จดหมายข่ า วประชาสั ม พั น ธ์

วารสารบอกกล่ าวแถลงไข
องค์ ก รที่ เ ป็ น เลิ ศ มุ่ ง ให้ บ ริ ก าร สู่ ธ รรมาภิ บ าลคู่ ตาบล
องค์ ก รที่ เ ป็ น เลิ ศ มุ่ ง ให้ บ ริ ก าร สู่ ธ รรมาภิ บ าลคู่ ตาบล

เอกสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 9/2554 ประจาเดือน กันยายน 2554

ศูนย์ อปพร.ทต.เวียงพางคา ได้รับรางวัลดีเด่น ระดับเทศบาลตาบล ประจาปี 2554
 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 54 ศูนย์ อปพร.เทศบาลตาบล
เวี ย งพางค า ได้ รั บ รางวั ล เกี ย รติ ย ศ จากศู น ย์ อปพร.กลาง
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ให้
เป็น "ศูนย์ อปพร.ดีเด่น ระดับเทศบาลตาบล ประจาปี
2554" ของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 โดย
ได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงราย ประธานในพิธีมอบโล่
รางวัลให้แก่นายฉัตรชัย ชัยศิริ
นายกเทศมนตรีตาบลเวียงพางคา
ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ศาลา กลางจังหวัดเชียงราย

บ้านป่าเหมือดรุ่งเจริญ หมู่ที่ 5 ได้รับรางวัลชมเชย
สถานีบาบัดทุกข์ประจาตาบลดีเด่น จ.เชียงราย ประจาปี 2554

 เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 54 คณะกรรมการโครงการประกวดสถานีบาบัดทุกข์
ประจ าตาบลดีเด่น ประจ าปี ๒๕๕๔ ได้เข้ า พื้นที่ตาบลเวียงพางคา ตรวจ
ประเมินการดาเนินงานของสถานีบ าบัดทุก ข์ตาบลเวีย งพางคา โดยมีนาย
อานวย แก้วตาติ๊บ ก านัน ตาบลเวียงพางคา กล่าวต้อ นรับคณะกรรมการ
ผลการประเมินปรากฏว่าสถานีบาบัดทุกข์ประจาตาบลเวียงพางคา (ม.5 บ้าน
ป่าเหมือดรุ่งเจริญ) ต.เวียงพางคา อ.แม่สาย จ.เชียงราย ได้รับรางวัลชมเชย
ในการประกวดสถานีบาบัดทุกข์ประจาตาบลดีเด่น ประจาปี ๒๕๕๔

ครั้งต่อไปขอเชิญเข้าร่วม การประชุมประชาคมตาบลเวียงพางคา สัญจร
ครั้งที่ 1 ประจาปีงบประมาณ 2555
ในวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2554 เวลา 09.30 น.
ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านป่าเหมือดสันติสุข หมู่ที่ 8 ตาบลเวียงพางคา
อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 %

 เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 54 นายอิทธิเดช แก้วหลวง ส.ส. เขต 6 จ.เชียงราย ได้ให้
เกีย รติเป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 %
ซึ่งเป็ น
โครงการบูรณาการ่วมกันระหว่าง ม.ราชภัฏเชียงราย ทต.เวียงพางคา ส.ส.อิทธิเดช
แก้วหลวง ห้างเทสโก้โลตัส สาขาแม่สาย ปิยะพรคอนกรีต บ.กลางคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถยนต์ จก. บริษัทเอพีฮอนด้า โดยร้านพรชัยแม่สาย สภ.แม่สาย
โรงแรมแม่โขงเดลต้า และปั๊มน้ามันเอสโซ่ สาขาแม่สาย
 เมื่อวันที่ 9 ส.ค.54 งานแผน
แ ล ะ ง บ ป ร ะ ม า ณ ส า นั ก
ปลัดเทศบาล ทต.เวียงพางคา ได้
จั ดประชุม ประชาคมตาบลเวีย ง
พางคาสัญจร ครั้งที่ 11 ณ ศาลา
อเนกประสงค์บ้านผาหมี ม.6
ต.เวียงพางคา อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ทีมฟุตซอลบ้านป่าเหมือดสุขสาราญ ม.9
คว้าแชมป์ “เวียงพางคาคัพ ปี 54”

