
¨´ËÁÒÂ¢‹ÒÇ
à·ÈºÒÅµÓºÅËŒÇÂä¤ÃŒ
ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม ๒๕๖๔ www.huaykhrai.go.th

โทร. ๐ ๕๓๗๖ ๓๒๓๕ สายด่วน ทต.ห้วยไคร้ 



จดหมายข่าว -๒- เทศบาลต�าบลห้วยไคร้

	 ด้วยคณะรฐัมนตรไีด้มมีตเิหน็สมควรให้มีการเลอืกตัง้สมาชกิ
สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถ่ินของเทศบาล	 และคณะกรรมการ
การเลอืกตัง้ได้ประกาศก�าหนดให้มกีารเลอืกตัง้สมาชกิสภาเทศบาล
และนายกเทศมนตร	ีโดยให้จดัการเลอืกตัง้สมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรภีายในหกสิบวนันบัแต่วนัท่ีคณะกรรมการการเลือก
ต้ังประกาศก�าหนดให้มีการเลือกตั้งอันเป็นวันที่สมาชิสภาท้องถ่ิน
หรอืผูบ้ริหารท้องถิน่พ้นจากต�าแหน่งเพราะเหตอุืน่ใดนอกจากครบ
วาระตามมาตรา	๑๑	แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิน่หรอืผูบ้รหิารท้องถ่ิน	พ.ศ.	๒๕๖๒	ประกอบมาตรา	๒๙	แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล	 (ฉบับท่ี	 ๑๔)	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 เม่ือวันที่ 
๑	กมุภาพนัธ์	๒๕๖๔	และผูอ้�านวยการการเลอืกตัง้ประจ�าเทศบาล
ต�าบลห้วยไคร้	 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ประจ�าจังหวดัเชยีงราย	ได้ประกาศก�าหนดให้มกีารเลอืกตัง้สมาชกิ
สภาเทศบาลต�าบลห้วยไคร้และนายกเทศมนตรตี�าบลห้วยไคร้	เม่ือ
วันที่	๔	กุมภาพันธ์	๒๕๖๔	ก�าหนดวันรับสมัครเลือกตั้ง	ระหว่างวัน
ที่	๘	-	๑๒	กุมภาพันธ์	๒๕๖๔	ณ	ห้องประชุมอู่ทอง	เทศบาลต�าบล
ห้วยไคร้	 โดยผลการรับสมัครปรากฏว่า	 มีผู้สมัครเลือกต้ังนายก
เทศมนตรีต�าบลห้วยไคร้	 จ�านวน	๒	 คน	 มีผู้สมัครเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาลต�าบลห้วยไคร้	เขตเลือกตั้งที่	๑	จ�านวน	๑๓	คน	และ
เขตเลือกตั้งที่	 ๒	 จ�านวน	 ๑๐	 คน	 ก�าหนดวันเลือกตั้ง	 วันท่ี	 ๒๘	 

