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โทร. ๐ ๕๓๗๖ ๓๒๓๕ สายด่วน ทต.ห้วยไคร้ 



จดหมายข่าว -๒- เทศบาลต�าบลห้วยไคร้

	 เทศบาลต�าบลห้วยไคร้	 ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของ	 เคร่ืองอุปโภค	 บริโภค	 และอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อมอบให้กับผู้ที่ได้รับผล 
กระทบและมีความเสี่ยงสูงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	(COVID-19)	ที่กักตัวอยู่ที่บ้าน	หรือสถานที่กักกันของชุมชนในเขตเทศบาลต�าบล
ห้วยไคร้	โดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่	ส�านักงานเทศบาลต�าบลห้วยไคร้	อ�าเภอแม่สาย	จังหวัดเชียงราย	ในวันและเวลาราชการ	หรือ	โทร.	
0	5376	3235	,	0	5376	3099

ห้วยไคร้ ร่วมใจ ต้านภัยโควิด



จดหมายข่าว -๓- เทศบาลต�าบลห้วยไคร้

	 อ�าเภอแม่สาย	 ได้จัดท�าโครงการก่อสร้างบ้านเพื่อกลุ่มผู้
เปราะบาง	 (ผู้ยากไร้	 /	 เด็ก	 /	ผู้พิการ	/	คนชรา)	ถวายพระราช
กุศล	เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา	พระบาทสมเด็จพระปรเมน
ทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ	 พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	
ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๔	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ	 พระวชิรเกล้าเจ้าอยู ่หัว	 เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา	ประจ�าปี	๒๕๖๔	เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ	 เพื่อให้ทุกภาคส่วนใน
สังคมได้ร่วมมือกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	 เพ่ือท�าการ
ก่อสร้างปรับปรุง	ซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัยให้กับประชาชนกลุ่มเปราะ
บาง	(ผู้ยากไร้	/	เด็ก	/	ผู้พิการ	/	คนชรา)	เพ่ือสร้างความสมานฉันท์
ของประชาชนในชุมชน	 และเพื่อให้ประชาชนในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในโครงการ	 ท้ังในการซ่อมแซม	
และจัดหาสิ่งอ�านวยความสะดวก	เพื่อให้ประชาชนมีความสุข	ปลิด
ภัย	มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	และเพื่อให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง	(ผู้
ยากไร้	/	เด็ก	/	ผู้พิการ	/	คนชรา)	มีท่ีอยู่อาศัยท่ีถาวร	มีเป้าหมาย
การด�าเนินโครงการได้แก่	 ประชาชนกลุ่มเปราะบาง	 (ผู้ยากไร้	 /	
เด็ก	/	ผู้พิการ	/	คนชรา)	ในพื้นท่ีอ�าเภอแม่สาย	อย่างน้อยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นละ	๑	หลัง	ส�าหรับขั้นตอนและวิธีการด�าเนิน
โครงการจะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ร่วมกับส่วนราชการใน
พื้นที่	คัดเลือกประชาชนกลุ่มเปราะบาง	(ผู้ยากไร้	/	เด็ก	/	ผู้พิการ	
/	คนชรา)	อย่างน้อยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินละ	๑	ครัวเรือน	
ที่ไม่มีที่อยู่อาศัย	 หรือมีท่ีอยู่อาศัยแต่มีสภาพท่ีไม่ถูกสุขลักษณะ	

โครงการก่อสร้างบ้านเพื่อกลุ่มผู้เปราะบาง (ผู้ยากไร้ / เด็ก / ผู้พิการ / คนชรา) 
ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



