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จดหมายข่าว -๒- เทศบาลต�าบลห้วยไคร้

พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔

	 ในช่วงเทศกาลปีใหม่	พ.ศ.	๒๕๖๔	มีวัน
หยดุราชการตดิต่อกันหลายวนั	เป็นช่วงเวลาที่
ประชาชนจ�านวนมากใช้รถใช้ถนนในการ
สัญจรเพื่อเดินทางกลับภูมิล�าเนาและเดินทาง
ท่องเที่ยว	 ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิด
อบุตัเิหตุทางถนนสงู	เพือ่ขบัเคลือ่นการด�าเนนิ
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	เทศบาล
ต�าบลห้วยไคร้จึงได้จัดท�าโครงการจัดตั้งศูนย์
ปฏบิตักิารป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่	ปี	พ.ศ.	๒๕๖๔	ขึ้น	ในระหว่าง
วันที่	๒๙	ธันวาคม	๒๕๖๓	ถึงวันที่	๔	มกราคม	
๒๕๖๔	 โดยด� า เนินการตามมาตรการ	 
๑ร	 ๒ส	 ๓ข	 ๔ม	 (๑๐	 รสขม)	 ร่วมกับก�านัน	
ผู้ใหญ่บ้าน	 สมาชิกสภาเทศบาล	 เจ้าหน้าที่
ต�ารวจ	สมาชิกอปพร.	อสม.	อาสาสมัครกู้ภัย
ดอยตงุ	และเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง	โดยมพีธิเีปิด
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	ปี	พ.ศ.	๒๕๖๔	ในวัน
อังคาร	ที่	๒๙	ธันวาคม	๒๕๖๓	เวลา	๐๙.๐๐	
น.	ณ	หน้าศูนย์	อปพร.	หมู่ที่	๑	ต�าบลห้วยไคร้	
อ�าเภอแม่สาย	จังหวัดเชียงราย



จดหมายข่าว -๓- เทศบาลต�าบลห้วยไคร้

	 อ�าเภอแม่สาย	ได้จดัท�าโครงการก่อสร้างปรบัปรงุทีอ่ยูอ่าศัย
ให้ผูย้ากไร้เพือ่ถวายพระราชกศุลแด่พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกา
ธิเบศร	มหาภูมิพลอดุลยเดช	มหาราช	บรมนาถบพิตร	เนื่องในวัน
คล้ายวันพระบรมราชสมภพ	 ในวันที่	 ๕	 ธันวาคม	 ๒๕๖๓	 โดยมี
วตัถปุระสงค์เพือ่ถวายพระราชกศุลพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกา
ธิเบศร	มหาภูมิพลอดุลยเดช	มหาราช	บรมนาถบพิตร	 เพื่อให้ทุก
ภาคส่วนในสงัคมได้ร่วมมอืกนัเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตรย์ิ	เพือ่
ท�าการก่อสร้างปรบัปรงุ	ซ่อมแซมท่ีอยูอ่าศยั	ให้กบัประชาชนผูด้้อย
โอกาส	 ผู้ยากไร้	 และผู้ยากจนให้มีท่ีอยู่อาศัยเป็นของตนเอง	 เพื่อ
สร้างความสมานฉนัท์ของประชาชนในชุมชน	และเพือ่ให้ประชาชน
ในเขตต�าบลมีส่วนร่วมในโครงการ	 ทั้งในการซ่อมแซม	 และจัดหา
สิ่งอ�านวยความสะดวก	 มีเป้าหมายการด�าเนินโครงการได้แก่	
ประชาชนผูด้้อยโอกาส	ผูย้ากไร้	และผูย้ากจนในพืน้ทีอ่�าเภอแม่สาย	
อย่างน้อยต�าบลละ	 ๑	 แห่ง	 ส�าหรับขั้นตอนและวิธีการด�าเนิน
โครงการจะขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 ร่วมกับ
ก�านันผู้ใหญ่บ้าน	 ในพื้นที่	 คัดเลือกประชาชนในพื้นที่	 อย่างน้อย
ต�าบลละ	๑	ครัวเรอืน	ทีไ่ม่มทีีอ่ยูอ่าศยั	หรือมทีีอ่ยูอ่าศยัแต่มสีภาพ
ที่ไม่ถูกสุขลักษณะ	เช่น	มีบ้านไม้ที่ผุพัง	ไม่สามารถกันลมกันฝนได้	
เป็นต้น	โดยที่ประชาชนที่ถูกเลือกมานั้น	ต้องเป็นคนที่ด้อยโอกาส
แต่มีความขยันในการประกอบสัมมาชีพแต่ขาดการช่วยเหลือจาก
ทางภาครัฐ	 ต่อจากนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะเป็นผู ้
ประมาณการค่าซ่อมแซม	และดแูลควบคมุด�าเนนิการซ่อมแซมบ้าน
พร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมให้เป็นไปอย่างประหยัด	
คุ้มค่า	 ซึ่งทางอ�าเภอจะสนับสนุนงบประมาณให้กับต�าบลๆ	 ละ	
๕,๐๐๐	บาท	และงบประมาณจากการบริจาคทรพัย์หรอืสิง่ของของ
ประชาชนในชุมชน	 ใช้แรงงานจากชุมชน	 และการร่วมแรงร่วมใจ
ของประชาชนในพื้นที่เป็นหลัก	เพื่อความสมานฉันท์	สามัคคี	และ