การเลือกตัง้นายกเทศมนตรีต�าบลห้วยไคร้ และสมาชิกสภาเทศบาลต�าบลห้วยไคร้
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เดือนมนีาคม	๒๕๖๔	ซ่ึงภายหลังจากทีไ่ด้ด�าเนนิการลงคะแนนเลอืก
ตั้ง	การนับคะแนนเลือกตั้ง	และการประกาศผลการนับคะแนนเลือก
ต้ังแล้ว	 ผลปรากฏว่า	 ผู้สมัครนายกเทศมนตรี	 ผู้สมัครหมายเลข	๑	
นายเสถียร		กาโน	ได้คะแนนรวมทั้งสิ้น	๑,๔๐๑	คะแนน	(ล�าดับที่	๑)	
ผูส้มคัร	หมายเลข	๒	นายสาคร		คณุยศยิง่	ได้คะแนนรวมทัง้สิน้	๗๘๗	
คะแนน	 (ล�าดับที่	 ๒)	 ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลต�าบลห้วยไคร้	 
เขตเลอืกตัง้ที	่๑	ผูส้มคัรหมายเลข	๑	นายอ�าพร		นนัตะรตัน์	ได้คะแนน
รวม	๓๕๔	คะแนน	(ล�าดับที่	๑๐)	ผู้สมัครหมายเลข	๒	นายสมบูรณ์		
ทายะนา	ได้คะแนนรวม	๓๕๙	คะแนน	(ล�าดับที	่๙)	ผูส้มัครหมายเลข	
๓	นายเสถียร		สุเดชมารค	ได้คะแนนรวม	๕๐๒	คะแนน	(ล�าดับที่	๔)	
ผู้สมัครหมายเลข	 ๔	 นายวรวิทย์	 	 จันทาพูน	 ได้คะแนนรวม	๖๓๒	
คะแนน	(ล�าดับที่	๑)	ผู้สมัครหมายเลข	๕	นายสมเกษ		ชาวค�าเขต	 
ได้คะแนนรวม	๔๗๐	คะแนน	(ล�าดบัที	่๕)	ผูส้มคัรหมายเลข	๖	นายนคิม		
พงษ์ปวน	ได้คะแนนรวม	๕๓๐	คะแนน	(ล�าดับท่ี	๒)	ผูส้มคัรหมายเลข	
๗	นายกิตติชัย		ไชยมูล	ได้คะแนนรวม	๓๔๘	คะแนน	(ล�าดับที่	๑๒)	
ผู้สมคัรหมายเลข	๘	นายศรีไว		กสุาปัน	ได้คะแนนรวม	๓๔๙	คะแนน	
(ล�าดบัที	่๑๑)	ผูส้มคัรหมายเลข	๙	นายดเิรก		ร้องหาญแก้ว	ได้คะแนน
รวม	๔๐๙	คะแนน	(ล�าดับที่	๘)	ผู้สมัครหมายเลข	๑๐	นายบุญชุม		
ชุ่มมงคล	 ได้คะแนนรวม	 ๓๓๔	 คะแนน	 (ล�าดับที่	 ๑๓)	 ผู้สมัคร
หมายเลข	๑๑	นายสมศักดิ์		มูลทาศรี	ได้คะแนนรวม	๔๓๔	คะแนน	
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(ล�าดับที่	 ๗)	 ผู้สมัครหมายเลข	 ๑๒	 นายธวัชชัย	 	 ออนตะไคร ้
ได้คะแนนรวม	๕๑๘	คะแนน	 (ล�าดับที่	๓)	ผู้สมัครหมายเลข	๑๓	
นางสาวจารุวรรณ		ชัยศิริ	ได้คะแนนรวม	๔๖๖	คะแนน	(ล�าดับที่	
๖)	เขตเลือกตั้งที่	๒	ผู้สมัครหมายเลข	๑	นายศักดา		ปัญญาทิพย์	
ได้คะแนนรวม	 ๓๔๑	 คะแนน	 (ล�าดับที่	 ๕)	 ผู้สมัครหมายเลข	 ๒	 
นายพงศ์พันธุ์		พุทธิกา	ได้คะแนนรวม	๔๖๐	คะแนน	(ล�าดับที่	๒)	
ผู้สมัครหมายเลข	๓	นายสมยศ		พรหมบุตร	ได้คะแนนรวม	๔๖๘	
คะแนน	(ล�าดับที่	๑)	ผู้สมัครหมายเลข	๔	นายรัชเดช		วิลานันท์	ได้
คะแนนรวม	๔๔๕	คะแนน	(ล�าดับที่	๓)	ผู้สมัครหมายเลข	๕	นาย
เรืองรัตน์		อารีย์	ได้คะแนนรวม	๓๗๐	คะแนน	(ล�าดับที่	๔)	ผู้สมัคร
หมายเลข	๖	นาย		บญุธรรม		บุญเรอืง	ได้คะแนนรวม	๒๘๖	คะแนน	
(ล�าดบัท่ี	๗)	ผูส้มคัรหมายเลข	๗	นายอนิป๋ัน		วงค์สวุรรณ	ได้คะแนน
รวม	๒๗๑	คะแนน	(ล�าดับที่	๘)	ผู้สมัครหมายเลข	๘	นายอินจันทร์		
เครอืใจ	ได้คะแนนรวม	๓๐๘	คะแนน	(ล�าดบัท่ี	๖)	ผูส้มคัรหมายเลข	
๑๐	 นางศรีพรรณ	 	 พรหมมาหล้า	 ได้คะแนนรวม	๒๑๓	 คะแนน	
(ล�าดับที่	๙)
		 ในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต�าบลห้วยไคร้ในครั้งนี	้ 
มีจ�านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	 จ�านวน	
๓,๖๓๔	 คน	 จ�านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งท่ีมาแสดงตนขอรับบัตรเลือก
ตั้ง	จ�านวน	๒,๔๖๐	คน	คิดเป็นร้อยละ	๖๗.๖๙	จ�านวนบัตรเลือก
ตัง้ทีไ่ด้รับมาทัง้หมด	จ�านวน	๓,๖๘๐	บัตร	จ�านวนบัตรเลอืกตัง้ทีใ่ช้
ลงคะแนนเลือกตั้ง	 จ�านวน	 ๒,๔๖๐	 บัตร	 จ�านวนบัตรดี	 จ�านวน	
๒,๑๘๘	บตัร	คิดเป็นร้อยละ	๘๘.๙๔	จ�านวนบัตรเสยี	จ�านวน	๑๔๗	
บัตร	 คิดเป็นร้อยละ	 ๕.๙๘	 จ�านวนบัตรเลือกตั้งท่ีท�าเครื่องหมาย 
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ไม่เลอืกผูส้มคัรผูใ้ด	จ�านวน	๑๒๕	บตัร	คดิเป็นร้อยละ	๕.๐๘	จ�านวน
บัตรเลือกตั้งที่เหลือ	จ�านวน	๑,๒๒๐	บัตร
	 ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลต�าบลห้วยไคร้	 เขตเลือก
ตั้งที่	 ๑	 มีจ�านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	
จ�านวน	๑,๙๘๕	คน	จ�านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตนขอรับบัตร
เลือกตั้ง	จ�านวน	๑,๔๒๑	คน	คิดเป็นร้อยละ	๗๑.๕๙	จ�านวนบัตร
เลอืกตัง้ทีไ่ด้รบัมาทัง้หมด	จ�านวน	๒,๐๐๐	บตัร	จ�านวนบัตรเลอืกตัง้
ที่ใช้ลงคะแนนเลือกตั้ง	จ�านวน	๑,๔๒๑	บัตร	จ�านวนบัตรดี	จ�านวน	
๑,๓๔๓	บัตร	คิดเป็นร้อยละ	๙๔.๕๑	จ�านวนบัตรเสีย	จ�านวน	๔๑	
บัตร	คิดเป็นร้อยละ	๒.๘๙	จ�านวนบัตรเลือกตั้งที่ท�าเครื่องหมายไม่
เลือกผู้สมคัรผู้ใด	จ�านวน	๓๗	บตัร	คดิเป็นร้อยละ	๒.๖๐	จ�านวนบตัร
เลือกตั้งที่เหลือ	จ�านวน	๕๗๙	บัตร
	 ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลต�าบลห้วยไคร้	 เขตเลือก
ตั้งที่	 ๒	 มีจ�านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	
จ�านวน	๑,๖๔๗	คน	จ�านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตนขอรับบัตร
เลือกตั้ง	จ�านวน	๑,๐๓๗	คน	คิดเป็นร้อยละ	๖๒,๙๖	จ�านวนบัตร
เลอืกตัง้ทีไ่ด้รบัมาทัง้หมด	จ�านวน	๑,๖๘๐	บตัร	จ�านวนบัตรเลอืกตัง้
ที่ใช้ลงคะแนนเลือกตั้ง	จ�านวน	๑,๐๓๗	บัตร	จ�านวนบัตรดี	จ�านวน	
๙๕๖	บตัร	คดิเป็นร้อยละ	๙๒.๑๙	จ�านวนบตัรเสีย	จ�านวน	๓๔	บัตร	
คิดเป็นร้อยละ	๓.๒๘	จ�านวนบัตรเลือกตั้งที่ท�าเครื่องหมายไม่เลือก
ผู้สมคัรผู้ใด	จ�านวน	๔๗	บตัร	คดิเป็นร้อยละ	๔.๕๓	จ�านวนบตัรเลอืก
ตั้งที่เหลือ	จ�านวน	๖๔๓	บัตร
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นายกเทศมนตรีต�าบลห้วยไคร้แถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต�าบลห้วยไคร้

