วารสารบอกกล่าวแถลงไข
เอกสารประชาสัมพันธ์ ปีที่

7

●

ฉบับที่ 5

●

ประจาปี 255 5

ประช ุมประชาคมตาบลเวียงพางคาสัญจร

●

ประจาเดือน พฤษภาคม 2555

ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ

 เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 55 เทศบาลตาบลเวียงพางคา จัดประชุมประชาคมตาบลเวียงพางคาสัญจร
ครั้งที่ 7 ประจาปีงบประมาณ 2555 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านป่ายางใหม่ ม.4 ต.เวียงพางคา
อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ประเพณีสงกรานต์ ปี 2555
 เมื่อวันที่ 9 เม.ย.55 คณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภา
พร้อมพนักงานเทศบาลตาบลเวียงพางคา ได้เข้าร่วมพิธี
ถวายดอกไม้จันทน์และพิธีถวายพระราชทานเพลิงพระ
ศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี ณ ลานหน้าที่ว่าการอาเภอแม่สาย

ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด
 เมื่อวันที่ 12 เม.ย. 55 เทศบาลตาบลเวียงพางคา ได้จัดกิจกรรม งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจาปี
2555 และงานประเพณีสงกรานต์สรงน้าพระ รดน้าขอพรผู้สูงอายุประจาปี 2555 ณ ลานอเนกประสงค์
บริเวณหน้าวัดป่าเหมือด ม. 9 บ้านป่าเหมือด และงานส่งเสริมสุขภาพ ได้จัดกิจกรรม โครงการส่งเสริม
สุขภาพศูนย์สามวัย ม๋วนใจ๋ปีใหม่เมือง ประจาปี ๒๕๕๕ ตรวจสุขภาพฟรีให้กับผู้สูงอายุภายในงานนี้

กิจกรรม “ 24 เมษายน ” วันเทศบาล

 เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 55 เทศบาลตาบลเวียงพางคาได้กาหนดจัดกิจกรรมเนื่องใน “วันเทศบาล ประจาปี 2555” พลัง
ชุมชน พลังเทศบาล ประสานใจ ประสานพลังแผ่นดิน ทาความดีถวายในหลวง ณ ห้องประชุมหนองแหวน สานักงาน
เทศบาลตาบลเวียงพางคา นอกจากนี้ยังได้นาเงินจากโครงการออมบุญถวายในหลวงของพนักงาน ทต.เวียงพางคา
และประชาชนที่เข้าร่วมฝึกอบรม จานวน 6,137 บาท นาไปช่วยเหลือนายสุรเดช ไชยยันโต ผู้ด้อยโอกาสในตาบล
เวียงพางคา สร้างความอิ่มใจทั้งผู้ให้และผู้รับ

 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.55 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ร่วมกับ งานพัฒนาชุมชน สานักปลัดเทศบาล บูรณาการ
ร่วมกับ ศูนย์ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดตาบล
เวียงพางคา จัดกิจกรรม “โครงการ ป้องกัน ปราบปราม
และแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงรุก
” โดยมีการ จัด
นิทรรศการความรู้การตรวจสารเสพติดเมทแอมเฟตามีน และตรวจปัสสาวะด้วย ชุดตรวจสารเมทแอมเฟตามีน
เพื่อหาสารเสพติด ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการและพนักงาน
เทศบาลโดยความสมัครใจ

ครั้งต่อไปขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมประชาคมตาบลเวียงพางคาสัญจร ครั้งที่ 9 ประจาปีงบประมาณ 2555
ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านผาหมี หมู่ที่ 6 ต.เวียงพางคา อ.แม่สาย จ.เชียงราย ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2555 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

๑๒๐ ปี แห่งการสถาปนา กระทรวงมหาดไทย : เนื่องในกาลสมัย แห่งวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย วันที่ ๑ เมษายน พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการตั้งกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๓๕ และได้ทรงมอบหมายให้ สมเด็จ พระเจ้าบรม
วงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ ดารงตาแหน่ง องค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ในฐานะองค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย พระองค์ได้ทรง
วางรากฐานอันมั่นคงให้แก่กระทรวงมหาดไทยเป็นอันมาก ทรงกาหนดความหมายของงานมหาดไทยให้ชัดเจนว่า “บาบัดทุกข์ บารุงสุข ” ทรงรับสนองพระ
บรมราโชบายในการทานุบารุงประเทศชาติ ประชาชน ด้วยการสดับตรับฟังทุกข์และสุขของประชาชนอย่างถ่องแท้ด้วยพระองค์เอง ในปีพุทธศักราช ๒๕๐๕
องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNESCO จึงถวายการสดุดีให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ ทรง
เป็น “บุคคลสาคัญของโลก” พระองค์แรกของประเทศไทย ยังความภาคภูมิใจให้แก่บุคลากรของกระทรวงมหาดไทยเป็นอย่างยิ่ง ประกอบกับปีพุทธศักราช
๒๕๕๕ ถือว่าเป็นปีมหามงคลยิ่งของกระทรวงมหาดไทย กล่าวคือ เป็นปีที่ครบ ๑๕๐ ปี วันประสูติของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุ
ภาพองค์ปฐมเสนาบดี และครบรอบ ๕๐ ปี ที่ UNESCO ได้ยกย่องพระองค์ท่านให้เป็นบุคคลสาคัญของโลกและเป็นปีที่กระทรวงมหาดไทยมีอายุครบ ๑๒๐ ปี

