภาพร
เลขานุการนายกเทศมนตรี

นายอินปั๋น วงค์สุวรรณ
รองนายกเทศมนตรี

นายโหล สีปินตา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

2
รายงานผลการด�าเนินงาน

เทศบาลต�าบลห้วยไคร้



ส�านักปลัดเทศบาล

นายดล วงค์สุรินทร์
หัวหน้าส�านักปลัดเทศบาล

นายอนุเกียรติ  จันทาพูน
หัวหน้าฝ่ายอ�านวยการ

นางพรรณี ปินใจ
นักจัดการงานทะเบียน
และบัตร ช�านาญการ

นายชัยวุฒิ เตชะฤทธิ์
เจ้าพนักงานป้องกันช�านาญงาน

นางทองศรี กุสาปัน
แม่บ้านประจ�าส�านักงาน

นายชูศักดิ์ ค�าแปง
นิติกรปฎิบัติการ

นายเขื่อน เขื่อนค�าแสน
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง 

(ลูกจ้างประจ�า)

นางสุวราห์ จันทรานนท์
คนงานทั่วไป

นายบุญธรรม วงค์ษา
นักการภารโรง

นายธนสาร  ชาวค�าเขต
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เทศบาล

นางรัตติกาล สุดใจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ช�านาญการ

นายสุกิจ ชัยวงค์
พนักงานขับรถยนต์ดับเพลิง 

(ลูกจ้างประจ�า)

นางกรรณิการ์ จันทาพูน
แม่บ้านประจ�าส�านักงาน

น.ส.เกศินี เนาว์ชมภู
นักจัดการงานทั่วไป ช�านาญการ

นายภูวนัย จันทาพูน
พนักงานดับเพลิง

นายเกียรติศักดิ์ อารีย์
คนงานทั่วไป

นายพงค์พิสันต์ ประชุม
นักทรัพยากรบุคคล ช�านาญการ

น.ส.เปรมกมล แสนวงค์ค�า
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 

ปฎิบัติงาน

นายนิมิตร อินสุนา
พนักงานดับเพลิง

นายอาทิตย์ แสนป้อ  
พนักงานดับเพลิง

นางสาวนิรมล มูลเมือง
คนงานทั่วไป

3 เทศบาลต�าบลห้วยไคร้

รายงานผลการด�าเนินงาน



กองคลัง

กองช่าง

นางสายรุ้ง สุวรรณ์
ผู้อ�านวยการกองคลัง

นายฤทธิรงค์ โพธิขันธ์
ผู้อ�านวยการกองช่าง

นายมิ่งศิษฐ์ ทองธนณัฎฐภพ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นายอิสระพงษ์ พิกุล
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นายสุทัศน์ เขื่อนวัง
คนงานทั่วไป

นายจีระศักดิ์  คักกันหา
ผู้ช่วยช่างโยธา

นายมานิตย์ ไม้แสนช่าง
คนงานทั่วไป

นางก่ิงดาว ศรีศริสิทิธิกลุ
นกัวชิาการเงนิและบญัชชี�านาญงาน

นายพงศ์พันธฺุ์ พุทธิกา
คนงานทั่วไป

นางสาววิชุดา สีปินตา
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวภักนิกา พรมยา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  

ช�านาญงาน

นายฤทธิไกร มณีรัตน์
นายช่างโยธาช�านาญงาน

นางสุภลักษณ์  จันทร์แก้ว
พนักงานจัดเก็บรายได้

ปฏิบัติงาน

นางสาวสิรินุช แก้วค�านนท์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวมัญจนา ตาด�า
เจ้าพนักงานธุรการช�านาญงาน

นางสาวจันทนา ธิจันทร์เปียง
เจ้าพนักงานธุรการช�านาญงาน

นายปรีชา ออนตะไคร้
พนักงานขับเครื่องกลขนาดเบา

นางสาวพรนภา ใจผูก
คนงานทั่วไป

4
รายงานผลการด�าเนินงาน

เทศบาลต�าบลห้วยไคร้



กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองการศึกษา

นางสุภมาศ จันทาพูน
ผู้อ�านวยการกองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม

นายดวงค�า แสนป้อ
พนักงานขับรถยนต์ บรรทุกขยะ 

(ลูกจ้างประจ�า)