โครงการก่อสร้างปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้ผู้ยากไร้เพื่อถวายพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร

ด�าเนนิการส่งมอบในวนัท่ี	๕	ธนัวาคม	๒๕๖๓	ซ่ึงเป็นวันคล้ายวนัพระ
บรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพล
อดุลยเดช	มหาราช	บรมนาถบพิตร
		 ส�าหรับในพื้นที่ต�าบลห้วยไคร้นั้น	 เทศบาลต�าบลห้วยไคร	้ 
ได้จัดพิธีมอบบ้าน	 “โครงการก่อสร้างปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้ผู้ยากไร้
เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 
มหาภูมิพลอดุลยเดช	มหาราช	บรมนาถบพิตร”	ในวันที่	๕	ธันวาคม	
๒๕๖๓	เวลา	๐๘.๓๐	น.	ณ	บ้านเลขที่	๒๐/๑	หมู่ที่	๒	ต�าบลห้วยไคร้	
อ�าเภอแม่สาย	จังหวัดเชียงราย



พิธีท�าบุญอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลต�าบลห้วยไคร้

จดหมายข่าว -๔- เทศบาลต�าบลห้วยไคร้

	 เทศบาลต�าบลห้วยไคร ้ได ้ก�าหนดจัดพิธีท�าบุญอาคาร
อเนกประสงค์	 โรงเรียนเทศบาลต�าบลห้วยไคร้ขึ้น	 ในวันที่	 ๒๘	
ธนัวาคม	๒๕๖๓	ณ	อาคารอเนกประสงค์	โรงเรยีนเทศบาลต�าบลห้วย
ไคร้	หมู่ที่	๑	ต�าบลห้วยไคร้	เวลา	๐๙.๐๐	น.	–	๑๑.๐๐	น.	คณะผู้
บริหาร	สมาชิกสภาเทศบาล	ก�านัน	ผู้ใหญ่บ้าน	พนักงานเทศบาล	ครู	
พนักงานจ้าง	และลูกจ้างในสังกัดเทศบาลต�าบลห้วยไคร้	ร่วมพิธีทาง
ศาสนา	พิธีกรกล่าวเชิญประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย	
พิธีกรเชิญมัคทายกน�ากล่าวค�าบูชาพระรัตนตรัย	 และกล่าวค�า
อาราธนาศลี	ประธานสงฆ์ให้ศลี	อาราธนาพระปรติร	พระสงฆ์จ�านวน	
๙	รปู	สวดเจรญิพระพทุธมนต์	พระสงฆ์จ�านวน	๙	รปู	อ่านธรรม	กล่าว
ค�าถวายจตุปัจจัยไทยธรรม	 ตัวแทนผู้บริหาร	 สมาชิกสภาเทศบาล	
ก�านัน	ผู้ใหญ่บ้าน	พนักงานเทศบาล	ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม	พระ
สงฆ์อนุโมทนาให้พร	 พิธีเจิมป้ายอาคาร	 กล่าวค�าบูชาพระรัตนตรัย	
ถวายเพลพระสงฆ์	(ปิ่นโต)	เสร็จพิธี
		 ส�าหรบัวัตถปุระสงค์ในการจดัสร้างอาคารอเนกประสงค์ในคร้ัง
น้ีก็เน่ืองจาก	 เทศบาลต�าบลห้วยไคร้	 ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของ
การพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ของชุมชน	 จึงได้จัดท�าโครงการ
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์	 ขนาดเล็กมีช้ันลอย	 ตอกเสาเข็ม	