	 วนัที	่๒๐	พฤษภาคม	๒๕๖๔	เวลา	๐๙.๐๐	น.	ร้อยต�ารวจโท	
เสถียร	 	 สุ เดชมารค	 ประธานสภาเทศบาลต�าบลห้วยไคร ้	 
เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลต�าบลห้วยไคร้	 สมัยสามัญ	
สมัยท่ี	๑	ครัง้ที	่๑	ประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๖๔	ณ	ห้องประชุมอูท่อง	เทศบาล
ต�าบลห้วยไคร้	โดยในที่ประชุม	นายเสถียร		กาโน	นายกเทศมนตรี
ต�าบลห้วยไคร้	ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลต�าบลห้วยไคร้	โดย
ไม่มีการลงมติ	 หลังได้รับการเลือกตั้ง	 ว่าจะยึดมั่นการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย	 อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	
บทบญัญัตติามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทยฉบบัปัจจุบนั	และ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นรากฐานการบริหารงาน	มีแนว
นโยบายประกอบค�าแถลงตามกรอบยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
เทศบาลต�าบลห้วยไคร้	รวม	๖	ด้าน	เพือ่สานงานต่อให้แล้วเสรจ็	ให้
เทศบาลต�าบลห้วยไคร้ก้าวหน้าต่อไป	และก่องานใหม่	 เพื่อพัฒนา
เทศบาล	ภายใต้หลกัการบรหิารกจิการบ้านเมืองทีด่	ีเป้าหมายเพ่ือ
ให้คนห้วยไคร้มีคณุภาพชวีติทีด่ใีนทกุด้าน	ให้เป็นทีป่ระจกัษ์	ในห้วง
ระยะเวลา	๔	ปี	ดังนี้
	 ๑.	นโยบายการพัฒนา	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
	 ๑.๑	 พัฒนา	 ปรับปรุง	 ถนนของเทศบาลให้ได้มาตรฐาน 
มีความสวยงาม	ให้ประชาชนได้รับความสะดวก	มีประสิทธิภาพ
	 ๑.๒	 พัฒนา	 ปรับปรุง	 ไฟฟ้าแสงสว่างของเทศบาลให้ได้