นายชูชาติ ราชหุ่น
คนงานประจ�ารถขยะ

นายภาณุมาศ งามหนองอ้อ
สัตวแพทย์ช�านาญงาน

นางสาวกณิการ์ นันตะรัตน์
คนงานทั่วไป

นายเรวัติ จันทาพูน
พนักงานขับเครื่องกลขนาดเบา

พ.จ.ท. อภิเชษฐ ทบวัน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

นายณรงค์ วงค์สุวรรณ
พนักงานขับรถยนต์แทรกเตอร์ 

(ลูกจ้างประจ�า)

สายชล  เป็งเขียว  
คนงานประรถเก็บขยะ

นายบุญศรี พรมลิ
พนักงานจ้างเหมา

นายศรีธน บุญรอม
นักวิชาการศึกษาช�านาญการ

นางวิไลรัตน์ ปัญญาทิพย์
ครูช�านาญการ

นางสาวฉันทนี ชนะพันธ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวปิยะพร ฐิตะสาร
พี่เลี้ยงเด็ก

นางณัฐกานต์ ศิริวรวาท
เจ้าพนักงานธุรการช�านาญงาน

นางสาวอภิญญา มะเสนา
ผู้ช่วยครู

นางสาวมิ่งขวัญ จี่ปัน
ผู้ดูแลเด็ก

นายเสกสรรค์ หล้าหลวง
ยามรักษาการณ์

นางชฎาภรณ์ พากเพียร
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางจินตนา จันทาพูน
พี่เลี้ยงเด็ก

นายวิชัย นันท์ยอง
คนงานทั่วไป

นายสมศักดิ์ จันทาพูน
นักการภารโรง

นางนงค์คราญ ค�าอ้อย
แม่บ้าน

ว่าที่ ร.ต. สมสิฎฎ์  ชาญชัย
ปลัดเทศบาลฯ รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการกองการศึกษา

รายงานผลการด�าเนินงาน

5 เทศบาลต�าบลห้วยไคร้



โครงสร้างการบริหารงาน

ปลัดเทศบาลต�าบลห้วยไคร้

   ส�ำนักปลัดเทศบำล
- งานทะเบียนราษฏร
- งานนิติการ
- งานป้องกันและบรรเทา
  สาธารณภัย
- งานพัฒนาชุมชน
- งานวิเคราะห์นโยบาย
   และแผน
     ฝ่ำยอ�ำนวยกำร
- งานธุรการ
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานประชาสัมพันธ์

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

กองกำรศึกษำ
- งานธุรการ
- งานการศึกษาปฐมวัย
- งานกีฬาและนันทนาการ
- งานส่งเสรมิประเพณศีลิป
  วัฒนธรรม

ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลต�าบลห้วยไคร้

ที่ตั้งและอาณาเขต

 เทศบาลต�าบลห้วยไคร้ ตั้งอยู่พิกัด NC 938407 โดยอยู่บริเวณตอนล่างของอ�าเภอแม่สาย อยู่ติดกับล�าน�้าแม่ไร่ มีพื้นที่ประมาณ 
4.02 ตารางกิโลเมตร หรือพื้นที่ประมาณ 2,500 ไร่ (คิดเป็นร้อยละ 1.40 ของพื้นที่อ�าเภอแม่สาย) ได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวง
มหาดไทย ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2528 ตามราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 103 ตอนที่ 39 หน้าที่ 1020 ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาล
ต�าบล ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก. 
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542
 มีเขตพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุม 6 หมู่บ้าน จาก 11 หมู่บ้านในต�าบลห้วยไคร้ ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยไคร้หลวง หมู่ที่ 2 บ้านห้วย
ไคร้ใหม่ หมู่ที่ 6 บ้านศาลาเชิงดอย หมู่ที่ 7 บ้านตลาดห้วยไคร้ หมู่ที่ 10 บ้านห้วยไคร้พัฒนา และหมู่ที่ 11 บ้านห้วยไคร้เหนือ เทศบาล
ต�าบลห้วยไคร้เป็นชุมชนที่เกิดขึ้น บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 110 (เชียงราย - แม่สาย) เนื่องจากเป็นชุมทางรถยนต์ ซึ่งเป็นทางแยก
เข้าทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1149 (ห้วยไคร้ - พระธาตุดอยตุง) ซึ่งเป็นทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวที่ส�าคัญของจังหวัดเชียงราย

