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จดหมายข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ ์ฉบับที่ 40 ประจ�าเดือน กรกฎาคม 2562

องค์การบริหารส่วนจงัหวัดแพร่

	 วันที่	 28	กรกฎาคม	2562	 เวลา	14.00	น.	องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดแพร่	โดย	นายอนุวัธ	วงศ์วรรณ	นายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่	พร้อมด้วย	คณะผู้บริหาร	

สมาชิกสภา	 ข้าราชการ	 ลูกจ้างประจ�า	 พนักงานจ้าง	

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่	หัวหน้าส่วนราชการ	และ

ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน	 904	 จ�านวน	 300	 คน	

ร ่วมโครงการพัฒนาสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ		

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	

ประกอบด้วยกิจกรรมปล่อยปลาก�าจัดลูกน�้ายุงลาย	

ในสระน�้าบริเวณสวนสาธารณะ,	 ตัดแต่งก่ิงไม้ใหญ่	 โดย	

รกุขกร	จากส�านกัจดัการทรพัยากรป่าไม้ที	่3	สาขาแพร่,	ปลกู

ต้นรวงผึ้ง,	ทาสีทางเดิน,	เก็บขยะ,	ล้างถนน	และท�าความ

สะอาดห้องน�้าสาธารณะในบริเวณ	 โดยมี	 นายพงศ์รัตน์	

ภิรมย์รัตน์	 ผู ้ว่าราชการจังหวัดแพร่	 เป็นประธานเปิด

โครงการ	ณ	สวนสาธารณะองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัแพร่	

ทั้งนี้	สวนสาธารณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่	ได้รับ	

การคัดเลือกเป ็นสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ		

ระดับจังหวัด

โครงการพัฒนาสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรต ิ
เนือ่งในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
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อบจ.แพร่ ร่วมกิจกรรมเนือ่งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจ�าปีพุทธศักราช 2562

	 วันที่ 	 28	 กรกฎาคม	 2562	 องค์การบริหารส่วน	

จังหวัดแพร่	 โดย	 นายอนุวัธ	 วงศ์วรรณ	 นายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดแพร่	 ร่วมพิธีท�าบุญตักบาตรถวายเป็น	

พระราชกุศล	 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ประจ�าปีพุทธศักราช	 2562		

ณ	วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร	จังหวัดแพร่

	 คณะลูกเสือจังหวัดแพร่	จัดพิธี

ถวายราชสักการะ	 พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว

	 พธิถีวายสัตย์ปฏญิาณเพือ่เป็นข้าราชการทีดี่และพลงัของแผ่นดิน	และร่วมพธิลีงนามถวายพระพรชยัมงคล

พิธีเปิดโครงการ	 “1	 จังหวัด	 1	 ถนน

เฉลิมพระเกียรติ”

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
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	 วัน ท่ี 	 19	 กรกฎาคม	 2562	 เวลา	 09.00	 น.		

องค ์การบริหารส ่วนจังหวัดแพร ่ 	 โดย	 นายอนุวัธ		

วงศ ์วรรณ	 นายกองค ์การบริหารส ่วนจังหวัดแพร	่	

มอบหมายให้	ข้าราชการ	ลูกจ้างประจ�า	พนักงานจ้าง	จาก

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต	องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่	

และจิตอาสาพระราชทาน	 904	 วปร.	 จากองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดแพร่	 ร่วมกิจกรรมบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์	

ท�าความสะอาดลานทางเดินและสนามหญ้า	 ตัดแต่งก่ิงไม้	

ก�าจัดขยะมูลฝอย	 ณ	 บริเวณพิพิธภัณฑ์เมืองแพร ่	

คุ้มเจ้าหลวง	 จังหวัดแพร่	 จ�านวน	 40	 คน	 ผลปฏิบัติการ	

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

	 วันที่	 20	กรกฎาคม	2562	 เวลา	09.00	น.	องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดแพร่	โดย	นายอนุวัธ	วงศ์วรรณ	นายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่	มอบหมายให้	นายวัฒนา	

ผาทอง	 และนายเสรี	 ทรงศักด์ิ	 รองนายกองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดแพร่	 พร้อมด้วยบุคลากรขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดแพร่	 จ�านวน	 200	 คน	 เข้าร่วมกิจกรรม		

“จิตอาสาพัฒนาล�าน�้า	 คูคลอง”	 เนื่องในโอกาสวันเฉลิม

พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ประจ�าปี

พุทธศักราช	 2562	ณ	บริเวณลานวัฒนธรรม	 สนามกีฬา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่	 โดยจังหวัดแพร่เลือก	

ล�าน�้าแม่แคมเป็นล�าน�้าในการพัฒนา	 ส�าหรับองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดแพร่	 ได้รับมอบหมายให้พัฒนาช่วง

ล�าน�้าแม่แคมไหลผ่านสนามกีฬาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดแพร่	 และบริเวณด้านหลังอาคารกองช่างเทศบาล

เมืองแพร่	 โดยมีจิตอาสาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่	

จติอาสาเทศบาลเมอืงแพร่	กองพนัทหารม้าท่ี	12	นกัศกึษา

วชิาทหาร	ช้ันปีที	่3	โรงเรยีนพริยิาลยัจงัหวดัแพร่	นกัเรยีน

โรงเรยีนสาธติเทศบาลบ้านเชตะวนั	ส�านกังานพฒันาทีดิ่น

จังหวัดแพร่	ต�ารวจภูธรจังหวัดแพร่	ส�านักงานสาธารณสุข

จังหวัดแพร่	 ส�านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่	 เป็น

หน่วยร่วมด�าเนินการ

	 วันท่ี	 25	 กรกฎาคม	 2562	 เวลา	 09.00	 น.	 องค์การ

บรหิารส่วนจงัหวดัแพร่	จดัโครงการจติอาสา	“เราท�าความ	ดี		

ด้วยหัวใจ”	 กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์	 โดยการก�าจัด

ผักตบชวาในล�าห้วยร่องม่วง	 ณ	 ศูนย์ประชุมและแสดง

ศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ	 GMS		

บ้านกอเปา	ต�าบลทุ่งโฮ้ง	อ�าเภอเมืองแพร่	โดยมีประชาชน

จิตอาสาพระราชทาน	 904	 วปร	 จากองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดแพร่	 ต�ารวจภูธรจังหวัดแพร่	 พิสูจน์หลักฐาน	

จังหวัดแพร่	 นักศึกษาวิชาทหาร	 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่	

ร่วมกิจกรรม	จ�านวน	200	คน

กิจกรรมจิตอาสา อบจ.แพร่

3องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
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	 วันที่	 18	 กรกฎาคม	 2562	 องค์การบริหารส่วน	

จังหวัดแพร่	 โดย	 นายอนุวัธ	 วงศ์วรรณ	 นายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดแพร่	 มอบหมายให้	 นางทิตติยา		

สุกใส	 ผู้อ�านวยการกองกิจการสภา	 องค์การบริหารส่วน	

จังหวัดแพร่	 พร้อมด้วย	 ข้าราชการ	 ลูกจ้างประจ�า		

พนักงานจ้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่	จัดโครงการ	

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพบประชาชน	ร่วมกับโครงการ

จังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบ�าบัดทุกข์	 บ�ารุงสุข	 สร้างรอยยิ้ม

ให้ประชาชน	ประจ�าปีงบประมาณ	2562	และหน่วยแพทย์

เคลื่อนที่	 พอ.สว.จังหวัดแพร่	 ณ	 องค์การบริหารส่วน	

ต�าบลแม่ยางร้องอ�าเภอร้องกวาง	จังหวัดแพร่

โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพบประชาชน

	 วันท่ี	 4	 กรกฎาคม	 2562	 องค์การบริหารส่วน	

จังหวัดแพร่	 โดย	 นายอนุวัธ	 วงศ์วรรณ	 นายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดแพร่	 มอบหมายให้	 นางสาวสุรีย	์	

ทาประเสริฐ	 เลขานุการนายกองค์การบริหารส ่วน	

จังหวัดแพร่	พร้อมด้วย	ผู้บริหาร	ข้าราชการ	ลูกจ้างประจ�า	

พนักงานจ้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่	จัดโครงการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพบประชาชน	ร่วมกับโครงการ

จังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบ�าบัดทุกข์	 บ�ารุงสุข	 สร้างรอยยิ้ม

ให้ประชาชน	ประจ�าปีงบประมาณ	2562	และหน่วยแพทย์

เคลื่อนที่	 พอ.สว.จังหวัดแพร่	 ณ	 องค์การบริหารส่วน	

ต�าบลเวียงทอง	อ�าเภอสูงเม่น	จังหวัดแพร่

	 วันที่	 9	 กรกฎาคม	 2562	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่		

โดย	 นายอนุวัธ	 วงศ์วรรณ	 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่		

มอบหมายให้	 นายวัฒนา	 ผาทอง	 รองนายกองค์การบริหารส่วน	

จังหวัดแพร่	 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

เพิ่มพูนวิสัยทัศน์และพัฒนาศักยภาพการบริหารงานเพื่อพัฒนา	

ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	 ระหว่างวันท่ี	 10	 -	 12	 กรกฎาคม	 2562		

ณ	 จังหวัดสงขลา	 โดยมี	 ผู้บริหาร	 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดแพร่	 ข้าราชการ	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่	 เข้าร่วม

โครงการ	ณ	ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

โครงการฝึกอบรมและศกึษาดงูานเพิม่พนูวสิยัทศัน์
และพัฒนาศกัยภาพการบรหิารงานเพือ่พัฒนาท้องถิน่อย่างยัง่ยนื
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	 วันที่	 11	 กรกฎาคม	 2562	 องค์การบริหารส่วน

จังหวัดแพร่	 โดย	 นายอนุวัธ	 วงศ์วรรณ	 นายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดแพร่	 มอบหมายให้	 นายเสรี	 ทรงศักด์ิ	

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่	 พร้อมด้วย		

ผู ้บริหาร	 ข้าราชการ	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่		

มอบเงนิอดุหนนุให้กับโรงเรยีนต่างๆ	ในจงัหวดัแพร่	ทัง้หมด		

5	โรงเรียน	รวมเป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น	822,200	บาท	ได้แก่

1.โรงเรียนบ้านน�้าฮอก	(รัฐราษฎร์วิทยา)	

2.โรงเรียนบ้านห้วยไร่	(รัฐราษฎร์อนุกูล)

3.โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม

4.โรงเรียนบ้านแม่จั๊ว	(ประชาราษฎร์รังสรรค์)

5.โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ	(รัฐราษฎร์พัฒนา)

อบจ.แพร่ มอบเงินอุดหนุน
ให้กับโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดแพร่

อบจ.แพร ่ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก 
อบจ.นครราชสีมา และอบจ.พระนครศรีอยุธยา

	 วันที่	 4	 กรกฎาคม	 2562	 องค์การบริหารส่วน	

จังหวัดแพร่	 โดย	 นายอนุวัธ	 วงศ์วรรณ	 นายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดแพร่	มอบหมายให้	นายวัฒนา	ผาทอง	

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่	 เป็นประธาน	

เป ิดโครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของ

เกษตรกรและประชาชนในจังหวัดแพร่	 และศึกษาดูงาน

ระหว่างวันท่ี	 4	 -	 5	 กรกฎาคม	 2562	ณ	 จังหวัดน่าน	

โดยมี	 คณะผู้บริหาร	ข้าราชการ	จากองค์การบริหารส่วน	

จังหวัดแพร่	 และเกษตรกรในพื้นท่ีจังหวัดแพร่	 จ�านวน	

100	 คน	 ทั้งนี้	 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทาง	

การเกษตรในพื้นท่ีจังหวัดแพร่ให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น	 และ

สร้างเครือข่ายเกษตรกรในจังหวัดแพร่ให้มีประสิทธิภาพ

มากขึ้น

โครงการพัฒนาศักยภาพ
และคุณภาพชีวิตของเกษตรกร

และประชาชนในจังหวัดแพร่

คณะศึกษาดูงานจาก	อบจ.นครราชสีมา คณะศึกษาดูงานจาก	อบจ.พระนครศรีอยุธยา
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	 วันที่	11	-	13	กรกฎาคม	2562	องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่	