จดหมายข่าว -๕- เทศบาลต�าบลห้วยไคร้

โรงเรียนเทศบาลต�าบลห้วยไคร้	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๒	
ด�าเนินการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์	ขนาดกว้าง	๒๐	เมตรยาว	
๔๕	 เมตร	 ตามแบบแปลนมาตรฐาน	 สน.ศท.	 งบประมาณการ
ก่อสร้างจ�านวน	๗,๙๐๙,๕๐๐	บาท	เพื่อจัดให้มีสถานที่จัดกิจกรรม
ส�าหรบันกัเรยีน	ประชาชนทัว่ไปและนักท่องเทีย่ว	เพือ่ใช้ประโยชน์
ในการประชุมสัมมนา	 อบรม	 กิจกรรมสันทนาการ	 ใช้เป็นพื้นที่
สร้างสรรค์	 ตลอดจนใช้เป็นสถานที่ต้อนรับคณะนักท่องเที่ยว	การ
บรรยายสรุป	ประชาสัมพันธ์แนะน�าสถานที่ท่องเที่ยว	แหล่งเรียนรู้
ของชมุชน	จดับรรยากาศและสิง่แวดล้อมให้สวยงาม	ปลอดภยั	เอ้ือ
อ�านวยต่อการเรียนรู้ตลอดเวลา	 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างรายได้
ให้แก่ประชาชนซึ่งจะเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน
และเด็กนักเรียนท่ีจะเป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีส�าคัญ	 ในการพัฒนา
สังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าสืบไป



จดหมายข่าว -๖- เทศบาลต�าบลห้วยไคร้



จดหมายข่าว -๗- เทศบาลต�าบลห้วยไคร้

การจัดกิจกรรมท�าความสะอาด (Big Cleaning Day) 
ภายใต้รหัส ๑๐ – ๑๐ – ๑๒ - ๒๐

	 เนือ่งด้วยปรากฏสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิ
เชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	(COVID-19)	ในพืน้ที	่จงัหวดัท่าขีเ้หล็ก	
ประเทศเมียนมา	 มีการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวอย่างต่อ
เนื่อง	ซึ่งมีบุคคล	(คนไทย)	ที่เข้าไปท�างานที่จังหวัดท่าขี้เหล็ก	
ประเทศเมียนมา	เดินทางกลับเข้ามาภายในประเทศไทย	ตาม
ช่องทางบริเวณแนวชายแดนไทย	–	เมียนมา	ทั้งช่องทางที่ถูก
กฎหมายและชอ่งทางธรรมชาติเป็นจ�านวนมาก	และตรวจพบ
เชื้อโควิด	 19	 ตามที่ปรากฏเป็นข่าวอยู่	 ณ	 ขณะนี้	 และเพื่อ
ป้องกนัและควบคมุการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา	
2019	 (COVID-19)	 และสร้างความตระหนักรู้เพ่ือลดโอกาส
เสี่ยงที่จะติดเชื้อโควิด	 19	 และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่บุคคล
ทัว่ไป	ในการนี	้จงัหวดัเชยีงรายจงึขอความร่วมมอืผูบ้รหิารของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	พิจารณาก�าหนดจุดพื้นที่เสี่ยงต่อ
การติดเชือ้โควดิ	19	ในกจิกรรมท�าความสะอาด	(Big	Cleaning	
Day)	 ภายใต้รหัส	 ๑๐	 –	 ๑๐	 –	 ๑๒	 –	 ๒๐	 และรณรงค์
ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักป้องกันไวรัสโควิด	19	ตาม
ข้อแนะน�าและมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข	 เช่น	
ตลาดสด	 ร้านค้า	 ห้างสรรพสินค้า	 สถานีขนส่ง	 หอประชุม



