




สารจากนายกเทศมนตรี เทศบาลต�าบลห้วยไคร้

นายเสถียร  กาโน
นายกเทศมนตรีต�าบลห้วยไคร้

เรยีน...พีน้่องประชาชนชาวเทศบาลต�าบลห้วยไคร้ทีเ่คารพทกุท่านเทศบาลต�าบลห้วยไคร้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทีม่คีวามใกล้ชดิประชาชน
มากที่สุด มีหน้าที่ให้บริการประชาชนดูแล ความทุกข์สุขของประชาชนตั้งแต่การเกิดไปจนถึงการตาย ซึ่งในการพัฒนาบ้านเมืองนั้นต้องอาศัยความร่วม
มือจากหลาย ๆ  ฝ่ายทั้งฝ่ายบริหาร (นายกเทศมนตรี) ฝ่ายนิติบัญญัติ (สภาเทศบาล) และฝ่ายข้าราชการประจ�า และสิง่ทีส่�าคญัทีส่ดุ คอื ความสมคัรสมาน
สามคัค ีความร่วมมือเป็นน�า้หนึ่งใจเดียวกันของพี่น้องประชาชนทุกคนในเขตเทศบาลต�าบลห้วยไคร้ และได้ท�าหน้าที่ในการให้บริการประชาชนทุกท่าน
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และน้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง มาใช้เป็นแนวทางในการปฏบิตังิาน ทัง้นีเ้พือ่  แก้ไข ปัญหาความ
เดอืดร้อนและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนสร้างคณุภาพชวีติท่ีดใีห้แก่ประชาชน ซ่ึงรายงาน     ผลการด�าเนินงาน
เล่มนีจ้ะเป็นการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์กจิกรรม ข้อมลูข่าวสารต่าง ๆ รวมถึงผลงานของเทศบาลต�าบลห้วยไคร้      ที่ได้ท�ามาตลอด
ระยะเวลา 1 ปี

คณะผู้บรหิารและพนกังานทุกคนในเทศบาลต�าบลห้วยไคร้มีความตัง้ใจในการท�างานเพือ่ทีจ่ะช่วยแก้ไข        ปัญหาต่าง ๆ และ
ยนิดทีีจ่ะรบัฟังความคดิเหน็ของพีน้่องประชาชนชาวเทศบาลต�าบลห้วยไคร้ทกุท่าน เพือ่ทีจ่ะให้เทศบาลต�าบลห้วยไคร้  ของเราพัฒนาไปใน
ทิศทางที่ดีและมีศักยภาพมากยิ่งขึ้นครับ ขอบคุณครับ

ว่าที่ ร.ต. สมสิฎฎ์  ชาญชัย
ปลัดเทศบาลต�าบลห้วยไคร้

พี่น้องประชาชนเทศบาลต�าบลห้วยไคร้ที่รักทุกท่าน กระผมว่าที่ร้อยตรีสมสิฎฎ์  ชาญชัยปลัดเทศบาลต�าบลห้วยไคร้ และพี่น้อง พนักงาน ลูกจ้าง 
เทศบาลต�าบลห้วยไคร้ทกุคนได้ตระหนกัถงึภารกจิ หน้าทีข่องหน่วยงานในการให้บรกิารสาธารณะ โดยยดึกรอบอ�านาจหน้าที ่ตามกฏหมายระเบยีบ และ
นโยบายของท่านนายกเทศมนตรตี�าบลห้วยไคร้ ท่านเสถยีร กาโน โดยได้ร่วมมอืกัน มุุง่มัน่และทุม่เทการปฏิบตัหิน้าทีภ่ายใต้วิสยัทศัน์การพฒันา ห้วยไคร้
น่าอยู่  คนมีสุข  สิ่งแวดล้อม ยั่งยืนบนพื้นฐานหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง การด�าเนินการให้ได้เทศบาลต�าบลห้วยไคร้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้นั้น 
จ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมคิด รวมท�า ได้ความรักและความสามัคคีจากพี่น้องประชาชนเทศบาลต�าบลห้วยไคร้

