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	 อ�ำเภอแม่สำย	ได้จดัท�ำโครงกำรปรบัปรงุ	ซ่อมแซม	สร้ำงบ้ำน
กลุม่ผู้เปรำะบำง	 (ผูย้ำกไร้/เดก็/ผูพ้กิำร/คนชรำ)	 เพือ่ถวำยพระรำช
กศุล	เน่ืองในวนัคล้ำยวนัพระบรมรำชสมภพ	พระบำทสมเดจ็พระบรม
ชนกำธิเบศร	 มหำภูมิพลอดุลยเดช	 มหำรำช	 บรมนำถบพิตร	 ๕	
ธนัวำคม	๒๕๖๔	โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ถวำยพระรำชกศุลพระบำท
สมเดจ็พระบรมชนกำธเิบศร	มหำภมูพิลอดุลยเดช	มหำรำช	บรมนำถ
บพติร	เพือ่ให้ทกุภำคส่วนมส่ีวนร่วมในกำรช่วยเหลอืให้ประชำชนกลุ่ม
ผูเ้ปรำะบำง	 (ผูย้ำกไร้/เดก็/ผูพ้กิำร/คนชรำ)	 มทีีอ่ยูอ่ำศยัทีแ่ขง็แรง	
มัง่คง	ถำวร	มคีณุภำพชวีติทีด่ขีึน้	และสร้ำงควำมสมำนฉนัท์ควำมรกั
ควำมสำมคัค	ีและควำมสขุให้แก่ประชำชนในพ้ืนที่
		 เทศบำลต�ำบลห้วยไคร้	จงึได้ร่วมกบัผูน้�ำในชมุชนและจติอำสำ
ในพ้ืนที	่ด�ำเนนิกำรปรบัปรงุซ่อมแซมสร้ำงบ้ำนให้กบักลุม่ผูเ้ปรำะบำง	
รำย	นำยสวงค์		ชยัวงค์	ณ	บ้ำนเลขที	่๘๙/๑	หมูท่ี่	๑๐	ต�ำบลห้วยไคร้	
อ�ำเภอแม่สำย	จงัหวัดเชยีงรำย	ในวนัอำทติย์ที	่๕	ธนัวำคม	๒๕๖๔	
เวลำ	๑๐.๐๐	น.
	 ในสังคมได้ร่วมมือกันเทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์	 เพื่อ
ท�ำกำรก่อสร้ำงปรบัปรงุ	ซ่อมแซมทีอ่ยูอ่ำศยั	ให้กับประชำชนผูด้้อย
โอกำส	ผูย้ำกไร้	และผูย้ำกจนให้มท่ีีอยู่อำศยัเป็นของตนเอง	เพือ่สร้ำง
ควำมสมำนฉันท์ของประชำชนในชมุชน	และเพือ่ให้ประชำชนในเขต
ต�ำบลมีส่วนร่วมในโครงกำร	ทัง้ในกำรซ่อมแซม	และจดัหำสิง่อ�ำนวย
ควำมสะดวก	 มีเป้ำหมำยกำรด�ำเนินโครงกำรได้แก่	 ประชำชน 
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โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสร้างบ้านกลุ่มผู้เปราะบาง
(ผู้ยากไร้/เด็ก/ผู้พิการ/คนชรา) เพื่อถวายพระราชกุศล 

