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วันอังคาร ที่ 2 สิงหาคม 2565 ส านักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลท่าข้าม ประจ าปีงบประมาณ 2565 เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนระบบงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
ลดความเหลื่อมล  าด้านความเป็นธรรมทางสังคม สร้างความสมานฉันท์ของประชาชนและการน านโยบายไปปฏิบัติใน
ระดับพื นที่อย่างแท้จริง โดยเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงความยุติธรรม โดยมีประธานและคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
ต าบลท่าข้าม เข้าร่วมในครั งนี ด้วย ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลท่าข้าม

วันพุธ ที่  3 สิ งหาคม 2565 งานพัฒนาชุมชน 
เทศบาลต าบลท่าข้าม ด าเนินการมอบวัสดุมุงหลังคา
ซ่อมแซมบ้านผู้พิการ นายเก่งศักดิ์ แซ่ลี บ้านห้วยติ ว 
หมู่  5 ต าบลท่าข้าม อ าเภอเวียงแก่น จั งหวัด
เชียงราย

วันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม 2565 สภาเทศบาลต าบลท่าข้าม 
น าโดยนายสันติ วงศ์บุญชัยเลิศ ประธานสภาเทศบาลต าบล
ท่าข้าม พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าข้าม และ
คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลต าบลท่าข้าม 
จัดการประชุมประจ าเดือน ประจ าเดือนสิงหาคม 2565
ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลท่าข้าม
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วันพุธ ที่ 3 สิงหาคม 2565 เทศบาลต าบลท่าข้าม ด าเนินโครงการบริหารกล้ามเนื อและป้องกันสมองเสื่อม ประจ าปี
งบประมาณ 2565 โดยนายกเทศมนตรีต าบลท่าข้าม นายธนพงษ์ เจริญทรัพย์อนันต์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้สูงอายุทราบถึงแนวทางในการดูแลสุขภาพตนเองเพ่ือป้องกันการเกิดโรคสมองเสื่อม และเป็นการ
สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ นกับผู้สูงอายุ ท าให้ผู้สูงอายุได้ท ากิจกรรมร่วมกัน ณ โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลท่าข้าม

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม จ่าเอกสุรชาติ แสงงาม หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลต าบล
ท่าข้าม และเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลท่าข้าม เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมงาน kick off เปิดตลาดส้มโอเวียงแก่น ผ่านระบบ 
Online ปล่อยขบวนผลผลิตกระจายส้มโอสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศ โดยนายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดในครั งนี  และร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการหัวข้อ "การพัฒนาการผลิตและการตลาด ส้มโอ
เวียงแก่นอย่างยั่งยืน" หน่วยงานที่เข้าร่วมเสวนา ประกอบด้วย พาณิชย์จังหวัด ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร กรมวิชาการเกษตร เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอ และผู้แทนผู้รวบรวมผลผลิต (ล้ง) ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอ  
เวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
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งานจัดเก็บรายได้ เทศบาลต าบลท่าข้าม ออกหน่วยบริการ รับช าระภาษี ช าระค่าธรรมเนียมและ
ใบอนุญาตต่างๆ หมู่บ้านในเขตต าบลท่าข้าม ตาม "โครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ในพื นที่ของ
เทศบาลต าบลท่าข้าม ประจ าปี 2565”

วันอังคาร ที่  9 สิงหาคม 2565 งานสาธารณสุข
เทศบาลต าบลท่าข้าม ร่วมกับปกครองเวียงแก่น ลง
พื นที่ตรวจสถานประกอบการ ตามมาตรการป้องกัน
อัคคีภัยในสถานประกอบการกิจการ ในพื นที่บ้าน
ขวากใต้ หมู่ 4 และขวากเหนือ หมู่ 5 ต าบลท่าข้าม 
อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่เทศบาล
ต าบลท่าข้าม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาท าความสะอาดคลอง
สาธารณะเพ่ือร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและ
ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 
12 สิงหาคม 2565 ณ วัดบ้านโล๊ะ หมู่ 3 ต าบลท่าข้าม 
อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย



อ ำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงรำย

Facebook : เทศบาลต าบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย    เว็บไซต์ : www.thakhamwiangkaen.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : Saraban_05571303@dla.co.th   โทร : 053-160381 โทรสาร : 053-160382

