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วันพระราชทานธงชาติไทย

           วันพระราชทานธงชาติไทย (อังกฤษ: Thai National Flag Day) เป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกาศพระราชบัญญัติแก้ไข

พระราชบัญญัติธง พระพุทธศักราช ๒๔๖๐ โดยมีสาระสำคัญคือ การประกาศให้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน 

          ซึ่งได้มีการประกาศไว้ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2460 สำนักนายกรัฐมนตรีและสำนักงานปลัด

สำนักนายกรัฐมนตรี จึงเสนอให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย และในวันที่ 

20 กันยายน พ.ศ. 2559 ในการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์ ที่ประชุมซึ่งนำโดย พลเอกประวิตร 

วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี

ได้มีมติเห็นชอบให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปีเป็น วันพระราชทานธงชาติไทย โดยให้เริ่มในวันที่ 

28 กันยายน พ.ศ. 2560 เป็นปีแรก เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย แต่ไม่ถือเป็นวันหยุด

ราชการ รวมทั้งกำหนดให้มีการชักธงและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าวด้วย เพื่อเป็นการสร้างความ

ภาคภูมิใจของคนในชาติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

และถือเป็นประเทศที่ 54 ของโลกที่มีวันธงชาติ โดยการกำหนดวันธงชาติของต่างประเทศ ล้วนอิงกับภูมิ

หลังทางประวัติศาสตร์ และการสร้างชาติของแต่ละประเทศ

ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/วันพระราชทานธงชาติไทย



-จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก-

มุมบริการ
        Traffy Fondue เป็นแอปพลิเคชันที่จัดทำขึ้นสำหรับสื่อสารเรื่องปัญหาของเมือง ระหว่างประชาชน

และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ประชาชนสามารถแจ้งปัญหาที่พบ เช่น ปัญหาความสะอาด, ปัญหาทางเท้า 

และติดตามสถานะการดำเนินการแกัไขปัญหาของหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ โดยหน่วยงานจะได้รับแจ้ง

รายงานปัญหาที่มีข้อมูลเพียงพอต่อการดำเนินการ เช่น ภาพถ่าย, ตำแหน่งบนแผนที่ และสามารถให้

ข้อมูลสถานะการแก้ไขปัญหาแก่ประชาชนได้

Traffy Fondue : แอปพลิเคชันแจ้งและติดตามปัญหาเมือง

จุดเด่นของ Traffy Fondue คือ

- ประชาชนมีส่วนร่วมในการแจ้งและแก้ปัญหาของเมือง ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือ

- เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างประชาชนและหน่วยงานที่รับผิดชอบ

- มีระบบแจ้งเตือนสถานะการแก้ปัญหา ถึงผู้รับผิดชอบและผู้ติดตามแบบอัตโนมัติ

- มีระบบของเจ้าหน้าที่สำหรับบริหารจัดการและติดตามปัญหา

- บริการข้อมูลทางสถิติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การวางแผนงบประมาณและกำลังคน

- หน่วยงานของรัฐและเอกชนสามารถตั้งกลุ่มรับแจ้งและบริหารจัดการปัญหาของตนเองได้



-จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก-

ประโยชน์ของ Traffy Fondue

  ประโยชน์สำหรับประชาชน

- มีช่องทางการแจ้งข้อมูลปัญหาเมือง

- ติดตามผลการแก้ไขปัญหาได้

- เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเมือง

ประโยชน์สำหรับหน่วยงาน

  รับทราบปัญหาของประชาชน

- ได้รับข้อมูลเบื้องต้นสำหรับแก้ปัญหา

- เห็นภาพรวมของปัญหา

- นำเสนอภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน

- มีข้อมูลช่วยในการวางแผนของบประมาณบำรุงรักษา

- ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลความน่าอยู่ของเมือง

- มีระบบช่วยเจ้าหน้าที่ในการบริหารจัดการและติดตามความก้าวหน้าเช่น การมอบหมาย การแจ้งเตือน 

การสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง



-จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก-

     โดยบทบาทและอำานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล มีบทบาทในการพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ได้ตระหนัก และดำเนินตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและอำนาจ

หน้าที่ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในช่วงเดือน กรกฎาคม - กันยาน พ.ศ. 2565 ได้ดำเนินกการจัด

กิจกรรมหลายๆอย่าง จึงขอประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ พอสังเขปดังนี้

จกรรม อบต.กิ
     ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก นายก อบต.แม่พริก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารท้องถิ่น

พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ใหญ่บ้าน มีการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) เพื่อพิจารณาร่าง 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) การเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565

การประชุมประชาคมท้องถิ่น

การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
    การจัดการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2566 – 2570) การเพิ่มเติมและการเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 และสรุปผลประเมินการจัดบริการ

สาธารณะ ประจำปี 2565 ท่านใดต้องการทราบรายละเอียดในการประชุมเพิ่มเติม สามารถขอดูได้ที่ 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก หรือโทร 053-786368



-จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก-

    การหล่อเทียนเพื่อถวายเป็นเทียนพรรษา นับเป็นกิจกรรมที่ดีงาม เพราะนอกจากพุทธศาสนิกชนจะ

ได้รับความเอิบอิ่มในกุศลบุญที่จะได้เทียนเพื่อถวายเป็นเครื่องสักการบูชาแล้ว และที่สำคัญ คือ ได้ความ

สมัครสมานสามัคคีของหมู่คณะ นับเป็นผลานิสงส์อันยิ่งใหญ่ที่เห็นได้อย่างชัดเจน

โครงการหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2565

พิธีถวายเทียนพรรษา พร้อมกล่าวคำปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา
    การหล่อเทียนพรรษา เพื่อนำไปถวายพระตามวัดต่างๆ จึงให้อานิสงส์มากเป็นการให้ความสว่างแก่

พระภิกษุสงฆ์ในเรื่องการประกอบศาสนพิธี การศึกษาหาความรู้ การป้องกันอันตรายจากสัตว์ต่าง ๆ 

พร้อมทั้งกล่าวคำปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา เพื่อะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการตั้งใจทำความดี ลด ละ 

เลิกอบายมุข อย่างเหล้าหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์



-จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก-

    โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ น้ำ ณ ธนาคารน้ำใต้ดินแบบเปิดหนองแสล่ง ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

ปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
    โครงการ จิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันเฉลิม

พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2565 

ณ ป่าชุมชนบ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่พริก



-จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก-

    กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมอำเภอแม่สรวย เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราช

กุศล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล 
และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพรชัยมงคล
    กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมอำเภอแม่สรวย พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม 

และพิธีจุดเทียนถวายพรชัยมงคล



-จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก-

    กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลแม่พริก ร่วมด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกองทุนหลักประกัน

สุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) ณ อาคารสุขภาวะตำบลแม่พริก

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อบรบการนวดกดจุดสะท้อนและการแช่เท้าลดสารพิษด้วยสมุนไพร
    ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่พริก ร่วมด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกองทุนหลัก

ประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ได้จัดทำโครงการ

อบรบการนวดกดจุดสะท้อนและการแช่เท้าลดสารพิษด้วยสมุนไพร 

ในกลุ่มประชาชนทั่วไปในตำบลแม่พริก

โครงการกำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ป้องกันโรคไข้เลือดออก

   กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลแม่พริก ร่วมด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ และกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 

ได้จัดโครงการกำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

ณ อาคารสุขภาวะตำบลแม่พริก



-จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก-

     การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เรื่องการพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์

การบริหารส่วนตำบลแม่พริก เรื่องงบประมาณ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (วาระที่1) 

และเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
     การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 เรื่องการพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์

การบริหารส่วนตำบลแม่พริก เรื่องงบประมาณ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

(วาระที่ 2 และวาระที่ 3)

บริหารจัดการปัญหาเมืองด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
   อบรมโครงการขยายผลระบบรับแจ้งและบริหารจัดการปัญหาเมืองด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ระดับ

การปกครองส่วนท้องถิ่น (Traffy Fondue) เป็นการอบรมการใช้งานแพลตฟอร์ม (Traffy Fondue) 