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
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ผูด้้อยโอกำส	ผูย้ำกไร้	และผูย้ำกจนในพืน้ทีอ่�ำเภอแม่สำย	อย่ำงน้อยต�ำบลละ	
๑	แห่ง	 ส�ำหรบัขัน้ตอนและวธีิกำรด�ำเนินโครงกำรจะขอควำมร่วมมือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	ร่วมกบัก�ำนนัผูใ้หญ่บ้ำน	ในพืน้ท่ี	คดัเลอืก
ประชำชนในพืน้ที	่ อย่ำงน้อยต�ำบลละ	๑	ครวัเรอืน	ทีไ่ม่มีทีอ่ยูอ่ำศัย	
หรือมีที่อยู่อำศัยแต่มีสภำพที่ไม่ถูกสุขลักษณะ	 เช่น	 มีบ้ำนไม้ที่ผุพัง	 
ไม่สำมำรถกนัลมกนัฝนได้	 เป็นต้น	 โดยทีป่ระชำชนทีถ่กูเลอืกมำนัน้	 
ต้องเป็นคนท่ีด้อยโอกำสแต่มคีวำมขยนัในกำรประกอบสัมมำชพีแต่ขำดกำร
ช่วยเหลอืจำกทำงภำครฐั	ต่อจำกนัน้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จะเป็น
ผู้ประมำณกำรค่ำซ่อมแซม	และดูแลควบคมุด�ำเนนิกำรซ่อมแซมบ้ำน
พร้อมจดัหำวัสดอุปุกรณ์ในกำรซ่อมแซมให้เป็นไปอย่ำงประหยดั	คุม้ค่ำ	
ซึง่ทำงอ�ำเภอจะสนบัสนนุงบประมำณให้กบัต�ำบลๆ	ละ	๕,๐๐๐	บำท	
และงบประมำณจำกกำรบริจำคทรัพย์หรือส่ิงของของประชำชนใน
ชมุชน	 ใช้แรงงำนจำกชมุชน	และกำรร่วมแรงร่วมใจของประชำชนใน
พืน้ท่ีเป็นหลกั	เพือ่ควำมสมำนฉนัท์	สำมคัคี	และด�ำเนนิกำรส่งมอบใน
วันท่ี	 ๕	 ธันวำคม	 ๒๕๖๔	 ซึ่งเป็นวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพ
พระบำทสมเดจ็พระบรมชนกำธเิบศร	มหำภมูพิลอดลุยเดช	มหำรำช	
บรมนำถบพติร
		 ส�ำหรบัในพืน้ทีต่�ำบลห้วยไคร้นัน้	เทศบำลต�ำบลห้วยไคร้	ได้จัด
พิธมีอบบ้ำน	“โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงท่ีอยูอ่ำศยัให้ผูย้ำกไร้เพือ่ถวำย
พระรำชกุศลแด่พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	 มหำภูมิพล 
อดลุยเดช	มหำรำช	บรมนำถบพติร”	ในวนัท่ี	๕	ธนัวำคม	๒๕๖๔	เวลำ	
๑๐.๐๐	น.	ณ	บ้ำนนำยสวงค์		ชยัวงค์	บ้ำนเลขที	่๘๙/๑	หมูท่ี	่๑๐	ต�ำบล 
ห้วยไคร้	อ�ำเภอแม่สำย	จงัหวดัเชยีงรำย

๓หน้า
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	 เจ้ำหน้ำที่ของส�ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดเชียงรำย	 ได้เข้ำตรวจ
ติดตำมโรงฆ่ำสัตว์ของเทศบำลต�ำบลห้วยไคร้	ในวันที่	๑๑	มกรำคม	
๒๕๖๕	 เวลำ	 ๑๑.๐๐	 น.	 เพื่อเตรียมควำมพร้อมส�ำหรับกำรตรวจ
ประเมินเพือ่ต่ออำยใุบอนญุำต	ตำมกฎกระทรวงหรอืกฎหมำยล�ำดับ
รองท่ีออกควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมกำรฆ่ำสัตว์เพื่อกำร
จ�ำหน่ำยเนือ้สตัว์	พ.ศ.๒๕๕๙	ซึง่ในกำรนี	้คณะผูบ้รหิำร	ปลดัเทศบำล	
และเจ้ำหน้ำทีก่องสำธำรณสขุและสิง่แวดล้อมเทศบำลต�ำบลห้วยไคร้	
ได้เข้ำร่วมในกำรตรวจติดตำมครั้งนี้ด้วย

การตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์เพื่อเตรียมความพร้อมในการต่ออายุใบอนุญาต

หน
้า๔



	 ในช่วงเทศกำลปีใหม่	พ.ศ.	๒๕๖๕	มีวันหยุดรำชกำรติดต่อ
กันหลำยวัน	 เป็นช่วงเวลำที่ประชำชนจ�ำนวนมำกใช้รถใช้ถนนใน
กำรสัญจรเพื่อเดินทำงกลับภูมิล�ำเนำและเดินทำงท่องเที่ยว	ซึ่งก่อ
ให้เกดิควำมเสีย่งต่อกำรเกดิอบุตัเิหตทุำงถนนสงู	เพือ่ขบัเคลือ่นกำร
ด�ำเนนิกำรป้องกนัและลดอบุตัเิหตุทำงถนน	เทศบำลต�ำบลห้วยไคร้
จึงได้จัดท�ำโครงกำรจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทำงถนนช่วงเทศกำลปีใหม่	ปี	พ.ศ.	๒๕๖๕	ขึน้	ในระหว่ำงวนัท่ี	๒๙	
ธันวำคม	๒๕๖๔	ถึงวันที่	๔	มกรำคม	๒๕๖๕	โดยด�ำเนินกำรตำม
มำตรกำร	 ๔	 ห้ำม	 ๓	 ต้อง	 คือ	 ๑.	 ไม่ขับรถเร็วเกินกว่ำกฎหมำย
ก�ำหนด	๒.	เมำไม่ขับ	๓.	โทรไม่ขับ	๔.	ง่วงไม่ขับ	๕.	กำรสวมหมวก
นิรภัย	๖.	กำรคำดเข็มขัดนิรภัย	๗.	ต้องมีใบอนุญำตขับรถ	ร่วมกับ
ก�ำนัน	ผู้ใหญ่บ้ำน	สมำชิกสภำเทศบำล	 เจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจ	สมำชิก 
อปพร.	อสม.	อำสำสมคัรกูภ้ยัดอยตงุ	และเจ้ำหน้ำทีท่ีเ่กีย่วข้อง	โดยมี
พธิเีปิดศนูย์ปฏบิตักิำรป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุำงถนนช่วงเทศกำล
ปีใหม่	ปี	พ.ศ.	๒๕๖๕ในวนัพธุ	ที	่๒๙	ธนัวำคม	๒๕๖๔	เวลำ	๐๘.๓๐	น.	
ณ	หน้ำศูนย์	อปพร.	หมู่ที่	๑	ต�ำบลห้วยไคร้	อ�ำเภอแม่สำย	จังหวัด
เชียงรำย

พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕
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	 เทศบำลต�ำบลห้วยไคร้	โดยนำยเสถียร		กำโน	นำยกเทศมนตรีต�ำบลห้วยไคร้	และสมำชิกสภำเทศบำล	ได้มอบผ้ำห่มกันหนำว	ให้
ผู้ประสบภัยหนำว	ตำมโครงกำร	“ไทยเบฟ...รวมใจต้ำนภัยหนำว”	ปีที่	๒๒	พ.ศ.๒๕๖๔	จำกบริษัท	ไทยเบฟเวอเรจ	จ�ำกัด	(มหำชน)	ตำม
ที่ได้รับกำรจัดสรรจำก	กระทรวงมหำดไทย	อ�ำเภอแม่สำย	ให้กับประชำชนผู้สูงอำยุ	ผู้พิกำร	ผู้ยำกไร้	และผู้ป่วยติดเตียง	จ�ำนวน	๑๐๐	
ผืน	ในวันที่	๒๒	ธันวำคม	๒๕๖๔	เวลำ	๑๐.๐๐	น.	ณ	ส�ำนักงำนเทศบำลต�ำบลห้วยไคร้

การมอบผ้าห่มกันหนาวโครงการ “ไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว” ปีที่ ๒๒ พ.ศ.๒๕๖๔

