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ปที่ 7 ฉบับที่ 

 

 

 

 

ขาวประชาสัมพันธเทศบาลตําบลแมหลาย

สํานักปลัดเทศบาล 

เทศบาลตาํบลแมห่ลา่ย นําโดยนายบรรจง ยพัวฒันา นายกเทศมนตรีตําบลแมห่ลา่ย พร้อมคณะผู้บริหาร และพนกังาน

เทศบาล ร่วมนาํสิ�งของอปุโภคบริโภค บริจาควางไว้ใน 

ปันสขุสง่ตรงถงึบ้าน กบัผู้สงูอาย ุ,ผู้ ด้อยโอกาส และผู้พิการที�ไมส่ามารถมารับของปันสขุได้ 

กระทบจากการแพร่ระบาดโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 

                                                                                                                             

ขาวประชาสัมพันธ สํานักงานเทศบาลตําบลแมหลาย อําเภอเมืองแพร

maelaicity@hotmail.com   www. Maelai.go.th

ฉบับที่ 26 ประจําเดือน เมษายน – มิถุนายน  25

 

 

ขาวประชาสัมพันธเทศบาลตําบลแมหลาย EMAIL: maelaicity@hotmail.com

เทศบาลตาํบลแมห่ลา่ย นําโดยนายบรรจง ยพัวฒันา นายกเทศมนตรีตําบลแมห่ลา่ย พร้อมคณะผู้บริหาร และพนกังาน

เทศบาล ร่วมนาํสิ�งของอปุโภคบริโภค บริจาควางไว้ใน "ตู้ ปันสขุ จดุปันรัก"  บริเวณหน้าห้องประชมุเทศบาลตําบลแมห่ลา่ย 

ยโอกาส และผู้พิการที�ไมส่ามารถมารับของปันสขุได้ เพื�อชว่ยเหลอืประชาชนที�ได้รับผล

โรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019  (COVID-19)   
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แพร จังหวัดแพร 

www. Maelai.go.th 
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เทศบาลตาํบลแมห่ลา่ย นําโดยนายบรรจง ยพัวฒันา นายกเทศมนตรีตําบลแมห่ลา่ย พร้อมคณะผู้บริหาร และพนกังาน

บริเวณหน้าห้องประชมุเทศบาลตําบลแมห่ลา่ย และ

เพื�อชว่ยเหลอืประชาชนที�ได้รับผล 



 

 
 

 

 

 

 

ขาวประชาสัมพันธเทศบาลตําบลแมหลาย

การประชมุสภาเทศบาลตําบลแมหลาย สมัยสามญั สมัยที่ 
ตําบลแมหลาย โดยมีการเสนอญตัติการใชจายเงินสะสม โครงการกอสรางดานสาธารณูปโภค เพื่อแกไขปญหา
ประชาชนในพ้ืนที ่ทัง้น้ี ในระเบียบวาระแรกของการประชุม ไดมีคณะเจาหนาที่จากสํานักงานโยธาและผังเมือง จ
ชี้แจงรายละเอียดในการติดตามสภาพการเปลี่
 

เทศบาลตาํบลแมหลาย ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากสันนิบาตเทศบาลจังหวัดแพร บริจาคสิ่งข

ไดรับผลกระทบมาตรการปองกันโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 

 

 

 

ขาวประชาสัมพันธเทศบาลตําบลแมหลาย EMAIL: maelaicity@hotmail.com

การประชมุสภาเทศบาลตําบลแมหลาย สมัยสามญั สมัยที่ 2 ประจําป 2563 วันท่ี 12 มิถุนายน 
โดยมีการเสนอญตัติการใชจายเงินสะสม โครงการกอสรางดานสาธารณูปโภค เพื่อแกไขปญหา

งน้ี ในระเบียบวาระแรกของการประชุม ไดมีคณะเจาหนาที่จากสํานักงานโยธาและผังเมือง จ
รายละเอียดในการติดตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของกฎกระทรวงผังเมืองรวมชุมชนแมหลาย แกผูเขารวมประชุมดังกลาว

เทศบาลตาํบลแมหลาย ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากสันนิบาตเทศบาลจังหวัดแพร บริจาคสิ่งของสาํหรับบริ

ไดรับผลกระทบมาตรการปองกันโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019  (COVID-19)  
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มิถุนายน 2563 ณ หองประชุมเทศบาล
โดยมีการเสนอญตัติการใชจายเงินสะสม โครงการกอสรางดานสาธารณูปโภค เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของ

งน้ี ในระเบียบวาระแรกของการประชุม ไดมีคณะเจาหนาที่จากสํานักงานโยธาและผังเมือง จ.แพร ไดเขารวม
นแปลงของกฎกระทรวงผังเมืองรวมชุมชนแมหลาย แกผูเขารวมประชุมดังกลาว 

สาํหรับบรโิภค เพื่อชวยเหลือผูที่



 

 

 

 

 

 

 

ขาวประชาสัมพันธเทศบาลตําบลแมหลาย

วันท่ี 5 มิถุนายน 2563 นายสมศักดิ์  สุขประเสริฐ นายอําเภอเมืองแพร พรอมดวยชมรม กํานัน ผูใหญบาน 

และเทศบาลตําบลแมหลาย โดยมอบถุงยังชีพใหกับผูยากไร ผูพิการ ผูดอยโอกาศ ในพ้ืนที่ตําบลแมหลาย เนื่องในโอกาศ

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ 
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นายสมศักดิ์  สุขประเสริฐ นายอําเภอเมืองแพร พรอมดวยชมรม กํานัน ผูใหญบาน 

และเทศบาลตําบลแมหลาย โดยมอบถุงยังชีพใหกับผูยากไร ผูพิการ ผูดอยโอกาศ ในพ้ืนที่ตําบลแมหลาย เนื่องในโอกาศ

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ  
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นายสมศักดิ์  สุขประเสริฐ นายอําเภอเมืองแพร พรอมดวยชมรม กํานัน ผูใหญบาน 

และเทศบาลตําบลแมหลาย โดยมอบถุงยังชีพใหกับผูยากไร ผูพิการ ผูดอยโอกาศ ในพ้ืนที่ตําบลแมหลาย เนื่องในโอกาศ



 

    

ขาวประชาสัมพันธเทศบาลตําบลแมหลาย

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ

เทศบาลตาํบลแมหลายไดดําเนินการใหความชวยเหลือผูประสบเหตวุาตภัยในวันท่ี 
เทศบาลตาํบลแมหลาย  โดยสํารวจและมอบวสัดุซอมแซมที่อยูอาศยัแกผูประสบภัย  ในวันท่ี 
หลังคาเรือน และไดรับความชวยเหลือมอบถุงยังชีพ จาก
 

 

 

 

ขาวประชาสัมพันธเทศบาลตําบลแมหลาย EMAIL: maelaicity@hotmail.com

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 

เทศบาลตาํบลแมหลายไดดําเนินการใหความชวยเหลือผูประสบเหตวุาตภัยในวันท่ี 22 เมษายน 
เทศบาลตาํบลแมหลาย  โดยสํารวจและมอบวสัดุซอมแซมที่อยูอาศยัแกผูประสบภัย  ในวันท่ี 24 เมษายน 
หลังคาเรือน และไดรับความชวยเหลือมอบถุงยังชีพ จาก  นางกานตเปรมปรีด ชิตานนท ผูวาราชการจังหวัดแพร
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เมษายน 2563 ในเขตพื้นที่
เมษายน 2563  จํานวน 69 

ผูวาราชการจังหวัดแพร พรอมคณะ 



 

 

ขาวประชาสัมพันธเทศบาลตําบลแมหลาย

เทศบาลตาํบลแมหลาย ไดจัดตั้งจดุตรวจการควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
ในเขตพื้นที่ตําบลแมหลาย และออกตรวจ ตามประกาศสถานการณฉุกเฉินในทุกเขตทองที่ท่ัวราชอาณาจักร เพื่อ
เปนการปองกันและลดความเสี่ยง ในชวงสถานการณการแพรโรคระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 
 

เทศบาลตาํบลแมหลายจัดโครงการ

ประจําปงบประมาณ 2563 ตามหลักสูตรการฝกอบรม ตั้งแตวันที่ 

จํานวน 5 วัน ณ หองประชุมสํานกังานเทศบาลตําบลแมหลาย

 

 

 

 

ขาวประชาสัมพันธเทศบาลตําบลแมหลาย EMAIL: maelaicity@hotmail.com

เทศบาลตาํบลแมหลาย ไดจัดตั้งจดุตรวจการควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
และออกตรวจ ตามประกาศสถานการณฉุกเฉินในทุกเขตทองที่ท่ัวราชอาณาจักร เพื่อ

เปนการปองกันและลดความเสี่ยง ในชวงสถานการณการแพรโรคระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 

จัดโครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนเทศบาลตําบลแมหลาย 

ตามหลักสูตรการฝกอบรม ตั้งแตวันที่ 13 มีนาคม , วันท่ี 18 ,19 ,

วัน ณ หองประชุมสํานกังานเทศบาลตําบลแมหลาย 
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เทศบาลตาํบลแมหลาย ไดจัดตั้งจดุตรวจการควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
และออกตรวจ ตามประกาศสถานการณฉุกเฉินในทุกเขตทองที่ท่ัวราชอาณาจักร เพื่อ 

