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ขาวประชาสัมพันธเทศบาลตําบลแมหลาย

สํานักปลัดเทศบาล 

เทศบาลตาํบลแมหลาย ประชุมสภา สมัยสามญั สมัยที่ 
สภาเทศบาลตําบลแมหลาย วาระการประชุม 
และการปรึกษาของสภาเทศบาลตาํบลแมหลาย 
คณะกรรมการตดิตามและประเมณิผลแผนพัฒนาเทศบาล 
ครั้งที่ 1  

                                                                                                                               

ขาวประชาสัมพันธ สํานักงานเทศบาลตําบลแมหลาย อําเภอเมืองแพร

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

ฉบับที่ 28 ประจําเดือน ตุลาคม – ธันวาคม  25
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ประชุมสภา สมัยสามญั สมัยที่ 4 ประจําป 2563 ในวันที่ 21 ธันวาคม 
สภาเทศบาลตําบลแมหลาย วาระการประชุม การพิจารณาใหความเห็นชอบรางระเบียบวาดวยการใหประ

าของสภาเทศบาลตาํบลแมหลาย ญตัตกิารพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการการพัฒนาเทศบาล และคัดเลือก
ณผลแผนพัฒนาเทศบาล ญตัติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 
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แพร จังหวัดแพร 

www. Maelai.go.th 

2563  

 

 

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

ธันวาคม 2563 ณ หองประชุม
การพิจารณาใหความเห็นชอบรางระเบียบวาดวยการใหประชาชนเขาฟงการประชุม 

การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการการพัฒนาเทศบาล และคัดเลือก
ยจาย ประจําปงบประมาณ 2564  



 

    

          

ขาวประชาสัมพันธเทศบาลตําบลแมหลาย

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ

เทศบาลตาํบลแมหลาย ไดรวมกับ อบต

ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจาํองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ณ อาคารหอประชุมโรงเรียน หวยมาวิทยาคม 

ไดมีความรู ความเขาใจ ในการจัดการสาธารณภัย

จัดการสาธารณภยัในพ้ืนที่เกิดเหต ุในภาวะฉุกเฉินใหเปนระบบ รวดเร็ว และทันตอเหตุการณ
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 

เทศบาลตาํบลแมหลาย ไดรวมกับ อบต.หวยมา ,ทต.แมคํามี และ อบต.รองฟอง  จัดโครงการฝกอบรมชุด

บัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจาํองคกรปกครองสวนทองถิ่น ขึ้น ในระหวางวันที่ 11 - 13 พฤศจกิายน  

ณ อาคารหอประชุมโรงเรียน หวยมาวิทยาคม  เพื่อสงเสรมิชุดปฏิบตัิการจิตอาสาภัยพิบัติประจําเทศบาล

ไดมีความรู ความเขาใจ ในการจัดการสาธารณภัยเบื้องตน ระบบบญัชาการเหตุการณ การควบคมุสั่งการ การบรหิาร

ในภาวะฉุกเฉินใหเปนระบบ รวดเร็ว และทันตอเหตุการณ 
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จัดโครงการฝกอบรมชุด

พฤศจกิายน  2563   

สรมิชุดปฏิบตัิการจิตอาสาภัยพิบัติประจําเทศบาลตําบลแมหลาย  

ระบบบญัชาการเหตุการณ การควบคมุสั่งการ การบรหิาร



 

 

      

 
 

 

ขาวประชาสัมพันธเทศบาลตําบลแมหลาย

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภยั สํานักปลดัเทศบาลตําบลแมหลาย ไดจดัทํา

ทางถนนชวงเทศกาลปใหม พ.ศ.25

มีวัตถุประสงคเพื่ออํานวยความสะดวกดานการจราจรแกประชาชนทีส่ัญจรไปมาในเขตเทศบาลตาํบลแมหลาย 