   กองสำธำรณสุขและ
       สิ่งแวดล้อม
- งานธุรการ
- งานสัตว์แพทย์
ฝ่ำยบริหำรงำนสำธำรณสุข
- งานป้องกันและควบคุม
   โรคติดต่อ
- งานสุขาภิบาลอนามัย
   และสิ่งแวดล้อม
- งานก�าจัดขยะมูลฝอย
  และสิ่งปฏิกูล

กองช่ำง
ฝ่ำยบริหำรงำนช่ำง

- งานธุรการ
- งานสาธารณูปโภค
- งานจัดสถานที่และการ
  ไฟฟ้าสาธารณะ
 ฝ่ำยแบบแผนและก่อสร้ำง
- งานวิศวกรรม
- งานสถาปัตยกรรม
- งานผังเมือง

6
รายงานผลการด�าเนินงาน

เทศบาลต�าบลห้วยไคร้



อำณำเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดต่อกับบ้ำนสันต้นปุย หมู่ที่ 5 ต�ำบลห้วยไคร้ อ�ำเภอแม่สำย
ทิศใต้   ติดต่อกับบ้ำนสันกอง หมู่ที่ 2 ต�ำบลแม่ไร่ อ�ำเภอแม่จัน
ทิศตะวันออก ติดต่อกับบ้ำนสันยำว หมู่ที่ 3 ต�ำบลห้วยไคร้ อ�ำเภอแม่สำย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตป่ำสงวนแห่งชำติดอยนำงนอน

วิสัยทัศน์
ห้วยไคร้น่ำอยู่  คนมีสุข  สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
บนพื้นฐำนหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

รายงานผลการด�าเนินงาน
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สรุปโครงการที่ได้ด�าเนินการในปี 2562

งบประมาณรายรับ - รายจ่าย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายรับ ประมาณการปี 2562 รายรับจริงปี 2562

รายได้จัดเก็บ 

   หมวดภาษีอาการ 1,608,000 1,770,176.95

   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 359,000 9,610,179.20

   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 515,000 494,425.51

   หมวดรายได้เบิ็ตเตล็ด 18,000 47,329

รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

   หมวดภาษีจัดสรร 23,100,000 25,678,570.44

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 18,000,000 19,101,543

ยุทธศาสตร์

โครงการที่บรรจุ

ในแผนพัฒนา 4 ปี

ปี 2562

โครงการตาม

แผนการด�าเนินงาน

ปี 2562

โครงการที่

ด�าเนินงานแล้วเสร็จ

ปี 2562

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 27 5 21

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 2 - -

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 56 41 36

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต - 31 28

5.ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 9 9 10

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 30 26 24

รวมทั้งสิ้น 210 145 119

รายจ่าย (ประเภท/หมวด) ประมาณการปี 2562 รายจ่ายจริงปี 2562

   งบกลาง               10,055,668 10,027,170.92

   งานบุคลากร         15,986,044 15,980,655.61

   งบดำาเนินการ       10,174,126 8,705,631.07

   งบลงทุน             4,873,332 1,637,730

   งบเงินรายจ่ายอื่นๆ 15,000 11,000
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ผลการด�าเนินงานโครงการพัฒนา ตามแผนการด�าเนินงาน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ล�ำดับ โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน

1 ค่าจ้างเหมาบริการงานส�ารวจออกแบบและควบคุมการก่อสร้างงานตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน

และงานเทคนิคต่างๆ

20,000

2 ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 20,000

3 โครงการก่อสร้างรางระบายน�้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5/2 หมู่ที่ 1 364,000

4 โครงการก่อสร้างรางระบายน�้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3/2 หมู่ที่ 1 189,000

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน�้า คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1.7/1 หมู่ที่ 1 207,000

6 โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2 (หนองป่าบอน) 410,000

7 โครงการก่อสร้างรางระบายน�้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3/10 หมู่ที่ 2 351,000

8 โครงการก่อสร้างลานกิจกรรมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 109,000

