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เทศบาลเมื อ งพะเยา

วารสารประชาสัมพันธ์ราย ๖ เดือน ปีที่ ๕ ฉบับพิเศษ
งานประชาสัมพันธ กองยุทธศาสตรและงบประมาณ เทศบาลเมืองพะเยา
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บทบรรณาธิการ
พี่ น ้ อ งชาวเทศบาลเมื อ งพะเยาที่ เ คารพรั ก ทุ ก ท่ า น
กลับมาพบกันอีกครัง้ กับ “จดหมายข่าวเทศบาลเมืองพะเยา”
ซึ่งฉบับนี้มีความพิเศษกว่าจดหมายข่าวฉบับอื่น ๆ เนื่องด้วย
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจ�ำเทศบาลเมืองพะเยาได้
จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 และส�ำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง (กกต.) ได้รับรองผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 22
เมษายน 2564 โดยจดหมายข่าวฉบับนี้ จะเป็นการประมวล
ภาพการด�ำเนินการของศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจ�ำ
เทศบาลเมืองพะเยา การแนะน�ำคณะผู้บริหารเทศบาลเมือง
พะเยา และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพะเยา ที่มาจากการ
เลือกตัง้ สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เมือ่ วันที่ 28
มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา รวมไปถึงการประชุมสภาเทศบาล
ครัง้ แรก และการแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา
ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองพะเยา ตลอดจนการด�ำเนิน
มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่เทศบาล
เมืองพะเยา ในช่วงการแพร่ระบาดระลอกใหม่ (เดือนเมษายน
2564) และข่ า วสารที่ น ่ า สนใจมาให้ ทุ ก ท่ า นได้ ติ ด ตามใน
จดหมายข่าวเทศบาลเมืองพะเยาฉบับพิเศษนี้ค่ะ
นางอุฐนีย์ พุทธษร
ผู้อ�ำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
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คณะผู้จัดท�ำ

จดหมายข่าวเทศบาลเมืองพะเยา
ที่ปรึกษา

นางสุมิตรา กัณฑมิตร
นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา
นายชูเกียรติ พิสิษฐ์กุล
รองนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา
นายมนัส สายโกสุม
รองนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา
นางอัญชลี บุญเรือง
รองนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา
นายธีระศักดิ์ สิทธิชัยธนะกิจ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองพะเยา
นายสัจจวิทย์ ลีลาวณิชย์
เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา
นางสาวธัศชล บุญแสนไชย
เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา
2 จดหมายข่าวเทศบาลเมืองพะเยา
ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๗ ฉบับพิเศษ

นางสาวสุมณฑา ยมแก้ว
ปลัดเทศบาลเมืองพะเยา
นายกิ่ง บุญเจริญ
รองปลัดเทศบาลเมืองพะเยา
ว่าที่ ร.ท.ประจักษ์ ศรีจ�ำปา
รองปลัดเทศบาลเมืองพะเยา

นางสาวสิรารัช หมื่นปราบ
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นายภิญญาวัฒน์ โรจนคุณก�ำจร
เจ้าพนักงานธุรการช�ำนาญงาน
นายกมล รัตนรักษ์มงคล
พนักงานจ้างเหมาบริการ

บรรณาธิการ

ผลิตโดย

นางอุฐนีย์ พุทธษร
ผู้อ�ำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กองบรรณาธิการ

นางสาวสุนารี ยาละ
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
นายพิพัฒน์ พุทธษร
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ช�ำนาญงาน
นางปิยธิดา จรัสสันติจิต
นักประชาสัมพันธ์ช�ำนาญการ

ส�ำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา
โทร. 086-431-1964
โทรสาร 054-484070
พิมพ์ที่ นครนิวส์การพิมพ์
737/2 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง
อ.เมือง จ.พะเยา
โทร.054-531-089, 081-764-9397