เปนการปองกันและลดความเสี่ยง ในชวงสถานการณการแพรโรคระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019  

ฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนเทศบาลตําบลแมหลาย (รุนที่ 3) 

,25 ,26 มิถุนายน  2563 



 

ขาวประชาสัมพันธเทศบาลตําบลแมหลาย

 

 
ขาวประชาสัมพันธเทศบาลตําบลแมหลาย EMAIL: maelaicity@hotmail.com
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  ขาวประชาสัมพันธเทศบาลตําบลแมหลาย

 

กองการศึกษา 

วนัที� 1 พฤษภาคม 2563  นายอนวุธั วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารสว่นจงัหวดัแพร่ 

บริหารสว่นจงัหวดัแพร่ เป็นผู้แทนหวัหน้าสว่นราชการในจงัหวดัแพร่  

ประสบปัญหาทางสงัคม ผู้ไร้ที�พึ�ง ผู้สงูอาย ุและผู้พิการ 
 

เทศบาลตาํบลแมหลายยรวมกับสาํนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
ประสบปญหาทางสังคม เพื่อชวยเหลือ
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นายอนวุธั วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารสว่นจงัหวดัแพร่ และ นายเสรี ทรงศกัดิ� รองนายกองค์การ

บริหารสว่นจงัหวดัแพร่ เป็นผู้แทนหวัหน้าสว่นราชการในจงัหวดัแพร่  ลงพื �นที�ตําบลแมห่ลา่ย เพื�อมอบสิ�งของช่วยเหลอืผู้

ประสบปัญหาทางสงัคม ผู้ไร้ที�พึ�ง ผู้สงูอาย ุและผู้พิการ  

สาํนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดแพร  ลง
ชวยเหลือแก ผูมรีายไดนอยและผูไรที่พึง่   
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นายเสรี ทรงศกัดิ� รองนายกองค์การ

ลงพื �นที�ตําบลแมห่ลา่ย เพื�อมอบสิ�งของช่วยเหลอืผู้

ลงพื้นท่ีตรวจเยีย่มบานผู



 

 

 

 

 

 

ขาวประชาสัมพันธเทศบาลตําบลแมหลาย

สํานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษยจังหวัด
ภาคเรยีน  และโรงเรยีนกําหนดแผนการสงมอบ

นายตอพงศ ทับทิมโต ทองถ่ินจังหวัดแพร และ นายเจตณรงค อินกนั ผูอํานวยการกลุมงานสงเสรมิและพัฒนาทองถ่ิน  ไดตรวจ
เยี่ยมโรงอาหารและศูนยพัฒนาเดก็เล็กฯ
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สํานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษยจังหวัดแพร  จัดสรรนมโรงเรียนใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลแมหลาย
การสงมอบใหผูปกครองมารับนมที่โรงเรยีน โดยคํานึงถึงมาตรการเวนระยะหางทางสังคม

นายตอพงศ ทับทิมโต ทองถ่ินจังหวัดแพร และ นายเจตณรงค อินกนั ผูอํานวยการกลุมงานสงเสรมิและพัฒนาทองถ่ิน  ไดตรวจ
ฯ ใหคําแนะนํา พรอมใหกําลงัใจ  แกศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมหลาย   
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ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลแมหลายในชวงปด
ใหผูปกครองมารับนมที่โรงเรยีน โดยคํานึงถึงมาตรการเวนระยะหางทางสังคม 

นายตอพงศ ทับทิมโต ทองถ่ินจังหวัดแพร และ นายเจตณรงค อินกนั ผูอํานวยการกลุมงานสงเสรมิและพัฒนาทองถ่ิน  ไดตรวจ
ใหคําแนะนํา พรอมใหกําลงัใจ  แกศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมหลาย    
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โครงการเยาวชนรุนใหมใสใจสุขภาพ “การปองกันโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหวางวันท่ี 

20-21 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนผูสูงอายุกาสะลองตําบลแมหลาย  โดย นายบรรงจง  เลาหพงศสมบูรณ พยาบาลวชาชีพ

ชํานาญการ รพ.สต. ปาแดง ,ดต.วเิชียร กาวินหะ ,ดต.ทองชู ปทมาภรณพงศ และชดุปฎิบัติการชุมชนมวลชุนสัมพันธ สภ.เมืองแพร 

,นางมยุรี กรุงศรี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.สต.แมหลาย และนางคุณญา แกวพันคํา พยาบาลวชิาชีพชํานาญการกลุมงาน