กระผมในฐานะ ปลดัเทศบาลต�าบลห้วยไคร้ พร้อมทีจ่ะเป็นอกีช่องทางหนึง่ทีจ่ะช่วยผูบ้ริหารในการ รับฟังความคดิเห็น ข้อเสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนางานจากพีน้่องประชาชนเทศบาลต�าบลห้วยไคร้ทุกท่าน เพราะผูท่ี้จะรบัรูปั้ญหาและน�าเสนอปัญหาได้ดทีีส่ดุคือ ประชาชน ทีอ่ยูใ่นชมุชนเอง วนั
นีก้ระผมและพนกังาน                   เทศบาลต�าบลห้วยไคร้ทุกคนพร้อมที่จะร่วมมือ ร่วมใจ กับพี่น้องประชาชนเทศบาลต�าบลห้วยไคร้ เพื่อขับเคลื่อน
ชุมชนให้เกิดการ                          พัฒนา อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป ขอบคุณครับ

เทศบาลต�าบลห้วยไคร้สารจากปลัด
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ผู้บริหารเทศบาลต�าบลห้วยไคร้

สมาชิกสภาเทศบาลต�าบลห้วยไคร้

นายเสถียร กาโน
นายกเทศมนตรี

ร.ต.ท. เสถียร สเุดชมารค
ประธานสภาเทศบาลต�าบลห้วยไคร้

นายเรืองรัตน์ อารีย์
รองประธานสภาเทศบาล

ว่าที่ ร.ต. สมสิฎฎ์ ชาญชัย
เลขานุการสภาเทศบาลต�าบลห้วยไคร้

นายสมเกษ ชาวค�า
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายรัชเดช วิลานันท์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายธวัชชัย ออนตะไคร้
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายศักดา ปัญญาทิพย์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นางสาวจารุวรรณ ชัยศิริ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายสมยศ พรหมบุตร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายนิคม พงษ์ปวน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายอินจันทร์ เครือใจ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายวรวิทย์ จันทาพูน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายพงศ์พันธุ์ พุทธิกา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายสมคิด จันทาพูน
รองนายกเทศมนตรี

นายโหล สีปินตา
เลขานุการนายกเทศมนตรี

นายวิชาญ ปิ่นทอง
รองนายกเทศมนตรี

นายเฉลิมชัย ออนตะไคร้
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
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นางศุภาพิชฐ์ กุลทรสุริวงค์
รองปลัดเทศบาลต�าบลห้วยไคร้

นางสาวกาญจนา ค�าปัน
นักวิชาการตรวจสอบภายในช�านาญการ

ส�านักปลัดเทศบาล

แถวบนจากซ้ายไปขวา
นายชูศักดิ์  ค�าแปง  นิติกร 
นางพรรณี  เรืองประเสริฐ  นักจัดการงานทะเบียนและบัตร 
นายเกียรติศักดิ์  อารีย์  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
นายพงค์พิสันต์  ประชุม  นักทรัพยากรบุคคล 
นายดล  วงค์สุรินทร์  หัวหน้าส�านักปลัดเทศบาล 
นายชัยวุฒิ  เตชะฤทธิ์  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
นายธนสาร  ชาวค�าเขต  พนักงานจ้างเหมาบริการ

แถวล่างจากซ้ายไปขวา
นางสาวนิรมล  มูลเมือง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
นางสาวจารุวรรณ  จันทาพูน  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
นางสาวเปรมกมล  แสนวงค์ค�า  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
นายอนุเกียรติ  จันทาพูน  หัวหน้าฝ่ายอ�านวยการ
นางสาวเกศินี  เนาว์ชมภู  นักจัดการงานทั่วไป 
นางสุวราห์  จันทรานนท์  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวเจนจิรา   ทองมาก  พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายเขื่อน  เขื่อนค�าแสน  พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
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กองคลัง

กองช่าง

แถวบนจากซ้ายไปขวา
นายมานิตย์  ไม้แสนช่าง  พนักงานทะเบียนทรัพย์สิน 
นางสุภลักษณ์  จันทร์แก้ว  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
นางสาวพรนภา  ใจผูก  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 
นายนริศ ใจผูก  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
นายมิ่งศิษฐ์  ทองธนณัฎฐภพ นักวิชาการพัสดุ 

