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จดหมายขาวเทศบาลตำบลหวยไคร

โทร. ๐ ๕๓๗๖ ๓๒๓๕ สายดวน ทต.หวยไคร 

	 จังหวัดเชียงรายร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย	 และ
พุทธศาสนิกชนในจังหวัดเชียงราย	 ได้ก�าหนดจัดงานประเพณี
นมัสการและสรงน�า้พระธาตดุอยตงุ	“หกเป็งล่องฟ้า	ไหว้สาพระธาตุ
ดอยตุง”	ประจ�าปี	๒๕๖๐	ระหว่างวันที่	๑๑	–	๑๒	มีนาคม	๒๕๖๐	
ณ	วัดพระธาตุดอยตุง	อ�าเภอแม่สาย	จังหวัดเชียงราย	ซึ่งการจัดงาน
ดังกล่าวถือเป็นนโยบายท่ีส�าคัญยิ่งของจังหวัดเชียงราย	 ที่จะมุ่งส่ง
เสริม	อนุรักษ์	ฟื้นฟู	และสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม	อีกทั้ง
เป็นการส่งเสรมิการท่องเทีย่วของจงัหวดัเชยีงรายให้เป็นทีแ่พร่หลาย	
ทัง้นี	้จะมกีารจดักิจกรรมทีส่�าคญั	อาทเิช่น	ในวนัเสาร์	ที	่๑๑	มนีาคม	
๒๕๖๐	 เวลา	 ๐๖.๐๐	 น.	 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกัน	ณ	 วัดศาลา 
เชิงดอย	 ประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาและสักการะพระรูปปั้น
ครบูาศรวีชิยั	เวลา	๐๗.๓๐	น.	กจิกรรมเดินจารกิแสวงบญุ	“เดนิขึน้ดอย	
ตวยฮอยครูบา	 ไหว้สาพระธาตุดอยตุง”	 โดยเดินเท้าประมาณ 
๙	กิโลเมตร	ตามรอยครูบาเจ้าศรีวิชัย	นักบุญแห่งล้านนา	กิจกรรม
ต้อนรบัผูเ้ดนิจารกิแสวงบญุ	พร้อมตดิสติก๊เกอร์	เมือ่ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรม
เดนิถงึพระธาตดุอยตุง	จะได้รบัแจกเหรยีญ	“หลวงพ่อสมปรารถนา	รุน่	
ขึ้นพระธาตุดอยตุ ง 	 ป ี 	 ๒๕๖๐”	 และรับมอบเกียรติบัตร	 
เวลา	 ๐๙.๓๐	 น.	 พิธีเจริญพระพุทธมนต์	 ถวายอาคารปฏิบัติธรรม
บุญญานุภาพ	ณ	 วัดน้อยดอยตุง	 เวลา	 ๑๐.๓๐	น.	 กิจกรรมพิธีสืบ
ชะตาหลวงล้านนา	 “รวมพลคนปีกุน	 (กุญชร)”	 และทุกราศี	 
ณ	 พระธาตุดอยตุง 	 กิ จกรรมศิลปะการแสดงวัฒนธรรม	 
ณ	ลานวัฒนธรรม	เวลา	๑๓.๓๐	น.	กิจกรรมพิธีตักน�้าทิพย์	ณ	บ่อน�้า
ทพิย์	เวลา	๑๕.๐๐	น.	พธิอีญัเชญิน�า้สรงพระราชทาน	จากส�านกังาน

งานประเพณีนมัสการและสรงน้ำ พระธาตุดอยตุง “หกเป็งล่องฟา้ ไหว้สาพระธาตุดอยตุง” ประจำ ป ี๒๕๖๐

