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วันอังคาร ที่  5 กรกฎาคม 2565 เทศบาลต าบลท่าข้าม น าโดยนายธนพงษ์ เจริญทรัพย์อนันต์ 
นายกเทศมนตรีต าบลท่าข้าม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาลต าบลท่าข้าม 
จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจ าปี 2565 ตาม “โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมวันเข้าพรรษา ประจ าปี 
2565” โดยมีโรงเรียนบ้านโล๊ะวังผา โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลท่าข้าม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าข้ามและ
ประชาชนบ้านโล๊ะ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้ งนี้  ณ วัดบ้าน โล๊ะ หมู่ที่  3 ต าบลท่าข้าม อ าเภอเวียงแก่น            
จังหวัดเชียงราย
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เทศบาลต าบลท่าข้าม น าโดยนายธนพงษ์ เจริญทรัพย์อนันต์ นายกเทศมนตรีต าบลท่าข้าม และนายวรพล สุขถาวรกิจ 
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญงาน เข้าร่วมเวที “สานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน” 
การรวมตัวของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ทั่วประเทศ เพ่ือสานพลังเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีคิด วิธีปฏิบัติ และการเรียนรู้ที่อยู่บนพื้นฐานการสานพลังทุนทางสังคมของท้องถิ่นในการจัดการตนเอง
สู่ปฏิบัติการสุขภาวะชุมชน โดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) วันที่ 7-9 กรกฎาคม 2565       
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2565 เทศบาลต าบลท่าข้ามด าเนิน โครงการ
อบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพคนในชุมชน บ้านห้วยแล้ง หมู่  2 ต าบลท่าข้าม 
วัตถุประสงค์เ พ่ือให้ความรู้ด้านสุขภาพคนในชมชุน โดยมีนายด ารงค์ รินต๊ะ             
รองนายกเทศมนตรีต าบลท่าข้าม กล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้ ณ หอประชุมบ้าน   
ห้วยแล้ง หมู่ 2 ต าบลท่าข้าม อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
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วันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เทศบาลต าบลท่าข้าม ด าเนิน โครงการส่งเสริมสนับสนุนการท าเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปี 2565 โดยมีกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่อง การเพาะเห็ดโคนน้อย และการท า
น้ าหมักชีวภาพ (อเนกประสงค)์ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลท่าข้าม

งานจัดเก็บรายได้ เทศบาลต าบลท่าข้าม ออกหน่วยบริการ รับช าระภาษี ช าระค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ หมู่บ้าน
ในเขตต าบลท่าข้าม จ านวน 6 หมู่บ้าน และ 2 หมู่บ้านบริวาร ตาม "โครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ในพ้ืนที่ของ
เทศบาลต าบลท่าข้าม ประจ าปี 2565"
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วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลท่าข้าม โดยเทศบาลต าบลท่าข้าม ให้บรรยายให้ความรู้ตาม
โครงการลดละเลิกการใช้สารเคมี และการตรวจหาสารพิษ ในพ้ืนที่บ้านขวากใต้ หมู่ 4 ต าบลท่าข้าม อ าเภอเวียงแก่น 
จังหวัดเชียงราย

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เทศบาลต าบลท่าข้าม ร่วมกับ โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลท่าข้าม จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่อง 
เศรษฐกิจพอเพียงและการขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการปักช าแบบควบแน่น โดยใช้วัสดุเหลือใช้ แก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ
ต าบลท่าข้าม โดยวิทยากร จากโครงการหลวงห้วยแล้งและส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยต าบลท่าข้าม (กศน.) ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านท่าข้าม หมู่ 1 ต าบลท่าข้าม อ าเภอเวียงแก่น จังหวัด
เชียงราย

วันศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต าบล
ท่าข้าม น ารถตักหน้าขุดหลังตักกรวดปนทรายถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร ตามค าร้อง
ของบ้านห้วยแล้ง หมู่ 2 ต าบลท่าข้าม อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
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วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เทศบาลต าบลท่าข้าม น าโดยนายธนพงษ์ เจริญทรัพย์อนันต์ นายกเทศมนตรีต าบลท่าข้าม 
พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาลต าบลท่าข้าม ด าเนินกิจกรรมจิตอาสา "ปล่อยปลาสู่
แหล่งน้ าธรรมชาติ" เพ่ือร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28
กรกฎาคม 2565 ณ ฝายหลวง (ป่าชุมชน) บ้านขวากใต้ หมู่ 4 ต าบลท่าข้าม อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
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วันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม 2565 เทศบาลต าบลท่าข้าม น าโดยนายธนพงษ์ เจริญทรัพย์อนันต์ นายกเทศมนตรีต าบล 
ท่าข้าม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมพิธีท าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล 
(ภาคเช้า) และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล (ภาคเย็น) เนื่องในโอกาส    
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว         
28 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอเวียงแก่น อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย


