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     วันเสาร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 นายทศพล สินยบุตร นายอ าเภอปาย, 
นายสังวร ทาอุด นายก อบต.แม่นาเติง พร้อมข้าราชการ และพนักงานในพื้นที่อ าเภอปาย 
เข้าร่วมงานพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครอูนุกูลปราโมทย์ ธมฺมนนฺโท อดีตเจ้าคณะต าบล
แม่นาเติง และอดีตเจ้าอาวาสวัดม่วงสร้อย ณ เมรุชั่วคราว วัดม่วงสร้อย ต าบลแม่นาเติง 
อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีพระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) พระราชาคณะ
เจ้าคณะรอง กรรมการมาหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร และผู้รักษา
การเเทนเจ้าคณะภาค 7 เป็นพระประธานในงานพระราชพิธีครั้งน้ี 

งานพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูอนุกูลปราโมทย์ ธมฺมนนโฺท อดีตเจ้าคณะ
ต าบลแม่นาเติง และอดีตเจ้าอาวาสวัดม่วงสร้อย 

www.maenatoeng.go.th 



     วันพุธ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นายภูรีภัทร พิพัฒน์พงศธร (ปลัดอ าเภอ ฝ่าย
ความมั่นคง) เป็นประธานในการประชุมเพื่อด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า 
หมอกควัน และฝุ่นละออง ในเขตพื้นที่ต าบลแม่นาเติง ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ให้แก่ ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ ภายในต าบลแม่นาเติง 

การประชุมเพื่อด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง งบประจ าปี 2565 

   วันพุธ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 
(ศพอส.) ด าเนินโครงการฝึกอบรมท าเทียนไขสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุต าบลแม่นาเติง 
จ านวน 50 คน ณ ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนบ้านแม่นาเติงใน หมู่ 2 

อบต.แม่นาเติง ซ่อมแซมท่อประปาแตก ณ บริเวณทุ่งเก่า บ้านนาจลอง หมู่ 6 



   วันพฤหัสบดี ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เจ้าหน้าที่จากกรมอนามัย, สสอ.ปาย, รพ.สต.
บ้านแม่ของ, อบต.แม่นาเติง, ผู้น าชุมชนบ้านนาจลอง หมู่ 6 และหมู่ที่ 11 ร่วมประเมินแนว
ทางการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation, HI),และการกักตัวในชุมชน (Community 
Isolation, CI) เพื่อจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ไว้รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ในชุมชน 

การประเมินสถานที่แยกกักตัวที่บ้าน (HI),และการกักตัวในชุมชน (CI) เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 

     วันศุกร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เจ้าหน้าที่ อบต.แม่นาเติง ลงพื้นที่ มอบสิ่งของ
ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ให้กับประชาชนใน
พื้นที่บ้านนาจลอง หมู่ 6 และบ้านนาจลองใหม่ หมู่ 11 จ านวน 25 ชุด โดยมี นาย
ชาตรี มงคล ผู้ใหญ่บ้านนาจลองใหม่ หมู่ 11 และเจ้าหน้าที่ ชรป, อสม. ทั้ง 2 หมู่บ้าน 
ให้การต้อนรับ และร่วมแจกสิ่งของช่วยเหลือ 

มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ในพื้นที่หมู่ 6 และหมู่ 11 



    วันอาทิตย์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 รถบรรทุกน้ า อบต.แม่นาเติง เข้าท าการดับไฟ
ไหม้ป่า โดยจุดที่เกิดไฟไหม้อยู่ใกล้กับที่พักอาศัยของชาวบ้านแม่นาเติงใน หมู่ที่ 2 ส าหรับ
สาเหตุที่เกิดเพลิงไหม้รุกรามในครั้งนี้สันนิษฐานว่า เกิดจากการเผาซากวัชพืชของเกษตรกร
ภายในพ้ืนที่การเกษตร 

โครงการสนับสนุนการป้องกันและควบคุมการแพรร่ะบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หมู่ท่ี 9 - 10 

   วันพฤหัสบดี ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 งานสาธารณสุขฯ อบต.แม่นาเติง ร่วมกับ
ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอปาย และส านักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดท าโครงการ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมจ านวนประชากรสุนัขและแมวจรจัด กิจกรรมฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า -ผ่าตัดท าหมันสุนัขและแมวจรจัด ต าบลแม่นา เติง 
จ านวน 34 ตัว ณ หอประชุม อบต.แม่นาเติง อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและท าหมันควบคุมจ านวนประชากรสุนัขและแมวจรจัด 



     วันจันทร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เจ้าหน้าที่ งานสาธารณสุขฯ อบต.แม่นาเติง 
ด าเนินการเก็บขนขยะติดเชื้อจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-
19 ที่ต้องกักตัวที่บ้าน ม.6 และ ม.11 ต าบลแม่นาเติง เพื่อส่งต่อให้แก่เจ้าหน้าที่จาก
โรงพยาบาลปายด าเนินการก าจัดต่อไป 

เก็บขนขยะติดเชื้อจากผู้ทีไ่ด้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ที่ต้องกักตัวที่บ้านภายใน ม.6 และ ม.11 

   วันพฤหัสบดี ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เจ้าหน้าที่ งานสาธารณสุขฯ อบต.แม่นา
เติง, ผู้น าชุมชน, ทีม อสม. และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านม่วงสร้อย ด าเนินกิจกรรมฉีด
วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด 19 เชิงรุก ให้แก่พี่น้องประชาชน หมู่ 2 บ้านแม่นาเติง
ใน, หมู่ 3 บ้านป่ายาง และหมู่ 7 บ้านปางแปก สนับสนุนโดย กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ อบต.แม่นาเติง และภาคีเครือข่ายหน่วยบริการสาธารณสุข 

กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด 19 เชิงรุก ประชาชน หมู่ 2 , 3 และหมู่ 7 