แนวนโยบายของรัฐบาลที่ตองการลดการสูญเสยีดานชีวิตและทรัพยสิน

ระหวาง อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนเทศบาลตําบลแมหลาย

สาธารณสุขประจําหมูบาน(อสม.) , จิตอาสาภัยพิ

จุดบริการประชาชน บริเวณหนาหนวยบริการประชาชนตําบล
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งานปองกันและบรรเทาสาธารณภยั สํานักปลดัเทศบาลตําบลแมหลาย ไดจดัทําโครงการ

.25๖๔ ระหวางวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันท่ี ๔ มกราคม 

มีวัตถุประสงคเพื่ออํานวยความสะดวกดานการจราจรแกประชาชนทีส่ัญจรไปมาในเขตเทศบาลตาํบลแมหลาย 

แนวนโยบายของรัฐบาลที่ตองการลดการสูญเสยีดานชีวิตและทรัพยสิน  โดยเปนการบรูณาการ   

ระหวาง อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนเทศบาลตําบลแมหลาย,  ฝายปกครองตําบลแมหลาย,

จิตอาสาภัยพบิัติ และเจาหนาทีต่ํารวจหนวยบริการประชาชนตําบลแมหลาย

บริเวณหนาหนวยบริการประชาชนตําบลแมหลาย หมูที่ ๗ ตําบลแมหลาย
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โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ

มกราคม ๒๕๖๔   รวม ๗ วัน โดย

มีวัตถุประสงคเพื่ออํานวยความสะดวกดานการจราจรแกประชาชนทีส่ัญจรไปมาในเขตเทศบาลตาํบลแมหลาย และสนอง

  การปฏิบัติงานรวมกัน

,เจาหนาที่อาสาสมัคร

บัติ และเจาหนาทีต่ํารวจหนวยบริการประชาชนตําบลแมหลาย โดยตั้ง 

ตําบลแมหลาย 



 

 

ขาวประชาสัมพันธเทศบาลตําบลแมหลาย

ติดตั้งปายแจงเตือน ตามโครงการปองกันและลดอุบตัิเหตุทางถนน และตดิตั้งกระจกโคง ตามแยกตางๆ

เทศบาลตาํบลแมหลาย  

ใหบริการลางถนนและทอระบายน้ํา ในชุมชน เขตเทศบาลตําบลแมหลาย
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ตามโครงการปองกันและลดอุบตัิเหตุทางถนน และตดิตั้งกระจกโคง ตามแยกตางๆ

ใหบริการลางถนนและทอระบายน้ํา ในชุมชน เขตเทศบาลตําบลแมหลาย 
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ตามโครงการปองกันและลดอุบตัิเหตุทางถนน และตดิตั้งกระจกโคง ตามแยกตางๆของหมูบานในเขต

 



 

   

   

           

ขาวประชาสัมพันธเทศบาลตําบลแมหลาย
 

กองการศึกษา 

ดวยเทศบาลตําบลแมหลาย ไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนผูสูงอายุกาสะลอง ใหแ

ศุกร ณ โรงเรียนผูสูงอายุกาสะลอง หมูที่ 

นันทนาการ การดูแลสุขภาพ ใหกับผูสูงอายุและสรางสุขภาพกาย สขุภาพใจ อารมณ สังคม และสรางสุขใหกับผูสูงอายุ ซึ่งจะ

มีการเรียนการสอน และกจิกรรมมากมายสําหรับผูสูงอายุ โดยมีวิทยากรทั้งในชุมชนและนอกชุมชน มารวมสรางสุขและ

รอยยิ้ม จากศูนยเรยีนรูตางๆ ท่ีมาใหความรูแกผูสูงอายุ
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ดวยเทศบาลตําบลแมหลาย ไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนผูสูงอายุกาสะลอง ใหแ

ณ โรงเรียนผูสูงอายุกาสะลอง หมูที่ 7 เพื่อสงเสริมความรู มีกจิกรรมทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมอาชีพตางๆ 

นันทนาการ การดูแลสุขภาพ ใหกับผูสูงอายุและสรางสุขภาพกาย สขุภาพใจ อารมณ สังคม และสรางสุขใหกับผูสูงอายุ ซึ่งจะ

มีการเรียนการสอน และกจิกรรมมากมายสําหรับผูสูงอายุ โดยมีวิทยากรทั้งในชุมชนและนอกชุมชน มารวมสรางสุขและ