รับแจ้งและบริหารจัดการปัญหาเมือง



-จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก-

    เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา 

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ณ หอประชุมอำเภอแม่สรวย ได้จัดพิธีทำ

บุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล 

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

     เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา 

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมอำเภอแม่สรวย ได้จัดพิธีถวาย

เครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

กิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
     กลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอแม่สรวย ได้จัดกิจกรรมกลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอแม่สรวยเดินเทิดพระเกียรติ 

การมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่แม่ดีเด่นและแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ การแสดงรำอวยพร ประกวดร้อง

เพลงพร้อมหางเครื่องและจับฉลากของรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม



-จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก-

     การประชุมเชิงปฏิบัติการส่วนราชการเพื่อจัดทำ ปรับปรุงแผนปฎิบัติการรองรับภัยคุกคามความ

มั่นคงระดับตำบล โดย กอ.รมน. ภายใต้งานบริหารจัดการ ขับเคลื่อนแผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

การประชุมเชิงปฏิบัติการส่วนราชการ

ปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
     โครงการปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว กิจกรรมปลูก

ป่าซ่อมแซม และบำรุงรักษาป่าไม้สวนป่าสิริกิติ์

ณ พื้นที่ป่าชุมชน หมู่ที่ 3 ตำบลแม่พริก

โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัย ประจำปี พ.ศ. 2565

     กิจกรรมในโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัย โดยมุ่งเน้นให้คณะครู ผู้ปกครอง 

และเด็กนักเรียน ให้มีความรู้ และความเข้าใจด้านการป้องกันภัยและระงับภัยต่างๆ 

สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เมื่อเกิดภัย

  



-จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก-

     นายอุทัย ฟูวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก รับมอบรางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 

(Moral Awards 2021) ประเภทชุมชนและองค์กร : คุณธรรมด้านสุจริต จากศูนย์คุณธรรม (มหาชน) 

ในงาน สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ณ หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒธรรม

รับมอบรางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 (Moral Awards 2021) 

โครงการฝึกอบรมเยาวชน การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สร้างคนดี สังคมดี
     กิจกรรมฝึกอบรมใน โครงการฝึกอบรมเยาวชน การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สร้างคนดี สังคมดี 

ในกลุ่มเป้าหมายเด็ก เยาวชนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ณ โรงเรียนสิริสันติสุขวิทยา ต.แม่พริก 

ให้เป็นคนดี สังคมดี พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และพัฒนาชุมชนให้โปร่งใสมีคุณธรรม

การป้องกันและระงับอัคคีภัยและแผ่นดินไหวในชุมชน ประจำปี 2565
     กิจกรรมในโครงการส่งเสริมให้ความรู้แก่ราษฎรในด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกัน

และระงับอัคคีภัยและแผ่นดินไหวในชุมชน ณ อาคารอเนกประสงค์ บ้านชุมชนสันจำปา เพื่อเป็นการเตรียม

ความพร้อมรับมือสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น และเป็นการส่งเสริมความรู้ให้กับประชาชนได้เตรียมพร้อม

รับกับสถานการณ์ภัยพิบัติ สามารถช่วยเหลือตัวเองให้รอดพ้นจากภัยที่ไม่สามารถคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าได้



-จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก-

     มอบเงิน โครงการ “ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่องค์การ

บริหารส่วนตำบลแม่พริก” ประจำปี 2565 ด้านการส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิต ให้กับผู้พิการและผู้ยากไร้ในตำบลแม่พริก 

การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสมอภาคระหว่างเพศ

     การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ 

การจัดทำงบประมาณท่ีคำนึงถึงมิติเพศภาวะ เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับ

ความเสมอภาคระหว่างเพศ วิเคราะห์สถานการณ์ความไม่เสมอภาค

ระหว่างเพศในชุมชน ให้แก่ครู นักเรียน ผู้นำและเจ้าหน้าท่ี อบต.แม่พริก

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปี พ.ศ. 2565
     เพื่อสร้างความตระหนักและองค์ความรู้เรื่องบทบาทและคุณค่าของความเป็นชาย/หญิงในสังคมพัฒนา

