
 

 

 

 

  

เทศบาลต าบลแม่ตาว ร่วมพิธีถวายพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 

      
วันอังคารที่ ๑๓ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. เทศบาลต าบลแม่ตาวไดเ้ข้าร่วมพิธี “ถวายพวง
มาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภมูิพลอดลุย
เดชมหาราชบรมนาถบพิตร” ณ. ลานท่ีว่าการอ าเภอแมส่อด จังหวดัตาก   โดยไดร้ับเกียรติจากนาย
ชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์  นายอ าเภอแม่สอดใหเ้กียรติมาเป็นประธานในพิธี  น าโดย นายสุนทร จอมจนั
ยวง รองนายกเทศมนตรตี าบลแมต่าว คณะผู้บรหิาร ผอ.กอง หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ คณะครูศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลต าบลแม่ตาวเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย 

 
 เทศบาลต าบลแม่ตาวได้จัดกิจกรรม  “โครงการจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์รอบเทศบาล
ต าบลแม่ตาว”  

    
วันศุกร์ที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เทศบาลต าบลแม่ตาวได้จัดกจิกรรม “โครงการจติอาสาพัฒนา

ภูมิทัศน์รอบเทศบาลต าบลแม่ตาว” ประจ าปี ๒๕๖๓ ณ บริเวณส านกังานเทศบาลต าบลแมต่าว 
สวนสาธารณะ ๓ แยกบ้านลุงเกิด ซุ้มประตูทางเข้าเทศบาลต าบลแมต่าว สะพานบ้านแม่ตาวแพะ และ
บริเวณสี่แยก ร.ร.ชุมชนบ้านแมต่าวกลางฯ ถึงเทศบาลต าบลแม่ตาว  ซึ่งเป็นกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ... น าโดยนายสมาน สุยะตุ่น 
นายกเทศมนตรีต าบลแมต่าว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ นางอ าไพพรรณ บุพศิริ ปลดัเทศบาล
ต าบลแมต่าว นางกาญจนา แขวนโพธิ์ รองปลัดเทศบาลต าบลแมต่าว ผอ.กอง ข้าราชการ พร้อมด้วย
พนักงานเทศบาลต าบลแมต่าว เขา้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี ้

 

 

ที่ปรึกษา : 
   นายสมาน สุยะตุ่น 
   นายจิระพงษ์ พระบาง 
   นายสุนทร จอมจันยวง 
   นายเสาร์แก้ว หลวงแก้ว 
   นายวิมล มณีวรรณ์ 

กองบรรณาธิการ : 
   นางอ าไพพรรณ บุพศิริ  
   นางกาญจนา แขวนโพธิ์ 
   นายพจน์     แก้วตา 
   นางสาวรุ่งฟ้า สานอินสี 
   นางสาวเสาวนีย์ อุดด้วง 
   นางภัสนันท์ ตาค า 
   นางจิราพร สุวรรณทา 
   นายกิตติ์วิตติ์ อ้ึงพงษ์ธิป 

สถานที่ติดต่อ : 

 
260 หมู่ 5 ต.แมต่าว อ.แม่สอด จ.ตาก  
Tel , Fax : 055-508-617 
Website :  www.maetao.go.th 
Email  :  maetao@maetao.go.th 

 

    
https://www.facebook.com 
/municipalityofmaetao/ 
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กิจกรรม “ตรวจโครงการระบบประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่ 
หมู่ 3 จากกรมทรัพยากรน  าแห่งชาติ” 

                     