มาใหความรูแกผูสูงอาย ุ

โรงเรียนผูสูงอายุกาสะลองตําบลแมหลาย
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ดวยเทศบาลตําบลแมหลาย ไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนผูสูงอายุกาสะลอง ใหแกผูสูงอายุประจําทุกวัน

กิจกรรมอาชีพตางๆ กิจกรรม

นันทนาการ การดูแลสุขภาพ ใหกับผูสูงอายุและสรางสุขภาพกาย สขุภาพใจ อารมณ สังคม และสรางสุขใหกับผูสูงอายุ ซึ่งจะ

มีการเรียนการสอน และกจิกรรมมากมายสําหรับผูสูงอายุ โดยมีวิทยากรทั้งในชุมชนและนอกชุมชน มารวมสรางสุขและ

โรงเรียนผูสูงอายุกาสะลองตําบลแมหลาย 



 
 

 

 

 

 

  ขาวประชาสัมพันธเทศบาลตําบลแมหลาย

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมหลาย

สัมผสับอย ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 
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ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมหลาย ไดทําการรณรงคทําความสะอาดสถานท่ี และของเลน 

พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 
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ไดทําการรณรงคทําความสะอาดสถานท่ี และของเลน อุปกรณตางๆ ที่มีการ

2019 (COVID-19) 



 
 

 

 

                                        

ขาวประชาสัมพันธเทศบาลตําบลแมหลาย

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

เทศบาลตาํบลแมหลาย ไดจัดกิจกรรม 

โดยความรวมมือกับ กํานัน ,ผูใหญบาน 

แมหลาย (ประชานุสรณ) ,โรงเรยีนแมหลายกาซอง 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลแมหลาย 
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กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ตามนโยบาย “จังหวัดสะอาด

ผูใหญบาน ,อสม. ,อปพร. ,กลุมแมบาน , อาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก ,กลุมจิตอาสา 

โรงเรยีนแมหลายกาซอง (ลือราษฎรอุปถัมป) ,ศูนยควบคุมโรคตดิตอนําโดยแมลงท่ี 

บาลสงเสริมสุขภาพตําบลแมหลาย  
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จังหวัดสะอาด”  ในพ้ืนที่ตําบลแมหลาย 

กลุมจิตอาสา ,โรงเรียนบาน

ศูนยควบคุมโรคตดิตอนําโดยแมลงท่ี 10.5 ,



 

 

 

 

 

 

 

ขาวประชาสัมพันธเทศบาลตําบลแมหลาย

โครงการรณรงคฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา

และสิ่งแวดลอมลงพื้นท่ีเพื่อแจกจายและฉดีวัคซีนโรคพิษสุนัขบา

เขตเทศบาลตําบลแมหลาย 
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โครงการรณรงคฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา โดยมีเจาหนาที่กองสาธารณสุข

ลงพื้นท่ีเพื่อแจกจายและฉดีวัคซีนโรคพิษสุนัขบา แตละหมูบานใน
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ขาวประชาสัมพันธเทศบาลตําบลแมหลาย

กองช่าง 

งานปรับปรุงฝาเพดานอาคารเอนกประสงค ม

งานปรับปรุงหองน้ําสํานักงานเทศบาลตําบลแมหลาย

งานปรับปรุงผิวจราจร 

                                                                                                                                                

 

 

ขาวประชาสัมพันธเทศบาลตําบลแมหลาย EMAIL: maelaicity@hotmail.com   www. Maelai.go.th

งานปรับปรุงฝาเพดานอาคารเอนกประสงค ม.6 ต.แมหลาย 

งานปรับปรุงหองน้ําสํานักงานเทศบาลตําบลแมหลาย 

ปรับปรุงผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 8 และ หมู 4
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ขาวประชาสัมพันธเทศบาลตําบลแมหลาย

งานกอสรางรางระบายน้ํา

งานกอสรางรางระบายน้ํา

งานกอสรางรางระบายน้ํา

งานกอสรางงานรางระบายน้ํา
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