เทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน

อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการกิจกรรมของเทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน
ประจาเดือน สิงหาคม 2565

เทศบาลตาบลเชียงเคี่ยนได้ จดั โครงการฝึ กอบรมปฏิบตั กิ าร 5 ส. นาโดยนายบุญมี ใจอ้ ายนายกเทศมนตรี
ตาบลเชียงเคี่ยน ร่วมด้ วยคณะผู้บริ หาร พนักงานเทศบาล รพสต.เข้ าร่วมกิจกรรมเพื่อให้ บุคลากรมีความรู้ความ
เข้ าใจเกี่ ยวกับกิจ กรรม 5 ส.เสริ ม สร้ างบุคลากรให้ มีจิ ตสานึก มี ทัศนคติที่ดีและมีระเบียบวินัยในการทางาน
พัฒนาหน่วยงานเป็ นสถานที่ทางานน่าอยู่ โดยนากิจกรรม 5 ส.เข้ าพัฒนา เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ณ ห้ อง
ประชุมเทศบาล
นายสนั่ น เชื อ้ เมื อ งพาน รอง
นายกเทศมนตรี ต าบลเชี ย งเคี่ ย นและ
เจ้ าหน้ าที่เทศบาล เข้ าร่วมพิธีถวายพาน
พุม่ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม
2565 เมื่อวันศุกร์ ที 12 สิงหาคม 2565
ณ หอประชุมที่วา่ การอาเภอเทิง
น าโดยนายบุญ มี ใจอ้ า ย นายกเทศมนตรี
ต าบลเชี ย งเคี่ ย น คณะผู้บ ริ ห าร สมาชิ ก สภา
เทศบาล และพนัก งานเจ้ า หน้ า ที่ ร่ ว มกัน ตัด
หญ้ าและตัดแต่งกิ่งไม้ สองข้ างทางถนนเส้ นบ้ าน
ก๊ อ-ป่ ากุ๊ก เมื่อวันจันทร์ ที่ 15 สิงหาคม 2565

งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยตาบลเชียงเคี่ยนได้ จดั กิจกรรมโครงการฝึ กอบรมทบทวนความรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ อปพร. และอาสาสมัครภัยพิบตั ิ โดยวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้ างศักยภาพและเพิ่มความรู้ด้านการจัดการสา
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ยเบื ้องต้ นให้ บคุ ลากรของเทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน ให้ สามารถรับมือสาธารณะภัยได้ อย่างถูกวิธี และลดอั
เสี่ยงให้ กบั สถานที่ราชการและชุมชน เมื่อวันพุธ ที่ 17 สิงหาคม 2565 ณ ห้ องประชุมเทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน

เทศบาลต าบลเชี ย งเคี่ ย นจัด ประชุม
สภาสามัญประจาปี พ.ศ.2565 สมัยที่ 3 ครัง้ ที่
2 ณ ห้ องประชุม สภาเทศบาล เมื่อวัน จันทร์ ที่
22 สิงหาคม 2565

เทศบาลตาบลเชียงเคี่ยนนาโดยนายบุญมี ใจอ้ าย นายกเทศมนตรี ตาบลเชียงเคี่ยน ร่ วมด้ วย
คณะผู้บริ หาร คณะกรรมการประปาหมู่บ้าน พนักงานเจ้ าหน้ าที่ เข้ าร่ วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการประปาหมู่บ้านตาบลเชียงเคี่ยน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อเป็ นการปรับปรุ ง
ระบบน ้าประปา พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการประปาหมู่บ้าน ให้ สามารถบรรลุเป้าหมายในการบริ หาร
จัดการผลิตน ้าประปา ประชาชนผู้ใช้ น ้ามีน ้าสะอาดใช้ อุปโภคได้ อย่างทั่วถึง เมื่อวันพุธ ที่ 10 สิงหาคม
2565 ณ ห้ องประชุมเทศบาล

กองช่างเทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน ออกพื ้นที่ซอ่ มแซม
ระบบไฟฟ้าสาธารณะ หมูท่ ี่ 1,8,10, ทังสิ
้ ้นจานวน 6 จุด
เมื่อวันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม 2565
ออกพื ้นที่ซอ่ มแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมูท่ ี่
3,4,6,7,8 และ 9 จานวนทังสิ
้ ้น 10 จุด
วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565

ออกพื ้นที่เดินระบบเสียงตามสายใหม่ หมูท่ ี่ 5
วันพุธ ที่ 31 สิงหาคม 2565 บ้ านสารภี
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เทศบาลตาบลเชียงเคี่ยนได้ จดั โครงการธรรมสัญจร ส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมผู้สงู อายุ ให้ กบั นักเรี ยนผู้สงู อายุในตาบลเชียง
เคี่ยน ณ วัดพระธาตุผางาม อาเภอ เชียงแสน และวัดมงคลธรรม
กายาราม อาเภอแม่สาย เพื่อส่งเสริมให้ นกั เรี ยนผู้สงู อายุและ
บุคลากรของเทศบาลมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมมีความรู้ความเข้ าใจใน
หลักธรรมทางศาสนา สามารถปฏิบตั ติ นเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่
ลูกหลาน และดารงตนในชีวิตประจาวันได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพและมี
ความสุข เมื่อวันศุกร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2565

เทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน ร่ วมกับกองทุนประกันสุขภาพระดับท้ องถิ่น จัดโครงการส่งเสริ ม
สุขภาพช่องปากในผู้สงู อายุตาบลเชียงเคี่ยน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ผ้ สู ูงอายุมีความรู้ เรื่ องโรคใน
ช่องปากและการดูแลสุขภาพช่องปาก ฝึ กทักษะการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุด้วยตนเอง
อย่างถูกต้ อง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2565 ณ ห้ องประชุมเทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน
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