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จดหมายขาวเทศบาลตำบลหวยไคร
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๒จดหมายขา่ว เทศบาลตำ�บลห้วยไคร้

	 ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินได้จัดท�าโครงการ 
“รักน�้า	รักป่า	รักษาแผ่นดิน”	เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่วัภมูพิลอดลุยเดช	รชักาลที	่๙	เสดจ็เถลงิถวลัยราชสมบตัิ
ครบ	๗๐	ปี	และสมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ	ทรงเจริญ
พระชนมพรรษา	๗	รอบ	๘๔	พรรษา	วันที่	๑๒	สิงหาคม	๒๕๕๙	และ
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติฯ	 จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพ้ืนที่จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันดังกล่าว	 และตามมติคณะ
รัฐมนตรี	เมื่อวันที่	๓๑	มกราคม	๒๕๓๒	อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของ
ทกุปีเป็น	“วนัต้นไม้ประจ�าปีของชาต”ิ	และกรมป่าไม้ขอเชญิชวนจดั
กิจกรรมวันต้นไม้ประจ�าปีของชาติ	พ.ศ.	๒๕๖๐	โดยร่วมมือกันปลูก
ต้นไม้บริเวณหน่วยงาน	หรือสถานที่อื่นที่สมควร	เทศบาลต�าบลห้วย
ไคร้	โดยคณะผู้บริหารเทศบาล	พนักงานเทศบาล	พนักงานจ้าง	และ
ลูกจ้าง	 จึงได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เน่ืองใน	 “วันต้นไม้ประจ�าปีของ
ชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐”	 ในวันที่	 ๖	 เดือนมิถุนายน	พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 เวลา	
๑๓.๐๐	น.	เป็นต้นไป	ณ	บริเวณอ่างเก็บน�้าขุนน�้าห้วยไคร้

	 ส�านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัเชยีงรายได้
ก�าหนดการติดตามการด�าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการความ
ปลอดภัยทางถนนระดับอ�าเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พืน้ทีจ่งัหวดัเชยีงรายในพืน้ทีจ่งัหวดัเชยีงราย	และกจิกรรมส่งเสรมิ
องค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนน�าร่องในพื้นที่อ�าเภอแม่สาย 
	 ได้มีก�าหนดการติดตามการด�าเนินงานของเทศบาลต�าบลห้วยไคร้	
ในวันที่	๑๔	กรกฎาคม	๒๕๖๐	ตั้งแต่เวลา	๑๓.๐๐	น.	เป็นต้นไป 
ณ	ห้องประชุมอู่ทอง	เทศบาลต�าบลห้วยไคร้	อ�าเภอแม่สาย	จังหวัด
เชียงราย	 ผู้เข้าร่วมรับการประเมินประกอบด้วยคณะผู้บริหาร	
พนักงานเทศบาล	พนักงานจ้าง	และลูกจ้างในสังกัดเทศบาลต�าบล
ห้วยไคร้

 ตามที่กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน่ได้ก�าหนดให้มโีครงการ	“โรงเรยีน
พอเพียงท้องถิ่น	 (Local	 Sufficiency	
School	:	LSS)”	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ให้สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเสริมสร้างลักษณะนิสัยในการ
ด� า เ นิ นชี วิ ต ต ามหลั กปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของผู้เรียนให้มีทักษะ
ในการด�ารงชีวิตอย่างพอเพียง	 มีความรู ้

	 เทศบาลต�าบลห้วยไคร้ได้จดัท�าโครงการฝึกอบรมการท�าไข่เคม็	
หลักสูตร	ไข่เค็มเพื่อสุขภาพ		ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐	ขึ้น	
ในวันที่	๑๓	มิถุนายน	๒๕๖๐	ตั้งแต่เวลา	๐๙.๐๐	น.	เป็นต้นไป	ณ	
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน	กศน.ต�าบลบ้านด้าย	บ้านดงป่าสัก	 ต�าบลบ้าน
ด้าย	อ�าเภอแม่สาย	จงัหวดัเชียงราย	เพือ่ส่งเสรมิอาชีพให้กับกลุม่สตรี
และประชาชนให้มีความรู้ในการท�าไข่เค็มสมุนไพร	สร้างโอกาสและ
ทางเลือกในการประกอบอาชีพ	เป็นการเพิ่มรายได้	ลดรายจ่าย	และ
เสริมสร้างให้ประชาชนพึ่งตนเอง	 ตลอดจนมีการด�าเนินชีวิตบนพื้น
ฐานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 โดยโครงการมีการสาธิตการ
ท�าไข่เค็มสมนุไพร	โดยวทิยากรผูมี้ความรูค้วามเชีย่วชาญการสอนท�า
ไข่เค็มของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน	กศน.ต�าบลบ้านด้าย

การจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้�“วันต้นไม้ประจ�าปี
ของชาติ�พ.ศ.�๒๕๖๐”

การตรวจติดตามประเมินผลการด�าเนินงาน
มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน

การตรวจประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น�
(Local Sufficiency School : LSS)

โครงการฝึกอบรมการท�าไข่เค็ม
หลักสูตร�ไข่เค็มเพื่อสุขภาพ

ประจ�าปงีบประมาณ�พ.ศ.�๒๕๖๐

ความเข้าใจ	และสามารถน�ามาประยกุต์ใช้ในชวีติประจ�าวนัได้อย่าง
มีวิจารณญาณบนหลักการของความพอประมาณ	 มีเหตุผล	 มี
ภมิูคุม้กัน	มคีวามรู้และคณุธรรมก�ากบับนพืน้ฐานในการด�าเนนิชวีติ	
และก�าหนดปฏิทินด�าเนินงานโครงการ	 “โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น	
(Local	Sufficiency	School	:	LSS)”	เพื่อให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทราบและด�าเนินการตามปฏิทินและก�าหนดให้จังหวัด
ด�าเนินการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นนั้น	 คณะกรรมการที่
จงัหวัดเชยีงรายแต่งตัง้ได้ก�าหนดเข้าตรวจประเมินโรงเรยีนพอเพยีง
ท้องถิ่น	(Local	Sufficiency	School	:	LSS)	ของโรงเรียนเทศบาล
ต�าบลห้วยไคร้	 ในวันที่	 ๒	 สิงหาคม	๒๕๖๐	 เวลา	 ๐๙.๐๐	น.	ณ	
โรงเรียนเทศบาลต�าบลห้วยไคร้	อ�าเภอแม่สาย	จังหวัดเชียงราย



๓จดหมายขา่ว เทศบาลตำ�บลห้วยไคร้

	 เทศบาลต�าบลเวยีง	อ�าเภอเชยีงแสน	จงัหวดัเชยีงราย	ร่วมกบั
องค์กรพัฒนาสตรีต�าบลเวียง	 ได้จัดท�าโครงการฝึกอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพองค์กรสตรีต�าบลเวียง	 ประจ�าปี	 ๒๕๖๐	 เพื่อเพิ่ม
ประสทิธภิาพในการท�างานของกลุม่สตรแีละบทบาทขององค์กรสตรี
ต�าบลเวยีง	ให้มีความก้าวหน้าและชดัเจนมากยิง่ข้ึน	อกีทัง้ส่งเสรมิให้
กลุ่มสตรีได้ขับเคลื่อนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน	
ระหว่างวันที่	๑๔	–	๑๕	มิถุนายน	๒๕๖๐	โดยเข้ารับฟังบรรยายการ
จัดการตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 ณ	 ส�านักงาน
เทศบาลต�าบลห้วยไคร้	และขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานศูนย์
การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่	 ๔	 ไร่แก้จน	 (สวนนายก)	 ในวันท่ี	 ๑๕	
มิถุนายน	๒๕๖๐	เวลา	๐๙.๓๐	น.