แถวล่างจากซ้ายไปขวา
นางสาวมัญจนา  ตาด�า  เจ้าพนักงานธุรการ 
นางกิ่งดาว  ศรีศิริสิทธิกุล  นักวิชาการเงินและบัญชี 
นางสายรุ้ง  สุวรรณ์  ผู้อ�านวยการกองคลัง 
นางสาวภักนิกา  พรมยา  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
นางสาวสิรินุช  แก้วค�านนท์  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 

แถวบนจากซ้ายไปขวา
นางสาวจันทนา  ธิจันทร์เปียง  เจ้าพนักงานธุรการ
นายปรีชา  ออนตะไคร้  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายจีระศักดิ์  คักกันหา  ผู้ช่วยช่างโยธา
นายวัง  เขื่อนวัง  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

แถวล่างจากซ้ายไปขวา
นายอิสระพงค์  พิกุล  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
นายฤทธิรงค์  โพธิขันธ์  ผู้อ�านวยการกองช่าง
นายฤทธิไกร  มณีรัตน์  นายช่างโยธา

4
รายงานผลการด�าเนินงาน

เทศบาลต�าบลห้วยไคร้



กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองการศึกษา

จากซ้ายไปขวา
นายสายชล  เป็งเขียว  พนักงานประจ�ารถบรรทุกขยะ
พ.จ.ท.อภิเชษฐ  ทบวัน  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
นายสมยงค์  ศิริคูณ  พนักงานประจ�ารถบรรทุกขยะ
นายมนม  มูลเทียร  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกขยะ)
นายเรวัติ  จันทาพูน  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายภาณุมาศ  งามหนองอ้อ  สัตว์แพทย์
นางสาววิชุดา  สีปินตา  ผู้ช่วยพนักงานจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย

จากซ้ายไปขวา
นายวิชัย  นันยอง  นักการภารโรง
นางเบญจวรรณ  รินนายรักษ์  ผู้ช่วยการเงินและบัญชีโรงเรียนเทศบาล
นางสาวนงค์คราญ  ค�าอ้อย  พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวอภิญญา  มะเสนา  ผู้ดูแลเด็ก
นางชฎาภรณ์  พากเพียร  ครู
นายศรีธน  บุญรอม  นักวิชาการศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีสมสิฎฎ์ ชาญชัย  ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการกองการศึกษา
นางวิไลรัตน์ ปัญญาทิพย์  ครู
นางณัฐกานต์  ศิริวรวาท  เจ้าพนักงานธุรการ
นางจินตนา  จันทาพูน  พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวมิ่งขวัญ จี่ปัน  ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวฉันทนี  ชนะพันธ์  พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวปิยพร  ฐิตะสาร  พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายสมศักดิ์  จันทาพูน  นักการภารโรง
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โครงสร้างการบริหารงาน
ปลัดเทศบาลต�าบลห้วยไคร้

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  
บ้านห้วยไคร้ใหม่ หมู่ที่ 6 บ้านศาลาเชิงดอย หมู่ที่ 7 บ้านตลาดห้วยไคร้ หมู่ที่ 10 บ้านห้วยไคร้พัฒนา และหมู่ที่ 11 บ้านห้วยไคร้เหนือ 
เทศบาลต�าบลห้วยไคร้เป็นชุมชนที่เกิดขึ้น บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 110 (เชียงราย - แม่สาย) เนื่องจากเป็นชุมทางรถยนต์ ซึ่งเป็น
ทางแยกเข้าทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1149 (ห้วยไคร้ - พระธาตุดอยตุง) ซึ่งเป็นทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวที่ส�าคัญของจังหวัดเชียงราย

- งานธุรการ

- งานการศึกษาปฐมวัย

- งานกีฬาและ

  นันทนาการ

- งานส่งเสริมประเพณี

  ศิลปวัฒนธรรม

- งานธุรการ - งานสาธารณูปโภค
- งานจัดสถานที่และการ ไฟฟ้า
  สาธารณะ

กองการศึกษา

กองช่าง

ฝ่าย
แบบแผนและก่อสร้าง

- งานวิศวกรรม
- งานสถาปัตยกรรม
- งานผังเมือง

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

ฝ่ายบริหหารงาน
สาธารณสุข

- งานธุรการ
- งานสัตว์แพทย์

- งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
- งานสุขาภิบาลอนามัย
   และสิ่งแวดล้อม
- งานก�าจัดขยะมูลฝอย
  และสิ่งปฏิกูล

- งานธุรการ

- งานการเงินและบัญชี

- งานพัฒนารายได้

- งานพัสดุและทรัพย์สิน

- งานแผนที่ภาษีและ

  ทะเบียนทรัพย์สิน

กองคลัง

ส�านักปลัดเทศบาล

ฝ่ายอ�านวยการ

- งานธุรการ
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานประชาสัมพันธ์

- งานทะเบียนราษฏร 
- งานนิติการ
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานพัฒนาชุมชน
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน
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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

จ�านวนประชากร	เดือน	มิถุนายน	2564

จ�านวนครัวเรือน	เดือน	มิถุนายน	2564

พื้นที่ ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน)

หมู่ที่ 0 ห้วยไคร้ 7 11 18

หมู่ที่ 1 ห้วยไคร้หลวง 378 414 792

หมู่ที่ 2 ห้วยไคร้ใหม่ 527 608 1,135

หมู่ที่ 6 ศาลาเชิงดอย 304 360 664

หมู่ที่ 7 ตลาดห้วยไคร้ 474 542 1,016

หมู่ที่ 10 ห้วยไคร้พัฒนา 310 388 698

หมู่ที่ 11 ห้วยไคร้เหนือ 319 357 676

พื้นที่ จ�านวน (หลัง)

หมู่ที่ 0 ห้วยไคร้ 2

หมู่ที่ 1 ห้วยไคร้หลวง 405

หมู่ที่ 2 ห้วยไคร้ใหม่ 619

หมู่ที่ 6 ศาลาเชิงดอย 350

หมู่ที่ 7 ตลาดห้วยไคร้ 514

หมู่ที่ 10 ห้วยไคร้พัฒนา 297

หมู่ที่ 11 ห้วยไคร้เหนือ 331

วิสัยทัศน์
ห้วยไคร้น่าอยู่		คนมีสุข		สิ่งแวดล้อมยั่งยืน	บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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รายงานสรุปผลการด�าเนินงาน ปี 2563

เทศบาลต�าบลห้วยไคร้ อ�าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

การใช้จ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์

แผนการด�าเนินการทั้งหมด อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย

จ�านวน

โครงการ
งบประมาณ

จ�านวน

โครงการ
งบประมาณ

จ�านวน

โครงการ
งบประมาณ

จ�านวน

โครงการ
งบประมาณ

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 43 15,694,200.00 32 6,187,298.00 26 6,133,184.36 25 5,963,752.36

2. ด้านเศรษฐกิจ 6 36,957,000.00 - -

3. ด้านการศึกษา 56 8,327,450.00 26 10,384,043.00 24 9,996,481.36 23 9,774,212.78

4. ด้านคุณภาพชีวิต 53 14,185,000.00 25 9,664,330.00 18 8,935,587.00 18 8,935,587.00

5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

14 26,037,800.00 5 339,200.00 4 334,200.00 2 23,200.00

6. ด้านพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการ

33 1,568,600.00 27 854,425.00 19 683,983.50 19 683,983.50

รวม 205 102,770,050.00 115 27,429,296.00 91 26,083,436.22 87 25,380,735.64

ยุทธศาสตร์ โครงการ การก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 26 6,133,184.36 25 5,963,752.36

ด้านเศรษฐกิจ

ด้านการศึกษา 24 9,996,481.36 23 9,774,212.78

ด้านคุณภาพชีวิต 18 8,935,587.00 18 8,935,587.00

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 334,200.00 2 23,200.00

ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 19 683,983.50 19 683,983.50