จดหมายข่าว -๔- เทศบาลต�าบลห้วยไคร้

เช่น	 มีบ้านไม้ที่ผุพัง	 ไม่สามารถกันลมกันฝนได้	 เป็นต้น	 โดยที่
ประชาชนที่ถูกเลือกมาน้ัน	ต้องเป็นกลุ่มเปราะบาง	(ผู้ยากไร้	/	เด็ก	
/	 ผู้พิการ	 /	 คนชรา)	 แต่มีความขยันในการประกอบสัมมาชีพแต่
ขาดการช่วยเหลือจากทางภาครัฐ	 ต่อจากนั้นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะเป็นผู้ประมาณการค่าซ่อมแซม	และดูแลควบคุมด�าเนิน
การซ่อมแซมบ้านพร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมให้เป็น
ไปอย่างประหยัด	คุ้มค่า	ซึ่งทางอ�าเภอจะสนับสนุนงบประมาณให้
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 แห่งละ	 ๕,๐๐๐	 บาท	 และงบ
ประมาณจากการบริจาคทรัพย์หรือสิ่งของของประชาชนในชุมชน	
ใช้แรงงานจากชุมชน	และการร่วมแรงร่วมใจของประชาชนในพื้นที่
เป็นหลัก	 เพ่ือความสมานฉันท์	 สามัคคี	 และด�าเนินการส่งมอบใน
วันที่	๒๘	กรกฎาคม	๒๕๖๔
		 ส�าหรับในเขตเทศบาลต�าบลห้วยไคร้	ได้จัดพิธีมอบบ้านตาม	
“โครงการก่อสร้างบ้านเพื่อกลุ่มผู้เปราะบาง	 (ผู้ยากไร้	 /	 เด็ก	 / 
ผู ้พิการ	 /	 คนชรา)	 ถวายพระราชกุศล	 เนื่ องในวันเฉลิม

พระชนมพรรษา	 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิน
ทรมหาวชิราลงกรณ	พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	ประจ�าปีงบประมาณ	
พ.ศ.	๒๕๖๔”	ในวันที่	๒๘	กรกฎาคม	๒๕๖๔	เวลา	๐๙.๐๐	น.	
ณ	บ้านเลขท่ี	๑๔๗	หมู่ที่	๑๐	ต�าบลห้วยไคร้	อ�าเภอแม่สาย	จังหวัด
เชียงราย	 และในเวลา	 ๑๐.๐๐	 น.	 จิตอาสาพระราชทานและ
ประชาชนในเขตเทศบาล	ได้ร่วมกันท�ากิจกรรม	“จิตอาสาพัฒนา	
เนื่ องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู ่หัว	 ๒๘	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๔”	 โดยร่วมกันบ�าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์	 ก�าจัดวัชพืช	 ท�าความสะอาด	 และปรับปรุง
สภาพภูมิทัศน์โดยรอบอ่างเก็บน�้าขุนน�้าห้วยไคร้	 ให้เรียบร้อย
สวยงาม	ปล่อยพันธุ์ปลา	ปลูกต้นไม้	ร่วมกัน	ทั้งนี้	การจัดกิจกรรม
จิตอาสาเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข	 โดยยึด
หลัก	D-M-H-T-T-A	ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	(COVID-19)	
อย่างเคร่งครัด



จดหมายข่าว -๕- เทศบาลต�าบลห้วยไคร้

	 อ�าเภอแม่สาย	 ได้จัดท�าโครงการก่อสร้างบ้านเพื่อกลุ่มผู้
เปราะบาง	(ผู้ยากไร้	/	เด็ก	/	ผู้พิการ	/	คนชรา)	ถวายพระราช
กุศล	เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา	สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ	
พระบรมราชินีนาถ	 พระบรมราชชนนีพันป ีหลวง	 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติ	สมเด็จพระนางเจ้าสิ
ริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	 เนื่องใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา	 ประจ�าปี	 พ.ศ.๒๕๖๔	 เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	เพื่อให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้ร่วม
มือกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	 เพื่อท�าการก่อสร้าง
ปรับปรุง	 ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง	 
ผู้ยากไร้	/	เด็ก	/	ผู้พิการ	/	คนชรา)	เพื่อสร้างความสมานฉันท์
ของประชาชนในชุมชน	 และเพื่อให้ประชาชนในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในโครงการ	 ทั้งในการซ่อมแซม	
และจัดหาสิ่งอ�านวยความสะดวก	 เพื่อให้ประชาชนมีความสุข	
ปลิดภัย	มีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน	และเพื่อให้ประชาชนกลุ่มเปราะ
บาง	 (ผู้ยากไร้	 /	 เด็ก	/	ผู้พิการ	/	คนชรา)	มีท่ีอยู่อาศัยที่ถาวร 
มีเป้าหมายการด�าเนินโครงการได้แก่	ประชาชนกลุ่มเปราะบาง	