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายจ�านอง หมู่ที่ 2 72,000

10 โครงการก่อสร้างรางระบายน�้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 หมู่ที่ 6 305,000

11 โครงการก่อสร้างรางระบายน�้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 (ฝั่งทิศตะวันตก) หมู่ที่ 6 374,000

12 โครงการก่อสร้างรางระบายน�้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1/1 หมู่ที่ 6 286,000

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกซอย 9 หมู่ที่ 7 300,000

14 โครงการก่อสร้างรางระบายน�้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ที่ 7 (ฝั่งทิศเหนือ) 238,000

15 โครงการก่อสร้างรางระบายน�้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4/2 (ฝั่งทิศเหนือ) หมู่ที่ 7 322,000

16 โครงการก่อสร้างถนนพร้อมรางระบายน�้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7/1 หมู่ที่ 10 162,000

รายงานผลการด�าเนินงาน
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ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรศึกษำ

1 จ้างเหมาบริการแรงงานรายบุคคลเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของโรงเรียน ทต. ห้วยไคร้ 480,000

2 จ้างเหมาบริการแรงงานรายบุคคลเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบล
ห้วยไคร้

450,000

3 ค่าเช่าทรัพย์สิน 28,800

4 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้เด็ก   20,000

5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานศึกษา 10,000

6 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 31,000

7 โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาลต�าบลห้วยไคร้ 20,000

8 โครงการศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ 10,000

9 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา 20,000

10 โครงการสนบัสนนุค่าอาหารกลางวัน ร.ร.ทต.ห้วยไคร้ 172,000

11 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ร.ร.ทต.ห้วยไคร้ 20,000

17 โครงการก่อสร้างรางระบายน�้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 11 หมู่ที่ 10 152,000

18 โครงการปรับปรุงผิวการจราจรแอสฟัลท์ติก  คอนกรีต (OVERLAY) ซอย 11 หมู่ที่ 10 484,000

19 โครงการก่อสร้างรางระบายน�้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5/2 หมู่ที่ 11 278,000

20 โครงการก่อสร้างฝายน�้าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย 1 หมู่ที่ 11 78,500

21 โครงการก่อสร้างรางระบายน�้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5/9 หมู่ที่ 11 320,000

22 เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 127,220

23 โครงการบ�ารุงรักษาอ่างเก็บน�้าห้วยแม่ไร่ หมู่ที่ 18 ต�าบลแม่ฟ้าหลวง 2,000

24 ค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านในเขตเทศบาลต�าบลห้วยไคร้ 80,000

25 ค่าจ้างเหมาตรวจสอบคุณภาพน�้าส�าหรับการอุปโภคบริโภค 10,000
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22 ค่าอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบลห้วยไคร้ 74,731

23 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบลห้วยไคร้ 3,000,000

24 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนเทศบาลต�าบลห้วยไคร้ 402,000

25 เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 136,080

26 อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ - อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1,276,000

12 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน (ร.ร.ทต.ห้วยไคร้) 7,200

13 โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน (ร.ร.ทต.ห้วยไคร้) 100,000

14 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ร.ร.ทต.ห้วยไคร้)

122,025

15 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 21,000

16 อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบลห้วยไคร้ 193,900

17 ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) 66,300

18 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส�าหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (ศพด.) 39,550

19 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 20,000

20 ค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 611,268

21 โครงการอาหารเสริมนม ร.ร.ทต.ห้วยไคร้ 82,395

27 อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ – โครงการปลูกผักปักช�าตามแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริม
ทักษะอาชีพ

10,000

28 อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ - โครงการส่งเสริมทักษะทางด้านดนตรีสากล/โยธวาทิต 15,000
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29 อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ - โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะ ICT 5,000

30 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง   50,000

31 โครงการเผยแพร่สนับสนุนประชาสัมพันธ์ประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ชาติพันธุ์ 
เทศบาลต�าบลห้วยไคร้

40,000

32 โครงการฝึกอบรมสืบสานประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น   40,000

33 โครงการอนุรักษ์ประเพณีเข้าพรรษา 20,000

34 อุดหนุนอ�าเภอแม่สาย – โครงการจัดงานนมัสการและสรงน�้าพระธาตุดอยตุง 10,000

35 อุดหนุนอ�าเภอแม่สาย – โครงการจัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช

10,000

36 อุดหนุนอ�าเภอแม่สาย – โครงการพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี

3,500

37 อุดหนุนอ�าเภอแม่สาย – โครงการพิธีเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

3,500

38 อุดหนุนอ�าเภอแม่สาย – โครงการพิธีรดน�้าด�าหัว พ่อขุนเม็งรายมหาราช 5,000

39 อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ – โครงการส่งเสริมทักษะคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 20,000

40 อุดหนุนอ�าเภอแม่สาย – โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดเชียงราย 50,000

41 อุดหนุนส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย – โครงการสืบสานประเพณีนมัสการ
และสรงน�้า พระธาตุดอยตุง

30,000

42 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาลต�าบลห้วยไคร้ – โครงการสืบสานวัฒนธรรมและต�านานอาหารกลุ่ม
ชาติพันธุ์

20,000

ท�ำควำมสะอำดห้องเรียน อุปกรณ์กำรเรียน พื้นที่บริเวณโดยรอบ และของเล่น ภำยในโรงเรียนเทศบำลและศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
ทต.ห้วยไคร้ เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
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เทศบาลต�าบลห้วยไคร้



ล�ำดับ โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1 โครงการจ้างเหมาบริการแรงงานรายบุคคลเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

96,000

2 โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 5,000

3 โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 5,000

4 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในสถานศึกษา ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 10,000

5 โครงการรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน   5,000 

6 โครงการจ้างเหมาบริการแรงงานรายบุคคลเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานสุสานเทศบาลต�าบลห้วยไคร้ 108,000

7 โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ในสุสานเทศบาลต�าบลห้วยไคร้ 40,000

8 เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 1,600

9 โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก   50,000 

10 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

38,580

11 โครงการผ่าตดั-ท�าหมนั เพือ่ลดจ�านวนสนุขัและแมวทีเ่ป็นพาหะของโรคพิษสุนขับ้าในสุนขัและแมวทีไ่ม่มเีจ้าของ
ในพืน้ทีจั่งหวดัเชยีงราย

     5,000

12 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน – โครงการส�าหรับการด�าเนินงานตามพระราชด�าริด้านสาธารณสุขแก่
คณะกรรมการหมู่บ้านเขตเทศบาลต�าบลห้วยไคร้

120,000

13 ค่าจ้างเหมาบริการส�ารวจข้อมูลจ�านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า 
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

  7,716

14 โครงการช่วยเหลอืประชาชนด้านการป้องกนัและระงบัโรคติดต่อตามอ�านาจหน้าทีข่องเทศบาล 15,000

15 โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน PODD (ผ่อดีดี) 23,000

16 โครงการครอบครัวสัมพันธ์ 25,000

13 เทศบาลต�าบลห้วยไคร้

รายงานผลการด�าเนินงาน



22 โครงการฝึกอบรมและศกึษาดงูานเพ่ือพฒันาคณุภาพชวีติตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 390,000

23 โครงการวนัต่อต้านยาเสพติด 10,000

24 อุดหนุน ศปส.อ.แม่สาย – โครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ศูนย์ปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด
อ�าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

30,000

25 อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ – โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด 10,000

26 อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลต�าบลห้วยไคร้ – โครงการพัฒนาตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของครอบครัว

20,000

27 อุดหนุนอ�าเภอแม่สาย – โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอ�าเภอแม่สาย 
จังหวัดเชียงราย

20,000

28 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์เทศบาลต�าบลห้วยไคร้ 100,000

29 อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ – โครงการส่งเสริมกีฬา 30,000

30 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน�้าทิ้งจากโรงฆ่าสัตว์ 35,000

31 โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมบ่อบ�าบดัน�า้เสยีโรงฆ่าสตัว์เทศบาล บ่อ 2 ความยาวรอบบ่อ 90 เมตร 160,000