เทศบาลต�าบลห้วยไคร้ไปยังวัดพระธาตุดอยตุง	 เวลา	 ๒๐.๐๐	 น. 
พิธีเจริญพระพุทธมนต์	 อบรมสมโภช	 เทศน์ประวัติพระธาตุดอยตุง	
สวดเบกิ	ณ	วหิารวดัพระธาตดุอยตงุ	วนัอาทติย์	ที	่๑๒	มีนาคม	๒๕๖๐	
เวลา	๐๕.๐๐	น.	กจิกรรมท�าวตัรเช้าและตกับาตร	ณ	วดัพระธาตดุอยตงุ	
เวลา	 ๐๗.๐๐	 น.	 กิจกรรมขบวนแห่น�้าสรงพระราชทาน	 ผ้าไตร
พระราชทาน	น�้าทิพย์	เครื่องสักการะ	ขบวนตุง	ส่วนราชการ	องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น	และมวลชนจาก	๑๘	อ�าเภอ	เวลา	๐๙.๐๐	น.	
ขบวนแห่มาถึงยังพระธาตุดอยตุง	 คณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย	 และ
หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงราย	พร้อมประกอบพิธีทางศาสนา	
พิธีถวายเครื่องสักการะ	 ประกอบพิธีสรงน�้าพระธาตุดอยตุงและห่ม
ผ้าพระธาตุ



๒จดหมายขา่ว เทศบาลตำ�บลห้วยไคร้

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเด็กอนุบาล
โรงเรียนเทศบาลต�าบลห้วยไคร้

	 เทศบาลต�าบลห้วยไคร้ได้จดักจิกรรมการแข่งขันกฬีาเดก็อนบุาล
ของโรงเรยีนเทศบาลต�าบลห้วยไคร้และศนูย์พฒันาเดก็เลก็เทศบาล
ต�าบลห้วยไคร้	 ในวันพุธ	ที่	 ๑	มีนาคม	๒๕๖๐	 เวลา	๐๘.๓๐	น.	
เป็นต้นไป	ณ	 โรงเรียนเทศบาลต�าบลห้วยไคร้	 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้มีศักยภาพและมี
อุปกรณ์ในการเล่นกีฬาอย่างเพียงพอ	 มีสุขนิสัย	 สุขภาพกายและ
จิตใจที่ดี	 มีสุขอนามัยและพัฒนาการด้านร่างกายตามวัย	 มีความ
มั่นใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม	 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน
และผู้อื่น	และรักการออกก�าลังกาย	เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ความรู้
เพิ่มทักษะ	ปลูกฝังการมีน�้าใจนักกีฬา	รู้แพ้	รู้ชนะ	รู้อภัย

	 โรงเรียนเทศบาลต�าบลห้วยไคร้	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต�าบลห้วยไคร้	 ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาต	ิ
ประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๖๐	ในวันที่	๑๓	มกราคม	๒๕๖๐	เวลา	
๐๙.๐๐	 น.	 ณ	 โรงเรียนเทศบาลต�าบลห้วยไคร้	 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลที่เล็งเห็นความ
ส�าคัญของเด็กและเยาวชน	 เพื่อเป็นการสนับสนุนและ
กระตุ้นให้ทกุฝ่ายได้เห็นความส�าคญัของเด็กและเยาวชน	ได้
ช่วยกันส่งเสริมพัฒนาเด็กให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ	 เป็น
ทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพของชาติ	 สามารถสร้างสรรค	์
จรรโลงสังคมไทยไปสู่เป้าหมายอันพึงปรารถนา	อันจะเป็น
แนวทางน�าไปสู่การพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ�าป ี๒๕๖๐

	 เทศบาลต�าบลห้วยไคร้	 โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	 ได้จัดท�าโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐	ในวันที	่๒๓	มนีาคม	๒๕๖๐	เวลา	๐๘.๐๐	น.	ณ	ห้องประชมุอูท่อง	เทศบาล
ต�าบลห้วยไคร้	เพื่อให้สมาชิก	อปพร.	อาสากู้ชีพ	และกู้ชีพกู้ภัย	(OTOS)	ซึ่งเป็นก�าลังส�าคัญ	ได้มีความรู้	ความเข้าใจ	โดยมีการซัก
ซ้อมในสถานการณ์ที่จ�าลองขึ้น	 เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรและเตรียมพร้อมเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้
อย่างถูกต้อง	 รวดเร็ว	 และทันท่วงที	 กรณีเกิดภัยพิบัติ	 สามารถปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินให้ด�าเนินไปได้อย่างเป็นระบบ	 มี
ประสทิธภิาพ	และประสทิธิผล	โดยผู้เข้าร่วมโครงการจ�านวน	๑๐๐	คน	ประกอบด้วย	คณะผูบ้รหิารเทศบาล		สมาชกิสภาเทศบาล	
สมาชิก	อปพร.	อาสากู้ชีพ	และกู้ชีพกู้ภัย	(OTOS)	เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต�าบลห้วยไคร้

โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนปฏิบัติการปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ประจ�าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐



๓จดหมายขา่ว เทศบาลตำ�บลห้วยไคร้

	 เทศบาลต�าบลห้วยไคร้	ได้จดัท�า	“โครงการแข่งขนักีฬาชมุชน
สัมพันธ์เพื่อความปรองดองสมานฉันท์	 เทศบาลต�าบลห้วยไคร้	
ประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐”	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เป็นการส่งเสริมให้ผู ้สูงอายุ	 ประชาชน	 และเยาวชนในเขต
เทศบาล	จ�านวน	๖	หมู่บ้าน	ให้เกิดความรัก	สามัคคีในหมู่คณะ	
ปรองดองสมานฉนัท์	และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยา
เสพติด	 มีสุขภาพพลานามัยที่ดี	 และกระตุ้นให้กลุ่มผู้สูงอายุได้
แสดงความสามารถและเหน็คณุค่าของตนเอง	โดยก�าหนดจัดการ
แข่งขนั	ระหว่างวนัที	่๒๖	–	๓๐	ธันวาคม	๒๕๕๙	ซึง่ได้จดัพธิเีปิด
การแข่งขันกีฬา	ในวันที่	๒๖	ธันวาคม	๒๕๕๙	เวลา	๑๖.๓๐	น.	
ณ	สนามกีฬาเปตอง	โรงเรียนบ้านห้วยไคร้	โดย	นายเสถยีร		กาโน	
นายกเทศมนตรตี�าบลห้วยไคร้	เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขนักีฬา

โครงการตรวจสายไฟฟ้าบ้านเรือน
เสี่ยงการเกิดอัคคีภัย

โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์เพื่อ
ความปรองดองสมานฉันท์�เทศบาลต�าบลห้วยไคร้�

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

	 กลุ่มปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพห้วยไคร้	ชมรมผู้สูงอายุต�าบล
ห้วยไคร้	ร่วมกบัโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบลห้วยไคร้	ได้
จัดท�าโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ	
ในวนัพธุ	ที	่๑๕	มนีาคม	๒๕๖๐	ณ	ห้องประชมุอูท่อง	เทศบาล
ต�าบลห้วยไคร้	 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปมีสมรรถภาพ
ร่างกายสมบูรณ์	แข็งแรง	มีสุขภาพดี	ห่างไกลโรค	ด้วยการปั่น
จักรยานเพือ่ออกก�าลงักายให้มากยิง่ขึน้	โดยผู้เข้าร่วมโครงการ
จ�านวน	๖๐	 คน	 ประกอบด้วย	 สมาชิกกลุ่มปั่นจักรยานเพื่อ
สุขภาพ	 ชมรมผู้สูงอายุต�าบลห้วยไคร้	 คณะผู้บริหารเทศบาล	
สมาชกิสภาเทศบาล	เจ้าหน้าทีข่องโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพ
ต�าบลห้วยไคร้	เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต�าบลห้วยไคร้

	 เทศบาลต�าบลห้วยไคร ้	 โดยงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย	ได้จัดท�าโครงการตรวจสายไฟฟ้าบ้านเรือนเส่ียงการ
เกิดอัคคีภัย	 ในวันที่	 ๑๖	 มีนาคม	 ๒๕๖๐	 เวลา	 ๐๘.๓๐	 น.	 
ณ	ห้องประชุมอู่ทอง	 เทศบาลต�าบลห้วยไคร้	 เพื่อให้ค�าปรึกษา	
แนะน�า	ความรูก้ารป้องกนัอคัคภียัในเชงิป้องกนัการเกิดอคัคภียั
ให้กับประชาชนในเขตเทศบาล	และตรวจสอบบ้านอยู่อาศัยและ
หอพักในพ้ืนที่รับผิดชอบร ่วมกับการไฟฟ ้าส ่วนภูมิภาค 
แม่ฟ้าหลวง	 เพื่อความปลอดภัยด้านอัคคีภัยและการใช้ไฟฟ้า	
และรณรงค์ให้ประชาชนมจิีตส�านึกความปลอดภยั	โดยผูเ้ข้าร่วม
โครงการจ�านวน	๖๐	คน	ประกอบด้วย	 เจ้าของกิจการโรงแรม	
บ้านเช่า	รีสอร์ท	ประชาชน	คณะผู้บริหารเทศบาล		สมาชิกสภา
เทศบาล	เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต�าบล	ห้วยไคร้