โครงการก่อสร้างบ้านเพื่อกลุ่มผู้เปราะบาง (ผู้ยากไร้ / เด็ก / ผู้พิการ / คนชรา) 
ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

(ผู้ยากไร้	/	เด็ก	/	ผู้พิการ	/	คนชรา)	ในพื้นที่อ�าเภอแม่สาย	อย่าง
น้อยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ	๑	หลัง	ส�าหรับขั้นตอนและวิธี
การด�าเนินโครงการจะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ร่วมกับส่วน
ราชการในพื้นที่	คัดเลือกประชาชนกลุ่มเปราะบาง	(ผู้ยากไร้	/	เด็ก	
/	ผู้พิการ	 /	คนชรา)	อย่างน้อยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ	๑	
ครัวเรือน	 ที่ไม่มีที่อยู ่อาศัย	 หรือมีที่อยู ่อาศัยแต่มีสภาพที่ไม่ถูก
สุขลักษณะ	เช่น	มีบ้านไม้ท่ีผุพัง	ไม่สามารถกันลมกันฝนได้	เป็นต้น	
โดยที่ประชาชนที่ถูกเลือกมานั้น	ต้องเป็นกลุ่มเปราะบาง	(ผู้ยากไร้	
/	เด็ก	/	ผู้พิการ	/	คนชรา)	แต่มีความขยันในการประกอบสัมมาชีพ
แต่ขาดการช่วยเหลือจากทางภาครัฐ	 ต่อจากน้ันองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะเป็นผู้ประมาณการค่าซ่อมแซม	 และดูแลควบคุม
ด�าเนินการซ่อมแซมบ้านพร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซม
ให้เป็นไปอย่างประหยัด	 คุ ้มค่า	 ซึ่งทางอ�าเภอจะสนับสนุนงบ
ประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	แห่งละ	๕,๐๐๐	บาท	
และงบประมาณจากการบริจาคทรัพย์หรือส่ิงของของประชาชนใน
ชุมชน	ใช้แรงงานจากชุมชน	และการร่วมแรงร่วมใจของประชาชน
ในพื้นที่เป็นหลัก	 เพื่อความสมานฉันท์	สามัคคี	และด�าเนินการส่ง
มอบในวันที่	๒๘	กรกฎาคม	๒๕๖๔



จดหมายข่าว -๖- เทศบาลต�าบลห้วยไคร้

	 กองช่าง	 เทศบาลต�าบลห้วยไคร้	 ได้จัดกิจกรรมบริการ
ประชาชนในเขตเทศบาล	ตามทีไ่ด้รบัแจ้งข้อร้องเรยีนความเดอืดร้อน
ของประชาชนด้านต่างๆ	 เช่น	การก่อสร้างและซ่อมแซมถนนในเขต
เทศบาล	 ไฟฟ้าสาธารณะ	 และการขุดลอกล�าเหมืองสาธารณะเพ่ือ
การเกษตรของประชาชนในเขตเทศบาล	 โดยประชาชนที่มีความ
ประสงค์	สามารถติดต่อด้วยตนเองไดท้ี่ส�านักงานเทศบาลต�าบลห้วย
ไคร้	หรอืโทรศพัท์	๐	๕๓๗๖	๓๒๓๕	ต่อ	๓๐๓	ในวนัและเวลาราชการ

