จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

วารสารบอกกล่าวแถลงไข
เอกสารประชาสัมพันธ์ ปีที่

7 ฉบับที่ 2 ประจาปี 255 5 ประจาเดือน กุมภาพันธ์

2555

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินทอดพระเนตรความก้าวหน้า
การดาเนินงานโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา ในจังหวัดเชียงราย
 วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา
17.30 น. สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินทอดพระเนตร
ความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ามันและพืช
น้ามัน ตาบลเวียงพางคา อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เพื่อทอดพระเนตร
ความก้าวหน้าในการดาเนินงานโครงการฯ ทรงรับฟังรายงานผลการดาเนินงาน
ในปีที่ผ่านมารวมถึงแผนการดาเนินงานในปี 2555 ของศูนย์วิจัยและพัฒนาชา
น้ามัน จากนั้นทอดพระเนตรแผนการดาเนินงานส่วนนิทรรศการ การทางานของ
เครื่องจักร รวมถึงอุปกรณ์การทดสอบคุณภาพน้ามัน และทรงปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะห์หาปริมาณกรดในน้ามันด้วยวิธี Titrate รวมถึงทรงทดลองนาเมล็ด
ทานตะวันหนูใส่ลงในเครื่องจักร เพื่อดูคุณภาพและผลการทางานของเครื่องจักร
โอกาสนี้ทรงเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่ อาเภอแม่สาย และพื้นที่ใกล้เคียงที่มาเฝ้ารับ
เสด็จฯ หลังจากนั้นได้เสด็จไปยังร้านอาหาร “เมล็ดชา” เพื่อทรงปรุงซอสสลัด
มะเขือเทศและซอสสเต็กเมล็ดชา ที่ใช้น้ามันชาในการปรุง ซึ่งเป็นสูตร
พระราชทานเพื่อใช้จาหน่ายในร้านเมล็ดชาต่อไป

เมื่อวัน อังคาร ที่ 10 มกราคม 2555 เวลา 09.30 น.
เทศบาลตาบลเวียงพางคา ได้จัดประชุมประชาคมตาบลเวียงพางคา
สัญจร ครั้งที่ 4 ประจาปีงบประมาณ 2555 ณ ศาลา
อเนกประสงค์บ้านแม่สาย หมู่ที่ 1 ต.เวียงพางคา อ.แม่สาย
จ.เชียงราย ในการนี้ห้างเทสโก้โลตัส สาขาแม่สายได้มอบเงินที่ได้จาก
ตู้บริจาค ตามโครงการกองทุนเวียงพางคาสร้างสรรค์ฝันเด็กให้เป็นจริง
เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 181,451.- บาท โดยมีนายฉัตรชัย ชัยศิริ
นายกเทศมนตรีตาบลเวียงพางคา พร้อมด้วยผู้นาชุมชนในตาบลเวียง
พางคา ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบเงินในครั้งนี้


 ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13.30 น.
เทศบาลตาบลเวียงพางคาร่วมกับสโมสรไลออนส์แม่สาย
โดยได้รับการสนับสนุนจากสโมสรไลออนส์โตโยฮาชินิชิ
ประเทศญี่ปุ่น มอบรถเข็นช่วยเหลือผู้พิการ ณ ศาลา
เอนกประสงค์บ้านป่าเหมือด สุขสาราญ หมู่ที่ 9
ตาบลเวียงพางคา อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ครั้งต่อไปขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมประชาคมตาบลเวียงพางคาสัญจร ครั้งที่ 6 ประจาปีงบประมาณ 2555
ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านเวียงพาน หมู่ที่ 3 ต.เวียงพางคา อ.แม่สาย จ.เชียงราย ในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2554 เวลา 09.30 น.