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการปั่น
จักรยานเพื่อสุขภาพ



มาตรการปอ้งกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันไฟปา่�
และการเผาในที่โล่ง�จังหวัดเชียงราย�ประจ�าป�ี๒๕๖๐

	 จงัหวัดเชยีงราย	ได้ออกประกาศ	เรือ่ง	มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพษิจากหมอกควนัไฟ
ป่า	และการเผาในทีโ่ล่ง	จงัหวัดเชียงราย	ประจ�าปี	๒๕๖๐	(งดการเผาทกุชนดิโดยเด็ดขาด	ตัง้แต่วนัที่	
๑๗	กุมภาพนัธ์	–	๑๗	เมษายน	๒๕๖๐)	ลงวันที	่วันที	่๑	ธนัวาคม	พ.ศ.	๒๕๕๙	ตามท่ีจงัหวดัเชยีงราย	
มกัจะประสบปัญหามลพษิจากหมอกควันไฟป่า	และการเผาในทีโ่ล่ง	 ก่อให้เกดิผลกระทบต่อสขุภาพ
อนามยัของประชาชนและเกดิความเสียหายทางเศรษฐกจิ	ท�าให้ภาครฐัต้องสญูเสยีงบประมาณในการ
ระดมก�าลงัเจ้าหน้าที	่อปุกรณ์เครือ่งมือเครือ่งใช้	และยานพาหนะ	เพือ่เข้าด�าเนนิการระงบัเหตดุงักล่าว
เป็นจ�านวนมาก
		 ดงันัน้	 เพือ่เป็นการเตรยีมความพร้อมในการป้องกนัมใิห้เกิดความเสยีหายจากมลพษิจากหมอก
ควนัไฟป่า	 และการเผาในท่ีโล่ง	 ตลอดจนเพือ่ให้ราษฎรได้เข้ามามส่ีวนร่วมในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาดงักล่าวอย่างมีประสทิธิภาพและเป็นรปูธรรมจงึก�าหนดมาตรการดงัน้ี
		 ๑.	ให้หน่วยงานราชการ	รฐัวิสาหกจิ	และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	ทกุหน่วยงานถอืปฏบิตัเิป็น
ตวัอย่างทีดี่ในการ	ไม่ให้มกีารเผา	ทกุชนดิในพืน้ท่ีรบัผดิชอบโดยเคร่งครดั

	 ศูนย์	อปพร.	 เทศบาลต�าบลห้วยไคร้	ขอเชิญร่วม
ท�าบุญทอดผ้าป่าสามัคคี	 ของอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน	 ศูนย์	 อปพร.	 เทศบาลต�าบลห้วยไคร้ 
ในวันพุธ	ที่	๒๒	มีนาคม	๒๕๖๐	(วัน	อปพร.)	โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อจัดกองทุนสวัสดิการให้กับสมาชิก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	 เทศบาลต�าบล
ห้วยไคร้	ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเป็นกองทุนช่วย
เหลอืสงัคมตามศกัยภาพ	และเพือ่จัดท�ากิจกรรมสร้าง
ขวัญก�าลังใจแก่สมาชิก	อปพร.	 ให้มีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติหน้าที่ในสังคม	ซึ่งมีก�าหนดการ	ดังนี้	เวลา	
๑๔.๐๐	น.	ตั้งองค์ผ้าป่า	ณ	ศูนย์	อปพร.	ทุกหมู่บ้าน	
เวลา	 ๑๔.๓๐	 น.	 พิธีสมโภชองค์ผ ้าป ่า	 เวลา 
๑๕.๐๐	น.	ถวายองค์ผ้าป่า	ณ	ศนูย์	อปพร.	ทกุหมูบ้่าน

โครงการปอ้งกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปใีหม่�ประจ�าป�ี๒๕๖๐

๔ เทศบาลตำ�บลห้วยไคร้

	 ๒.	การเผาขยะ	 เศษก่ิงไม้ใบไม้	และการเผาในทีโ่ล่งทกุชนดิในพืน้ทีชุ่มชน	 ก่อเหตรุ�าคาญ	 ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิ	๑	 เดอืน	
หรอืปรบัไม่เกนิ	๒,๐๐๐	บาท	หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั	(ตามพระราชบญัญติัการสาธารณสขุ	พ.ศ.	๒๕๓๕)
		 ๓.	ตัง้แต่บดันีเ้ป็นต้นไปจนถึงวันที	่๑๖	กมุภาพนัธ์	๒๕๖๐	หากมคีวามจ�าเป็นอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้ในการเผาวัชพืชในท่ีดนิท�ากนิ	
ขอให้ราษฎรผูค้รอบครองทีด่นิดงักล่าว	จดัท�าแนวกนัไฟพร้อมแจ้งขออนญุาตจากผู้ใหญ่บ้านหรอืก�านนัในพืน้ทีเ่พือ่ประสานขอก�าลงั
เจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องในการควบคมุมใิห้ไฟลกุลามเข้าไปยงัพืน้ทีอ่ืน่	ๆ 	โดยเดด็ขาด	หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบตัแิละไฟลกุลามเข้าไปในเขตป่า
สงวนแห่งชาติ	เขตอุทยานแห่งชาต	ิเขตรักษาพนัธ์ุสตัว์ป่า	และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า	มโีทษ	จ�าคกุตัง้แต่	๒	ปี	ถงึ	๑๕	ปี	และปรับตัง้แต่	
๒๐,๐๐๐	บาท	ถึง	๑๕๐,๐๐๐	บาท
		 ๔.	ตัง้แต่วนัที	่๑๗	กมุภาพนัธ์	ถงึ	๑๗	เมษายน	๒๕๖๐	รวม	๖๐	วนั	ห้ามมิให้มกีารเผาใด	ๆ	ทัง้สิน้โดยเดด็ขาด	หากตรวจพบว่า
พืน้ทีใ่ดมไีฟเกดิขึน้	 ให้ผูใ้หญ่บ้าน	ก�านนั	 นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	 และนายอ�าเภอท้องที	่ เข้าพบท่านผูว่้าราชการจงัหวดั
เชียงราย	เพือ่รายงานสถานการณ์พร้อมแนวทางมาตรการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนต่อไป
		 ๕.	หากพบเห็นไฟไหม้ป่าสามารถแจ้ง	สายด่วน	(๐๕๓)	๗๑๒๖๐๓	ได้ตลอด	๒๔	ชัว่โมง