หน้า 4
ประจ ำเดือน สิงหำคม 2565

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เทสบาลต าบลท่าข้าม ด าเนิน "โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น (พืชสมุนไพร)" ณ ศูนย์ผู้น าจิตอาสาพัฒนาชุมชน (แปลง
โคก หนอง นา ของ นางสาวกันต์สินี แสงงาม) หมู่ที่ 1 ต าบลท่าข้าม อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เทศบาลต าบลท่าข้าม เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม พิธีท าบุญตักบาตรและพิธี
จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งอ าเภอเวียงแก่นได้จัดขึ น โดยมี นายก่ิงเพชร พันธ์ประยูร ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.ช านาญการ
พิเศษ) รักษาราชการแทนนายอ าเภอเวียงแก่น เป็นประธานในพิธี โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ 
เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติครั งนี โดยพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอเวียงแก่น

วันที่ 12-17 สิงหาคม 2565 งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลท่าข้าม ลง
พื นที่ส ารวจจากเหตุอุทกภัยและด าเนินการ
ช่วยเหลือประชาชน ในพื นที่ต าบลท่าข้าม 
เนื่องจากวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา มี
ฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานในหลายพื นที่ ท า
ให้ประชาชนในพื นที่ได้รับความเดือดร้อนจาก
ประสบเหตุอุทกภัยดังกล่าว
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วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เทศบาลต าบลท่าข้ามด าเนิน “โครงการอบรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน
ของหมู่บ้านให้ถูกสุขลักษณะ ประจ าปี 2565” โดยมีนายธนพงษ์ เจริญทรัพย์อนันต์ นายกเทศมนตรี
ต าบลท่าข้าม เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลต าบลท่า
ข้าม เข้าร่วมในครั งนี  ณ หอประชุมบ้านวังผา หมู่ 6 ต าบลท่าข้าม อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2565 เทศบาลต าบลท่าข้าม จัดประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าข้าม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั งที่ 2 
ประจ าปี 2565 โดยนายสันติ วงศ์บุญชัยเลิศ ประธานสภาเทศบาลฯ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาล
ต าบลท่าข้าม โดยมีคณะผู้บริหาร น าโดยนายธนพงษ์ เจริญทรัพย์อนันต์ นายกเทศมนตรีต าบลท่าข้าม พร้อมด้วยหัวหน้า
ส่วนราชการ พนักงานที่เก่ียวข้องเข้าร่วมการประชุมในครั งนี 

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เทศบาลต าบลท่าข้าม ด าเนิน "โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ส าหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลต าบลท่าข้าม ประจ าปี พ.ศ.2565" โดย นายธนพงษ์ เจริญทรัพย์อนันต์ 
นายกเทศมนตรีต าบลท่าข้าม เป็นประธานในพิธี โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์เฉิด เมืองแก้ว หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
โรงพยาบาลแม่สรวย เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมในครั งนี  ณ อาคารศูนย์วัฒนธรรม ส านักงานเทศบาลต าบลท่าข้าม อ าเภอ
เวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
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วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เทศบาลต าบลท่าข้ามด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ การท าเสวียนไม้ไผ่รักษ์โลก การปลูกต้นไม้ (ต้น
ยางนา, ต้นมะเกี๋ยง) การติดป้ายชื่อพรรณไม้ และการอบรมให้ความรู้ โดยปราชญ์ชาวบ้านด้านสมุนไพร ผู้เข้ารับการอบรม
ครั งนี  นักเรียนโรงเรียนขุนขวากพิทยา จ านวน 25 คน ณ ดงชาวบ้านบ้านขวากเหนือ หมู่ 5 ต าบลท่าข้าม อ าเภอเวียงแก่น 
จังหวัดเชียงราย

วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2565 เทศบาลต าบลท่าข้าม จัดประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าข้าม สมัยสามัญ 
สมัยที่ 3 ครั งที่ 3 ประจ าปี 2565 โดยนายสันติ วงศ์บุญชัยเลิศ ประธานสภาเทศบาลฯ เป็นประธานใน
การประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลท่าข้าม โดยมีคณะผู้บริหาร น าโดยนายธนพงษ์ เจริญทรัพย์
อนันต์ นายกเทศมนตรีต าบลท่าข้าม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการ
ประชุมในครั งนี 


