
วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์เดช จิยะพงศ์ นายกเทศมนตรีต าบลเวียงป่าเป้า 
เป็นประธานในโครงการหนูน้อยมารยาทงาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส านักปลัด นักวิชาการศึกษา ได้
ร่วมมอบเกียรติบัตรให้กับน้องๆนักเรียนที่ได้รับรางวัลมารยาทดีเด่นในด้านต่างๆ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลเวียงป่าเป้า ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชยีงราย



วันท่ี 27 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายวุฒิกร ค ามา นายอ าเภอเวียงป่าเป้า ลงพื้นท่ี ชุมชนหัวเวียง ม.1 เพื่อมอบเงิน
และถุงยังชีพ จาก สมาคมคนตาบอดไทย ให้กับ นายแอ สังค าฝั้น ผู้พิการทางการมองเห็น ท่ีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเยยีวยาและบรรเทาความเดอืดร้อนท่ีได้รับผลกระทบจากวิดโควิด-19 โดยมีว่าท่ีร้อยตรี ณรงค์
เดช จิยะพงศ์ นายกเทศมนตรีต าบลเวียงป่าเป้า พร้อมด้วย ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน ม .1 และ
เจ้าหนา้ที่เทศบาลต าบลเวยีงป่าเป้า รว่มมอบถุงยังชีพ



วันท่ี 27 สงิหาคม 2564 เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงป่าเปา้ 
มีการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวยีงปา่เป้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครัง้ที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2564



วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่กองช่างและตาวิเศษ กองสาธารณสุข
ร่วมกันพัฒนาตัดแต่งกิ่งไม้ตามแนวถนน ซอย 33 บริเวณข้างวัดศรีสุทธาวาส เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์ในการมองเห็น 
ป้องกันอันตรายในการใชร้ถใช้ถนน และเพื่อความสะอาดเรียบร้อย



วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.  เทศบาลต าบลเวียงป่าเป้า ขอขอบพระคุณ ฝ่ายทันตกรรม 
โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า ที่ได้มาบริการตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในฟันน้ านมให้กับ
เด็กๆ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเวียงป่าเป้า ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย



วันที่ 24 สิงหาคม 2564 สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงป่าเป้า และ เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลเวียงป่าเป้า 
ด าเนินการลอกท่อระบายน้ าบริเวณ ถนนเทศบาล 33/1 หลังตาดสดหัวเวียง ตามนโยบายของ ว่าที่ร้อยตรี 
ณรงค์เดช จิยะพงศ์ นายกเทศมนตรีต าบลเวียงป่าเป้า ในการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน เพื่อก าจัดเศษขยะมูล
ฝอย ดินโคลนต่างๆ ออกจากท่อระบายน้ า ป้องกันปัญหาน้ าท่วมขังในช่วงฤดูฝน อันใกล้นี้



วันที่ 24 สิงหาคม 2564 ฝา่ยจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลต าบลเวียงป่าเป้า ได้ลงพื้นที่ให้บริการจัดเก็บภาษี
และค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจ าปี 2564 เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกในการบริการประชาชน ณ 
หอประชุมชุมชนในเวียง หมูท่ี่ 2 ต าบลเวียง อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชยีงราย



วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์เดช จิยะพงศ์ นายกเทศมนตรีต าบลเวียงป่าเป้า 
เป็นประธานเปิดโครงการวันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเทศบาลต าบลเวียงป่าเป้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้า
ส านักปลัด นักวิชาการศึกษา ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ โรงเรียนเทศบาลต าบลเวียงป่าเป้า ต .เวียง อ.เวียงป่าเป้า 
จ.เชยีงราย



วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. การประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงป่าเป้า สมัยสามัญ สมัยที่ 3   
ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2564 ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงป่าเป้า อ.เวียงป่าเป้า จ.เชยีงราย



วันท่ี 11 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ว่าท่ีร้อยตรี ณรงค์เดช จิยะพงศ์ นายกเทศมนตรีต าบลเวียงป่าเป้า ประธานในพิธี 
พร้อมดว้ยคณะผู้บริหาร หัวหน้ากองการศึกษา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลต าบลเวียงป่าเป้า ร่วมพิธีลงนามถวายพระ
พรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี หลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 
สิงหาคม 2564 จากนั้นได้มีกิจกรรมปลูกต้นไมเ้ฉลิมพระเกยีรต ิ   ณ โรงเรียนเทศบาลต าบลเวยีงป่าเป้า



วันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ว่าที่รอ้ยตรี ณรงค์เดช จิยะพงศ์ นายกเทศมนตรีต าบลเวียงป่าเป้า เป็น
ประธานในการเปิดโครงการสายใยรัก ครอบครัวอบอุ่น ตั้งแต่วันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2564 โดยได้รับการ
สนับสนุนจากส านักงานกิจการสตรแีละสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มี
วิทยากรจากโรงพยาบาลเวียงป่าเป้า มาให้ความรู้ตา่งๆ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลเวียงป่าเป้า



วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เทศบาลต าบลเวียงป่าเป้า มีการประชุมพนักงานประจ าเดือนสิงหาคม 2564
โดยมีว่าที่รอ้ยตรี ณรงคเ์ดช จยิะพงศ์ นายกเทศมนตรีต าบลเวียงป่าเป้า เป็นประธานในการประชุม                 

ณ อาคารเรยีนโรงเรยีนเทศบาลต าบลเวียงป่าเป้า อ.เวียงป่าเป้า จ.เชยีงราย



วันที่ 5 สิงหาคม 2564  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลต าบลเวียงป่าเป้า ลงพืน้ที่ใหบ้ริการฉีดวัคซีน
สุนัข+แมว เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจ าปี 2564 ภายใต้โครงการ “ สัตว์ปลอดภัยโรค คนปลอดภัย จากโรค

พิษสุนัขบ้า” ณ ศาลาหน้าวัดป่าม่วง หมูท่ี่ 10 ชุมชนศรเีวียงทอง ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชยีงราย



วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลเวียงป่าเป้า ลงพื้นที่ ด าเนินการซ้อมท่อระบายน้ าบริเวณ      
ปากทางซอย 35 ตลาดสดหัวเวียง เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ า โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงป่าเป้า   
ลงตรวจสอบและให้ก าลังใจในการท างานแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในครั้งนี้



วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอ าเภอเวียงป่าเป้า โดยมีนายวุฒิกร 
ค ามา นายอ าเภอเวียงป่าเป้า เป็นประธาน ณ อาคารโรงเรยีนเทศบาลต าบลเวียงป่าเป้า อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย


