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จดหมายขาวเทศบาลตำบลหวยไคร

โทร. ๐ ๕๓๗๖ ๓๒๓๕ สายดวน ทต.หวยไคร 

	 การเข้าพรรษา	 เป็นพุทธบัญญัติ	 ซึ่งพระภิกษุทุกรูปจะต้องปฏิบัติตาม	 หมายถึง	 การอธิษฐานอยู่ประจ�าที่ไม่เที่ยวจาริก 
ไปยังสถานที่ต่างๆ	เว้นแต่มีกิจจ�าเป็นจริง	ๆช่วงจ�าพรรษาจะอยู่ในช่วงฤดูฝนคือแรม	๑	ค�่า	เดือน	๘	ถึง	๑๕	ค�่า



๒จดหมายขา่ว เทศบาลตำ�บลห้วยไคร้

	 เทศบาลต�าบลห้วยไคร้ได้จัดท�าโครงการฝึกอบรมสืบสานประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	ประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๖๐	
ขึ้น	ในวันที่	๔	เมษายน	๒๕๖๐	ตั้งแต่เวลา	๐๘.๐๐	น.	เป็นต้นไป	ณ	วัดห้วยไคร้ใหม่	ต�าบลห้วยไคร้	อ�าเภอแม่สาย	
จงัหวดัเชยีงราย	โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้คนในท้องถิน่ได้เรยีนรูว้ถิชีีวติของคนในชุมชน	รูถ้งึคณุค่าของประวัติศาสตร์
ในท้องถิ่น	 ความเป็นมา	 และวัฒนธรรมประเพณีของท้องถ่ิน	 อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส�านึกในการรักษา
วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป	 และการมีส่วนร่วม	 มีความสมัครสมานสามัคคีของหน่วยงานราชการและ
ประชาชน	มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น	๔๐๐	คน	วิทยากรให้ความรู้ในการท�าบายศรี	ท�าตุงปีใหม่	ตุงไส้หมู	เป็นต้น

	 เทศบาลต�าบลห้วยไคร้ได้จัดท�าโครงการอบรมกฎหมายที่ควรรู้
ส�าหรับประชาชนและเจา้หน้าที่ของเทศบาลต�าบลหว้ยไคร้	ประจ�าปี	
พ.ศ.	๒๕๖๐	ขึ้น	ในวันที่	๓๑	มีนาคม	๒๕๖๐	ตั้งแต่เวลา	๐๘.๐๐	น.	
เป็นต้นไป	 ณ	 ห้องประชุมอู่ทอง	 	 เทศบาลต�าบลห้วยไคร้	 โดยมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือให้ประชาชน	ผูบ้รหิาร	สมาชกิสภาเทศบาล	และเจ้า
หน้าทีใ่นสงักดัเทศบาลต�าบลห้วยไคร้	ได้มคีวามรู	้ความเข้าใจในหลกั
กฎหมายทีเ่กีย่วข้องในชวีติประจ�าวนั	มคีวามเข้าใจถึงสิทธแิละหน้าท่ี
ตามกฎหมายที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างปกติสุข	ปราศจากความ
ขัดแย้ง	 สามารถน�าความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการ
ด�ารงชีวิต	และสามารถแก้ไขปัญหาหรือข้อพิพาทของคนในชุมชนได้
โดยไม่ต้องน�าคดขีึน้สู่ศาล	จ�านวนผูเ้ข้าอบรมท้ังสิน้	๑๒๐	คน	วทิยากร
ผู้บรรยายให้ความรู้จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โครงการฝึกอบรมสืบสานประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น�ประจ�าป�ีพ.ศ.�๒๕๖๐

โครงการอบรมกฎหมายทีค่วรรู้ส�าหรบัประชาชน
และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต�าบลห้วยไคร้

ประจ�าป�ีพ.ศ.�๒๕๖๐



	 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
ต�าบลน�้าแพร่พัฒนา	 อ�าเภอหางดง	
จังหวัดเชียงใหม่	 ได้จัดท�าโครงการ
พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ
กองทุน	 ประจ�าปีงบประมาณ	๒๕๖๐	
เพ่ือเป ็นการพัฒนาศักยภาพคณะ
กรรมการกองทุน	 อนุกรรมการฯ 
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง	ตลอดจนตัวแทน
ภาคประชาชนให้เข้าใจบทบาทหน้าที่
ของตนเองซึง่จะต้องบริหารจัดการกอง
ทนุฯ	ให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์	และขอ
ความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดงูานกองทนุ
หลกัประกนัสขุภาพเทศบาลต�าบลห้วย
ไคร้	ในวันที่	๕	เมษายน	๒๕๖๐	เวลา	
๐๙.๐๐	น.	ณ	ห้องประชุมสภาเทศบาล
ต�าบลห้วยไคร้

