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รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จาก
สำ�นักงานคณะกรรมการการกระจายอำ�นาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำ�นักงานปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรี

รางวัลพระปกเกล้า
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านความโปร่งใส
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
จาก
สถาบันพระปกเกล้า

สาร

นายก
MAYOR Talk
สุขสวัสดิ์ มงคลศรี ขึ้นปีใหม่
ให้เกษม สำ�ราญ บานฤดี

ขออวยพร อวยชัย ให้สุขศรี
สวัสดี ปีใหม่ สุขใจเทอญ

เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
จงดลบันดาลให้ท่านพร้อมครอบครัว ประสบแต่ความสุขด้วยจตุรพิธพรชัย สมบูรณ์พูนผล
ในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ
ปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ถือว่าเป็นปีทองของเทศบาลตำ�บลแม่ขรี จากการที่เทศบาล
ตำ�บลแม่ขรีได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย เช่น
- รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำ�ปีงบประมาณ
2562 จากสำ�นักงานคณะกรรมการการกระจายอำ�นาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำ�นักงานปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรี
- รางวัลพระปกเกล้า ประจำ�ปี 2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน ด้ า นความโปร่ ง ใสและส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน จากสถาบั น
พระปกเกล้า
ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ทางคณะผู้บริหารได้พัฒนาเมืองแม่ขรีอย่างต่อเนื่อง
ไม่วา่ จะเป็นด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา โดยจะเห็นได้
จากโครงการต่างๆ มากมาย ทีเ่ กิดขึน้ ภายในเขตเทศบาลตำ�บลแม่ขรี ซึง่ ผมและคณะทำ�งาน
หวังว่าทุกท่านจะได้รบั ความสุขและประโยชน์จากโครงการต่างๆ ทีท่ างเทศบาลตำ�บลแม่ขรี
ตั้งใจทำ�เพื่อชาวแม่ขรีทุกท่าน
สมศักดิ์ ทับธนะ
นายกเทศมนตรีตำ�บลแม่ขรี

ของขวัญ
ปีใหม่ 2563

โรงผลิตน้ำ�ประปาแห่งใหม่
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รถตักหน้าขุดหลัง JCB

อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

รถตู้

สวัสดีปใี หม่ 2563

เทศบาลตำ�บลแม่ขรีจัดพิธีทำ�บุญตักบาตร
ปีใหม่ โดยมี นายพลรัช รองเลื่อน นายอำ�เภอ
ตะโหมดเป็นประธานในพิธี โดยประกอบด้วยพิธี
ทำ�บุญตักบาตร หลังจากนั้นจะเป็นการอวยพร
ปีใหม่ของนายพลรัช รองเลือ่ น นายอำ�เภอตะโหมด
นายสมศักดิ์ ทับธนะ นายกเทศมนตรีตำ�บลแม่ขรี
โดยมีประชาชนมาร่วมในพิธีทำ�บุญตักบาตรปีใหม่
เป็นจำ�นวนมาก

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เทศบาลตำ�บลแม่ขรีร่วมพิธีรับพระราชทาน
พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมี
นายพลรั ช รองเลื่ อ น นายอำ � เภอตะโหมด
เป็นประธานในพิธี และมีนายกเทศมนตรีทั้ง 5
เทศบาลในเขตอำ�เภอตะโหมด เป็นผูม้ อบพระบรม
ฉายาลั ก ษณ์ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว และ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ให้แก่ตัวแทน
ในแต่ละเทศบาล เทศบาลละ 50 คน ณ ศาลา
ประชาคมอำ�เภอตะโหมด
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พิธีทำ�บุญตักบาตร วางพวงมาลา จุดเทียน
น้อมรำ�ลึกพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เทศบาลตำ � บลแม่ ข รี ทำ � บุ ญ ตั ก บาตรถวายเป็ น
พระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั นอกจากนีน้ ายคำ�รพ พงศ์อาทิตย์
รองนายกเทศมนตรีต�ำ บลแม่ขรี ได้น�ำ คณะเจ้าหน้าทีเ่ ทศบาล
ไปร่ ว มวางพวงมาลาและจุ ด เที ย นเพื่ อ น้ อ มรำ � ลึ ก ใน
พระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมจิตอาสาเนือ่ งในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เทศบาลตำ�บลแม่ขรี โดยนายวัชรินทร์ ทองปี้ ปลัดเทศบาลตำ�บลแม่ขรีและเจ้าหน้าที่เทศบาลร่วมกิจกรรมจิตอาสา
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดปลักปอม
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พิธีทำ�บุญตักบาตร วางพานพุ่ม

ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เทศบาลตำ�บลแม่ขรีจดั พิธที �ำ บุญตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
5 ธันวาคม 2562 ณ วัดแม่ขรีประชาราม
นอกจากนี้ นายสงบ หัสนันท์ รองนายกเทศมนตรี ตำ � บลแม่ ข รี นำ � ข้ า ราชการและ
เจ้ า หน้ า ที่ เ ทศบาล ร่ ว มวางพานพุ่ ม ถวาย
ราชสั ก การะเพื่ อ เทิ ด พระเกี ย รติ พ ระบาท
สมเด็ จ พระบรมชนกาธิ เ บศร มหาภู มิ พ ล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี
นายพลรัช รองเลื่อน นายอำ�เภอตะโหมด
เป็ น ประธาน ในพิ ธี ณ ศาลาประชาคม
อำ�เภอตะโหมด

พิธีทำ�บุญตักบาตร วางพวงมาลา และจุดเทียน

น้อมรำ�ลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

13 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำ�บลแม่ขรี จัดพิธีทางศาสนามหามงคลและพิธีทำ�บุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
พิธีวางพวงมาลาและพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำ�ลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
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เทศบาลตำ�บลแม่ขรีจดั งานลอยกระทง ประจำ�ปี 2562 โดยในปีนไี้ ด้รบั เกียรติ
จากนายพลรัช รองเลื่อน นายอำ�เภอตะโหมด เป็นประธานในพิธี และมีนายสงบ
หัสนันท์ รองนายกเทศมนตรีต�ำ บลแม่ขรี เป็นผูก้ ล่าวรายงานต่อประธาน ภายในงาน
มีการประกวดนางนพมาศ ประจำ�ปี 2562 โดยผลการประกวดมีดังนี้
ชนะเลิศ
หมายเลข 3 น.ส.วราภรณ์ สอนมา (น้องกล้วย) ห้างทองสุวรรณมณี ส่งเข้าประกวด
รองชนะเลิศอันดับ 1 หมายเลข 6 น.ส.นภัสษร สุขเขียว (น้องลูกศร) ตลาดสดสมพรแม่ขรี ส่งเข้าประกวด
รองชนะเลิศอันดับ 2 หมายเลข 9 น.ส.ปาลิตา ลำ�ปัง (น้องโซเฟีย) บ้านรวีศิลป์ ส่งเข้าประกวด
รางวัลขวัญใจมหาชน หมายเลข 2 น.ส.กนกพร แสงสว่าง (น้องบี) ตรอ.ก.แม่ขรี ส่งเข้าประกวด                                                                     
รางวัลพิเศษ 2 รางวัล จากร้านวอร์มสปอร์ท และร้าน ร้านเสนอการไฟฟ้า ได้แก่
น.ส.กนกพร แสงสว่าง (น้องบี) หมายเลข 2 ตรอ.ก.แม่ขรีส่งเข้าประกวด
น.ส.สโรชา คงแก้ว (น้องโบนัส) หมายเลข 8 สภ.ตะโหมด ส่งเข้าประกวด

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

06 เทศบาลตำ�บล

นอกจากนี้ยังมีการประกวดกระทง โดยผลการประกวดมีดังนี้
ประเภทสวยงาม
ชนะเลิศ
วัดลอน
รองอันดับ 1 ม.3/7 ร.ร.ตะโหมด
รองอันดับ 2 คุณพัชรมน วัตตพรหม
ประเภทความคิดสร้างสรรค์
ชนะเลิศ
บ้านรวีศิลป์
รองอันดับ 1 บ้านระเบียงน้ำ�
รองอันดับ 2 ชุมชนพูลสวัสดิ์

เทศบาลตำ�บลแม่ขรีจัดการประกวดหนูน้อยนพมาศ ประจำ�ปี 2562 โดยมีนายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธี และมีนายสงบ หัสนันท์ รองนายกเทศมนตรีตำ�บลแม่ขรี เป็นผู้กล่าวรายงานต่อท่านประธาน
นอกจากนีย้ งั มีร�ำ วงเวียนครกทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนจาก อบจ.พัทลุง เพือ่ เพิม่ สีสนั ให้แก่งานอีกด้วย ซึง่ ในการประกวดหนูนอ้ ยนพมาศ
ในปีนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลทั้ง 4 รางวัล ได้แก่
รางวัลหนูน้อยนพมาศ
ได้แก่ หมายเลข 1 เด็กหญิงจอมชญา รัตนะ น้องตันหยง (จอมน้ำ�ยางสด ส่งเข้าประกวด)
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ หมายเลข 7 เด็กหญิงพิชญ์สินี ฤทธิเดช น้องมุ่ย (โรงเรียนอนุบาลสินธนา ส่งเข้าประกวด)
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ หมายเลข 2 เด็กหญิงภูริชญา ยางสูง น้องมีนา (โรงเรียนอนุบาลธนะวิทย์ ส่งเข้าประกวด)
รางวัลขวัญใจมหาชน
ได้แก่ หมายเลข 2 เด็กหญิงภูริชญา ยางสูง น้องมีนา (โรงเรียนอนุบาลธนะวิทย์ ส่งเข้าประกวด)

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำ�บล

07

โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ประจำ�ปี พ.ศ. 2563
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
เทศบาลตำ�บลแม่ขรีเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
อาสาสมั ค รป้ อ งกั น ภั ย ฝ่ า ยพลเรื อ น (หลั ก สู ต ร
จัดตั้ง) ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ณ สำ�นักงานเทศบาลตำ�บลคลองใหญ่ และ
ขอแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่เทศบาล
ที่อาสาเป็นตัวแทนเข้ารับการฝึก
อบรมจนจบหลักสูตร

นายสงบ หัสนันท์ รองนายกเทศมนตรีต�ำ บลแม่ขรี นายวัชรินทร์
ทองปี้ ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำ�บล
แม่ขรี ร่วมพิธีเปิดจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการแบบบูรณาการป้องกัน
และลดอุ บั ติ เ หตุ ท างถนน ช่วงเทศกาลปีใ หม่ พ.ศ. 2563 ของ
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมี นายพลรัช
รองเลื่อน นายอำ�เภอตะโหมด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

ร่ ว มสั ง เกตการณ์ ก ารฝึ ก อบรม
อพยพหนีไฟและการดับเพลิงขัน้ ต้น

งานป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย เทศบาลตำ � บลแม่ ข รี
ร่วมสังเกตการณ์การฝึกอบรมอพยพหนีไฟและการดับเพลิงขั้นต้น
ซึ่งการฝึกซ้อมครั้งนี้ได้มีการจำ�ลองสถานการณ์เสมือนจริง โดยมี
ผู้ เข้ า ร่ ว มการฝึ ก ประมาณ
80 คน โดยมีวัตถุประสงค์ให้
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความ
เข้าใจในการปฏิบัติที่ถูกต้อง

เทศบาลตำ�บลแม่ขรี

ยินดีต้อนรับ
สมาชิกใหม่
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
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ดำ�เนินการจ่ายเบีย้ ยังชีพ ผูส้ งู อายุ
ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์

งานพัฒนาชุมชนเทศบาลตำ�บล
แม่ ข รี ดำ � เนิ น การจ่ า ยเบี้ ย ยั ง ชี พ
ผู้ สู ง อายุ ผู้ พิ ก ารและผู้ ป่ ว ยเอดส์
เป็นประจำ�ทุกเดือนในวันและเวลา
ราชการ ณ อาคารผู้สูงอายุเทศบาล
ตำ�บลแม่ขรี

เทศบาลตำ�บลแม่ขรียินดีต้อนรับ นางสาวสุภัทรา รักพวก
ตำ�แหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำ�นาญงาน สังกัดกองแผนและ
งบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มาดำ�รงตำ�แหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการชำ�นาญงาน สังกัดกองการประปา เทศบาล
ตำ�บลแม่ขรี

โครงการพัฒนาศักยภาพครู การแข่งขันกีฬานักเรียน อปท.
บุคลากรทางการศึกษา ประจำ�ปี 2563 ระดับภาคใต้