มาตรฐาน	ประหยัดพลังงาน	 ให้ประชาชนได้รับความสะดวกสัญจร
ยามค�่าคืน	
	 ๑.๓	พฒันาปรบัปรงุระบบระบายน�า้ในชมุชนเพ่ือแก้ไขปัญหา
น�้าท่วมขัง
	 ๑.๔	พัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคให้มีสภาพ
สมบูรณ์	
	 ๑.๕	 ปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนในเขตเทศบาล	 และที่
สาธารณะประโยชน์	ให้มีความสวยงาม	ส่งเสริมภาพลักษณ์เทศบาล
	 ๑.๖	ปรบัปรงุระบบจราจรให้เป็นระบบ	โดยประสานความร่วม
มือและบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เพื่ออ�านวยความสะดวก
แก่ผู้ใช้ถนน	 และเป็นการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน



จดหมายข่าว -๗- เทศบาลต�าบลห้วยไคร้

	 ๒.	นโยบายการพฒันา	ด้านเศรษฐกจิ	และส่งเสรมิการท่อง
เที่ยวในชุมชน
	 ๒.๑	ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้ประชาชนน้อมน�าแนวทางหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด�ารงชีพปัจจุบัน
	 ๒.๒	ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ภาคการเกษตร	และพัฒนา
อาชีพ	ที่เหมาะสมกับท้องถิ่น	
	 ๒.๓	พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวขุนน�้าห้วยไคร้	 ให้
เป็นทีรู่จั้กแก่นกัท่องเทีย่วและจดักจิกรรมเพือ่ส่งเสรมิการท่องเทีย่ว	
	 ๒.๔	ส่งเสรมิและสนบัสนนุการท่องเทีย่วในชมุชนทกุรปูแบบ	
ทัง้การท่องเทีย่วเชิงประวตัศิาสตร์วฒันธรรม	การท่องเทีย่วเชิงนเิวศ	
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม	
  ๓.	นโยบายการพฒันา	ด้านการศกึษา	ศาสนาและวฒันธรรม
	 ๓.๑	 พัฒนาหลักสูตร	 สื่อนวัตกรรม	 และเทคโนโลยีในการ
จัดการศึกษาระดับปฐมวัย
	 ๓.๒	พัฒนาคุณภาพครูและผู้เรียนระดับปฐมวัย
	 ๓.๓	พัฒนาอาคารสถานที่ให้มีความสะดวกและปลอดภัย
	 ๓.๔	ส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในทุกช่วงวัย
	 ๓.๕	ส่งเสริมวัฒนธรรมของทุกชาติพันธุ์	 โดยอนุรักษ์	ฟื้นฟู	
และเผยแพร่ประวัติศาสตร์ความเป็นอัตลักษณ์ของทุกชาติพันธุ์	
สร้างความรู้ความเข้าใจให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
	 ๓.๖	 ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมอันดีของประชาชนด้าน
คุณธรรม	จริยธรรม	กตัญญู	ความซื่อสัตย์		มีวินัย	เคารพกฎหมาย
บ้านเมือง	มีจิตอาสา	เป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
	 ๓.๗	ท�านบุ�ารงุศาสนาให้มคีวามเข้มแขง็	ส่งเสรมิสถาบนัทาง
ศาสนาทุกศาสนาในการเผยแผ่หลักค�าสอนเพื่อพัฒนาจิตใจให้ 