การทางเพศ การจัดการอารมณ์ สัมพันธภาพทางเพศ พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น การเสริมสร้าง

สุขภาพและความภาคภูมิใจในตนเองของวัยรุ่น และมีทักษะในการปฏิเสธต่อพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการดำรงชีวิต



-จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก-

      เพื่อส่งเสริมการพัฒนาจิตใจผู้สูงอายุ ในด้านสุขภาพ สังคม เสริมสร้างทักษะในการดูแลสุขภาพ

ร่างกายของผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส และให้ผู้สูงอายุ ครอบครัว ชุมชน องค์กรภาครัฐ เอกชน

ได้มีส่วนร่วมและให้ความสำคัญในด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อการพัฒนาการมีส่วนร่วมหมู่บ้านช่อสะอาด
     เพื่อการพัฒนาการมีส่วนร่วมหมู่บ้านช่อสะอาด ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สร้างการ

มีส่วนร่วมของประชาชนให้สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรม หมู่บ้าน/ชุมชน มีภูมิทางสังคมในการป้องกันการทุจริตและ

เกิดเครือข่ายการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ

พัฒนาเครือข่ายพลังผู้หญิงเพื่อลดความรุนแรงในครอบครัวและชุมชน จ.เชียงราย

     เพื่อให้แกนนำเฝ้าระวังความรุนแรง สร้างกลไกเฝ้าระวัง ป้องกันและ

แก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและชุมชน มีบทบาทและมีส่วนร่วม

ในการทำงานลดความรุนแรงในครอบครัวและชุมชน



-จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก-

      เพื่อให้การเสริมสร้างความรู้และสร้างเครือข่ายในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

อบรมเพื่อลดความรุนแรงในครอบครัวตำบลแม่พริก

โครงการส่งเสริมความรู้และวิธีการบริหารจัดการขยะในชุมชน
     เพื่อส่งเสริมความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนให้มีการกำจัดขยะ โดยใช้หลัก 3Rs การคัดแยกขยะ

ได้อย่างถูกวิธีและเหมาะสมก่อนนำเข้าสู่กระบวนการกำจัดขยะ สร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะก่อนทิ้งและนำ

ขยะมาใช้ประโยชน์ สร้างรายได้ให้กับประชาชนหรือครัวเรือน ลดงบประมาณการกำจัดขยะในชุมชน และสร้าง

สภาวะแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ

โครงการฝึกอบรม ลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2565

     เพื่อสร้างค่านิยมอันดีงามแก่เด็ก เยาวชน ให้มีความรู้และเท่าทัน

ต่อสถานการณ์การทุจริตและประพฤติมิชอบและปรับฐานความคิด 

พฤติกรรมเด็ก เยาวชน ให้ปฏิเสธการทุจริตทุกรูปแบบ



-จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก-

     กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ณ ลานบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก เพื่อ

เป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน ( Thai National Flag Day)

ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
     การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เรื่องโอนเพิ่ม/โอนลด หรือโอนตั้งรายการใหม่ 

หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย และราย

ละเอียดโครงการขอใช้จ่ายเงินสะสม งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565



-จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก-

รู้ทั่วไป

ที่มา : http://student.nu.ac.th/57522116/index6.html



ศรัทธาธรรมศรัทธาธรรม

-จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก-

ที่มา : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=618213216343463&set=pb.

100044643690054.-2207520000..&type=3



https://www.facebook.com/maeprikorg

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก

สำนักปลัด
โทร : 053-786368,081-9610778
www.maeprik.go.th
Facebook : 

จดหมายข่าว อบต.แม่พริก
พิมพ์ที่ : อบต.แม่พริก
กองบรรณาธิการ : ว่าที่ร้อยตรี ชลิต ศรีจันทร์แก้ว
ผู้ช่วยบรรณาธิการ : พีรันธร ท้าวคำ
พิสูจน์อักษร : วิชุตา แดงตุ้ย
ศิปกรรม : พีรันธร ท้าวคำ
ถ่ายภาพ : นัฐวุฒิ ฤทธิเดช
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