เทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน

อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการกิจกรรมของเทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน
ประจาเดือน ตุลาคม 2565

เทศบาลต าบลเชี ย งเคี่ ย นจั ด
ประชุมสมัยวิสามัญ ประจาปี 2565 สมัย
ที่ 4 เมื่อวัน อัง คาร ที่ 11 ตุลาคม 2565
ณ ห้ องประชุมเทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน
นายบุญมี ใจอ้ าย นายกเทศมนตรี ตาบลเชียงเคี่ยน ร่วมด้ วย
คณะผู้บริ ห าร สมาชิ ก สภาเทศบาล พนัก งานเทศบาล อสม. และ
ชมรมผู้สงู อายุ ร่วมนาสิ่งของจากบ้ านบุญ ออกเยี่ยม ผู้ป่วยติดเตียง ผู้
พิ ก าร และผู้ย ากไร้ หมู่ที่ 2,4,5,7,9 และ 12 เมื่ อ วัน อัง คาร ที่ 11
ตุลาคม 2565
งานบริ การสาธารณสุขเทศบาลตาบล
เชี ย งเคี่ ย น ออกพื น้ ที่ พ่ น หมอกควัน ป้ องกั น
ลูกน า้ ยุง ลาย ณ หมู่ที่ 4 บ้ านสันปูเลย ต าบล
เชียงเคี่ยน

นายสาคร อินทร์ ชน รองนายกเทศมนตรี ตาบลเชียงเคี่ยน
และ พนักงานเทศบาล เข้ าร่ วมพิธีวางพวงมาลา และกล่าวน้ อม
ร าลึก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุณ เบื อ้ งหน้ า พระบรมฉายาลัก ษณ์
พระบาทสมเด็ จ พระบรมชนกาธิ เ บศร มหาภู มิ พ ลอดุล ยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม
2565 ณ หอประชุมที่วา่ การอาเภอเทิง

นายบุญมี ใจอ้ าย นายกเทศมนตรี ตาบล
เชี ย งเคี่ ย นและคณะผู้บ ริ ห าร สมาชิ ก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่ วมกัน
ตัดหญ้ าและกิ่งไม้ สองข้ างทางถนนเส้ น
บ้ านก๊ อ-ป่ ากุ๊ก เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 20
ตุลาคม 2565

เทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน นาโดยคณะผู้บริหาร ร่วมด้ วยผู้นาชุมชน อสม.
และพนักงานเทศบาล เข้ าร่ วมกิจกรรมโครงการ"บริ หารจัดการขยะโดยชุมชน"
ประจาปี งบประมาณ 2566 ตามนโยบายกระทรวงหมาดไทยในการดาเนินการ
ด้ านการขับเคลื่ อนโครงการถัง ขยะเปี ยก ลดโลกร้ อน ลดก๊ าซเรื อนกระจก ใน
ตาบลเชียงเคี่ยน เมื่อวันที่ 25-27 ตุลาคม 2565
นายสนัน่ เชื ้อเมืองพาน รองนายกเทศมนตรี ตาบลเชียง
เคี่ยนและพนักงานเทศบาล เข้ าร่ วมกิจกรรมน้ อมราลึกเนื่องใน
วันคล้ ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั
เมื่ อ วันอาทิต ย์ ที่ 23 ตุล าคม 2565 ณ หอประชุม อาเภอเทิ ง
จังหวัดเชียงราย

กองคลัง เทศบาลต าบลเชี ย งเคี่ ย น
ออกพื น้ ที่ส ารวจภาษี ที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้ าง
หมู่ 6 บ้ านโป่ งช้ าง และ หมู่ 8 บ้ านภูเขาแก้ ว
ตาบลเชียงเคี่ยน เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565

กองช่างเทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน ออกพื ้นที่ตดั กิ่งไม้ และตังเสาไฟฟ
้
้ า ณ หมูท่ ี่ 2 บ้ านสันชุม วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565

ออกพื ้นที่ตดิ ตังไฟฟ
้ ้ าสาธารณะ หมูท่ ี่ 6 บ้ านโป่ งช้ าง วันจันทร์ ที่ 17 ตุลาคม 2565
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