จากใจ

นายกเทศมนตร�
เมืองพะเยา

นางสุมิตรา กัณฑมิตร
นายกเทศมนตร�เมืองพะเยา

สวัสดี พ่อ แม่ พี่ น้อง ในเขตเทศบาลเมืองพะเยา ทุกท่าน ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่าน ที่ให้ดิฉันมีโอกาส
ได้มารับใช้ในภารกิจนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ขอให้สัญญากับ พ่อ แม่ พี่ น้อง ทุกท่านว่า จะมุ่งมั่นทุ่มเทก�าลังกาย
ก�าลังใจ และสติปญญา ให้สมกับความไว้วางใจจากท่านอย่างเต็มก�าลัง และเต็มความสามารถ
ส�าหรับการด�าเนินงานของเทศบาลเมืองพะเยา ทีไ่ ด้แถลงต่อสภาเทศบาลเมืองพะเยา เมือ่ วันที่ 13 พฤษภาคม
2564 ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาล มีทั้งหมด 7 ด้านด้วยกัน คือ ด้านคุณภาพชีวิต ด้านการสาธารณสุข
ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และด้านการพัฒนาองค์กร
ปญหาเฉพาะหน้าที่พบในเวลานี้ ก็คือ ปญหาขยะ ซึ่งเป็นปญหาอย่างมาก แต่เชื่อว่าในเวลาอีกไม่นาน เราซึ่งมี
อบจ.พะเยา และอปท.ข้างเคียง จะร่วมกันแก้ไขปญหานี้ สิ่งที่เราจะต้องรีบเตรียมรับมือกับภาวะหลังการต่อสู้กับภัย
โควิด–19 ก็คอื การต้อนรับนักท่องเทีย่ ว และแขกผูม้ าเยือนเมืองพะเยาของเรา เรามีโครงการขนาดใหญ่ๆ หลายโครงการ
อาทิ
• การสร้างสะพานแขวนลอยฟ้า เชื่อมจากสวนสาธารณะแห่งใหม่ บริเวณหลังเทศบาลไปยังสถานีประมง
จังหวัดพะเยา
• การสร้างสวนสาธารณะขนาดใหญ่ บนพื้นที่กว่า 61 ไร่ บริเวณหลังเทศบาลเมืองพะเยา
• การบูรณะวัดติโลกอาราม ที่ได้รับการออกแบบจาก อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
• การสร้างตลาดของฝาก บริเวณข้าง ร.ร.เทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บ�ารุง) และอีกหลายโครงการที่จะต้อง
ได้รับความช่วยเหลือจากหลายๆ ฝ่ายร่วมกัน โดยเฉพาะทุกชุมชนในเขตเทศบาล ร่วมมือกันขับเคลื่อนไป
ด้วยกัน
ในการนี้ ขอบุ ญ บารมี ข องพระเจ้ า ตนหลวง พระคู ่ บ ้ า นคู ่ เ มื อ งของเมื อ งพะเยา บุ ญ บารมี ข อง
บรมกษัตริยาธิราชเจ้า ผู้ครองเมืองอาณาจักรภูกามยาว โดยเฉพาะพ่อขุนง�าเมือง และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเมืองพะเยา
จงดลบันดาลให้ทุกท่านพ้นภัยจากโควิด – 19 และพร้อมที่จะก้าวพัฒนาเมืองพะเยา เพื่อสร้างสรรค์เมืองพะเยาให้สม
กับสมญานามว่า “พะเยาเมืองน่าอยู่”
นางสุมิตรา กัณฑมิตร
นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา
จดหมายข่าวเทศบาลเมืองพะเยา 3
ปีที่ 5 ฉบับที่ ๗ ฉบับพิเศษ

ท�าเนียบคณะผูบ้ ริหาร
เทศบาลเมืองพะเยา

นางสุมิตรา กัณฑมิตร
นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา

นายชูเกียรติ พ�สิษฐ์กุล

นายมนัส สายโกสุม

นางอัญชลี บุญเร�อง

รองนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา

รองนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา

รองนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา

นายธีระศักดิ์ สิทธิชัยธนะกิจ

นายสัจจวิทย์ ลีลาวณิชย์

นางสาวธัศชล บุญแสนไชย

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองพะเยา
4 จดหมายข่าวเทศบาลเมืองพะเยา
ปีที่ 5 ฉบับที่ ๗ ฉบับพิเศษ

เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา

เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา

ท�าเนียบสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพะเยา

นายว�ทยา บรรจบ
ประธานสภาเทศบาลเมืองพะเยา

นายมานพ เทพวงค
รองประธานสภาเทศบาลเมืองพะเยา

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพะเยา เขต ๑

น.ส.จ�ไรศร� วงคบุญชา

นายว�ญู ช�นรังคกุล

นายสมชาย เอื้อพิทักษสกุล

นางบัวแยม มณีรัตน

น.ส.ณัฏฐนวธร กัลยา

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพะเยา เขต 2

นายสมบูรณ สิงหแกว

นายอเนก ภัสสรโยธ�น

นางนงคราญ ทว�กุล

นายจํานง กลาหาญ

นางสุชาดา สันร�น

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพะเยา เขต 3

นายมานิตย เคร�ออินทร นายพิพัฒน มันดี

นายคนองเดช ไฝฟา

นายนพรุจ ฟูแสง

นายเผด็จ จําลองพันธ นายศร�นวล ไชยวัง
จดหมายข่าวเทศบาลเมืองพะเยา 5
ปีที่ 5 ฉบับที่ ๗ ฉบับพิเศษ

