
วันที่ 6 กรกฏาคม 2564 นายจ าเนยีร ปริมิตร รองนายกเทศมนตรีต าบลเวียงป่าเป้า ลงพื้นที่ให้ก าลังใจเจ้าหน้าที่
กองช่างและกองสาธารณสุขในการออกซ่อมแซมถนนสะพานห้วยเวียง ม.10 ชุมชนศรีเวียงทอง ต าบลเวียง 
อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชยีงราย



วันที่ 6 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.00 น. เทศบาลต าบลเวียงป่าเป้า มีการประชุมพนักงานประจ าเดือน
กรกฏาคม 2564 โดยมีนายเล็ก ขุนแหลม เป็นรองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในที่ประชุม ณ ใต้อาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาลต าบลเวียงป่าเป้า ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชยีงราย



วันที่ 6 กรกฏาคม 2564 เวลา 12.30 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการมีฝนตกหนัก ท าให้ท่อน้ าระบายน้ าไม่ทัน บริเวณชุมชนบ้านกู่ ม .6 ต.เวียง     
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชยีงราย



วันที่ 7 กรกฏาคม 2564 เจ้าหน้าที่กองช่าง และ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลเวียงป่าเป้า 
ด าเนินการซ่อมแซมพื้นผิวถนน ที่ช ารุด สึกกร่อน เพื่อป้องกันการอุบัติเหตุต่อผู้ใช้รถใช้ถนน โดยด าเนินการ
ซ่อมแซมพืน้ผิวการจราจรที่ช ารุดบริเวณถนนเทศบาล ซอย 20 (สี่แยกทางเข้าโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม) และ 
ถนนเทศบาล ซอย 1/1 (บริเวณหนา้โรงเรียนบ้านกู่)



วันที่ 7 กรกฏาคม 2564 เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลเวียงป่าเป้า ฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ด าเนนิการตัดตน้ไม้ บริเวณส านักงาน กศน.อ าเภอเวียงป่าเป้า เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชุมชน และประชาชนผู้
ที่สัญจรไปมา เนื่องจากเข้าสู่ช่วงฤดูฝน อาจท าให้มีลมพายุพัดกิ่งไม้หักกีดขวางทางสัญจรของประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลเวียงป่าเป้าได้



เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.00 น.  ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์เดช จิยะพงศ์   นายกเทศมนตรีต าบล     
เวียงป่าเป้า รว่มกิจกรรมถวายเทียนพรรษา อ าเภอเวียงป่าเป้า โดยมีนายวุฒิกร ค ามา นายอ าเภอเวียงป่าเป้า เป็น
ประธานในพิธี ณ ลานหนา้ที่วา่การอ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชยีงราย



วันที่ 23 กรกฏาคม 2564 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ได้ลงพื้นที่ให้ก าลังใจ เจ้าหน้าที่กองสาธารณะสุข
และสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลเวียงป่าเป้า ที่ได้ออกปฏิบัติงานฉีดพ่นหมอกควัน ก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ า
ยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ให้กับพืน้ที่ชุมชนทั้ง 6 ชุมชนในเขตรับผิดชอบเทศบาลต าบลเวียงป่าเป้า



วันที่ 21 กรกฏาคม 2564 เวลา 13.00 น. ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์เดช จิยะพงศ์ นายกเทศมนตรีต าบลเวียงป่าเป้า 
เป็นประธานในการประชุมคณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัวเทศบาลต าบลเวียงป่าเป้า ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลต าบเวียงป่าเป้า อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชยีงราย



วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์เดช จิยะพงศ์ นายกเทศมนตรีต าบลเวียงป่าเป้า 
พร้อมทีมผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้อ านวยการกอง พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาล
ต าบลเวียงป่าเป้า และพุทธศาสนิกชนในเขตเทศบาลต าบลเวียงป่าเป้า ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ณ วัดป่าแดง 
ต าบลเวียง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา 
ประจ าปี 2564 ที่ถือปฏิบัติกันมาเป็นประจ าทุกปี ตั้งแต่ครั้งโบราณกาล เพื่อเป็นการเชิดชูพระพุทธศาสนา 
ส่งเสริมประเพณีอันดงีามของท้องถิ่น รักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดงีามของชาวพุทธไม่ใหสู้ญหายไป



วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.30 น. ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์เดช จิยะพงศ์ นายกเทศมนตรีต าบลเวียงป่าเป้า 
พร้อมทีมผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้อ านวยการกอง พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาล
ต าบลเวียงป่าเป้า และพุทธศาสนิกชนในเขตเทศบาลต าบลเวียงป่าเป้า ร่วมกันถวายเทียนพรรษา                    
ณ วัดศรีสุพรรณ ต าบลเวียง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีเข้าพรรษาและ
วันอาสาฬหบูชา ประจ าปี 2564 ที่ถือปฏิบัติกันมาเป็นประจ าทุกปี ตั้งแต่ครั้งโบราณกาล เพื่อเป็นการเชิดชู
พระพุทธศาสนา ส่งเสริมประเพณีอันดงีามของท้องถิ่น รักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดงีามของชาวพุทธไม่ใหสู้ญหายไป



วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00 น. ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์เดช จิยะพงศ์ นายกเทศมนตรีต าบลเวียงป่าเป้า 
พร้อมทีมผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้อ านวยการกอง พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาล
ต าบลเวียงป่าเป้า และพุทธศาสนิกชนในเขตเทศบาลต าบลเวียงป่าเป้า รว่มกันถวายเทียนพรรษา ณ วัดศรีค าเวียง 
ต าบลเวียง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา 
ประจ าปี 2564 ที่ถือปฏิบัติกันมาเป็นประจ าทุกปี ตั้งแต่ครั้งโบราณกาล เพื่อเป็นการเชิดชูพระพุทธศาสนา 
ส่งเสริมประเพณีอันดงีามของท้องถิ่น รักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดงีามของชาวพุทธไม่ใหสู้ญหายไป



วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00 น. ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์เดช จิยะพงศ์ นายกเทศมนตรีต าบลเวียงป่าเป้า 
พร้อมทีมผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้อ านวยการกอง พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาล
ต าบลเวียงป่าเป้า และพุทธศาสนิกชนในเขตเทศบาลต าบลเวียงป่าเป้า ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ณ วัดป่าม่วง 
ต าบลเวียง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา 
ประจ าปี 2564 ที่ถือปฏิบัติกันมาเป็นประจ าทุกปี ตั้งแต่ครั้งโบราณกาล เพื่อเป็นการเชิดชูพระพุทธศาสนา 
ส่งเสริมประเพณีอันดงีามของท้องถิ่น รักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดงีามของชาวพุทธไม่ใหสู้ญหายไป



วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00 น. ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์เดช จิยะพงศ์ นายกเทศมนตรีต าบลเวียงป่าเป้า 
พร้อมทีมผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้อ านวยการกอง พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาล
ต าบลเวียงป่าเป้า และพุทธศาสนิกชนในเขตเทศบาลต าบลเวียงป่าเป้า ร่วมกันถวายเทียนพรรษา                    
ณ วัดศรีสุทธาวาส ต าบลเวียง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีเข้าพรรษา
และวันอาสาฬหบูชา ประจ าปี 2564 ที่ถือปฏิบัติกันมาเป็นประจ าทุกปี ตั้งแต่ครั้งโบราณกาล เพื่อเป็นการเชิดชู
พระพุทธศาสนา ส่งเสริมประเพณีอันดงีามของท้องถิ่น รักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดงีามของชาวพุทธไม่ใหสู้ญหายไป



วันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เทศบาลต าบลเวียงป่าเป้า ได้จัดกิจกรรมท าความสะอาดบริเวณส านักงานเทศบาล
ต าบลเวียงป่าเป้า และโรงเรียนเทศบาลต าบลเวียงป่าเป้า ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ ปกป้องเทิดทูน สถาบัน
พระมหากษัตรยิ์ และสถาบันหลักของชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเฉลิมพระชนมพรรษา 
69 พรรษา



วันที่ 30 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์เดช จิยะพงศ์ นายกเทศมนตรีต าบลเวียงป่าเป้า 
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเวียงป่าเป้า เรื่องพิจารณา
การช่วยเหลือประชาชนภายในเขตเทศบาลต าบลเวียงป่าเป้าที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) หรอื ผู้ที่กักตัว ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงป่าเป้า ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า 
จ.เชยีงราย