โรงเรี ย นอนุ บ าลเทศบาลตำ � บลแม่ ข รี ได้ ส่ ง นั ก กี ฬ าเข้ า ร่ ว ม
การแข่งขันจำ�นวน 3 ประเภท ประกอบด้วย กรีฑา หมากฮอสไทย
และเปตอง ระหว่างวันที่ 21 - 30 ตุลาคม 2562 ซึ่งในปีนี้เทศบาล
เมืองชุมพร ได้เป็นเจ้าภาพ ในการจัดการแข่งขัน “เมืองชุมพรเกมส์”
โดยมี น ายสงบ หั ส นั น ท์ รองนายกเทศมนตรี ตำ � บลแม่ ข รี และ
นายวัชรินทร์ ทองปี้ ปลัดเทศบาล เดินทางไปร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน

เทศบาลตำ�บลแม่ขรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทาง
การศึกษา ประจำ�ปี 2563 ระหว่างวันที่ 26-27 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม
ทับธนะ 1 เทศบาลตำ�บลแม่ขรี โดยมีนายสงบ หัสนันท์ รองนายกเทศมนตรี
ตำ � บลแม่ ข รี เป็ น ประธานในการเปิ ด โครงการ ซึ่ ง ในครั้ ง นี้ เ ป็ น
กิจกรรมที่ 1 อบรมครูระดับปฐมวัย โดยเป็นการฝึกอบรมโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ในหัวข้อ อากาศ เพื่อส่งเสริมให้ครู บุคลากร
ทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและสามารถนำ�ความรู้มาประยุกต์ใช้
การจัดการศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลต่อไป

โครงการส่งเสริมการจัดงาน

ประเพณีแข่งโพนลากพระ
ประจำ�ปี 2562

เทศบาลตำ�บลแม่ขรีจดั โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีแข่งโพน
ลากพระ ประจำ�ปี 2562 ในระหว่างวันที่ 14 - 15 ตุลาคม 2562 โดยมี
นายสงบ หัสนันท์ รองนายกเทศมนตรีตำ�บลแม่ขรี เป็นประธานเปิด
โครงการในครั้งนี้ พร้อมทั้ง นายคำ�รพ พงศ์อาทิตย์ รองนายกเทศมนตรี
ตำ�บลแม่ขรี นายวัชรินทร์ ทองปี้ ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ
เทศบาลตำ�บลแม่ขรี หัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยงานต่างๆ เจ้าหน้าที่
และประชาชน เข้าร่วม
การจัดโครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีแข่งโพนลากพระในปีนี้
เพือ่ เป็นการอนุรกั ษ์และสืบสานประเพณีทอ้ งถิน่ ของภาคใต้ ซึง่ ภายในงาน
มีการแข่งขันชกมวยทะเล การประกวดเรือพระและการแสดงจากนักเรียน
โรงเรียนบ้านแม่ขรี สวิงประชาสรรค์ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลป่าบอน และ
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำ�บลแม่ขรี นอกจากนี้ยังมีการประชัน
ลีลาการตีโพน และพิธีทางศาสนาการสมโภชเรือพระอีกด้วย

โครงการ

บ้านนักวิทยาศาสตร์นอ้ ย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำ�บล
แม่ขรีและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำ�บล
แม่ขรี เข้าร่วมโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
โดยกิจกรรมจะดำ�เนินการไปถึง
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อยอดจากการ
จัดโครงการพัฒนาครูบุคลากร
ทางการศึกษา ประจำ�ปี 2562

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
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โครงการก่อสร้างถนน โครงการก่อสร้าง
ค.ส.ล.ถนนมากสุข
ถนนสุดสมบูรณ์

นายสมศักดิ์ ทับธนะ นายกเทศมนตรีตำ�บลแม่ขรี ลงพื้นที่
ตรวจสอบความเรี ย บร้ อ ยการก่ อ สร้ า ง โครงการก่ อ สร้ า งถนน
ค.ส.ล. ถนนมากสุ ข (ทางเข้ า ทุ่ ง โต๊ ะ หย๊ ะ ) โดยใช้ ง บประมาณ
ในการก่อสร้าง 830,000 บาท จากงบประมาณปี 2562