	 เทศบาลต�าบลห้วยไคร้	ได้จดักจิกรรมรณรงค์ประชาสมัพนัธ์
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก	 ประจ�าปี	 ๒๕๖๐	 “ท�าดีเพื่อพ่อ	
สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด”	ในวันที่	๒๖	มิถุนายน	๒๕๖๐	ณ	ลาน
หน้าอาคารส�านกังานเทศบาลต�าบลห้วยไคร้	อ�าเภอแม่สาย	จงัหวดั
เชียงราย	 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล		
สมาชิกสภาเทศบาล	 พนักงานและลูกจ้างเทศบาลต�าบลห้วยไคร	้
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้	 โรงเรียนมานิตวิทยา	 โรงเรียนอนุบาลเฟื่อง
ฟ้า	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลห้วยไคร้	 สมาชิกอาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐานชุมชนต�าบลห้วยไคร้	 องค์กรภาคีเครือข่ายภาค
รัฐและประชาชน	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนองต่อนโยบาย
ของรัฐบาลในการรณรงค์สร้างกระแสของการมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	ซึ่งในวันที่	๒๖	มิถุนายนของทุก
ปี	 เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก	 ประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและ
ยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ที่จะร่วมกับประชาคมโลกในการ
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	 โดยมีหน่วยงาน/องค์กรภาคี	ที่เกี่ยวข้อง
ทัง้ภาครฐั	ภาคเอกชนและภาคประชาชน	ร่วมกนัจดักิจกรรมรณรงค์
พิเศษต่อเนื่อง	ตั้งแต่ปี	๒๕๓๐	จนถึงปัจจุบัน	ซึ่งมีกิจกรรมประกาศ
เจตนารมณ ์ต ่อต ้านยาเสพติด	 และกิจกรรมเดินรณรงค ์
ประชาสมัพนัธ์วนัต่อต้านยาเสพตดิโลก	“ท�าดเีพือ่พ่อ	สานต่อแก้ไข
ปัญหายาเสพติด”	ในเขตเทศบาล

	 เทศบาลต�าบลห้วยไคร้ร่วมกับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต�าบล
ห้วยไคร้	ได้จดักจิกรรมโรงเรยีนผูส้งูอาย	ุ(สโมสรสามคัคีสร้างสุขผู้สูง
วัย)	 ต�าบลห้วยไคร้	 ขึ้นในวันที่	 ๑๗	 สิงหาคม	 ๒๕๖๐	 และในวัน
พฤหัสบดีของทุกสัปดาห์	ตั้งแต่เวลา	๐๙.๐๐	น.	–	เวลา	๑๕.๐๐	น.	
ณ	ห้องประชุมอู่ทอง	เทศบาลต�าบลห้วยไคร้	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสรมิการเรยีนรู้ตลอดชวีติ	การจดัการศกึษา	การพฒันาทกัษะเพือ่
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	 และจัดกิจกรรมที่ผู้สูงอายุสนใจเรียนรู้
และมีความส�าคัญกับการด�าเนินชีวิต	ช่วยเพิ่มพูนความรู้	ทักษะชีวิต
ที่จ�าเป็น	 โดยวิทยากรจิตอาสาหรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 และ
ขณะเดียวกันก็เป็นพื้นที่ที่ผู ้สูงอายุจะได้แสดงศักยภาพจากการ
ถ่ายทอดความรู้	 ประสบการณ์ที่สั่งสมมาแก่บุคคลอื่น	 เพ่ือสืบสาน
ภูมิปัญญาให้คงคุณค่าคู่กับชุมชน	 โดยก�าหนดจัดกิจกรรมทุกวัน
พฤหัสบดี	เริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่	๑๗	สิงหาคม	๒๕๖๐	เป็นวันแรก

กจิกรรมรณรงค์ประชาสมัพันธ์เนือ่งในวนัต่อต้าน
ยาเสพตดิโลก�ประจ�าปี�๒๕๖๐�

“ท�าดีเพือ่พ่อ�สานต่อแก้ปัญหายาเสพตดิ”

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลต�าบล
เวียง�อ�าเภอเชียงแสน�จังหวัดเชียงราย

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ�(สโมสรสามัคคี
สร้างสุขผู้สูงวัย)�ต�าบลห้วยไคร้



๔ เทศบาลตำ�บลห้วยไคร้จดหมายขา่ว

	 โรงเรียนเทศบาลต�าบลห้วยไคร้	 ได้จัดโครงการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเ้รยีน	(เรยีนรูสู้โ่ลกกว้าง)	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐	
ในวันที่	๖	กรกฎาคม	๒๕๖๐	ณ	วัดห้วยไคร้ใหม่	หมู่ที่	๒	วัดศาลา
เชิงดอย	 หมู่ที่	 ๖	 วัดห้วยไคร้หลวง	 หมู่ที่	 ๑	 ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืช
จกัรพนัธ์เพ็ญศริ	ิสวนการเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่	๔	ไร่	แก้จน	(สวน
นายก)	ผูเ้ข้าร่วมโครงการประกอบด้วยคณะคร	ูเดก็นกัเรยีนโรงเรยีน
เทศบาลต�าบลห้วยไคร้	 จ�านวน	 ๕๐	 คน	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เป็นการส่งเสรมิให้เดก็นกัเรยีนรูจ้กัคดิวเิคราะห์จากการเรียนรู้ด้วย
ประสบการณ์จรงิ	ได้เปลีย่นบรรยากาศในการเรยีนรูด้้วยตนเอง	รู้จัก
อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข	รู้สึกภาคภูมิใจ	รักและหวงแหน
บ้านเกดิของตน	เรยีนรู้และมส่ีวนร่วมในกจิกรรมวนัเข้าพรรษาและ
อาสาฬหบูชา	ซึง่ตามโครงการมกีจิกรรมการศกึษาดงูานแหล่งเรยีน
รูน้อกสถานทีใ่นพืน้ทีต่�าบลห้วยไคร้	และในเขตอ�าเภอแม่สาย	ในวนั
ที	่๖	กรกฎาคม	๒๕๖๐	ณ	วดัห้วยไคร้ใหม่	หมู่ที	่๒	วดัศาลาเชงิดอย	
หมูท่ี	่๖	วดัห้วยไคร้หลวง	หมูท่ี	่๑	ศนูย์พฒันาพนัธุพ์ชืจกัรพนัธ์เพญ็
ศิริ	สวนการเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่	๔	ไร่	แก้จน	(สวนนายก)

	 เทศบาลต�าบลห้วยไคร้	ได้จดัโครงการฝึกอบรมการท�าแชมพู	
สบู่	 ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 ในวันท่ี	 ๑๒	 กรกฎาคม	
๒๕๖๐	ตั้งแต่เวลา	๐๘.๐๐	น.	เป็นต้นไป	ณ	ศูนย์การเรียนรู้เกษตร
ทฤษฎีใหม่	๔	ไร่แก้จน	(สวนนายก)	ต�าบลห้วยไคร้	อ�าเภอแม่สาย	
จังหวัดเชียงราย	 ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยกลุ่มสตรีและผู้
สนใจในเขตเทศบาล	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากลุ่มสตรีให้มี
ความรูใ้นการท�าแชมพู	สบู	่เสรมิสร้างให้ประชาชนพึง่ตนเอง	ตลอด
จนมีการด�าเนนิชวีติบนพืน้ฐานแนวคดิปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง	ซ่ึง
ตามโครงการมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้ขั้นตอน	 วิธีการ	 การท�า
แชมพู	สบู่	และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ	โดยนางขนิษฐา		มะโนสมบัติ

	 เทศบาลต�าบลห้วยไคร้	ได้จดัโครงการป้องกนัและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด	ประจ�าปี	๒๕๖๐	ในวันที่	๒๓	มิถุนายน	๒๕๖๐	ณ	ห้อง
ประชมุอู่ทอง	เทศบาลต�าบลห้วยไคร้	อ�าเภอแม่สาย	จงัหวดัเชียงราย	
ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล	 สมาชิกสภา
เทศบาล	พนักงานเทศบาล	 ก�านันต�าบลห้วยไคร้	 ผู้ใหญ่บ้านในเขต
เทศบาลและประชาชน	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลห้วยไคร	้
เจ้าหน้าที่ต�ารวจจาก	สภ.ห้วยไคร้	เจ้าหน้าที่ทหารจากหน่วยเฉพาะ
กจิ	กรมทหารม้าท่ี	๓	โดยมวัีตถปุระสงค์เพือ่เป็นการสนองต่อนโยบาย
ของรัฐบาลในการรณรงค์สร้างกระแสของการมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	ซึ่งในวันที่	๒๖	มิถุนายนของทุกปี	
เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก	ประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยัน
เจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ทีจ่ะร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อ
ต้านยาเสพติด	 โดยมีหน่วยงาน/องค์กรภาคี	 ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ	
ภาคเอกชนและภาคประชาชน	 ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์พิเศษต่อ
เนื่อง	 ต้ังแต่ปี	 ๒๕๓๐	 จนถึงปัจจุบัน	 ในโครงการมีการสัมมนาการ
ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิในชมุชน	โดยทมีวิทยากรประกอบ
ด้วย	รองผูบ้งัคบักองร้อย	ฉก.ม.๓	ปลดัอ�าเภอแม่สาย	ฝ่ายความมัน่คง	
เจ้าหน้าที่ต�ารวจ	 จากสถานีต�ารวจภูธรแม่สาย	 ผู้อ�านวยการโรง
พยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบลห้วยไคร้	ร.ต.ท.บญุยนื		วงศ์วรรณ	รอง	
สว.(ป)	หน.ฉก.ตชด.๓๒	ดอยตุง	อภิปรายในหัวข้อเรื่อง	การป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด	สถานการณ์ยาเสพติดในปัจจบุนั	และการ
เฝ้าระวัง	ป้องกัน	และแก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน�(เรียนรู้สู่
โลกกว้าง)�ประจ�าปงีบประมาณ�พ.ศ.�๒๕๖๐

โครงการฝึกอบรมการท�าแชมพู�สบู่�ประจ�า
ปงีบประมาณ�พ.ศ.�๒๕๖๐

โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด�ประจ�าปี�๒๕๖๐



๕จดหมายขา่ว เทศบาลตำ�บลห้วยไคร้

	 เทศบาลต�าบลห้วยไคร้	 ได้จัดท�าโครงการฝึกอบรมบุคลากร
เพ่ือพัฒนาความรู ้ ในการปฏิบัติงานและศึกษาดูงาน	 ประจ�า
ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐	ขึ้นระหว่างวันที่	๑	–	๕	กันยายน	๒๕๖๐	
ณ	 ห้องประชุมอู ่ทอง	 เทศบาลต�าบลห้วยไคร้	 และศึกษาดูงาน
กรุงเทพมหานคร	 จังหวัดราชบุรี	 และจังหวัดเพชรบุรี	 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อจัดการฝึกอบรมเรื่องหลักการบริหารกิจการบ้าน
เมอืงทีด่	ีการสร้างองค์กรแห่งการเรยีนรู	้โดยน้อมน�าหลกัการทรงงาน
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 เพื่อประยุกต์ใช้ในการบริหาร
จดัการองค์กรและการจดับรกิารสาธารณะแก่ประชาชน	และเดนิทาง
ไปศกึษาดงูานตามโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิและเข้าถวาย
สกัการะพระบรมศพ	พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช	
เพื่อแสดงความอาลัย	น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

	 เทศบาลต�าบลห้วยไคร้	ได้จดัโครงการฝึกอบรมปฏบิตัตินเพือ่
รักษาศีล	๕	ประจ�าปี	๒๕๖๐	ในวันที่	๒๘	มิถุนายน	๒๕๖๐	ณ	ห้อง
ประชมุอูท่อง	เทศบาลต�าบลห้วยไคร้	อ�าเภอแม่สาย	จงัหวัดเชยีงราย	
ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยก�านัน	ผู้ใหญ่บ้าน	ประชาชนในเขต
เทศบาล	 คณะผู้บริหาร	 สมาชิกสภาเทศบาล	 พนักงานเทศบาล	
พนักงานจ้าง	 ลูกจ้าง	 ในสังกัดเทศบาลต�าบลห้วยไคร้	 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์	 ลดปัญหา
ความขดัแย้ง	สร้างความมัน่คง	ความปลอดภยัในชวิีตและทรพัย์สนิ
ให้กับประชาชน	 และเป็นการน�าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามา
ใช้ในการด�าเนนิชวีติอย่างมคีวามสขุ	ซึง่ตามโครงการมีการรบัฟังการ
บรรยายเรื่อง	 การรักษาศีล	 ๕	 การน�าหลักธรรมค�าสอนของพุทธ
ศาสนามาใช้ในชีวิตประจ�าวัน	 การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมของพุทธศาสนิกชน	 การฝึกท�าสมาธิ	 พิธีการทาง
ศาสนาในชีวิตประจ�าวัน	หน้าที่ของชาวพุทธ	เป็นต้น

โครงการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาความรู้
ในการปฏิบัติงานและศึกษาดูงาน
ประจ�าปงีบประมาณ�พ.ศ.�๒๕๖๐

โครงการฝึกอบรมปฏิบัติตน
เพื่อรักษาศีล�๕�ประจ�าป�ี๒๕๖๐



๖ เทศบาลตำ�บลห้วยไคร้จดหมายขา่ว

โครงการฝึกอบรมพฒันาคณุภาพผูสู้งอายแุละ
ศกึษาดงูานโรงเรยีนผูสู้งอายุ

โครงการรณรงค์�ป้องกนั�และควบคมุโรคพษิ
สุนขับ้า�ประจ�าปี�พ.ศ.�๒๕๖๐

โครงการส่งเสรมิอาชพีผูส้งูอายุ
�ฝึกอบรมอาชพีการท�าดอกไม้จนัทน์�ประจ�า

ปีงบประมาณ�พ.ศ.�๒๕๖๐

	 เทศบาลต�าบลห้วยไคร้ได้จัดท�าโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้สูงอายุ	 และศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุ	 ข้ึน	 ในวันที่	 ๒๖	 –	 ๒๗	
กรกฎาคม	๒๕๖๐	ตั้งแต่เวลา	๐๙.๐๐	น.	เป็นต้นไป	ณ	ห้องประชุม
อู่ทอง	เทศบาลต�าบลห้วยไคร้	อ�าเภอแม่สาย	จังหวัดเชียงราย	เพื่อส่ง
เสริมให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน	ส่ง
เสริมสุขภาพทั้งด้านร่างกาย	จิตใจของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น	โดยโครงการมี
การฝึกอบรมพฒันาผูสู้งอาย	ุและทัศนศกึษาดงูานโฮงเฮยีนผูสู้งวยัต�าบล
ป่าตาล	อ�าเภอขุนตาล	จังหวัดเชียงราย	ของเทศบาลต�าบลป่าตาล

	 เทศบาลต�าบลห้วยไคร้	โดยงานสัตวแพทย์	กองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดล้อม	 ได้จัดท�าโครงการรณรงค์	 ป้องกัน	 และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	
ประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๖๐	ขึ้น	ระหว่างวันที่	๑	กุมภาพันธ์	๒๕๖๐	ถึงวันที่	๑๙		
พฤษภาคม		๒๕๖๐	ณ	อาคารอเนกประสงค์ประจ�าหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน	วัด	
ครสิตจักร	โรงเรยีน	ทกุแห่ง	ในเขตเทศบาล	โดยมวัีตถปุระสงค์เพือ่รณรงค์	
ป้องกัน	 และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าไม่ให้แพร่ระบาดในเขตพ้ืนท่ีเทศบาล	
เพื่อสร้างความรู้	ความเข้าใจ	และเห็นความส�าคัญในการน�าสัตว์เลี้ยงที่อยู่
ในความดูแลไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าใน	 โดยโครงการมี
การออกหน่วยประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้าน	ชุมชน	วัด	โรงเรียน	คริสตจักร	
ทุกแห่งในเขตเทศบาลเพ่ือให้ความรูป	 ความเข้าใจ	 และแจกแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์จากเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต�าบลห้วยไคร้

	 เทศบาลต�าบลห้วยไคร้ได้จดัท�าโครงการส่งเสรมิอาชพีผูส้งูอายุ	
ฝึกอบรมอาชพีการท�าดอกไม้จนัทน์	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐	
ขึ้น	ในวันที่	๒๒	–	๒๓	มิถุนายน	๒๕๖๐	ตั้งแต่เวลา	๐๘.๐๐	น.	เป็นต้น
ไป	ณ	วัดห้วยไคร้ใหม่	ต�าบลห้วยไคร้	อ�าเภอแม่สาย	จังหวัดเชียงราย	
เพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้ผูส้งูอาย	ุได้มกีารรวมกลุม่ท�ากจิกรรมตาม
สมัครใจร่วมกันในชุมชน	 เป็นการเพิ่มโอกาสด้านอาชีพให้แก่ผู้สูงอาย	ุ
และเพือ่แสดงถงึความจงรกัภกัดต่ีอพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช	 มีกลุ่มเป้าหมายคือผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุทุก
หมูบ้่าน	โดยโครงการมวีทิยากรจากกลุม่วสิาหกจิชมุชนกลุม่ผลติดอกไม้
จันทน์	 มาบรรยายให้ความรู้เรื่องวิธีการ	 ขั้นตอนการท�าดอกไม้จันทน์	
และแบ่งกลุ่มปฏิบัติ