จดหมายข่าว -๘- เทศบาลต�าบลห้วยไคร้

ประจ�าหมู่บ้าน	เป็นต้น	โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง	
เข้าร่วมพธิปีล่อยแถวกิจกรรมท�าความสะอาด	(Big	Cleaning	Day)	
ภายใต้รหัส	๑๐	–	๑๐	–	๑๒	–	๒๐	ณ	บริเวณหน้าที่ว่าการอ�าเภอ	
และเมื่อเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมปล่อยแถวฯ	 แล้ว	 ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่แต่ละแห่ง	แยกย้ายไปปฏบัิตกิจิกรรมตามพืน้ที่
จุดเสี่ยงที่ก�าหนดไว้ต่อไป



จดหมายข่าว -๙- เทศบาลต�าบลห้วยไคร้

	 วันที่	 29	 มกราคม	 2564	 เวลา	 09.00	 น.	
เทศบาลต�าบลห้วยไคร้ร่วมกบัจติอาสา	และประชาชน
ในเขตเทศบาล	จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาท�าแนวกัน
ไฟป่า	ณ	ป่าชุมชนม่อนตุปู๊	่หมูท่ี	่1	เพือ่เป็นการรณรงค์
เชงิรกุ	ปลกูจติส�านกึให้ทกุคนได้ตระหนกัเหน็ถงึคณุค่า
ของทรัพยากรป่าไม้แหล่งต้นน�้าล�าธาร	 เกิดความรัก
ความหวงแหนต่อทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น	 และ
ร่วมเป็นจิตอาสาที่จะได้ช่วยกันสอดส่องดูแล	 ได้รับรู	้
เข้าใจ	 ตระหนักถึงปัญหาพิษภัยจากหมอกควันไฟป่า	
และหยุดพฤติกรรมการเผา	 และสร้างแนวกันไฟใน
บริเวณพื้นที่ป่าชุมชนม่อนตุ๊ปู่	

โครงการรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควันประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กิจกรรมจิตอาสาท�าแนวกันไฟป่า ณ ป่าชุมชนม่อนตุ๊ปู่ หมู่ที่ 1 ต�าบลห้วยไคร้



จดหมายข่าว -๑๐- เทศบาลต�าบลห้วยไคร้



	 กองช่าง	 เทศบาลต�าบลห้วยไคร้	 ได้จัดกิจกรรมบริการประชาชนในเขตเทศบาล	 ตามที่ได้รับแจ้งข้อร้องเรียนความเดือดร้อนของ
ประชาชน	ด้านไฟฟ้าสาธารณะ	และการขุดลอกล�าเหมืองสาธารณะเพื่อการเกษตรของประชาชนในเขตเทศบาล	โดยประชาชนที่มีความ
ประสงค์	สามารถติดต่อด้วยตนเองได้ทีส่�านกังานเทศบาลต�าบลห้วยไคร้	หรอืโทรศพัท์	๐	๕๓๗๖	๓๒๓๕	ต่อ	๓๐๓	ในวนัและเวลาราชการ

กิจกรรมกองช่างให้บริการประชาชน

จดหมายข่าว -๑๑- เทศบาลต�าบลห้วยไคร้



จดหมายข่าวเทศบาลต�าบลห้วยไคร้

ติดต่อประสานงาน

เลขที่ 395 หมู่ที่ 2 ต�าบลห้วยไคร้ อ�าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

รหัสไปรษณีย์ 57220 www.huaykhrai.go.th

เทศบาลต�าบลห้วยไคร้     0-5376-3235
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แจ้งเหตุแพลิงไหม้ในเขตเทศบาล   0-5376-3099