รวม 91 26,083,436.22 87 25,380,735.64

 เทศบาลต�าบลห้วยไคร้ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด�าเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 91 โครงการ จ�านวนเงิน 27,349,296 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 
จ�านวน 87 โครงการ จ�านวนเงิน 25,380,736 ล้านบาท สามารถจ�าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
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รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของเทศบาลต�าบลห้วยไคร้  มีดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ล�าดับ ชื่อโครงการตามแผน งบประมาณ

1 โครงการติดตั้งสวิตซ์อัตโนมัติไฟสาธารณะ 51,504.36

2 โครงการก่อสร้างรางระบายน�้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 (หน้าบ้านนายสมเดช ธรรมเรือง) หมู่ที่ 1 477,380.00

3 ก่อสร้างรางระบายน�้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1/3 (ฝั่งทิศเหนือ) หมู่ที่ 1 494,900.00

4 โครงการก่อสร้างรางระบายน�้าคอนกรึตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ที่ 2 208,322.00

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1/5 หมู่ที่ 2 71,062.00

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3/11 หมู่ที่ 2 84,991.00

7 ก่อสร้างรางระบายน�้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3/5 หมู่ที่ 2 328,800.00

8 โครงการก่อสร้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร มอก.ชั้น 3 พร้อมบ่อพัก
อ่างเก็บน�้าขุนน�้าห้วยไคร้ หมู่ที่ 2

257,734.00

9 โครงการก่อสร้างรางระบายน�้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2/1 ถึงซอย 6 หมู่ที่ 6 468,190.00

10 ก่อสร้างรางระบายน�้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5.1 หมู่ที่ 6 351,900.00

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4/1 หมู่ที่ 7 (ต่อจากเดิม) 66,985.00

12 โครงการก่อสร้างรางระบายน�้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3/3 หมู่ที่ 7 247,627.00

13 ก่อสร้างรางระบายน�้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 329,500.00

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 หมู่ที่ 10 77,094.00

15 โครงการปรับปรุงผิวการจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OVERLAY) ซอย 7/3 หมู่ที่ 10 389,000.00

16 ก่อสร้างรางระบายน�้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 11 หมู่ที่ 10 173,000.00
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1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ล�าดับ ชื่อโครงการตามแผน งบประมาณ

24 โครงการก่อสร้างรางระบายน�้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1/12 หมู่ที่ 2 180,784.00

25 โครงการก่อสร้างรางระบายน�้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2/1 ถึงซอย 6 (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 6 236,588.00

26 โครงการปรับปรุงฝารางระบายน�้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนป่าสักขวาง (ฝั่งทิศเหนือ) หมู่ที่ 7 315,990.00

17 โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ท้ายซอย 9 หมู่ที่ 11 288,458.00

18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 เข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 11 115,115.00

19 ก่อสร้างรางระบายน�้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 หมู่ที่ 11 115,228.00

20 เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 0.00

21 โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านในเขตเทศบาล 182,210.00

22 ค่าจ้างเหมาตรวจสอบคุณภาพน�้าส�าหรับการอุปโภค บริโภค 7,200.00

23 โครงการปรับปรุงฝารางระบายน�้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 เชื่อมซอย 5/4 หมู่ที่ 1 444,190.00
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา

ล�าดับ ชื่อโครงการตามแผน งบประมาณ

27 ค่าอาหารเสริม (นม) (ยกเลิก) 730,764.26

28 ค่าอาหารเสริม (นม) (ยกเลิก) 730,764.26

29 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 646,310.00

30 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 646,310.00

31 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 646,310.00

32 ค่าอาหารเสริม (นม) (ยกเลิก) 730,764.26

33 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 646,310.00

34 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 646,310.00

35 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 6,000.00

36 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 646,310.00

37 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 646,310.00

38 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 646,310.00

39 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 646,310.00
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา

ล�าดับ ชื่อโครงการตามแผน งบประมาณ

40 เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 0.00

41 ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1,145,320.00

42 โครงการส่งเสริมทักษะทางด้านดนตรีสากล/โยธวาทิต 15,000.00

43 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 49,300.00

44 โครงการเผยแพร่สนับสนุนประชาสัมพันธ์ประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ชาติพันธุ์ 
เทศบาลต�าบลห้วยไคร้