ศาสนิกชนน�ามาปฏิบัติในชีวิตประจ�าวันได้อย่างแท้จริง
 	 ๔.	 นโยบายการพัฒนา	 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	 
การรักษาความสงบเรียบร้อย
	 ๔.๑	 ส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพอนามัย	 การป้องกัน
และควบคุมปัจจัยเส่ียงต่อสุขภาพ,	 สร้างทักษะให้ประชาชนมีความ
รอบรู้ด้านสุขภาพและการป้องกันโรคเชิงรุกในชุมชน	
	 ๔.๒	 พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข		
สนับสนุนการด�าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ	 ส่งเสริมอาสา
สมคัรและประชาชน	ให้มส่ีวนร่วมในการพฒันาด้านสาธารณสขุแบบ
บูรณาการ
	 ๔.๓	ส่งเสรมิสนบัสนนุให้มกีารป้องกนั	ควบคมุการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อ
	 ๔.๔	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก	 เยาวชน	สตรี	ผู้สูง
อายุ	ผู้พิการ	และผู้ด้อย	โอกาสในชุมชน		
	 ๔.๕	ส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพที่ดีของเยาวชนและประชาชน
	 ๔.๖	 ส่งเสริมและพัฒนาปรับปรุงสถานที่ออกก�าลังกายและ
แหล่งพกัผ่อนหย่อนใจ	เพือ่เสรมิสร้างสภาพแวดล้อมทีดี่แก่ประชาชน
	 ๔.๗	 ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยบูรณาการกับทุกภาคส่วน
	 ๔.๘	ส่งเสรมิการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ	แบบบูรณ
าการโดยร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชน
	 ๔.๙	พัฒนาระบบปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	
ให้มปีระสิทธภิาพ	รวดเร็ว	เหมาะสม	ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน
		 ๕.	นโยบายการพฒันา	ด้านจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม
	 ๕.๑	ปกป้อง	รกัษา	ฟ้ืนฟ	ูทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
	 ๕.๒	บริหารจัดการน�้าทั้งระบบ
	 ๕.๓	 บริหารจัดการขยะมูลฝอย	 สิ่งปฏิกูล	 และมลพิษต่างๆ	
อย่างเป็นระบบ
	 ๕.๔	ส่งเสริมกลุ่มอาสาสมัครรักษา	ฟื้นฟู	ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
	 ๕.๕	ส่งเสริมและพัฒนาสวนสาธารณะ	สวนสุขภาพ	ให้มีสภาพ
น่ารื่นรมย์	น่าพักผ่อน	



จดหมายข่าว -๘- เทศบาลต�าบลห้วยไคร้

 	 ๖.	นโยบายการพัฒนา	ด้านพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร
	 ๖.๑	 ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน	 เพื่อให้องค์กรมีความโปร่งใส	 ตรวจสอบได้	 บริการประชาชนด้วยความถูกต้อง	
รวดเร็ว	ประทับใจ
	 ๖.๒	พฒันาบคุลากรให้มคีวามรู	้ทกัษะในการท�างานอย่างมอือาชพี	และเสรมิสร้างคณุธรรม	จรยิธรรม	ตระหนกัในหน้าทีข้่าราชการทีด่ี
	 ๖.๓	 สร้างและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาเทศบาล	มีส่วนร่วมการตรวจสอบ	 ติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาล	
	 ๖.๔	 พัฒนาปรับปรุง	 วัสดุอุปกรณ์	 เครื่องมือเครื่องใช้	 และสถานที่ปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐานเพียงพอต่อการปฏิบัติงานบริการ
ประชาชน
	 ๖.๕	พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	จัดระบบอ�านวยความสะดวกให้ประชาชนในการช�าระภาษี	
		 และในที่ประชุมสภาเทศบาลต�าบลห้วยไคร้	 นายกเทศมนตรีต�าบลห้วยไคร้	 ได้กล่าวแนะน�าผู้บริหาร	 ตามค�าสั่งเทศบาลต�าบล 
ห้วยไคร้	ที่	๑๙๕/๒๕๖๔	ลงวันที่	๑๑	พฤษภาคม	๒๕๖๔	เรื่อง	แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	และเลขานุการ
นายกเทศมนตรีต�าบลห้วยไคร้	ประกอบด้วย	
		 ๑.	นายสมคิด	จั	นทาพูน		 	 เป็นรองนายกเทศมนตรีต�าบลห้วยไคร้	คนที่	๑
		 ๒.	นายวิชาญ		ปิ่นทอง		 	 เป็นรองนายกเทศมนตรีต�าบลห้วยไคร้	คนที่	๒
		 ๓.	นายโหล		สีปินตา		 	 เป็นที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต�าบลห้วยไคร้	
		 ๔.	นายเฉลิมชัย		ออนตะไคร้		 เป็นเลขานุการนายกเทศมนตรีต�าบลห้วยไคร้	