หน
้า๖



จดหมายข่าว เทศบาลต�าบลห้วยไคร้ หน
้า๗



จดหมายข่าว เทศบาลต�าบลห้วยไคร้

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน (จิตอาสา ๙๐๔) หมู่ที่ ๑
	 เทศบำลต�ำบลห้วยไคร้ร่วมกับองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
เชียงรำย	 จิตอำสำประชำชน	 ได้จัดท�ำโครงกำรขุดเจำะบ่อบำดำล
เพื่อแก้ไขปัญหำภัยแล้งอย่ำงยั่งยืน	(จิตอำสำ	๙๐๔)	หมู่ที่	๑	ต�ำบล
ห้วยไคร้	 อ�ำเภอแม่สำย	 จังหวัดเชียงรำย	 เพื่อช่วยให้ประชำชนใน
พื้นที่ได ้มีแหล่งน�้ำที่สะอำดในกำรอุปโภค	 บริโภค	 หรือเพ่ือ
กำรเกษตร	เป็นกำรบริกำรจัดกำรน�้ำและแก้ไขปัญหำภัยแล้งอย่ำง
ยั่งยืน	ส่งเสริมให้ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น	โดยด�ำเนินกำรขุด
เจำะบ่อบำดำล	ขนำดบ่อ	๖	นิ้ว	ลึกประมำณ	๑๐๐	–	๑๕๐	เมตร	
พร้อมติดตัง้ป้ำยโครงกำรกจิกรรมจติอำสำต้ำนภัยแล้ง	ขนำด	๑๒๐	
x	๖๐	เซนติเมตร	จ�ำนวน	๑	ป้ำย	งบประมำณ	๑๕๕,๕๐๐	บำท
		 ด้วยปัจจุบันพื้นที่อ่ำงเก็บน�้ำขุนน�้ำห้วยไคร้จ�ำเป็นต้องอำศัย
น�้ำฝนในกำรกักเก็บน�้ำ	 และประชำชนในพื้นที่ใช้น�้ำในอ่ำงเก็บน�้ำ
ขุนน�้ำห้วยไคร้ในกำรเกษตร	 กำรอุปโภค	 บริโภค	 ในกรณีทีมี
เหตุกำรณ์ฝนทิ้งช่วงหรือปริมำณฝนตกน้อยไม่เพียงพอต่อควำม
ต้องกำรน�้ำในกำรท�ำกำรเกษตรกรรม	 กำรอุปโภค	 บริโภค	 ท�ำให้
ประชำชนเกิดควำมเดือดร้อนเป็นอย่ำงมำกต่อกำรด�ำเนินชีวิต
		 พระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วัทรงพระกรณุำโปรดเกล้ำโปรด
กระหม่อม	ให้หน่วยรำชกำรในพระองค์	๙๐๔	ร่วมกันจัดโครงกำร
จติอำสำพระรำชทำนตำมแนวพระรำชด�ำร	ิเพือ่เป็นกำรเฉลมิพระเกยีรติ