	 ประเพณีรดน�้าด�าหัวเป็นพิธีต่อเนื่องจากวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย	 เป็นประเพณีที่	 แสดง
ถึงความเคารพนบน้อบต่อบิดามารดา	 ผู้ใหญ่	 หรือผู้มีพระคุณ	 เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที	
ของผู้น้อยและขอขมาลาโทษที่ผู้น้อยอาจเคยล่วงเกินผู้ใหญ่	 อีกทั้งเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล	
แก่ตนเองตลอดไปตั้งแต่วันแรกของการเริ่มประ	เพณีสงกรานต์	จนถึงวันสุดท้ายของสงกรานต์
	 ค�าว่ารดน�้าด�าหัวเป็นค�าพูดของชาวเหนือที่จะไปรดน�้าขอขมา	(ขอโทษ)	ผู้ใหญ่และขอพรจากผู้ใหญ่ที่
ตนเคารพนับถือ	ซึ่งจะมีการอาบน�้าจริง	ๆ	คืออาบทั้งตัวและด�าหัวคือสระผมด้วยสิ่งที่ใช้สระผมก็จะเป็น
น�้าส้มป่อยหรือน�้ามะกรูด
	 การด�าหวั	ในความหมายทัว่ไปของชาวล้านนาไทยน้ันหมายถงึการ	“สระผม”	แต่ในพธีิกรรม	โดยเฉพาะ
ในเทศกาลสงกรานต์ของทุก	ๆ 	ปี	หมายถึง	การช�าระสะสาง	สิ่งอันเป็นอัปมงคลในชีวิตให้วิปลาสปราดไป	
ด้วยการใช้น�้าส้มป่อยเป็นเครื่องช�าระจึงใช้ค�าว่า	ด�าหัว	มาต่อท้ายค�าว่า	รดน�้า	ซึ่งมีความหมายคล้ายกัน
กลายเป็นค�าซ้อน	ค�าว่า	“รดน�า้ด�าหวั”	ประเพณรีดน�า้ด�าหวัถอืว่าเป็นประเพณทีีด่งีามอกีประเพณหีน่ึง	ที่
ประชาชนชาวไทยถือปฏิบัติสืเวลาที่ยาวนาน	ซึ่งการรดน�้าด�าหัวผู้สูงอายุ	หรือญาติผู้ใหญ่	บุคคลผู้ที่ตนให้
ความเคารพนับถือ	 การรดน�้าด�าหัวนั้นจะเป็นการขอโทษขออภัย	 ซึ่งกันและกัน	 ที่เคยล่วงเกินกันในปีที่
ผ่านมา	ไม่ว่าจะเป็นการล่วงเกินทางกาย	ล่วงเกินทางวาจาหรือว่าการล่วงเกินทางใจ	ทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ได้
ตั้งใจ	ต่อหน้าหรือว่าลับหลังก็ตาม	ประเพณีรดน�าด�าหัว	หรือบางครั้งก็เรียกว่า	ประเพณีปีใหม่เมืองจะมี
ในระหว่าง	วันที่	13	15	เดือนเมษายนของทุกปี	หรือวันสงกรานต์นั่นเอง

ประเพณีรดน�้าด�าหัว

๕จดหมายขา่ว เทศบาลตำ�บลห้วยไคร้

การจัดกิจกรรม�“วันท้องถิ่นไทย�ป�ี๒๕๖๐”
ของเทศบาลต�าบลห้วยไคร้ 	 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ได้ทรงมีพระบรม

ราชโองการให้ยกฐานะต�าบลท่าฉลอมขึน้เป็นสขุาภบิาลท่าฉลอม	
เมื่อวันที่	๑๘	มีนาคม	๒๔๔๘	ซึ่งถือเป็น	“ปฐมบทการปกครอง
ท้องถิ่นไทย”	ที่กระจายอ�านาจการปกครองให้ประชาชนในท้อง
ถิน่ได้เข้ามามส่ีวนร่วมอย่างแท้จรงิ	และเพือ่เป็นการร�าลกึถึงพระ
มหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	
คณะรัฐมนตรีจึงมีมติก�าหนดให้วันที่	๑๘	มีนาคม	ของทุกปี	เป็น	
“วันท้องถิ่นไทย”	 เทศบาลต�าบลห้วยไคร้	 โดยงานธุรการ	 ฝ่าย
อ�านวยการ	ส�านักปลัดเทศบาล	จึงได้ก�าหนดจัดกิจกรรมเนื่องใน	
“วนัท้องถิน่ไทย”	ประจ�าปี	๒๕๖๐	ขึน้ในวนัที	่๑๗	มนีาคม	๒๕๖๐	
ดงัน้ี	เวลา	๐๙.๐๐	น.	กิจกรรมรบัฟังสารรฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
มหาดไทย	เน่ืองในโอกาส	“วันท้องถิน่ไทย”	ประจ�าปี	๒๕๖๐	ของ
ผูบ้รหิารเทศบาล	สมาชกิสภาเทศบาล	พนกังานเทศบาล	พนกังาน
จ้าง	และลกูจ้างในสงักัดเทศบาลต�าบลห้วยไคร้	รวมถงึประชาชน
ในพื้นที่	 ณ	 บริเวณหน้าอาคารส�านักงานเทศบาลต�าบลห้วยไคร	้
เวลา	๐๙.๓๐	น.	ร่วมท�ากิจกรรมสาธารณประโยชน์	การรณรงค์
การคัดแยกขยะ	และเก็บขยะในเขตเทศบาล