กิจกรรมกองช่างให้บริการประชาชน



จดหมายข่าว -๗- เทศบาลต�าบลห้วยไคร้

	 เทศบาลต�าบลห้วยไคร้โดยกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม	
ร่วมกนัด�าเนนิการควบคมุการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโควดิ-19	
ร่วมกับ	 จนท.รพ.สต.ห้วยไคร้	 สมาชิกสภาเทศบาล	 ผู้ใหญ่บ้าน	 
คณะกรรมการหมูบ้่าน	และ	อสม.	ด้วยการ	พ่นยาฆ่าเชือ้ในพ้ืนท่ี	และ
ตลาดสดห้วยไคร้	โดยได้รบัความร่วมมอื	จาก	ผญบ.และอสม.	ในเขต
พื้นที่		เพื่อสร้างความมั่นใจ	ในการป้องกันและควบคุมโรคในครั้งนี้

การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)



จดหมายข่าว -๘- เทศบาลต�าบลห้วยไคร้

	 เทศบาลต�าบลห้วยไคร้	 ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�าบลห้วยไคร้	 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	 ผู้ใหญ่บ้านใน
เขตเทศบาลต�าบลห้วยไคร้	สมาชกิสภาเทศบาล	ได้ด�าเนินการควบคมุ
ป้องกันโรคติดต่ออย่างต่อเนื่องเป็นประจ�าตลอดท้ังปี	 ซึ่งช่วงนี้เริ่มมี
สภาพอากาศที่ร้อนชื้นมีฝนตกบ่อย	ๆ	ท�าให้เอื้อต่อการเกิดโรคติดต่อ
ทีร่ะบาดได้ง่ายในครอบครวั	และในหมูบ้่าน	เช่น	ไข้หวดั	ไข้เลอืดออก	
อีสุกอีใส	โรคมือเท้าปาก	อุจจาระร่วง	เป็นต้น	และที่ส�าคัญคือโรคไข้
เลอืดออก	ทีม่สีาเหตจุากยงุลายเป็นพาหะน�าโรค	หากมีการพบผูป่้วย
ในหมู่บ้านก็อาจมีการกระจายต่ออย่างรวดเร็ว	 จึงได้จัดท�าโครงการ
ป้องกนัและควบคมุโรคติดต่อเขตเทศบาลต�าบลห้วยไคร้	โดยได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต�าบล
ห้วยไคร้	และวสัดุอปุกรณ์	น�า้ยาพ่นหมอกควันจากเทศบาลต�าบลห้วย
ไคร้	มวีตัถุประสงค์เพ่ือณรงค์ก�าจัดแหล่งเพาะพันธุยุ์งลายในครวัเรอืน
และพ่นหมอกควันก�าจัดยุงลาย	 โดยเริ่มด�าเนินการตั้งแต่วันที่	 ๖	
กันยายน	ถึงวันที่	๑๕	กันยายน	๒๕๖๔

กิจกรรมควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก



จดหมายข่าว -๙- เทศบาลต�าบลห้วยไคร้

	 วนัที	่๑๓	สงิหาคม	๒๕๖๔	เวลา	๐๙.๐๐	น.	ร้อยต�ารวจโท	เสถยีร		
สุเดชมารค	ประธานสภาเทศบาลต�าบลห้วยไคร้	เป็นประธานการประชุม
สภาเทศบาลต�าบลห้วยไคร้	สมยัสามญั	สมยัท่ี	๒	ครัง้ท่ี	๑	ประจ�าปี	พ.ศ.	
๒๕๖๔	ณ	 ห้องประชมุสภาเทศบาลต�าบลห้วยไคร้	 เพ่ือพจิารณาญตัติ
ของนายกเทศมนตรตี�าบลห้วยไคร้	นายเสถยีร	 	กาโน	 เรือ่ง	พจิารณา
ร่างเทศบญัญตังิบประมาณรายจ่าย	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๕	
ของเทศบาลต�าบลห้วยไคร้	(วาระที	่๑	รบัหลักการ)	ซึง่ท่ีประชมุได้มมีติ
เหน็ชอบร่างเทศบญัญตังิบประมาณรายจ่าย	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	
๒๕๖๕	ของเทศบาลต�าบลห้วยไคร้	(วาระที	่๑	รบัหลกัการ)	จ�านวน	๑๑	
เสียง	งดออกเสียง	๑	เสียง	และท่ีประชมุได้พจิารณาเลอืกคณะกรรมการ
แปรญตัตร่ิางเทศบญัญตังิบประมาณรายจ่าย	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	
๒๕๖๕	ของเทศบาลต�าบลห้วยไคร้	มจี�านวน	๕	คน	ประกอบด้วย
		 ๑.	นายศักดา		ปัญญาทพิย์		 ประธานกรรมการ
		 ๒.	นายสมเกษ		ชาวค�าเขต		 กรรมการ
		 ๓.	นายรัชเดช		วิลานนัท์		 กรรมการ
		 ๔.	นายพงศ์พนัธุ	์	พทุธกิา		 กรรมการ
		 ๕.	นายวรวทิย์		จันทาพนู		 กรรมการและเลขานกุาร
โดยคณะกรรมการจะรับค�าแปรญัตติจากการเสนอค�าแปรญัตติจาก
สมาชิกสภาเทศบาลต�าบลห้วยไคร้	จ�านวน	๒๔	ชัว่โมง	ณ	ห้องประชมุ
เลก็	ชัน้	๓	เทศบาลต�าบลห้วยไคร้
		 วนัที	่๒๗	สงิหาคม	๒๕๖๔	เวลา	๐๙.๐๐	น.	ร้อยต�ารวจโท	เสถยีร		
สุเดชมารค	ประธานสภาเทศบาลต�าบลห้วยไคร้	เป็นประธานการประชุม
สภาเทศบาลต�าบลห้วยไคร้	สมยัสามญั	สมยัท่ี	๒	ครัง้ท่ี	๒	ประจ�าปี	พ.ศ.	
๒๕๖๔	ณ	 ห้องประชมุสภาเทศบาลต�าบลห้วยไคร้	 เพ่ือพจิารณาญตัติ
ของนายกเทศมนตรตี�าบลห้วยไคร้	นายเสถยีร	 	กาโน	 เรือ่ง	พจิารณา
ร่างเทศบญัญตังิบประมาณรายจ่าย	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๕	
ของเทศบาลต�าบลห้วยไคร้	(วาระที	่๒	ชัน้แปรญตัต	ิและวาระที	่๓	ชัน้
เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ)	 ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศ
บญัญตัฯิ	 ได้เสนอรายงานการประชมุคณะกรรมการแปรญตัตร่ิางเทศ
บญัญตัฯิ	ซึง่ได้ประชมุเมือ่วนัที	่๑๙	สงิหาคม	๒๕๖๔	ต่อท่ีประชมุสภา
เทศบาล	ซึง่ท่ีประชมุได้พจิารณาแล้วปรากฏผลดงันี้

การประชุมสภาเทศบาลต�าบลห้วยไคร้เพื่อพิจารณาลงมติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

		 ๑.	บนัทึกหลกัการและเหตผุล	ไม่มผู้ีใดแปรญัตติ
		 ๒.	ชือ่เทศบญัญตั	ิไม่มผู้ีใดแปรญัตต	ิไม่มกีารแก้ไข	ให้คงร่าง
ไว้คงเดมิ
		 ๓.	ร่างเทศบญัญติั	ไม่มผีูใ้ดแปรญตัต	ิไม่มกีารแก้ไข	ให้คงร่าง
ไว้คงเดมิ
ทีป่ระชมุได้มมีติเห็นชอบร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย	ประจ�า
ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๕	ของเทศบาลต�าบลห้วยไคร้	(วาระท่ี	๒	
ชัน้แปรญตัต)ิ	จ�านวน	๑๑	เสยีง	งดออกเสยีง	๑	เสยีง	และมีมติเหน็
ชอบร่างเทศบญัญตังิบประมาณรายจ่าย	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	
๒๕๖๕	ของเทศบาลต�าบลห้วยไคร้	 (วาระที	่ ๓	ชัน้เห็นชอบให้ตรา
เป็นเทศบญัญตั)ิ	จ�านวน	๑๑	เสยีง	งดออกเสยีง	๑	เสียง
		 เมือ่ทีป่ระชมุสภาเทศบาลต�าบลห้วยไคร้	 ได้มีมตเิหน็ชอบให้
ตราเป็นเทศบญัญัตงิบประมาณรายจ่าย	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	
๒๕๖๕	แล้ว	ประธานสภาเทศบาลต�าบลห้วยไคร้กจ็ะได้เสนอร่างเทศ
บญัญตัฯิ	ดงักล่าว	ผ่านนายอ�าเภอแม่สาย	เพือ่เสนอให้ผู้ว่าราชการ
จงัหวัดเชยีงราย	ได้พิจารณาตามระเบยีบกฎหมายต่อไป