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลต�าบล
น�้าแพร่พัฒนา�อ�าเภอหางดง�จังหวัดเชียงใหม่

๓จดหมายขา่ว เทศบาลตำ�บลห้วยไคร้

	 เทศบาลต�าบลห้วยไคร้	ได้จัดประชมุเตรยีมโครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์	ประจ�าปี	๒๕๖๐	ในวนัที	่๕	เมษายน	๒๕๖๐	
เวลา	๐๙.๐๐	น.	ณ	ห้องประชุมอู่ทอง	เทศบาลต�าบล
ห้วยไคร้	 เพื่อเป็นการซักซ้อมและเตรียมการในการ
ป้องกันเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	
ระหว่างวันที่	 ๑๑	 –	๑๗	 เมษายน	๒๕๖๐	มีวันหยุด
ราชการติดต่อกันหลายวัน	ส่งผลให้ประชาชนเดินทาง
สญัจรโดยใช้รถใช้ถนนเพือ่กลบัภมูลิ�าเนา	หรอืเดนิทาง
ไปท่องเทีย่วยงัสถานทีต่่าง	ๆ 	เป็นจ�านวนมาก	ซึง่ก่อให้
เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าใน
ช่วงเวลาปกต	ิประกอบกบัช่วงเทศกาลส�าคญั	ๆ 	ทีผ่่าน
มาเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่สร้างความสูญเสียต่อชีวิต	
ร่างกาย	 และทรัพย์สินเป็นจ�านวนมาก	 ผู ้เข้าร่วม
ประชุมประกอบด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล	 สมาชิก
สภาเทศบาล	 สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน	 ก�านันต�าบลห้วยไคร้	 ผู ้ใหญ่บ้านในเขต
เทศบาล	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลห้วยไคร้	
อาสาสมคัรสาธารณสขุมูลฐานชมุชน	เจ้าหน้าทีต่�ารวจ
จาก	สภ.ห้วยไคร้	เจ้าหน้าที่ทหารจากหน่วยเฉพาะกิจ	
กรมทหารม้าที่	๓	ดอยตุงกู้ภัย	เจ้าหน้าที่ศูนย์	อปพร.	
เทศบาลต�าบลห้วยไคร้

การประชุมเตรียมโครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์�

ประจ�าปี�๒๕๖๐



๔ เทศบาลตำ�บลห้วยไคร้จดหมายขา่ว

โครงการปอ้งกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์�ประจ�าป�ี๒๕๖๐

กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพความเข้มแข็งชมรมผู้สูงอายุอ�าเภอแม่สาย�ประจ�าปี�๒๕๖๐�
ภายใต้ชื่อ�“เดินหน้าประเทศไทย�ไปกับผู้สูงอายุ”�ประจ�าปี�๒๕๖๐

	 เทศบาลต�าบลหว้ยไคร้	ได้จดัโครงการป้องกันและลดอุบัตเิหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	ประจ�าปี	๒๕๖๐	ระหว่างวันที่	๑๑	–	
๑๗	 เมษายน	 ๒๕๖๐	 เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลใน
แนวทางการด�าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้	 สามารถลด
จ�านวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ	จ�านวนผู้เสียชีวิต	จ�านวนผู้บาดเจ็บ
จากเทศกาลสงกรานต์ให้เหลือน้อยที่สุด	 และเพื่อบูรณาการกับเครือ
ข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 สามารถร่วมกันในการป้องกันและลด
อุบัติเหตุ	 ตลอดจนสามารถช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตได้อย่าง
รวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ	เทศบาลต�าบลห้วยไคร้	จงึได้ร่วมกบัหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องและชุมชน	 จัดตั้งด่านชุมชน	 ขึ้นระหว่างวันที่	 ๑๑	
เมษายน	๒๕๖๐	ถึงวันที่	๑๗	เมษายน	๒๕๖๐	ณ	บริเวณหน้าศูนย์	
อปพร.	หมู่ที่	๑	ต�าบลห้วยไคร้	อ�าเภอแม่สาย	จังหวัดเชียงราย	และมี
พิธีเปิดด่านชุมชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	 ในวันท่ี	 ๑๑	 เมษายน	
๒๕๖๐	เวลา	๐๙.๐๐	น.	ณ	บริเวณหน้าศูนย์	อปพร.	หมู่ที่	๑	ต�าบล
ห้วยไคร้	อ�าเภอแม่สาย	จังหวัดเชียงราย

	 ชมรมผูส้งูอายตุ�าบลห้วยไคร้	
ร่วมกับ	เทศบาลต�าบลห้วยไคร้	
เป็นเจ้าภาพจัดกจิกรรมส่งเสริม
ศักยภาพความเข้มแขง็ชมรมผู้
สูงอายอุ�าเภอแม่สาย	ประจ�าปี	
๒๕๖๐	 ภายใต้ชื่อ	 “เดินหน้า
ประเทศไทย	 ไปกับผู้สูงอายุ”	
ประจ�าปี	๒๕๖๐	ขึน้ในวนัที	่๒๐	
เมษายน	 ๒๕๖๐	 ต้ังแต่เวลา	
๐๗.๓๐	น.	ณ	 โรงเรยีนมานติ
วิทยา	 ต�าบลห้วยไคร้	 อ�าเภอ
แม่สาย	 จังหวัดเชียงราย	 ซึ่งมี
กิจกรรมนันทนาการของผู้สูง
อาย	ุส่งเสริมศักยภาพความเข้ม
แข็งของกลุ ่มผู ้สูงอายุ	 เพื่อ
เป็นการเชือ่มความสัมพนัธ์อันดี 



๕จดหมายขา่ว เทศบาลตำ�บลห้วยไคร้

สร้างความสมัครสมานสามัคคีระหว่างกลุ่มผู้สูงอายุ	 ส่วนราชการ	 และองค์กรที่เกี่ยวข้อง	 มีการแสดงร�าวงย้อนยุค 
เต้นบาสโลป	การแสดงดนตรพีืน้เมือง	การประกวดผู้สูงอายสุุขภาพดี	การเล่าจ้อย	การแข่งขนัโบว์ล่ิงแตงโม	การแข่งขนั
เตะแกลลอน	กจิกรรมสรงน�า้พระ	กิจกรรมการขอสมุารดน�า้ด�าหัวผูส้งูอาย	ุประจ�าปี	๒๕๖๐	เป็นต้น

	 เทศบาลต�าบลห้วยไคร้ได้จัดกิจกรรม
เนื่องในโอกาส	 “วันเทศบาล”	 ประจ�าปี	
๒๕๖๐	ขึ้นในวันจันทร์	ที่	๒๔	 เมษายน	
๒๕๖๐	ตั้งแต่เวลา	๐๘.๓๐	น.	ณ	ห้อง
ประชุมสภาเทศบาลต�าบลห้วยไคร้	 ตาม
ท่ีกระทรวงมหาดไทยได้ก�าหนดให้วันที	่
๒๔	เมษายน	ของทกุปีเป็น	“วนัเทศบาล”	
ซึ่ งตรงกับวันท่ีประกาศใช ้พระราช
บัญญัติจัดระเบียบเทศบาล	พ.ศ.	๒๔๗๖	
โดยก�าหนดจัดกิจกรรมท�าบุญตักบาตร	
พระภิกษุสงฆ์	 จ�านวน	 ๕	 รูป	 สวดพุทธ
มนต์	 และถวายภัตราหารเพลแด่พระ
ภกิษสุงฆ์	และกจิกรรมรบัฟังสารรัฐมนตรี
ว ่าการกระทรวงมหาดไทย	 เนื่องใน
โอกาส	“วันเทศบาล”	ประจ�าปี	๒๕๖๐

