เอกสารประชาสัมพันธ์

ปีที่ 8 ● ฉบับที่ 7 ● ประจาปี 2556 ● ประจาเดือน กรกฎาคม 2556

ประช ุมประชาคมตาบลสัญจร
 เมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2556 เทศบาล
ตาบลเวียงพางคา
ได้จัด การประชุม
คณะกรรมการชุมชนและประชาคมตาบลเวียงพาง
คาสัญจร ครั้งที่ 9/2556 ณ ศาลาอเนกประสงค์
หมู่ที่ 8 บ้านเหมือดสันติสุข ต.เวียงพางคา โดย
มีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งจากหน่วยงา นราชการ
ประชาชน กลุ่มองค์กรต่างๆ เข้าร่วมประชุมเพื่อ
ปรึกษาหารือและร่วมกัน

ประช ุมสภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา
 เมื่อวั นศุกร์ 14 มิถุนายน 2556 ทต.เวียงพางคา ได้ดาเนินการ
ประชุมสภาเทศบาลตาบลเวียงพางคา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2
ประจาปี 2556 ณ ห้องประชุมหนองแหวน สานักงานเทศบาลตาบล
เวียงพางคา เพื่อร่วมกันพิจารณาในเรื่องเร่งด่วนสาคัญในอานาจหน้าที่
ของเทศบาลอันเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลและประชาชน ในการนี้ได้มี
การถ่ายทอดการประชุมผ่านคลื่นวิทยุชุมชน 103.75 เมกกะเฮิร์ต ให้
ประชาชนและผู้ที่สนใจได้รับฟังโดยทั่วกัน

พิธีบวงสรวงเจ้าแม่บวั เขียว

ประช ุมถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนร ้ ู
เรือ่ ง การพัฒนาเมืองสกู่ ารเติบโตสีเขียวอย่างยัง่ ยืนฯ

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เดือน มิถุนายน 2556 ได้มีโอกาสต้อนรับคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาเมืองสู่การเติบโตสีเขียวอย่างยั่งยืนภายใต้โครงการ
 เมื่อ วันที่ 17 มิถุนายน 2556 เทศบาลตาบลเวียงพางคา ร่วมกับสภา ขับเคลื่อนการเติบโตสีเขียวของเมือง และทาการจัดเก็บข้อมูลตามหมู่บ้าน ได้แก่
วัฒนธรรมเทศบาลตาบลเวียงพางคา และประชาชนตาบลเวียงพางคา ร่วมพิธีปูุจา ศูนย์เยาวชน บ้านดอยงาม หมู่ที่ 2 , ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านปุาเหมือดสุข
ไหว้สา บวงสรวงเจ้าแม่บัวเขียวและสืบชะตาหลวงหนองแหวน ณ ศาลเจ้าแม่ สาราญ (ศสมช.) บ้านปุาเหมือดสุขสาราญ หมู่ที่ 9 , ศูนย์ปฏิบัติการเอาชนะยาเสพ
บัวเขียว บริเวณสวนสาธารณะหนองแหวน
ติดตาบลเวียงพางคา บ้านปุาเหมือดรุ่งเจริญ หมู่ที่ 5

[

โครงการอบรมการจัดดอกไม้สด
 เมื่อ วันที่ 21-24 มิ.ย.56
งานพัฒนาชุมชน เทศบาล
ตาบลเวียงพางคา
ได้จัด
กิจกรรมโครงการฝึกอบรม
กลุ่มพัฒนาสตรีตาบลเวียง
พางคา(การจัดดอกไม้สด)
ประจาปีงบประมาณ 2556
โดยบูรณาการร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ
แม่สายวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้วิธีการจัดดอกไม้ขั้นพื้นฐาน ,
ให้ผู้เรียนได้รู้จักวิธีการออกแบบการจัดดอกไม้ให้เหมาะสมกับงานต่างๆและให้
โอกาสแก่ผู้ที่มีรายได้น้อยเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเป็นอาชีพอิสระต่อไป