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา (กรณีครบวาระ)

-

 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2555 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 15.00 น. เทศบาลตาบลเวียงพางคาได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา
(กรณีครบวาระ) จานวน 2 เขตเลือกตั้ง รวมทั้งหมด 10 หน่วยเลือกตั้ง และประกาศผลการเลือกตั้ง (อย่างไม่เป็นทางการ) ณ ศูนย์อานวยการเลือกตั้ง
เทศบาลตาบลเวียงพางคา ปรากฏผลดังนี้
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา (ส.ถ.15)
เขต 1 ลาดับที่ 1 ได้แก่นายบุญลือ ลังกากาศ หมายเลข 8 , 417 คะแนน , ลาดับที่ 2 ได้แก่นายดารงค์ พนาพิทักษ์ทอง หมายเลข 7 , 415
คะแนน, ลาดับที่ 3 ได้แก่นายเชรษฐา ภัทรนันทกุล หมายเลข 11 398 คะแนน, ลาดับที่ 4 ได้แก่นายอานวย ก๋าปัญญา หมายเลข 12 397 คะแนน,
ลาดับที่ 5 ได้แก่นายอัจฉยะ ธารงทัศนีย์ หมายเลข 1 381 คะแนน, ลาดับที่ 6 ได้แก่นายสงวน ไชยสมุทร์ หมายเลข 10 359คะแนน
เขต 2 ลาดับที่ 1 ได้แก่นายสมศักดิ์ พรมมินทร์ หมายเลข 10 902 คะแนน , ลาดับที่ 2 ได้แก่นายสุคา วินัน หมายเลข 5 802 คะแนน,
ลาดับที่ 3 ได้แก่น.ส.ศิริลักษณ์ โสภา หมายเลข 7 766 คะแนน, ลาดับที่ 4 ได้แก่นางจันทกานต์ น้อยหมอ หมายเลข 8 757 คะแนน, ลาดับที่ 5 ได้แก่
นายวิษณุ จันทร์เทพ หมายเลข 2 755 คะแนน, ลาดับที่ 6 ได้แก่นายสุพรรณ์ ติยะกว้าง หมายเลข 4 713 คะแนน

 เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 55 เทศบาลตาบลเวียงพางคา ร่วมกับ
ชมรมกานัน ผู้ใหญ่บ้านตาบลเวียงพางคา ได้จัดกิจกรรม
โครงการทาความดี ปลูกต้นไม้ประจาตัวร่วมสมโภช 750 ปี
เมืองเชียงราย ณ สวนสาธารณะหนองแหวน

 เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 55 เทศบาลตาบลเวียงพางคาได้ดาเนินโครงการ
ป้องกันและแก้ไขภัยหนาวแก่ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลเวียงพางคาทั้ง 10
หมู่บ้าน จึงนาเสื้อกันหนาวเข้ามอบแก่ประชาชนจานวนทั้งหมด
616 ตัว
ณ เทศบาลตาบลเวียงพางคา อ.แม่สาย จ.เชียงราย

 ข่าวประชาสัมพันธ์   ค่าฝุ่นละอองภาคเหนือสูงทะลุเกณฑ์มาตรฐาน-กระทบสุขภาพ 
นายวิจารย์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ช่วงนี้หลายจังหวัด
ทางภาคเหนือต้องเผชิญกับสถานการณ์หมอกควันอย่างต่อเนื่อง จึงเร่งขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินมาตรการลดและควบคุมการเผาในที่โล่ง
อย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะการงดการเผาริมทาง งดการเผาในพื้นที่ป่าและไฟป่า รวมถึงขอความร่วมมือจากประชาชนงดเผาขยะ เศษวัสดุ
การเกษตร และกิ่งไม้ใบหญ้า เป็นต้น เพื่อลดระดับความรุนแรงของสถานการณ์หมอกควันที่เกิดขึ้น
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า ล่าสุดสรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือในวันนี้ (17 ก.พ.) พบปริมาณฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 83.4- 235.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศ โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลางถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ ปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเกือบทุกสถานี
โดยเฉพาะจังหวัดลาปางที่มีค่าปริมาณฝุ่นละอองสูงสุด ที่จุดวัดศาลหลักเมืองลาปาง มีค่าฝุ่นละอองอยู่ที่ 253.3 ไมโครกรัม/ลบ.ม.
สูงสุดในพื้นที่ภาคเหนือ ทั้ง 3 จุดของสถานี้ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ได้แก่ สถานีอนามัยสบป้าด อ.แม่เมาะ วัดได้ 211.3 ไมโครกรัม/ลบ.ม
สถานนีอนามัยท่าสี อ.แม่เมาะ 181.8 ไมโครกรัม/ลบ.ม ส่วนพื้นที่ใน จ.แพร่ ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยา วัดค่าฝุ่นละอองได้ 218.1 ไมโครกรัม/ลบ.ม
และที่จ.ลาพูน ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด วัดได้ 192.1 ไมโครกรัม/ลบ.ม
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