โดย	 นายอนุวัธ	 วงศ์วรรณ	 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร	่	

มอบหมายให้	 นางสาวสุรีย์	 ทาประเสริฐ	 เลขานุการนายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดแพร่	 พร้อมด้วย	 ข้าราชการ	 ผู้อ�านวยการและครู

โรงเรยีน	สงักัดองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัแพร่	ร่วมโครงการอบรมเชิง	

ปฏบิตักิารพฒันาเทคนคิการสอน	8	กลุม่สาระการเรยีนรู	้ระหว่างวนัท่ี	

11	-	13	กรกฎาคม	2562	ณ	โรงเรยีนอนบุาลนานาชาตติากสนิระยอง	และ

โรงเรยีนมธัยมตากสินระยอง	สังกดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัระยอง	

	 วนัที	่24	-	26	กรกฎาคม	2562	องค์การบรหิารส่วน	

จังหวัดแพร่	โดย	นายอนุวัธ	วงศ์วรรณ	นายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดแพร่	มอบหมายให้	พ.จ.อ.ณัฐนันท์	

เรืองไพศาล	 รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่	

เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารคุณธรรม	

จรยิธรรม	ให้แก่บคุลากรองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัแพร่	

ระหว่างวนัที	่24	-	26	กรกฎาคม	2562	โดยม	ีข้าราชการ	

ลูกจ้างประจ�า	 พนักงานจ้าง	 องค์การบริหารส่วน	

จังหวัดแพร่	 เข้าร่วมโครงการ	ณ	 ส�านักปฏิบัติประจ�า

จังหวัดแพร่แห่งที่	 1	 (ธรรมยุต)	 วัดป่าเวียงทอง		

ต�าบลเวียงทอง	อ�าเภอสูงเม่น	จังหวัดแพร่

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
เทคนิคการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

โครงการอบรมเชิ งปฏิบัติการ
คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
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ศูนย์บริหารจัดการน�้าจั งหวัดแพร ่
Phrae Water Resources Management Center

	 วนัท่ี	9	กรกฏาคม	2562	องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัแพร่		

โดย	นายกอนวุธั	วงศ์วรรณ	องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัแพร่		

มอบหมายให้	 นายวัฒนา	 ผาทอง	 รองนายกองค์การ

บรหิารส่วนจงัหวดัแพร่	เป็นประธานประชมุคณะกรรมการ	

เครือข่ายบริหารจัดการน�้าและเขตจัดการน�้าจังหวัดแพร	่

ณ	ห้องประชุมศูนย์บริหารจัดการน�้า	 องค์การบริหารส่วน

จงัหวดัแพร่	โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้มกีารท�างานร่วมกัน	

ระหว่างศูนย์บริหารจัดการน�้าจังหวัดแพร่และเครือข่าย	

เขตจัดการน�้าชุมชนที่มีความรู้	 ประสบการณ์	 และพื้นท่ี

ด�าเนินงานในการสร้างต้นแบบความส�าเร็จและต่อยอด	

ไปยงัพืน้ทีอ่ื่นๆ	ในลุม่น�า้	เพือ่ลดความเหลือ่มล�า้ของรายได้	

ความมั่นคงทางเศรษฐกิจต่อสังคมที่ยั่งยืน	และการปฏิรูป	

ทีใ่ห้ประชาชนมคีวามรูแ้ละเข้าถงึโอกาสด้านต่างๆ	ของรฐั	

ที่เสนอต่อคณะปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ	

และสิ่งแวดล้อมที่จะด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบริหารจัดการน�้า
และเขตจัดการน�้าจังหวัดแพร่

	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่	 โดย	 นายอนุวัธ	 วงศ์วรรณ	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่	 มอบหมายให้		

นายวัฒนา	 ผาทอง	 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่	 เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่าย	

