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เฟสบุ๊ค : เทศบาลต าบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : Saraban_05571303@dla.co.th
เว็บไซต์ : www.thakhamwiangkaen.go.th

จดหมายข่าว ประจ าเดือนเมษายน 2565

โทร : 053-160381
โทรสาร : 053160382

วันพุธ ท่ี 6 เมษายน 2565 เวลา 08.00 น. ณ ท่ีว่าการอ าเภอเวียงแก่น นายธนพงษ์ เจริญทรัพย์อนันต์ 
นายกเทศมนตรีต าบลท่าข้าม ข้าราชการและพนักงานเทศบาลต าบลท่าข้าม ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวาย
ราชสักการะ เนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันท่ีระลึกมหาจักรีบรม
ราชวงศ์” ประจ าปี 2565

โดยมีนายอุดม ปกป้องบวรกุล นายอ าเภอเวียงแก่น เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่ม
ดอกไม้) จุดธูปเทียน เครื่องทองน้อย และน ากล่าวค าถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน“วันจักรี”    
ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และมหาจักรีบรมราชวงศ์   
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในอ าเภอเวียงแก่น ร่วมพิธี



เฟสบุ๊ค : เทศบาลต าบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : Saraban_05571303@dla.co.th
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วันอังคารท่ี 12 เมษายน 2565 นายกเทศมนตรีต าบลท่าข้าม มอบหมายให้ งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าท่ีเทศบาลต าบลท่าข้าม และอปพร.ต าบลท่าข้าม ร่วมกันน าธงแดงปักตามโค้ง
อันตราย  ในเขตเทศบาลต าบลท่าข้าม เพ่ือลดความเส่ียงในการเกิดอุบัติเหตุ ในช่วงสงกรานต์

วันอังคารท่ี 12 เมษายน 2565 นายธนพงษ์ เจริญทรัพย์อนันต์ นายกเทศมนตรีต าบลท่าข้าม  
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต าบลท่าข้าม และอปพร.ต าบลท่าข้าม  ร่วมกันเปิดโครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี 2565 ระหว่างวันท่ี 11 - 17 เมษายน 
2565 ณ จุดบริการประชาชน หน้าส านักงานเทศบาลต าบลท่าข้าม เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน และอ านวย
ความสะดวกในการสัญจรแก่ประชาชน
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วันอังคาร ท่ี 12 เมษายน 2565 นายธนพงษ์ เจริญทรัพย์อนันต์ นายกเทศมนตรีต าบลท่าข้าม 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต าบลท่าข้ามและชาวบ้านบ้านท่าข้าม หมู่ 1 ร่วมกันสร้างฝ่าย
ชะลอน  าแม่น  างาว ช่วยเก็บกักน  าและเพื่อป้องกันภัยแล้ง ณ บ้านท่าข้าม หมู่ 1 ต าบลท่าข้าม

วันจันทร์ ท่ี 11 เมษายน 2565 งานพัฒนาชุมชนฯและ
งานกองช่าง เทศบาลต าบลท่าข้าม ออกส ารวจพื นที่  เพื่อท า
ประมาณการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ บ้านห้วยแล้ง หมู่ 2 ต าบล    
ท่าข้าม เพื่อท าการปรับปรุงซ่อมแซมเป็นล าดับต่อไป
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วันอังคาร ท่ี 12 เมษายน 2565 นายธนพงษ์ เจริญทรัพย์อนันต์ นายกเทศมนตรีต าบลท่าข้าม 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต าบลท่าข้ามและชาวบ้านบ้านท่าข้าม หมู่ 1 ร่วมกันสร้างฝ่าย
ชะลอน  าแม่น  างาว เพื่อช่วยกักเก็บน  าและเพ่ือป้องกันภัยแล้ง ณ บ้านท่าข้าม หมู่ 1 ต าบลท่าข้าม

วันจันทร์ ท่ี 11 เมษายน 2565 งานพัฒนาชุมชนฯและ
งานกองช่าง เทศบาลต าบลท่าข้าม ออกส ารวจพื นที่  เพื่อท า
ประมาณการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ บ้านห้วยแล้ง หมู่ 2 ต าบล    
ท่าข้าม เพื่อท าการปรับปรุงซ่อมแซมเป็นล าดับต่อไป
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นายธนพงษ์ เ จ ริญทรัพย์ อนั นต์ 
นายกเทศมนตรีต าบลท่าข้าม มอบหมายให้ งาน
สาธารณสุข ส านักปลัดเทศบาล ลงพื นท่ีตรวจ
ตลาดนัดบ้านโล้ะ ในทุกวันพฤหัสบดีและวัน
อาทิตย์  ประจ า เดือนเมษายน 2565 ตาม
มาตรการป้องกันโรค โควิด-19 ณ ลานตลาดนัด
บ้านโล๊ะ หมู่ 3 ต าบลท่าข้าม อ าเภอเวียงแก่น

วันอังคารท่ี 12 เมษายน 2565 นายธนพงษ์ เจริญทรัพย์อนันต์ นายกเทศมนตรีต าบลท่าข้าม
มอบหมายให้ งานพัฒนาชุมชน ส านักปลัด ออกแจกเบี ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเรื อรัง           
(ช่วงสถานการณ์โควิด-19) ประจ าเดือน เมษายน 2565 ตามจุดนัดหมายแต่ละหมู่บ้าน ในเขตเทศบาล
ต าบลท่าข้าม เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายเชื อโควิด-19

ทั งนี ได้ เน้นย  าผู้ ท่ีมารับเบี ยยังชีพให้สวมหน้ากากอนามัย และรักษาระยะหว่างระหว่างกัน         
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื อไวรัสโคโรน่า 2019

งานเกษตร เทศบาลต าบลท่าข้าม ด าเนิน
กิจกรรมท าปุ๋ยหมักในวงตาข่าย เพื่อเป็นการส่งเสริม
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมตาม
แนวนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย โดยให้
ประชาชน/เกษตรกรลดการเผาในท่ีโล่งทุกชนิดส่ง
ผลลัพธ์คือเปลี่ยนใบไม้ หญ้าแห้ง ฟางข้าวเป็นปุ๋ย
หมักในชุมชนต่อไป
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วันพุธ ท่ี 20 เมษายน 2565 คณะผู้บริหารเทศบาลต าบล  
ท่าข้าม น าโดย นายธนพงษ์ เจริญทรัพย์อนันต์ นายกเทศมนตรีต าบล
ท่าข้าม พร้อมด้วยเจ้าที่เทศบาลและผู้น าหมู่บ้านในเขตพื นที่ต าบล   
ท่าข้าม เข้าแนะน าผู้ประกอบการ ตามมาตการ Covid Free Setting 
(มาตรการปลอดภัยส าหรับองค์กร) ซึ่งเป็นการปรับมุมมองต่อการ
ระบาดของโควิดให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตร่วมกับการแพร่ระบาดได้ 
โดยมีแนวคิดในการฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างปลอดภัย ณ ลานท่าน  างาว 
บ้านขวากเหนือ หมู่ 5 ต าบลท่าข้าม อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

วันพุธ ท่ี 20 เมษายน 2565 นายธนพงษ์ เจริญทรัพย์อนันต์ นายกเทศมนตรีต าบลท่าข้าม 
มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัด เทศบาลต าบลท่าข้าม สมาชิกสภาฯ ร่วมกับ 
กรรมการหมู่บ้านห้วยเเล้งและชาวบ้าน หมู่ 2 บ้านห้วยเเล้ง ด าเนินกิจกรรม "ท าแนวป้องกันไฟป่า"       
ตามโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจ าปี 2565 ณ บ้านห้วยเเล้ง หมู่ 2 ต าบลท่าข้าม 
อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
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เมื่อวันท่ี 21 เมษายน 2565 นายธนพงษ์ เจริญทรัพย์อนันต์ นายกเทศมนตรีต าบลท่าข้าม 
หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลต าบลท่าข้าม ร่วมพิธีสรงน  าพระพุทธรูป พระสงฆ์ สรงน  า
อนุสาวรีย์เจ้าหลวงเวียงแก่น และรดน  าด าหัวนายอ าเภอเวียงแก่น ประจ าปี พ.ศ.2565 ณ ลานอนุสาวรีย์
เจ้าหลวงเวียงแก่น ท่ีว่าการอ าเภอเวียงแก่น ซึ่งเป็นประเพณีท่ีปฏิบัติสืบเนื่องกันมาทุกปี อันเป็นการธ ารงไว้
ซึ่งขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของประชาชนอ าเภอเวียงแก่น
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วันอาทิตย์ ท่ี 24 เมษายน 2565 นายธนพงษ์ เจริญทรัพย์อนันต์ นายกเทศมนตรีต าบลท่าข้าม 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกภาเทศบาลท่าข้ามและข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง ด าเนินการจัดงาน   
“วันเทศบาล” ประจ าปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้พนักงานเทศบาล ได้ตระหนักและร าลึกถึง
บทบาทหน้าท่ีและความส าคัญของหน่วยงานท่ีมีต่อประชาชน, เพื่อให้ คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ได้ตระหนักเห็น ถึง ความส าคัญของการปกครองท้องถิ่น โดยเฉพาะการปกครอง
ท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล ตลอดจนให้บุคลากรต่างๆได้มองเห็นความส าคัญ ของการบริการ และการอ านวย
ความสะดวก สร้างความเป็นธรรม ความเสมอภาค ให้กับประชาชนท่ีมาใช้บริการของเทศบาล , เพื่อเป็น
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานของเทศบาลให้ประชาชนท่ัวไปได้รับทราบ, เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีใน
หมู่คณะของพนักงานเทศบาล และได้จัดพิธีรดน  าขอพรจากผู้สูงอายุ /ผู้ที่ เคารพนับถือ ,กิจกรรม 
Big cleaning day ร่วมด้วยช่วยกัน ท าความสะอาดส านักงานและกิจกรรมปลูกต้นทองอุไร บริเวณ อาคาร
ศูนย์วัฒนธรรม ณ ส านักงานเทศบาลต าบลท่าข้าม



เฟสบุ๊ค : เทศบาลต าบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : Saraban_05571303@dla.co.th
เว็บไซต์ : www.thakhamwiangkaen.go.th

จดหมายข่าว ประจ าเดือนเมษายน 2565

โทร : 053-160381
โทรสาร : 053160382

วันอังคาร ท่ี 26 เมษายน 2565 นายธนพงษ์ เจริญทรัพย์อนันต์ นายกเทศมนตรีต าบลท่าข้าม 
และเจ้าหน้าท่ีเทศบาลต าบลท่าข้าม ร่วมประชุมและลงพื นท่ีตรวจความพร้อม ในการ ต้อนรับคณะสมาชิก
วุฒิสภาตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในวันอังคาร ท่ี 3 พฤษภาคม 2565 ณ ฝายหลวง  
บ้านขวากใต้   หมู่ 4 ต าบลท่าข้าม โดยมี นายอุดม ปกป้องบวรกุล นายอ าเภอเวียงแก่น เป็นผู้ก ากับดูแล
ให้ค าแนะน าในครั งนี 

วันอังคาร ท่ี 26 เมษายน 2565 นายธนพงษ์ เจริญทรัพย์อนันต์ นายกเทศมนตรีต าบลท่าข้าม 
ร่วมกับ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมแสดงออกเชิง
สัญลักษณ์เพื่อแสดงถึง เจตนาจ านงสุจริตในการบริหารงานและแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันต่อต้านการทุจริต 
(Zero Tolerance) ประจ าปี 2565