๗จดหมายขา่ว เทศบาลตำ�บลห้วยไคร้

	 เทศบาลต�าบลห้วยไคร้ได้จัดโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
พระราชทาน	 เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระ
เพลงิพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช	ขึน้
ในวันที่	๑๐	-	๑๑	สิงหาคม	๒๕๖๐	ตั้งแต่เวลา	๐๙.๐๐	น.	ณ	บริเวณ
ชั้น	 ๑	 อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
แสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช	โดยเชิญชวนผูม้จีติอาสา	ประชาชน	ผูส้งูอาย	ุนกัเรียนนกัศึกษา	กลุ่ม
พลงัมวลชนในพืน้ทีเ่ทศบาล	รวมใจกนัประดษิฐ์ดอกไม้จันทน์	เพือ่ใช้ใน
พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช	 ส�าหรับประชาชนในเขตเทศบาลต�าบลห้วยไคร้ที่เข้าร่วมพิธี
อ�าเภอแม่สาย

	 เทศบาลต�าบลห้วยไคร้	ได้จดัโครงการอนรัุกษ์ประเพณเีข้าพรรษา	
ประจ�าปี	 ๒๕๖๐	 ในวันที่	 ๒๙	 มิถุนายน	 ๒๕๖๐	ณ	 ลานหน้าอาคาร
ส�านักงานเทศบาลต�าบลห้วยไคร้	 อ�าเภอแม่สาย	 จังหวัดเชียงราย	 ผู้เข้า
ร่วมโครงการประกอบด้วยวัดทุกวัด	 สถานศึกษาทุกแห่งในเขตเทศบาล	
หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน	 ประชาชนทุกหมู่บ้าน	 คณะผู้บริหาร	
สมาชิกสภาเทศบาล	 พนักงานเทศบาล	 พนักงานจ้าง	 ลูกจ้าง	 ในสังกัด
เทศบาลต�าบลห้วยไคร้	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริม	 อนุรักษ	์
สืบทอดวัฒนธรรมประเพณี	 และเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป	
ซึ่งตามโครงการมีกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา	 และกิจกรรมถวายเทียน
พรรษา	ณ	วัดห้วยไคร้หลวง	วัดห้วยไคร้ใหม่	วัดศาลาเชิงดอย	ในวันที่	๗	
กรกฎาคม	๒๕๖๐

	 โรงเรียนบ้านสันทราย	 (ราษฎร์สามัคคี)	 ต�าบลโป่งผา	 อ�าเภอ
แม่สาย	จงัหวดัเชียงราย	สงักดัส�านกังานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศึกษา
เชียงราย	เขต	๓	ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน	ณ	เทศบาลต�าบล
ห้วยไคร้	และศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่	๔	ไร่แก้จน	(สวนนายก)	
เพ่ือศึกษาเรียนรู้การขับเคลื่อนการน้อมน�าศาสตร์พระราชา	 สู่สถาน
ศึกษาอย่างยั่งยืน	 ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านสันทราย	 (ราษฎร์
สามัคคี)	ชั้นประถมศึกษาปีที่	๔	และชั้นประถมศึกษาปีที่	๖	ในวันที่	๒๘	
มิถุนายน	๒๕๖๐	เวลา	๑๓.๓๐	น.	และชั้นประถมศึกษาปีที่	๒	และชั้น
ประถมศึกษาปีที่	๓	ในวันที่	๒๙	มิถุนายน	๒๕๖๐	เวลา	๑๓.๓๐	น.	โดย
เข้ารับฟังบรรยายการเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่	 ณ	 ส�านักงานเทศบาล
ต�าบลห้วยไคร้	 และขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้
เกษตรทฤษฎีใหม่	๔	ไร่แก้จน	(สวนนายก)

โครงการประดษิฐ์ดอกไม้จนัทน์พระราชทาน
เพือ่ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย

ในพระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพพระบาท
สมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมพิลอดลุยเดช

โครงการอนุรักษ์ประเพณีเข้าพรรษา
ประจ�าปี�๒๕๖๐

ต้อนรบัคณะศกึษาดงูานจากโรงเรยีน
บ้านสนัทราย�(ราษฎร์สามคัค)ี�
ต�าบลโป่งผา�อ�าเภอแม่สาย

จงัหวัดเชยีงราย
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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

เลขที่	395	หมู่ท่ี	2	ต�าบลห้วยไคร้	อ�าเภอแม่สาย	จังหวัดเชียงราย

รหัสไปรษณีย์	57220	www.huaykhrai.go.th