วันอังคารที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เทศบาลต าบลแม่ตาวให้การ
ต้อนรับ “คณะกรรมการตรวจโครงการระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน
ขนาดใหญ่ ม.3  บ้านแม่ตาวแพะ ต.แม่ตาว อ.แมส่อด จ.ตาก” ณ หอ้ง
ประชุมสภาเทศบาลต าบลแมต่าว ... และสถานท่ีตั้งระบบประปาผิวดิน
ขนาดใหญ่  หมู่ที่ 3  โดยมีนายสมาน สุยะตุ่น นายกเทศมนตรตี าบลแม่
ตาว คณะผู้บรหิาร สมาชิกสภาฯ นางอ าไพพรรณ  บุพศิริ  ปลัดเทศบาล
ต าบลแมต่าว นางกาญจนา แขวนโพธิ์ รองปลัดเทศบาลต าบลแมต่าว ผอ.
กองคลัง กองช่าง ชาวบ้าน พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลต าบลแม่ตาวร่วม
ให้การต้อนรับในครั้งนี้ด้ว 
 

กิจกรรม “ทีมแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ออกตรวจประชากร
กลุ่มเสี่ยงโรคติดต่อ covid-19 “ ณ ตลาดประชารัฐ หน้า
ส านักงานเทศบาลต าบลแม่ตาว 

วันอังคารที่ ๑๓ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. เทศบาล
ต าบลแมต่าว  ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแมต่าว  ทีมแพทย์
พระราชทานเคลื่อนที่ ออกตรวจประชากรกลุม่เสี่ยงโรคติดต่อ Covid-19  
ในเขตพื้นท่ีต าบลแม่ตาวและพื้นท่ีใกล้เคียง ... น าโดยนายจริะพงษ ์พระ
บาง รองนายกเทศมนตรตี าบลแมต่าว คณะผู้บรหิาร ผอ.กอง หัวหน้าฝ่าย 
ข้าราชการ ก านัน อสม จติอาสา ในพ้ืนท่ีต าบลแมต่าว และบริษัท ทีโอที 
สาขาแมส่อด จ ากัด ที่มาให้บริการสัญญาณอินเตอรเ์น็ตเคลื่อนที่ส าหรับทีม
แพทย์ได้กรอกข้อมลูลงระบบ พรอ้มด้วยพนักงานเทศบาลต าบลแมต่าวเข้า
ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย 

 

เทศบาลต าบลแม่ตาว ร่วมพิธี “วางพวงมาลาและ
ถวายสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ”   ณ ลานที่ว่าการอ าเภอ
แม่สอด จังหวัดตาก   

      

วันศุกร์ที่ ๒๓ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. เทศบาล
ต าบลแมต่าวได้ เข้าร่วมพิธี “วางพวงมาลาและถวายสักการะเนื่องในวัน
คล้ายวันสวรรคต  พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว”       ณ 
ลานท่ีว่าการอ าเภอแมส่อด จังหวดัตาก โดยได้รับเกยีรตจิากนายชัยพฤกติ์   
เชียรธานรักษ์ นายอ าเภอแมส่อด  ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี.. น าโดย
นายสุนทร จอมจันยวง รองนายกเทศมนตรีต าบลแม่ตาว คณะผู้บริหาร 
ผอ.กอง หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลต าบลแม่ตาว
เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย 

 
ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชพีประจ าเดือน พฤศจิกายน 2563 

เทศบาลต าบลแม่ตาว จะด าเนินการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ        
ผู้พิการ และผู้ป่วย ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2563 ในวันที่ 10 
พฤศจิกายน 2563 ส าหรับผู้ที่รับเงินสด โดยจะเริ่มด าเนินการแจก
เบี้ยยังชีพ ในเวลา 09.00 น. ณ. อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลต าบล
แม่ตาว โดยขอให้ผู้ที่รับเบี้ยยังชีพเป็นเงินสด ให้น าบัตรประจ าตัว
ประชาชน, บัตรประจ าตัวผู้พิการมาด้วย และส าหรับผู้ที่มารับแทน 
ขอให้น าใบมอบอ านาจ,  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ทั้งผู้มอบ
อ านาจ และผู้รับมอบอ านาจ พร้อมเซ็นชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง มาให้
เรียบร้อยด้วยนะคะ   

ส าหรับผู้ที่รับเงินเบี้ยยังชีพแบบโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร 
ทางกรมบัญชีกลางจะด าเนินการโอนเงินให้ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 
2563 เช่นกันค่ะ  

 

 