นายสมศักดิ์ ทับธนะ นายกเทศมนตรีตำ�บลแม่ขรี พร้อมด้วย
คณะผูบ้ ริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำ�บลแม่ขรี  ลงตรวจสอบ
โครงการก่อสร้าง ถนนสุดสมบูรณ์ ซอย 2 (ทางเข้าโกดังป.เพิม่ ทรัพย์)
ซึ่งได้ดำ�เนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ก่อสร้างโรงผลิต

น้ำ�ประปาแห่งใหม่
โครงการวางท่อระบายน้ำ�

มัสยิดแม่ขรี

เทศบาลตำ�บลแม่ขรีดำ�เนินการวางท่อระบายน้ำ�บริเวณมัสยิด
แม่ขรี เนื่องจากบริเวณดังกล่าวระบบการระบายน้ำ�ยังไม่ดีจึงจำ�เป็น
ต้องดำ�เนินการวางท่อเพิ่มเติมเพื่อลดปัญหาเรื่องน้ำ�ระบายไม่ทัน
ในช่วงที่มีฝนตกหนัก

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
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เทศบาลตำ�บลแม่ขรีด�ำ เนินการก่อสร้างโรงผลิตน้�ำ ประปาแห่งใหม่
เสร็จลุล่วงไปประมาณกว่า 95 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งคาดว่าในช่วงต้นปีนี้
ประชาชนจะมีน้ำ�ประปาที่มีคุณภาพใช้อย่างเพียงพอทุกครัวเรือน

Long Term Care

ประชุมจัดทำ�แผนสุขภาพ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ประจำ�ปีงบประมาณ 2563
เทศบาลตำ�บลแม่ขรีร่วมกับ รพ.ตะโหมด จัดโครงการ Long Term
Care ซึ่งเป็นโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสำ�หรับผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิง (ป่วยติดเตียง) โดยทางเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปมอบสิ่งของอำ�นวย
ความสะดวกในชีวิตประจำ�วันแก่ผู้สูงอายุ จำ�นวน 9 ราย ภายในเขต
เทศบาลตำ�บลแม่ขรี

กิจกรรมรณรงค์ปอ้ งกันและควบ

คุมโรคไข้เลือดออก
ในเขตเทศบาลตำ
�บลแม่ขรี
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำ�บลแม่ขรี จัดกิจกรรม

รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในเขตเทศบาลตำ�บลแม่ขรี
โดยมีนายสงบ หัสนันท์ รองนายกเทศมนตรีตำ�บลแม่ขรี เป็นประธาน
ในการเปิดกิจกรรม รวมถึงปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล คณะครู
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำ�บลแม่ขรี กลุ่มอสม. และนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตำ�บลแม่ขรี เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

เทศบาลตำ�บลแม่ขรี จัดประชุมจัดทำ�แผนสุขภาพ กองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลตำ�บลแม่ขรี ประจำ�ปีงบประมาณ 2563 โดยมี นายคำ�รพ
พงศ์อาทิตย์ รองนายกเทศมนตรีตำ�บลแม่ขรี เป็นประธานการจัดประชุม
จัดทำ�แผนสุขภาพ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำ�บลแม่ขรี เพือ่ ให้
ทุ ก ภาคส่ ว นมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด ทำ � แผนสุ ข ภาพฯ เพื่ อ นำ � ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้
จากการจัดประชุมมาใช้เป็นเครือ่ งมือในการบริหารจัดการ และเพือ่ ให้เกิด
แผนงานหรือโครงการประจำ�ปีงบประมาณ 2563

เทศบาลตำ�บลแม่ขรี

มีรถจัดเก็บขยะ เพิม่ 2 คัน
การจัดเก็บขยะคล่องตัวยิ่งขึ้น

ด้วยขณะนีก้ องสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อมเทศบาลตำ�บลแม่ขรี มีรถ
จัดเก็บขยะชนิดอัดท้ายขนาดความจุ 6 ตันเพิม่ 2 คัน ทำ�ให้การจัดเก็บขยะ
ในเขตพื้นที่เทศบาลตำ�บลแม่ขรีมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นซึ่งจะเพียงพอ
ต่อการจัดเก็บขยะที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในอนาคต
คันสีเขียว เทศบาลได้ท�ำ การจัดซือ้ จากงบเหลือจ่ายประจำ�ปีงบประมาณ
2561
คันสีส้ม ได้รับกาสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
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ผลงานแห่งความภาคภูมิใจ เทศบาลตำ�บลแม่ขรี