32 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลต�าบลห้วยไคร้ 70,000

33 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต�าบลห้วยไคร้ 130,000

34 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  6,375,700 

35 เบีย้ยังชพีผูพิ้การ  1,248,000 

36 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์   198,500 

37 ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุสาธารณภัย   842,000 

17 โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 15,000

18 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพจ่ายเบี้ยยังชีพ 3,000

19 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสวนสมุนไพร 2,000

20 โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 20,000

21 โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติเพื่อประยุกต์ใช้แนวพระราชด�าริในพื้นที่ที่มีปัญหาการค้าและการล�าเลียง
ยาเสพติดบริเวณชายแดนภาคเหนือ

30,390
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เทศบาลต�าบลห้วยไคร้



ล�ำดับ โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1 จ้างเหมาบริการดูแลความสะอาดตกแต่งต้นไม้ 480,000

2 วัสดุการเกษตร 15,000

3 โครงการปรับปรุงเกาะกลางเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 350,000

4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
(ขุนน�้าห้วยไคร้)

440,000

5 เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 17,600

6 จ้างเหมาบริการแรงงานรายบุคคลเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานโครงการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาล 54,000

7 จ้างเหมาบริการแรงงานรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงานประจ�ารถเก็บขยะมูลฝอย 219,100

8 จ้างเหมาบริการแรงงานรายบุคคลเพื่อรักษาความปลอดภัย โครงการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล
(กลางคืน)

  46,800

9 จ้างเหมาบริการแรงงานรายบุคคลเพื่อรักษาความปลอดภัย โครงการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล
(กลางวัน)

49,200

10 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน�้าทิ้งจากบ่อขยะ 25,000

11 อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ - โครงการลดขยะ ลดภาระของชุมชนห้วยไคร้   10,000

12 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ�าเภอแม่ฟ้าหลวง – โครงการสับเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าใน
โครงการจัดการขยะเทศบาล

120,420

13 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 5,000

15 เทศบาลต�าบลห้วยไคร้

รายงานผลการด�าเนินงาน



ล�ำดับ โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ

ด้านการเมืองการบริหาร

1 จ้างเหมาบริการแรงงานรายบุคคลเพื่อดูแลท�าความสะอาดอาคารส�านักงานเทศบาล 192,000

2 จ้างเหมาบริการแรงงานรายบุคคลเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของส�านักปลัดเทศบาล 192,000

3 โครงการรณรงค์การเลือกตั้ง 30,000

4 โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล 200,000

5 ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการระหว่างการรับเสด็จ   ส่งเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จ 
พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์

  40,000 

6 โครงการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์เทศบาลต�าบลห้วยไคร้   5,000 

7 โครงการจัดท�ารายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี     30,000 

8 โครงการจัดท�าปฏิทินแผนการด�าเนินงานประจ�าปีของเทศบาลต�าบลห้วยไคร้   50,000 

9 โครงการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงาน   20,000 

10 โครงการจ่ายเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่ส�าหรบัพนักงานส่วนท้องถิน่เป็นกรณพีเิศษ (เงินรางวลัประจ�าปี) 1,030,693.50

11 ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อเป็นผู้ด�าเนินการส�ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของ
เทศบาล (เงินรางวัลประจ�าปี)

15,000

12 โครงการอบรมกฎหมายที่ควรรู้ส�าหรับประชาชน และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต�าบลห้วยไคร้   20,000 

13 โครงการออกเอกสารหนังสือส�าคัญส�าหรับที่หลวงในเขตเทศบาลต�าบลห้วยไคร้   20,000 

14 โครงการจัดท�าจดหมายข่าวเทศบาลต�าบลห้วยไคร้   30,000 

15 โครงการจัดกิจกรรมวันส�าคัญ   30,000 

16 โครงการปลูกจิตส�านึกการปฏิบัติงานตามหลัก   ธรรมาภิบาล   20,000 

17 โครงการจัดงานรัฐพิธี ราชพิธีและกิจกรรมต่างๆ   85,000 

18 โครงการจดักจิกรรมเฉลมิพระเกยีรตเินือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระเจ้า อยูห่วั   25,000 

19 อุดหนุน อบต.เกาะช้าง - โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ�าเภอ (อ�าเภอแม่สาย)

  50,000 

20 อุดหนุนอ�าเภอแม่สาย – โครงการกิจกรรมพิธี     วันปิยมหาราช 3,000
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