เลือกตั้งเทศบาล ปี 2564
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา ทั้ง 6 แห่ง
รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองพะเยาในชุมชน
ผู้อ�ำนวยการสถานศึกษา น�ำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ทั้ง 6 แห่ง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ
พนักงาน และลูกจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา ออกรณรงค์เชิญชวนให้สิทธิเลือกตั้งเทศบาล เพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้น
ให้เกิดการมีส่วนร่วมของนักเรียนและประชาชนในเขตเทศบาลในการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
เมืองพะเยา

โครงการฝึกอบรม
เจ้าพนักงานผู้ดำ�เนินการเลือกตั้งฯ
ศู น ย์ ป ระสานงานการเลื อ กตั้ ง ประจ� ำ
เทศบาลเมืองพะเยา จัดโครงการฝึกอบรมเจ้า
พนักงานผูด้ ำ� เนินการเลือกตัง้ สมาชิกสภาเทศบาล
และนายกเทศมนตรี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในการด� ำ เนิ น การเลื อ กตั้ ง ให้ กั บ เจ้ า พนั ก งาน
ประจ�ำหน่วยเลือกตั้งฯ ระหว่างวันที่ 22 - 24
มีนาคม 2564 ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาล
เมืองพะเยา
บรรยากาศวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา
ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ท�ำให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

6 จดหมายข่าวเทศบาลเมืองพะเยา
ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๗ ฉบับพิเศษ

การประชุมสภาเทศบาลเมืองพะเยา
การประชุมสภาเทศบาลเมืองพะเยาครั้งแรก
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการ
จังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองพะเยาครั้งแรก ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา
ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้แต่งตั้ง นายวิทยา บรรจบ เป็นประธานสภาเทศบาลเมืองพะเยา นายมานพ เทพวงค์ เป็นรอง
ประธานสภาเทศบาลเมืองพะเยา และนายกิ่ง บุญเจริญ เป็นเลขานุการสภาเทศบาลเมืองพะเยา

นอกจากนี้ ทีป่ ระชุมได้มมี ติเห็นชอบ เรือ่ ง การก�ำหนดวันเริม่ สมัยประชุมสามัญสมัยแรก และสมัยประชุมสามัญ ประจ�ำ
ปี พ.ศ. 2564 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจ�ำปี พ.ศ.2565 ดังนี้
วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ�ำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป มีก�ำหนด 30 วัน
• สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป มีก�ำหนด 30 วัน
• สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป มีก�ำหนด 30 วัน
• สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป มีก�ำหนด 30 วัน
วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ�ำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป มีก�ำหนด 30 วัน
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การแถลงนโยบายต่อสภาของนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา
ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองพะเยา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 นายวิทยา บรรจบ ประธานสภาเทศบาลเมืองพะเยา เป็นประธานการประชุมสภา
เทศบาลเมืองพะเยา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ�ำปี พ.ศ. 2564 ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา โดยวาระ
ส�ำคัญของการประชุมในครั้งนี้คือการแถลงโยบายต่อสภาของนางสุมิตรา กัณฑมิตร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา โดยไม่มีการ
ลงมติ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ประกอบด้วยนโยบายเร่งด่วน 6 เรื่อง และนโยบาย
หลัก 7 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพชีวิต, ด้านการสาธารณสุข, ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว, ด้านการศึกษา, ด้านสิ่งแวดล้อม,
ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และด้านการพัฒนาองค์กร

ค�ำแถลง

นโยบายเร่งด่วน 6 เรื่อง
๑

จัดเก็บขยะมูลฝอยให้ได้มาตรฐาน

๒	

ปรับปรุงระบบระบายน�้ำและระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย

3

4
5
6

ด�ำเนินการจัดเก็บและก�ำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบมาตรฐาน ของกระทรวงสาธารณสุข
ปรับปรุงระบบระบายน�ำ้ และระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสีย ให้ได้มาตรฐานครอบคลุมทุกชุมชนในเขตเทศบาลเมืองพะเยา

วงจรปิดอัจฉริยะ Smart CCTV

ด ูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยแก่ประชาชนในเขตเทศบาลฯ และนักท่องเที่ยวด้วย
การเพิ่มกล้องโทรทัศน์ วงจรปิดอัจฉริยะ Smart CCTV ให้ครอบคลุมและเพียงพอต่อชุมชนทั้ง 14 ชุมชน และ
แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองพะเยา

ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพของทุกชุมชน

ส ง่ เสริมและสนับสนุนอาชีพ ของทุกชุมชน เพือ่ เป็นการเพิม่ รายได้ให้กบั ชุมชน และจัดหาสถานทีจ่ ำ� หน่ายสินค้า
โดยตั้งศูนย์ OTOP โดยการด�ำเนินการของเทศบาล เพื่อกระจายสินค้าของดีเมืองพะเยา

พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมกว๊าน

พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมกว๊านพะเยา ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา

สายไฟฟ้าลงดิน

ส นับสนุนให้มีการท�ำสายไฟฟ้าลงดินให้มากขึ้น รวมถึงการจัดระเบียบ ระบบสายโทรคมนาคม สายเคเบิล
สายโทรศัพท์ ต่างๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ให้สมกับเป็น “พะเยาเมืองน่าอยู่”

8 จดหมายข่าวเทศบาลเมืองพะเยา
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COVID-19
ป้องกันได้

กิจกรรมล้างทำ�ความสะอาด
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพะเยา

ในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ เทศบาล
เมืองพะเยา ได้มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม
การแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
(COVID-19) ในทุ ก มิ ติ และทุ ก หน่ ว ยงานในสั ง กั ด
เทศบาลเมื อ งพะเยา ไม่ ว ่ า จะเป็ น การล้ า งท� ำ ความ
สะอาดสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพะเยา กิจกรรม
ล้ า งตลาดสดและถนนคนเดิ น ในพื้ น ที่ เ ทศบาลเมื อ ง
พะเยา กิจกรรมจัดท�ำหน้ากากอนามัยแบบผ้า และการ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการดูแลตนเองให้
ห่างไกล ปลอดภัยจากโรคโควิด-19
ทั้งนี้ เทศบาลเมืองพะเยา ขอให้ผู้ที่เดินทางเข้า
มาในจังหวัดพะเยา กรอกข้อมูลการเดินทางใน “พะเยา
ชนะ” และรายงานตัวต่อศูนย์บริการสาธารณสุขฯ หรือ
อสม. ประจ�ำชุมชน

กิจกรรมล้างตลาดสดและถนนคนเดินในพื้นที่เทศบาลเมืองพะเยา
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กิจกรรมการจัดทำ�หน้ากากอนามัยแบบผ้าเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่
เทศบาลเมืองพะเยาด�ำเนินกิจกรรมจัดท�ำหน้ากากอนามัยแบบผ้าเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ ตามมาตรการการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่เทศบาลเมืองพะเยา รวมทั้งสิ้น 12 รุ่น ระหว่างวันที่ 19 - 26
เมษายน 2564 และรุ่นจิตอาสาอีก 4 รุ่น โดยผู้ร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ขั้นตอน และร่วมตัดเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้า นอกจากนี้ยัง
ได้มีการบริจาคสิ่งของและสมทบทุนเพื่อการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมและบริจาคหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เพื่อน�ำแจก
จ่ายประชาชนผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ตลอดจนประชาชนที่เข้ามารับบริการเทศบาลเมืองพะเยา โดยได้ส่งมอบให้
กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำชุมชน (อสม.) ในการแจกจ่ายให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ด้อยโอกาสภายในชุมชนต่อไป ซึ่งมีศูนย์
บริการสาธารณสุขต�ำบลเวียงและต�ำบลแม่ต�๋ำเป็นผู้ประสานความร่วมมือในครั้งนี้

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้และแจกแผ่นพับให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันตนเอง จากโรคโควิด-19
ในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (เดือนเมษายน) เทศบาลเมือง
พะเยาโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และงานรักษาความสงบเรียบร้อย
(เทศกิจ) ส�ำนักปลัดเทศบาล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกาดนัดสุขใจ ต้านภัยโควิด (กาดสุขใจฮิมกว๊าน) และตลาดสดในเขตเทศบาลเมืองพะเยา
เพื่อประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับผู้จ�ำหน่ายสินค้า ผู้ใช้บริการได้ทราบ
และเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตนเองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านการกระจายเสียงด้วยรถ
ประชาสัมพันธ์

นอกจากนี้เทศบาลเมืองพะเยา โดยกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ยังได้จัดท�ำแผ่นพับประชาสัมพันธ์แจกจ่ายให้กับ
ศูนย์บริการสาธารณสุขต�ำบลเวียง ศูนย์บริการสาธารณสุขต�ำบลแม่ตำ 
�๋ สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองพะเยา สถานีขนส่งผูโ้ ดยสารจังหวัด
พะเยา และอสม.ชุมชนวัดป่าลานค�ำ 
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สายดวนที่ควรทราบ
เจ็บปวยฉุกเฉิน-ประสบอุบัติเหตุ

โทร.1669 ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง

การแพทยฉุกเฉิน (กูชีพ) เทศบาลเมืองพะเยา
พบ-ประสบเหตุ
เพลิงไหม (อัคคีภัย) • นํ้าทวม (อุทกภัย)
• พายุถลม (วาตภัย) • สัตวเลื้อยคลานเขาบานพักอาศัย

โทร.199 ตลอด 24 ชั่วโมง

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองพะเยา

โทร. 054-431123

งานเทศกิจ เทศบาลเมืองพะเยา
โทร. 088-286-4668
ทุกวัน เวลา 08.30-17.00 น.