พยาบาล ผูปวยนอก โรงพยาลแพร 



 
 

                                        

  

 

 

 

 

 

 

ขาวประชาสัมพันธเทศบาลตําบลแมหลาย

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

ติดปายรณรงคและจุดตั้งถังขยะสาํหรับใหประชาชนทิ้งหนากากอนามัยและหนากากผา
เขตเทศบาลตําบลแมหลาย ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 

ศูนยอนามัยที่ 1 เชียงใหม กรมอนามัย คัดเลือก
เปนมิตรกับผูสูงอาย(ุAge Friendly Communities/Cities)
ชุมชน ใหเหมาะสมและเอื้อตอวิถชีีวิตผูสูงอายุ 
ตามองคประกอบการดําเนินงาน"เมืองท่ีเปนมิตรของผูสูงอายุ
ผูสูงอายุ(Age Friendly CommunitiesCities)

ปรับปรุงภมูิทศัน์ ตดั ตกแตง่ต้นไม้บริเวณสองข้างทางหลวงในเขตเทศบาลตาํบลแมห่ลา่ย
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กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

ติดปายรณรงคและจุดตั้งถังขยะสาํหรับใหประชาชนทิ้งหนากากอนามัยและหนากากผา ที่ใชแลวไวตามจุดของแตละหมูบานใน
เขตเทศบาลตําบลแมหลาย ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID

ม กรมอนามัย คัดเลือกพื้นท่ี เทศบาลตําบลแมหลาย เปนพ้ืนที่นํารองการดําเนินงานเมืองท่ี
Age Friendly Communities/Cities)เพื่อพัฒนาเมือง/ชุมชน ใหมีการปรับสภาพแวดลอมภายในบาน 

ชุมชน ใหเหมาะสมและเอื้อตอวิถชีีวิตผูสูงอายุ สนับสนุนการจัดบรกิารทางสังคมและบริการทางสุขภาพท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึง 
เมืองท่ีเปนมิตรของผูสูงอาย"ุขององคการอนามัยโลก(World Health Organization:(WHO)

Age Friendly CommunitiesCities) 

ตดั ตกแตง่ต้นไม้บริเวณสองข้างทางหลวงในเขตเทศบาลตาํบลแมห่ลา่ย
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www. Maelai.go.th 

ที่ใชแลวไวตามจุดของแตละหมูบานใน
COVID - 19) 

แมหลาย เปนพ้ืนที่นํารองการดําเนินงานเมืองท่ี
ชุมชน ใหมีการปรับสภาพแวดลอมภายในบาน 

สนับสนุนการจัดบรกิารทางสังคมและบริการทางสุขภาพท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึง 
World Health Organization:(WHO)

ตดั ตกแตง่ต้นไม้บริเวณสองข้างทางหลวงในเขตเทศบาลตาํบลแมห่ลา่ย 
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กองช่าง 

โครงการขยายเขตประปา บริเวณบาน สตท

ปรับปรุงบานนางสอง สุธรรม ม
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บริเวณบาน สตท.ประดิษฐ ศศิภัทรกุล ถึง ฟารมไก นายพิทักษ ชมดวง

งานตีเสนจราจรในเขตเทศบาลตําบลแมหลาย 

ปรับปรุงบานนางสอง สุธรรม ม.5 ซึ่งเปนผูสูงอายุไรคนดูแล 
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ศศิภัทรกุล ถึง ฟารมไก นายพิทักษ ชมดวง หมู 3 



 

ขาวประชาสัมพันธเทศบาลตําบลแมหลาย

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทอตนปน ถึง ที่นานายสาธิต เข็มขัน หมู 

โครงการขยายเขตประปา
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คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทอตนปน ถึง ที่นานายสาธิต เข็มขัน หมู 

ขยายเขตประปาบริเวณบุญเจริญคาไม ถึง ฌาปนสถานบานบุญเจริญ หมู 
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คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทอตนปน ถึง ที่นานายสาธิต เข็มขัน หมู 4 

ถึง ฌาปนสถานบานบุญเจริญ หมู 1 



 

ขาวประชาสัมพันธเทศบาลตําบลแมหลาย

โครงการรางสงน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก

โครงการขยายเขตประปา บริเวณ
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คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลําเหมืองตนไผ ถึง ที่นา นางแสงเดือน

บริเวณโรงเรียนสอนขับรถแพรเชฟตี้ไดรท ถึงบานนางซินหรอย  เซี่
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นางแสงเดือน กรุงศรี หมู 4 

ถึงบานนางซินหรอย  เซีย่งหลิว หมู 1 