จดหมายข่าว -๙- เทศบาลต�าบลห้วยไคร้

	 นายประสงค์	หล้าอ่อน	นายอ�าเภอแม่สาย	ปฏบิตัริาชการแทน 
ผูว่้าราชการจงัหวดัเชยีงราย	 เรยีกประชมุสภาเทศบาลต�าบลห้วยไคร้	 
ครัง้แรก	ในวนัที	่๑๑	พฤษภาคม	๒๕๖๔	เวลา	๑๓.๓๐	น.	ณ	ห้องอู่ทอง	
เทศบาลต�าบลห้วยไคร้	ตามทีไ่ด้มกีารเลอืกต้ังสมาชกิสภาเทศบาลต�าบล
ห้วยไคร้	เมือ่วนัที	่๒๘	มนีาคม	๒๕๖๔	และคณะกรรมการการเลือกตัง้
ได้ประกาศผล	การเลือกตัง้สมาชกิสภาเทศบาลต�าบลห้วยไคร้	ครบตาม
จ�านวนตามทีก่ฎหมายก�าหนดเมือ่วนัที	่๒๗	เมษายน	๒๕๖๔	แล้วนัน้
		 ทีป่ระชมุได้เชญิ	 ร้อยต�ารวจโทเสถยีร	สเุดชมารค	สมาชิกสภา
เทศบาลต�าบลห้วยไคร้	เขตเลือกตัง้ที	่๑	ซึง่เป็นผูท่ี้มอีายสุงูสดุทีอ่ยูใ่นที่
ประชมุสภา	เป็นประธานสภาเทศบาลต�าบลห้วยไคร้ชัว่คราว	เพือ่น�ากล่าว
ค�าปฏญิาณตนในทีป่ระชมุ	และด�าเนนิการเลอืกประธานสภาเทศบาล	
รองประธานสภาเทศบาล	และเลขานกุารสภาเทศบาลต�าบลห้วยไคร้	ตาม
ล�าดบั	ซึง่ทีป่ระชมุได้ด�าเนนิการเสนอชือ่	ลงคะแนน	และตรวจนบัคะแนน
เรยีบร้อยแล้ว	ผลปรากฏว่า	ร้อยต�ารวจโทเสถยีร	สเุดชมารค	ได้รบัเลือก
เป็นประธานสภาเทศบาลต�าบลห้วยไคร้	นายเรอืงรัตน์	อารย์ี	ได้รบัเลือก
เป็นรองประธานสภาเทศบาลต�าบลห้วยไคร้	และว่าทีร้่อยตรีสมสฎิฎ์	ชาญ
ชยั	ปลดัเทศบาลต�าบลห้วยไคร้	 ได้รบัเลอืกเป็นเลขานกุารสภาเทศบาล
ต�าบลห้วยไคร้	 และทีป่ระชมุได้ด�าเนนิการก�าหนดสมัยประชมุสามัญ
ประจ�าปีและก�าหนดสมยัประชมุสามญัสมยัแรกของปีถดัไป
		 ในทีป่ระชมุสภาเทศบาลต�าบลห้วยไคร้ครัง้นี	้เทศบาลต�าบลห้วย
ไคร้ได้จดัให้มมีาตรการในการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสั
โคโรนา	2019	(COVID-19)	โดยจดัให้มีจดุคดักรองวดัอณุหภูมิของร่างกาย	
ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์	 เว้นระยะห่าง	และสวมหน้ากากอนามยัทกุ
คนตลอดเวลาการประชมุ