และแสดงควำมส�ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จ
พระมหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	 บรมนำถบพิตร	 และสมเด็จ
พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง	 ท่ีทรงประกอบพระรำชกรณียกิจ
นำนัปกำร	เพื่อประโยชน์สุขของประชำชน	ทั้งนี้เพื่อให้ประชำชนมี
ควำมสมัครสมำนสำมัคคี	มีควำมสุขและประเทศชำติมีควำมมั่นคง
อย่ำงยัง่ยนื	โดยมีหน่วยรำชกำรในพระองค์	๙๐๔	เป็นผูก้�ำกบัหน่วย
งำนภำยนอกทั้งภำครัฐและเอกชน	 และให้จัดต้ังศูนย์อ�ำนวยกำร
ใหญ่โครงกำรจิตอำสำพระรำชทำนตำมแนวพระรำชด�ำริ	 มีหน้ำท่ี
ควบคุม	อ�ำนวยกำรและประสำนกำรปฏิบัติ	เพื่อให้กำรจัดกิจกรรม
จิตอำสำพระรำชทำนตำมแนวพระรำชด�ำริ	 เป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง 
ถูกต้องตำมพระรำโชบำยและสมพระเกียรติ
		 กิจกรรมจิตอำสำพระรำชทำน	แบ่งเป็น	๓	ประเภท	คือจิต
อำสำพัฒนำ	จิตอำสำภัยพิบัติ	และจิตอำสำเฉพำะกิจ	จิตอำสำภัย
พิบัติ	ได้แก่	กิจกรรมจิตอำสำพระรำชทำนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเฝ้ำ
ตรวจ	และเตรียมกำรรองรับภัยพิบัติ		ทั้งที่เกิดจำกธรรมชำติ	และ
ทีเ่กดิจำกสำเหตอุืน่	ๆ 	ทีส่่งผลกระทบต่อประชำชนในพืน้ทีโ่ดยรวม
และกำรเข้ำช่วยเหลือ	 บรรเทำควำมเดือดร้อนของประชำชนจำก
ภัยพิบัติดังกล่ำว	เช่น	อุทกภัย	วำตภัย	อัคคีภัย	เป็นต้น
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	 เทศบำลต�ำบลห้วยไคร้	ได้ด�ำเนินโครงกำรก่อสร้ำงห้องน�้ำบริเวณอ่ำงเก็บน�้ำขุนน�้ำห้วยไคร้	บริเวณข้ำงลำนกิจกรรม	เพื่อเป็นกำร
ส่งเสริมกำรท่องเที่ยว	โดยท�ำกำรก่อสร้ำงห้องน�้ำบริเวณอ่ำงเก็บน�้ำขุนน�้ำห้วยไคร้	ขนำดกว้ำง	๓.๐๐	เมตร	ยำว	๗.๕๐	เมตร	หรือคิดเป็น
พื้นที่ไม่น้อยกว่ำ	๒๒.๕๐	ตำรำงเมตร	วงเงินที่ท�ำสัญญำจ้ำง		๓๗๕,๖๐๐.-	บำท	ผู้รับจ้ำง	หจก.สงวนพัฒนำกำรก่อสร้ำง	สัญญำเริ่ม	๒๖	
สิงหำคม	๒๕๖๔	สิ้นสุดสัญญำ	๒๔	ตุลำคม	๒๕๖๔

โครงการก่อสร้างห้องน�้าบริเวณอ่างเก็บน�้าขุนน�้าห้วยไคร้ หมู่ที่ ๒
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โครงการก่อสร้างลานกิจกรรมอเนกประสงค์บริเวณอ่างเก็บน�้าขุนน�้าห้วยไคร้
	 เทศบำลต�ำบลห้วยไคร้	 ได้ด�ำเนินโครงกำรก่อสร้ำงลำน
กิจกรรมอเนกประสงค์บรเิวณอ่ำงเกบ็น�ำ้ขนุน�ำ้ห้วยไคร้	เพ่ือเป็นกำร
ส่งเสรมิกำรท่องเทีย่ว	และท�ำกจิกรรมของชมุชน	โดยท�ำกำรก่อสร้ำง
ลำนกิจกรรมอเนกประสงค์บริเวณอ่ำงเก็บน�้ำขุนน�้ำห้วยไคร้	ขนำด
กว้ำง	๓๖.๐๐	เมตร	ยำว	๔๒.๐๐	เมตร	หนำ	๐,๑๐	เมตร	พื้นที่รวม
ไม่น้อยกว่ำ	 ๑,๕๑๒.๐๐	 ตำรำงเมตร	 วงเงินท่ีท�ำสัญญำจ้ำง	
๕๒๐,๐๐๐.-	บำท	ผู้รับจ้ำง	หจก.สงวนพัฒนำกำรก่อสร้ำง	สัญญำ
เริ่ม	๒๔	ธันวำคม	๒๕๖๔	สิ้นสุดสัญญำ	๖	กุมภำพันธ์	๒๕๖๕
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กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ�าปี 2565
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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