ศึกษาด ูงาน จ.พิษณุโลก

 เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 55 – 2 พ.ค. 55 คณะผู้บริหารพร้อม
กับพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตาบลเวียงพางคา
และ
คณะกรรมการชุมชน รวมทั้งหมด จานวน 30 คน ได้เข้าร่วม
กิจกรรมโครงการทัศนศึกษาดูงานในด้านการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและมุ่งให้บริการด้วยจิตอาสา ณ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลสมอแข , องค์การบริหารส่วนตาบลปากโทกและ
เทศบาลตาบลไทรย้อย จ.พิษณุโลก ซึ่งจากการอบรมในครั้ง
นี้ได้รับความรู้ในเรื่องการจัดการเรื่องขยะ , ธนาคารต้นไม้ ,
เศรษฐกิจพอเพียง , กองทุนสวัสดิการชุมชน ทั้งนี้ เพื่อนา
ความรู้มาปรับใช้ในการพัฒนาตาบลเวียงพางคา ต่อไป

หน ้า 2

ประกาศเทศบาลตาบลเวียงพางคา
เรื่อง กาหนดเส้นทางและห้วงระยะเวลาการเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่
เทศบาลตาบลเวียงพางคา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
***************
ชุดที่ ๑ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑ – ๓๕๙๕ เชียงราย (NISSAN)
วันที่เก็บ
รายละเอียดเส้นทางการเก็บขยะมูลฝอย
หมายเหตุ
ทุกวันจันทร์ วัน ม.7 บ้านห้วยน้าริน / ม.10 บ้านป่ายางผาแตก
พุธ ,วันศุกร์
บ้านป่าเหมือดรุ่งเจริญ /บ้านป่ายางใหม่บางส่วน
ทุกวันอังคาร, วัน (ซอยศูนย์ลูกหญิง) /ซอยวัดถ้าผาเรือ /ร้านอาหาร
พฤหัสบดี วัน
ลองชิม ๑ (ปั๊มคอสโม่) หมู่ ๙ /บ้านป่าเหมือดสันติ
ตั้งแต่เวลา
เสาร์
สุขบางส่วน (หมู่บ้านร่มโพธิ์งาม) /หมู่บ้านลองชิม ๒
๐๖.๐๐ น.
หมู่ ๘
ถึง
สถานีขนส่งอาเภอแม่สาย /ถนนพหลโยธินด้านทิศ
๑๔.๐๐ น.
ตะวันตก /ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส เจมส์โตน /
ร้านอาหารลองชิม/ปั๊มน้ามันคอสโม /ร้านเศรษฐีหมู
ทุกวันอาทิตย์
กระทะ /โรงแรมเบิร์ด/ร้านลายลุงแอร์/แม่สายวัวหัน
/หมู่บ้านร่มโพธิงาม
ชุดที่ ๒ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑ – ๙๑๙๙ เชียงราย (MITSUBISHI)
วันที่เก็บ
รายละเอียดเส้นทางการเก็บขยะมูลฝอย
หมายเหตุ
ทุกวันจันทร์ , วัน ถนนสายพหลโยธิน/ป่ายางใหม่ หมู่ ๔ บ้านทุ่งเจริญ
พฤหัสบดี
(ทุ่งก้อม) /ถนนเลียบคลองชลประทาน /ตลาด /
โรงเรียน
ตั้งแต่เวลา
ทุกวันอังคาร, วัน ถนนสายพหลโยธิน /บ้านป่าเหมือดสันติสุข ม. ๘
๐๖.๐๐
น.
ศุกร์
ซอย ๑ , ๒ , ๓ ซอยตัด หมู่บ้านลองชิม /ตลาด/
ถึ
ง
โรงเรียน/วัด
๑๔.๐๐ น.
วันพุธ , วันเสาร์
ถนนสายพหลโยธิน /บ้านป่าเหมือดสุขสาราญ หมู่
๙ ซอย ๔ , ๕ , ๖ , ๗ ซอยตัดหมู่บ้าน
แม่สาย
วิว/ตลาด/โรงเรียน /วัด