การประชุมสภาเทศบาลต�าบลห้วยไคร้ ครัง้แรก



จดหมายข่าว -๑๐- เทศบาลต�าบลห้วยไคร้

ประชาสัมพันธ์การช�าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๔
	 กองคลัง	เทศบาลต�าบลห้วยไคร้	อ�าเภอแม่สาย	จังหวัดเชียงราย	ขอประชาสัมพันธ์การช�าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ประจ�าปี	
พ.ศ.	 ๒๕๖๔	 เนื่องจากถึงก�าหนดรับช�าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	 ประจ�าปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๔	 โดยก�าหนดให้ช�าระภายในเดือนมิถุนายน	
พ.ศ.	 ๒๕๖๔	 และเพื่อให้ด�าเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	
ท่านสามารถเลือกช�าระภาษีได้	ผ่านช่องทาง	ดังต่อไปนี้
	 ๑.	ช�าระผ่าน	ATM.
		 ๒.	ช�าระผ่าน	Internet	Banking
		 ๓.	ช�าระผ่าน	Mobile	Banking	ของธนาคารที่เข้าร่วมบริการช�าระบิลข้ามธนาคาร	(Cross	Bank	Bill	Payment)
		 ๔.	เคาเตอร์ธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	ทุกสาขา
		 ๕.	ตั๋วแลกเงิน	สั่งจ่ายในนาม	“เทศบาลต�าบลห้วยไคร้”
		 ๖.	แคชเชียร์เช็ค	สั่งจ่ายในนาม	“เทศบาลต�าบลห้วยไคร้”
		 ๗.	ช�าระที่เทศบาลต�าบลห้วยไคร้	ด้วยเงินสด



จดหมายข่าว -๑๑- เทศบาลต�าบลห้วยไคร้

การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

	 	จากสถานการณ์การเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	ในระลอกใหม่ได้แพร่กระจายเพิ่มขึ้นอย่างต่อ
เนื่องและรวดเร็ว	ทั้งในภาพรวมของประเทศไทย	และจังหวัดเชียงรายโดยเฉพาะในพื้นที่อ�าเภอแม่สายพบผู้ติดเชื้อจากโรค
ดังกล่าว	ณ	 วันที่	 ๒๐	 เมษายน	๒๕๖๔	จ�านวน	๕๔	คน	 เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคที่จะเข้ามาภายในพื้นที่ของ
เทศบาลต�าบลห้วยไคร้	และเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและควบคุมโรคดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ	เทศบาลต�าบลห้วยไคร้จึงได้
ออกค�าสั่งเทศบาลต�าบลห้วยไคร้	ที่	๑๗๖/๒๕๖๔	เรื่องจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวัง	ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา	2019	(COVID-19)	ลงวันที่	๑๙	เมษายน	๒๕๖๔		โดยคณะกรรมการเฝ้าระวัง	ป้องกันและควบคุมโรค	ภายในเขต
เทศบาลทัง้หมด	๖	หมูบ้่าน	ได้พจิารณาจดัท�าแผนการด�าเนนิงานในการเฝ้าระวงั	ป้องกนัและควบคุมโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา	
2019	(COVID-19)	โดยได้ประสานงานการปฏิบัติกับผู้ใหญ่บ้าน		หัวหน้าส่วนราชการ	วัดและโรงเรียนในเขตเทศบาล	ร่วม
กันพ่นยาฆ่าเชื้อในพื้นที่ดังกล่าว	 พร้อมกับให้ความรู้	 ค�าแนะน�าและสร้างการรับรู้ถึงเจตนารมณ์ในมาตรการและข้อปฏิบัติ
ตามค�าสั่งแก่พี่น้องประชาชน	เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง	ป้องกันและควบคุมโรค	และสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจในการควบคุม
และป้องกนัโรคดงักล่าว	โดยได้จดัท�าแผนเพือ่ปฏบัิติงานเพ่ือเป็นการควบคมุการแพร่ระบาดโรคติดต่อและสร้างความม่ันใจ
ให้กับพี่น้องประชนในเขตเทศบาลต�าบลห้วยไคร้	ดังนี้
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๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ สถานที่ในพื้นที่หมู่ที่ ๑๐

๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ สถานที่ในพื้นที่หมู่ที่ ๑๑
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