พัฒนาฝึกอบรมผูป้ ระกาศข่าวประจาหมู่บา้ น
o

 ในวันที่ 26 มิถุนายน
2556 งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ เทศบาลตาบล
เวียงพางคา ได้จัดโครงการ
พัฒนาระบบงาน
ประชาสัมพันธ์การสื่อสาร
หอกระจายข่าว ฝึกอบรมผู้
ประกาศข่าวประจาหมู่บ้า นแก่ผู้ประกาศข่าวประจาของแต่ละหมู่บ้านของตาบล
เวียงพางคา ณ ห้องประชุมหนองแหวน เทศบาลตาบลเวียงพางคา ซึ่งได้รับความรู้
และความสนุกสนานในการอบรมครั้งนี้จากวิทยากรคุณพันธวัช ภูผาพัธกานร์ จาก
มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง

โครงการส่งเสริมการผลิตพืชปลอดภัยฯ

รณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด
o
 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน
2556 เทศบาลตาบลเวียง
พางคา ได้เข้าร่วมกิจกรรม
การเดินรณรงค์เนื่องในวัน
ยาเสพติดสากล 26
มิถุนายน 2556 โดย
เดินขบวนร่วมกับมวลชน
เริ่มตั้งแต่บริเวณหน้า สภ.แม่สาย ถึงหน้าที่ว่าการ อ.แม่สาย

 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน
2556 ทต.เวียงพางคา ได้จัด
โครงการส่งเสริมการผลิตพืช
ปลอดภัยและได้มาตรฐาน
(เพาะเห็ดฟาง) และ
โครงการส่งเสริมการลดใช้
สารเคมีในการเกษตร
(ผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเศษพืชและขยะเปียกในครัวเรือน) ประจาปี 2556
ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านปุาเหมือดสุขสาราญ หมู่ 9

[

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันเปลี่ยนแปลงการปกครองไทย
 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน
2556 ทต.เวียงพางคา ได้จัด
กิจกรรม “สัปดาห์วันต่อต้าน
ยาเสพติดและวันเปลี่ยนแปลง
การปกครองไทย ” ประจาปี
2556 ให้แก่เด็กนักเรียน
เยาวชน โรงเรียน บ้านปุาเหมือด โรงเรียน เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ และ ศูนย์
กศน.ต.เวียงพางคา โดยมีการจัดกิจกรรมการประกวดการเขีย นเรียงความ ในหัวข้อ
การเปลี่ยนแปลงการปกครองไทย และกิจกรรมประกวดวาดภาพ ภายใต้หัวข้อ
"เยาวชนคนเวียงพางคา ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด"

กิจกรรมงาน พอ.สว. ประจาปี 2556
 เมื่อวันที่ 4 ก.ค.56 เทศบาลตาบลเวียงพางคา ได้ ร่วมกับ มูลนิธิ พอ.สว.
จัดกิจกรรมงาน พอ.สว. ประจาปี 2556 เพื่อสืบสานปณิธานสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี ในการช่วยเหลือประชาชนในถิ่นทุรกันดารห่างไกลการคมนาคม
ไม่สะดวก เพื่อให้การช่วยเหลือในด้านการรักษาพยา บาลปูองกันโรค ส่งเสริมและ
ฟื้นฟูสุขภาพอนามัย ณ โรงเรียน เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 5 หมู่ 6 บ้านผาหมี ตาบล
เวียงพางคา ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูต สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี โดยนาย พิพัฒน์ เอกภาพันธ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้

ประช ุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี
o

 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน
2556 งานแผนและ
งบประมาณ
เทศบาลตาบลเวียงพางคา
ได้จัดการประชุมพิจารณา
ร่างแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2557-2559) ณ ห้องประชุมหนองแหวน เทศบาลตาบล
เวียงพางคา