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทีม่ กี ารบริหารจัดการทีด่ ี ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รางวัลพระปกเกล้า
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

31 ตุลาคม 2562 นายสมศักดิ์ ทับธนะ นายกเทศมนตรีตำ�บลแม่ขรี
เข้ารับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำ�ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี              
ณ ตึกสันติไมตรี ทำ�เนียบรัฐบาล ซึ่งเทศบาลตำ�บลแม่ขรีได้รับรางวัลชมเชย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภททั่วไป โดยได้รับ
เงินรางวัล 1,500,000 บาท

3 พฤศจิกายน 2562 นายคำ�รพ พงศ์อาทิตย์ รองนายกเทศมนตรีตำ�บล
แม่ ข รี และคณะผู้ ร่ ว มเดิ น ทาง เพื่ อ เข้ า รั บ รางวั ล พระปกเกล้ า ประจำ � ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จากศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบัน
พระปกเกล้า ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร ซึง่ เทศบาลตำ�บล
แม่ขรีได้ผา่ นเกณฑ์มาตรฐาน ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของ
ประชาชน โดยได้รับใบประกาศเกียรติสถาบันพระปกเกล้า ประจำ�ปี 2562

รับมอบเกียรติบัตรรางวัลชมเชย
โครงการบ้านสวย เมืองงาม
สถานที่ราชการสะอาด จังหวัดพัทลุง

รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ
จากสำ�นักงานประกันสังคม
จังหวัดพัทลุง

รับมอบเกียรติบัตรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านเกณฑ์ความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อย

นายสงบ หั ส นั น ท์ รองนายกเทศมนตรี
ตำ � บลแม่ ข รี เดิ น ทางไปรั บ เกี ย รติ บั ต รรางวั ล
ชมเชย โครงการบ้านสวย เมืองงาม สถานที่
ราชการสะอาด จั ง หวั ด พั ท ลุ ง เพื่ อ แสดงถึ ง
มาตรฐานและการเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ต่ อ ไป
ณ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง

นายสงบ หัสนันท์ รองนายกเทศมนตรีตำ�บล
แม่ขรี ได้เดินทางไปรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ
สถานประกอบการที่ให้ความสำ�คัญในการชำ�ระเงิน
สมทบอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามกำ�หนดเวลา
และส่งเงินสมทบด้วยสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ตามนโยบาย
ไทยแลนด์ 4.0 เพื่ อ เป็ น การประกาศเกี ย รติ คุ ณ
ตามหลักเกณฑ์ทกี่ �ำ หนด โดยสำ�นักงานประกันสังคม
จังหวัดพัทลุง ได้พิจารณาคัดเลือกให้เทศบาลตำ�บล
แม่ขรี ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในครั้งนี้

นายวัชรินทร์ ทองปี้ ปลัดเทศบาล เข้ารับ
มอบเกียรติบัต ร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ผ่านเกณฑ์ความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ร้อยละ 70 ขึ้นไป ภายใต้กิจกรรม
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”
ประจำ�ปี พ.ศ. 2562

คณะผู้จัดทำ�

เจ้าของ เทศบาลตำ�บลแม่ขรี 999 หมู่ 1 ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด
จ.พัทลุง 93160
ที่ปรึกษา นายสมศักดิ์ ทับธนะ นายกเทศมนตรีตำ�บลแม่ขรี
นายคำ�รพ พงศ์อาทิตย์ รองนายกเทศมนตรีตำ�บลแม่ขรี
นายสงบ หัสนันท์ รองนายกเทศมนตรีตำ�บลแม่ขรี

บรรณาธิการ นายวัชรินทร์ ทองปี้ ปลัดเทศบาลตำ�บลแม่ขรี
จัดทำ�โดย งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำ�บลแม่ขรี โทร. 074-695326
โทรสาร 074-695654 www.maekreecity.go.th
พิมพ์ที่ บริษัท แม็กซ์มีเดีย วาย2เค เพรส จำ�กัด โทร. 074-236850, 074-424403
จำ�นวน 1,000 เล่ม