จดหมายข่าว -๑๐- เทศบาลต�าบลห้วยไคร้

	 เทศบาลต�าบลห้วยไคร้	จักได้เตรียมความพร้อมการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	 เบี้ยยังชีพผู้พิการ	ประจ�าปีงบประมาณ	๒๕๖๕	(เริ่มตุลาคม	๒๕๖๔)	จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้	ผู้สูงอายุ	และ	ผู้พิการ	ทุกคน	ที่
ได้ท�าการมอบอ�านาจให้บุคคลอื่นรับแทน		ได้มายื่นเอกสารการมอบอ�านาจฉบับใหม่	โดยมีเอกสารดังนี้
	 ๑.ส�าเนาบัตร	ปชช.	+	ทะเบียนบ้าน		(ผู้มอบอ�านาจ)		๑	ฉบับ
	 ๒.ส�าเนาบัตร	ปชช.	+	ทะเบียนบ้าน		(ผู้รับมอบอ�านาจ)		๑	ฉบับ
	 ๓.ส�าเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร	๑	ฉบับ
	 ๔.หนังสือมอบอ�านาจการรับเงิน		โดยให้มาขอรับได้ที่		งานพัฒนาชุมชน	ส�านักปลัดเทศบาล	ให้น�ามายื่น
ตั้งแต่วันนี้	-	๓๐		กันยายน		ของทุกปี

เตรียมความพร้อมการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เริ่มตุลาคม ๒๕๖๔)

ส�ำหรับผู้ที่รับเข้ำบัญชีธนำคำรของตนเอง ถ้ำ ไม่มีควำมประสงค์จะเปลี่ยนบัญชี
ก็ไม่ต้องมำยื่นเอกสำรใดๆ



จดหมายข่าว -๑๑- เทศบาลต�าบลห้วยไคร้



จดหมายข่าวเทศบาลต�าบลห้วยไคร้

ติดต่อประสานงาน

เลขที่ 395 หมู่ที่ 2 ต�าบลห้วยไคร้ อ�าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

รหัสไปรษณีย์ 57220 www.huaykhrai.go.th

ผลิตและจ�าหน่ายโดย ร้าน เอพีปริ้น เลขที่ ๓๑๗/๑๒๑ หมู่ที่ ๑๓ ต.ท่าสาย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เทศบาลต�าบลห้วยไคร้      0-5376-3235

นายเสถียร กาโน (นายกเทศมนตรี)     0-5376-3235 ต่อ 111

นายสมคิด จันทาพูน (รองนายกเทศมนตรี)   0-5376-3235 ต่อ 112

นายวิชาญ ปิ่นทอง (รองนายกเทศมนตรี)   0-5376-3235 ต่อ 113 

นายโหล  สิปินตา (ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี)  089-6317623

นายเฉลิมชัย ออนตะไคร้ (เลขานุการนายกเทศมนตรี) 088-2583310

ส�านักปลัดเทศบาล       0-5376-3235 ต่อ 114

กองคลัง        0-5376-3235 ต่อ 202

กองช่าง        0-5376-3235 ต่อ 301

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     0-5376-3235 ต่อ 401

กองการศึกษา       0-5376-3235 ต่อ 501

โทรสาร        053-76-3616

แจ้งเหตุแพลิงไหม้ในเขตเทศบาล     0-5376-3099