๖ เทศบาลตำ�บลห้วยไคร้

	 เทศบาลต�าบลห ้วยไคร ้ ได ้จัดท�า
โครงการฝึกอบรมการท�าขนม	หลักสูตร	
ขนมลกูชบุ	และ	 ป้ันสบิทอด	ไส้หมูหยอง	
น�้ าพริก เผา	 ประจ� าป ี งบประมาณ 
พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 ขึ้น	 ในวันที่	 ๑๐	 มีนาคม	
๒๕๖๐	ตัง้แต่เวลา	๐๙.๐๐	น.	เป็นต้นไป	
ณ	ลานชัน้	๑	อาคารป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภัย	 เทศบาลต�าบลห้วยไคร้	 เพือ่
ส่งเสรมิ	 และเสรมิสร้างทกัษะด้านอาชพี
การท�าขนมให้กับกลุม่สตรแีละประชาชน
ที่สนใจ	 มีกิจกรรมเสริมที่เป็นประโยชน์	
สร้างความรกัความสามคัค	ี ลดค่าใช้จ่าย
ภายในครอบครัว	โดยกจิกรรมมกีารอบรม
ท�าขนมลกูชบุ	และ	ป้ันสบิทอด	ไส้หมหูยอง	
น�้าพริกเผา	 โดยวทิยากรผู้มีความรู้ความ
เชีย่วชาญการสอนท�าขนมไทย

โครงการฝึกอบรมการท�าขนม�
หลักสูตร�ขนมลูกชุบ�และ�ปั้นสิบทอด�ไส้หมูหยอง�
น�้าพริกเผา�ประจ�าปีงบประมาณ�พ.ศ.�๒๕๖๐



๗จดหมายขา่ว เทศบาลตำ�บลห้วยไคร้

	 เทศบาลต�าบลห้วยไคร้	 ได้จัดโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	ประจ�าปี	๒๕๖๐	ตาม
ทีศ่นูย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน	กระทรวงมหาดไทย	
ได้มีมติให้ศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดทุก
จังหวัด	 ด�าเนินกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่	๒๕๖๐	ในระหว่างวันที่	๒๙	ธันวาคม	๒๕๕๙	
ถึง	 ๔	 มกราคม	 ๒๕๖๐	 โดยมีเป้าหมายเพื่อให้สามารถลด
จ�านวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ	 จ�านวนผู้เสียชีวิต	 จ�านวน 
ผู้บาดเจ็บจากเทศกาลปีใหม่ให้เหลือน้อยที่สุด	 และเพื่อบูรณ
าการกับเครอืข่ายหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง	สามารถร่วมกนัในการ
ป้องกันและลดอุบตัเิหต	ุตลอดจนสามารถช่วยเหลอืผูบ้าดเจบ็
และเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ	 เทศบาล
ต�าบลห้วยไคร้จึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องและชุมชน	 
จัดตั้งจุดตรวจร่วม	ด่านชุมชน	ขึ้นระหว่างวันที่	๒๙	ธันวาคม	
๒๕๕๙	ถึง	๔	มกราคม	๒๕๖๐	ณ	บริเวณหน้าศูนย์	อปพร.	
หมู่ที่	๑	ต�าบลห้วยไคร้	อ�าเภอแม่สาย		จังหวัดเชียงราย	และ
มีพิธีเปิดจุดตรวจร่วม	ด่านชุมชนในช่วงเทศกาลปีใหม่	ในวัน
ที่	๒๙	ธันวาคม	๒๕๕๙	เวลา	๐๙.๐๐	น.	ณ	บริเวณหน้าศูนย์	
อปพร.	หมูท่ี	่๑	ต�าบลห้วยไคร้	อ�าเภอแม่สาย	จงัหวดัเชยีงราย

โครงการปอ้งกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปใีหม่�ประจ�าป�ี๒๕๖๐
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ท่ี ๑ ฉบับท่ี ๑ ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๐ www.huaikhrai.go.th

จดหมายขาวเทศบาลตำบลหวยไคร

โทร. ๐ ๕๓๗๖ ๓๒๓๕ สายดวน ทต.หวยไคร 

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

ติดต่อประสานงาน

เลขท่ี	395	หมู่ท่ี	2	ต�าบลห้วยไคร้	อ�าเภอแม่สาย	จังหวัดเชียงราย

รหัสไปรษณีย์	57220	www.huaykhrai.go.th