ป่าชุมชนจังหวัดแพร่	รุ่นที่	1	และรุ่นที่	2	มีรายละเอียดดังนี้	

โครงการเพิม่ประสิทธิภาพเครือข่ายป่าชมุชนจงัหวดัแพร่ 
รุ่นที ่1 และรุ่นที ่2

รุ่นที่	 1	 อบรมและศึกษาดูงานระหว่างวันท่ี	 18	 -	 19	 กรกฎาคม	 2562	 ณ	 ชุมชนบ้านสามขา	 อ�าเภอแม่ทะ		

จังหวัดล�าปาง	และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระหว่างวันที่	20	-	21	กรกฎาคม	2562	ณ	พื้นที่ป่าชุมชนจังหวัดแพร่

รุ ่นที่	 2	 อบรมและศึกษาดูงานระหว่างวันท่ี	 25	 -	 26	 กรกฎาคม	 2562	 ณ	 ชุมชนบ้านสามขา	 อ�าเภอแม่ทะ		

จังหวัดล�าปาง	และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระหว่างวันที่	27	-	28	กรกฎาคม	2562	ณ	พื้นที่ป่าชุมชนจังหวัดแพร่
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โครงการสร ้างฝายกล่องเกเบี้ยน	

บ้านน�้าแรม	 หมู่ที่	 4	 ต�าบลห้วยไร่	

อ�าเภอเด่นชัย	จังหวัดแพร่

โครงการขุดลอกล�าห ้วยแม ่พวก	

อ�าเภอเด่นชัย	จังหวัดแพร่

โครงการขุดลอกตะกอนบริ เวณ

สูบน�้าพลังงานไฟฟ้ากลุ ่มผู ้ ใช ้น�้า	

บ้านร่องแดง	 หมู่ท่ี	 6	 ต�าบลน�้าช�า	

อ�าเภอสูงเม่น	จังหวัดแพร่

โครงการก ่อสร ้ างฝายหินกล ่อง	

เก เบี้ ยนบริ เ วณล� าห ้ วยแม ่ ลาน		

บ้านแม่ลานเหนือ	 หมู่ท่ี	 11	 ต�าบล	

ห้วยอ้อ	อ�าเภอลอง	จังหวัดแพร่

โครงการก ่อสร ้ างฝายหินกล ่อง	

เกเบี้ยนล�าห้วยแม่พวก	หมู่ที่	4	ต�าบล

ห้วยไร่	อ�าเภอเด่นชัย	จังหวัดแพร่

โครงการท�าแนวดินกั้นน�้าแม ่ยม	

และขุดลอดทางน�้ าบริ เวณสูบน�้ า

พลังงานไฟฟ ้า	 ณ	 ต�าบลแม ่ยม		

อ�าเภอเมือง	จังหวัดแพร่

โครงการ ก้ันล� าห ้ วยแม ่ ค� าปอง	

เพื่อสร้างแหล่งน�้าด่ืม	 น�้าใช้	 และ	

แก้ปัญหาภัยแล้งระหว่าง	 อบจ.แพร	่

ร่วมกับ	อบต.น�้าเลา	อ�าเภอร้องกวาง	

จังหวัดแพร่

โครงการขุดลอกห้วยมะขามป้อม	

ต�าบลปงป่าหวาย	 อ�าเภอเด่นชัย	

จังหวัดแพร่

อบจ.แพร่ ขอประชาสัมพันธ์ การยืน่แบบช�าระภาษีและค่าธรรมเนียมบ�ารุง อบจ.แพร่

  ประเภท ภาษีน�้ามัน และยาสูบ
				ยื่นแบบและช�าระภาษี	ภายในวันที่	20	ของเดือนถัดไป

  ประเภท ค่าธรรมเนียมจากผู้เข้าพักในโรงแรม
				ยื่นแบบและช�าระภาษี	ภายในวันที่	10	ของเดือนถัดไป

สามารถยื่นแบบ	และช�าระภาษีได้ที่	ฝ่ายเร่งรัด	และจัดเก็บรายได้	
กองคลัง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ในวันเวลาราชการ	สอบถามรายละเอียดได้ที่
	โทร	054-532485	-	8	ต่อ	114	-	116
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ประจ�าเดือนกรกฎาคม 2562
งานโครงสร้างพื้นฐาน อบจ.แพร่