การจัดกิจกรรม�“วันเทศบาล”�
ประจ�าป�ี๒๕๖๐



๖ เทศบาลตำ�บลห้วยไคร้จดหมายขา่ว

	 เทศบาลต�าบลห้วยไคร้ได้จัดท�าโครงการอบรมให้ความรู้
เก่ียวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ	 ประจ�า
ปี	พ.ศ.	๒๕๖๐	ขึ้น	ในวันที่	๒๒	พฤษภาคม	๒๕๖๐	ตั้งแต่
เวลา	๐๘.๐๐	น.	เป็นต้นไป	ณ	ห้องประชุมอู่ทอง	เทศบาล
ต�าบลห้วยไคร้	โดยมีวตัถปุระสงค์เพือ่ให้ประชาชน	ผูบ้รหิาร	
สมาชิกสภาเทศบาล	 และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลต�าบล
ห้วยไคร้	 ได้มีความรู้	 ความเข้าใจในหลักกฎหมายว่าด้วย
ข้อมลูข่าวสารของราชการ	สทิธิทีจ่ะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ	อนัเป็นการส่งเสรมิให้กบัประชาชนได้มส่ีวนร่วมใน
การตรวจสอบการท�างานของหน่วยงานรัฐเพื่อให้เกิดความ
โปร่งใสเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล	 จ�านวนผู้เข้าอบรมทั้ง
สิ้น	๘๐	คน	วิทยากรผู้บรรยายให้ความรู้จากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
ประจ�าป�ีพ.ศ.�๒๕๖๐



๗จดหมายขา่ว เทศบาลตำ�บลห้วยไคร้

	 ประธานสภาเทศบาลต�าบลห้วยไคร้	ได้นัดประชุมสภา
เทศบาลต�าบลห้วยไคร้	สมัยสามัญ	ประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๖๐	
สมัยท่ี	 ๒	 คร้ังท่ี	 ๑	 ในวันท่ี	 ๒๖	 เมษายน	๒๕๖๐	 เวลา	
๐๙.๐๐	น.	ณ	ห้องประชมุสภาเทศบาลต�าบลห้วยไคร้	เพือ่
พิจารณาญัตตินายกเทศมนตรีต�าบลห้วยไคร้	 ในการ
พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	
พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่	 และญัตติเสนอ
รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาเทศบาล
ต�าบลห้วยไคร้	 ประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐ 
รอบเดือนเมษายน	๒๕๖๐	(ระหว่างเดือนตุลาคม	๒๕๕๙	
ถึงเดือนมีนาคม	 ๒๕๖๐)	 เพื่อให้สภาเทศบาลต�าบลห้วย
ไคร้รับทราบ	ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท�าแผนพัฒนาขององค ์กรปกครองส ่วนท้องถ่ิน	 
พ.ศ.	๒๕๔๘	ข้อ	๒๙	(๓)

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลต�าบลเวียง
เหนือ�อ�าเภอเวียงชัย�จังหวัดเชียงราย

	 เทศบาลต�าบลเวียงเหนือ	 อ�าเภอ
เวยีงชยั	จงัหวดัเชยีงราย	ได้จดัท�าโครงการ
สตรกัีบวถิเีศรษฐกิจพอเพยีง	และโครงการ
กิจกรรมส่งเสริมมาตรการลดหนี้สินครัว
เรือน(การวางแผนการใช้จ่ายเงนิ	การออม	
การด�าเนนิชวีติตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง)	 โดยตามโครงการดังกล่าวจะมี
การอบรมส ่ ง เสริ มอาชีพตามหลั ก
เศรษฐกิจพอเพียง	 รับฟ ั งบรรยาย	 
ณ	ส�านักงานเทศบาลต�าบลห้วยไคร้	และ
ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานศูนย์
การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่	 ๔	 ไร่แก้จน	 
(สวนนายก)	 ในวันท่ี	 ๒๔	 พฤษภาคม	
๒๕๖๐	เวลา	๐๙.๐๐	น.

การประชุมสภาเทศบาลต�าบลห้วยไคร้�
สมัยสามัญ�ประจ�าป�ีพ.ศ.�๒๕๖๐�

สมัยที่�๒�ครั้งที่�๑



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

เลขที่	395	หมู่ท่ี	2	ต�าบลห้วยไคร้	อ�าเภอแม่สาย	จังหวัดเชียงราย

รหัสไปรษณีย์	57220	www.huaykhrai.go.th

¨´ËÁÒÂ¢‹ÒÇ
à·ÈºÒÅµÓºÅËŒÇÂä¤ÃŒ
ปท่ี ๑ ฉบับท่ี ๒ ประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๐ www.huaikhrai.go.th

จดหมายขาวเทศบาลตำบลหวยไคร

โทร. ๐ ๕๓๗๖ ๓๒๓๕ สายดวน ทต.หวยไคร 