45,000.00

45 โครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสรงน�้าพระธาตุดอยตุง 30,000.00

46 โครงการจัดงานนมัสการและสรงน�้าพระธาตุดอยตุง 1,000.00

47 โครงการพธิทีานหาแม่ฟ้าหลวง เน่ืองในวนัคล้ายวนัสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 300.00

48 โครงการพิธีเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี

3,500.00

49 โครงการก่อสร้างหลังคากันฝนทางเดินเท้าและที่ล้างมือโรงเรียนเทศบาลต�าบลห้วยไคร้ 315,841.00

50 โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนเทศบาลต�าบลห้วยไคร้ 153,869.00
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3. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

ล�าดับ ชื่อโครงการตามแผน งบประมาณ

51 โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 3,947.00

52 โครงการรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน 4,412.00

53 โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 39,600.00

54 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

26,700.00

55 โครงการส�าหรับการด�าเนินงานตามแนวทางโครงการตามพระราชด�าริด้านสาธารณสุข แก่คณะ
กรรมการหมู่บ้านเขตเทศบาลต�าบลห้วยไคร้

120,000.00

56 ค่าจ้างเหมาบริการส�ารวจข้อมูลจ�านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

5,235.00

57 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 30,000.00

58 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 17,385.00

59 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด 10,000.00

60 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์เทศบาลต�าบลห้วยไคร้ 98,000.00

61 โครงการส่งเสริมกีฬา 30,000.00

62 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน�้าทิ้งจากโรงฆ่าสัตว์ 34,200.00

63 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต�าบลห้วยไคร้ 130,000.00

64 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,589,857.00

65 เบี้ยยังชีพความพิการ 1,226,400.00

66 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 106,500.00

67 เงินส�ารองจ่าย 413,351.00

68 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 50,000.00
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4. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ล�าดับ ชื่อโครงการตามแผน งบประมาณ

69 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน�้าทิ้งจากบ่อขยะ 13,200.00

70 โครงการลดขยะ ลดภาระของชุมชนห้วยไคร้ 10,000.00

71 โครงการขดุเจาะบ่อบาดาลเพ่ือแก้ไขปัญหาภยัแล้งอย่างยัง่ยนื (จติอาสา 904) หมูท่ี ่1 บ้านห้วยไคร้หลวง 0.00

72 โครงการขดุเจาะบ่อบาดาลเพ่ือแก้ไขปัญหาภยัแล้งอย่างยัง่ยนื (จติอาสา 904) หมูท่ี ่2 บ้านห้วยไคร้ใหม่ 0.00
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5. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ล�าดับ ชื่อโครงการตามแผน งบประมาณ

73 โครงการจัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

5,000.00

74 โครงการจัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

5,000.00

75 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 53,314.00

76 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์เทศบาลต�าบลห้วยไคร้ 5,000.00
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ล�าดับ ชื่อโครงการตามแผน งบประมาณ

77 ค่าจ้างเหมาจัดท�ารายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี 30,000.00

78 โครงการจัดท�าปฏิทินแผนการด�าเนินงานประจ�าปีของเทศบาลต�าบลห้วยไคร้ 49,500.00

79 โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบเสียงตามสายเทศบาล 327,600.00

80 ค่าจ้างเหมาจัดท�าจดหมายข่าวเทศบาลต�าบลห้วยไคร้ 49,500.00

81 โครงการจัดกิจกรรมวันส�าคัญ 1,205.00

82 โครงการปลูกจิตส�านึกการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 19,882.50

83 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 53,314.00

84 โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอ�าเภอ (อ�าเภอแม่สาย)

50,000.00

85 โครงการกิจกรรมพิธีวันปิยมหาราช 3,000.00

86 โครงการประกอบพิธีวันจักรี 3,000.00

87 โครงการกิจกรรมประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

1,500.00

88 โครงการประกอบพิธีเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

7,500.00

89 โครงการประกอบพิธีเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

5,000.00

5. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

90 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท�าแผนชุมชน 4,710.00

91 โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ 9,958.00
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