 กองการศึกษา เทศบาลตาบลเวียงพางคา จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด โครงการแข่งขันฟุตซอลเวียงพางคาคัพ ครั้งที่ 6 ประจาปี
2554 ระหว่างวั นที่ 15-21 ส.ค.54 ณ ลานอเนกประสงค์สานัก งาน
เทศบาลตาบลเวียงพางคา รางวัลชนะเลิศได้แก่ ม.9 รองชนะเลิศอันดับที่
1 ม.7 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ม.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3
ม.10 และรางวัลทีมนักกีฬามารยาทยอดเยี่ยม ได้แก่ ทีมนักกีฬา ม.3

 งานกิจการสภา ทต.เวียงพางคา
ได้เปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยที่
3 ประจาปี 2554 จานวน 3 ครั้ ง
ดังนี้ 1.สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
ในวันที่ 11 ส.ค. 54 2. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 24
ส.ค.54 (ในครั้งนี้ได้มีการแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตาบล
เวียงพางคาครั้งแรก) และ 3. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ในวันที่
7 ส.ค. 54 ณ ห้องประชุมหนองแหวน สานักงาน ทต.เวียงพางคา

 เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 54 เป็นวันครบรอบวันกานัน -ผู้ใหญ่บ้าน ทาง
ชมรมกานัน-ผู้ใหญ่บ้าน ต.เวีย งพางคา ร่วมกับ ศตส.ทต.เวีย งพางคา
ได้ ร่ว มกั น จั ดกิ จ กรรม “ สื บสานพระราชปณิธ าน หยุ ดยั้ ง ยาเสพติ ด
หยุดหายนะแผ่นดิน ณ สถานีบาบัดทุกข์ตาบลเวียงพางคา

โครงการ D.A.R.E. ในประเทศไทย ปี 2554

 เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 54 เทศบาลตาบลเวียงพางคา ร่วมกับ
สถานี ต ารวจภู ธ รแม่ ส าย จั ด กิ จ กรรมโครงการ การศึ ก ษาเพื่ อ
ต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ในประเทศไทย)
โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนบ้านป่าเหมือดเข้าร่วมกิจกรรม สาหรับ
พิธี เปิ ดโครงการได้ จัด ณ ห้อ งประชุ มหนองแหวน ส านั กงาน
เทศบาลตาบลเวียงพางคา อ.แม่สาย จ.เชียงราย

 ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.เวียงพางคา  ขอแสดงความยินดีกับคุณนพรัตน์ สงวนศักดิ์ ที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน ม.2 จน
ได้รับตาแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านบ้านดอยงาม หมู่ที่ 2 ตาบลเวียงพางคา  ประชาสัมพันธ์การลงบัญชีทหารกองเกิน ขอให้ชายที่มีสัญชาติ
ไทย คือ ผู้ที่เกิด พ.ศ.2537 ไปลงบัญชีทหารกองเกิน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 สานักงานสัสดีอาเภอแม่สาย
ย้ายไปทาการ ณ เส้นทางขึ้นโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ และโรงพยาบาลแม่สาย ภายในเดือนกันยายน 2554 นี้  ประชาสัมพันธ์
โครงการ “อนุรักษ์สืบสานการทาบายศรีสืบทอดประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น” คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นเด็ก เยาวชน และประชาชน โดยมี
กาหนดการฝึกอบรมในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 8,9 และ 15 ต.ค.54 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมหนองแหวน สานักงานเทศบาล
ตาบลเวียงพางคา สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ กองการศึกษา ทต.เวียงพางคา โทร. 053-646569 , 053-646393 ต่อ 106 

