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ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2565

ข่ำวกิจกรรม

ทต.บวกค้าง ร่วมพธีิเฉลมิพระเกยีรติ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว

เช้าวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2565 เทศบาลต าบลบวกคา้ง น าโดยนายสมสิทธ์ิ ค  ายอญ นายกเทศมนตรีต าบลบวกคา้ง     
พร้อมคณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลต าบลบวกค้าง ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว เน่ืองในโอกาส วนัเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยมีพิธี ท าบุญตกับาตร     
ถวายพระราชกุศล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการท่ีดีและพลังของแผ่นดิน พิธีถวายเคร่ืองราชสักการะ              
และวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องประชุมอ าเภอสันก าแพงศูนยร์าชการเฉลิมพระเกียรติ      
อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีนายภิญโญ พวัศรีพนัธ์ุ นายอ าเภอสันก าแพง เป็นประธาน พร้อมดว้ยส่วนราชการ 
ภาคเอกชน และพสกนิกรอ าเภอสันก าแพงเขา้ร่วมพิธีเป็นจ านวนมาก ...หลงัจากนั้นไดร่้วมกนัปลูกตน้ไม ้ตามโครงการเชิด
ชูคุณธรรม จิตอาสาทดแทนคุณแผ่นดิน ร่วมปลูกป่า เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว ณ วดัตาโก๋ บา้นโป่ง หมู่ท่ี 11 ต าบลบวกคา้ง 
อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่

“บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุข สู่ชุมชน”
เทศบาลต าบลบวกคา้ง ประชาสัมพนัธ์
www.buakkhang.go.th

โทรศพัท ์053-446548
โทรสาร 053-446550
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ลงพืน้ทีป่ระชาคมต าบลบวกค้าง
นายสมสิทธ์ิ ค  ายอญ นายกเทศมนตรีต าบลบวกคา้ง 

พร้อมคณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบวกค้าง 
ขา้ราชการและพนักงานเทศบาลต าบลบวกคา้ง ลงพื้นท่ี
ประชาคมต าบลบวกคา้ง ทั้ง 13 หมู่บา้น เพื่อเตรียมขอ้มูล
ส าหรับการจดัท าร่างเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพฒันา
ทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) คร้ังท่ี 5 พร้อมทั้งรับฟังปัญหา
ความเดือดร้อน ของประชาชน ตลอดจนให้ค  าปรึกษา 
แนะน า ตอบขอ้ซกัถามต่างๆ  ระหวา่งวนัท่ี 18 กรกฎาคม –
1 สิงหาคม 2565 
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วนัท่ี 7 ก.ค. 2565 เทศบาลต าบลบวกคา้ง โดยการน าของนายสมสิทธ์ิ ค  ายอญ นายกเทศมนตรีต าบลบวกคา้ง       
ไดม้อบหมายให้นายวิโรจน์ กนัทะอูป นกัวิชาการศึกษาช านาญการ พร้อมดว้ยคณะครูและนกัเรียน โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลบวกค้าง ได้ร่วมกนัถวายตน้เทียนพรรษาเพื่อเป็นพุทธบูชาเน่ืองในโอกาสวนัอาสาฬหบูชาและวนั
เขา้พรรษา ประจ าปี พ.ศ. 2565 ณ วดัน ้ าลอ้ม ต าบลบวกคา้ง อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ ทั้งน้ีเพื่อใหเ้ด็กนกัเรียน 
ไดร่้วมกนัประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาและยงัเป็นการอนุรักษป์ระเพณีท่ีดีงามน้ีไวสื้บไป

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบวกค้างถวายเทยีนพรรษา
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กจิกรรมตรวจคดักรองไวรัสตับอกัเสบ B,C ให้กบัประชาชนกลุ่มเส่ียงในต าบล
บวกค้าง 

เ ทศบาลต าบลบวกค้า ง  โ ดยกา รน า ข องน ายสม สิท ธ์ิ  ค  า ยอญ 
นายกเทศมนตรีต าบลบวกคา้ง ไดม้อบหมายให้นายศุภชยั อธิมา ผูอ้  านวยการ
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้า ท่ีกองสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอ้ม ลงพื้นท่ีร่วมกบั อสม. ในการตรวจคดักรองไวรัสตับอกัเสบ 
B,C ใหก้บัประชาชนกลุ่มเส่ียงในพื้นท่ีต าบลบวกคา้ง ทั้งน้ีเพื่อเป็นการเฝ้าระวงั
คน้หาผูป่้วย เพื่อเขา้สู่กระบวนการการรักษาท่ีถูกตอ้งรวดเร็ว ลดอตัราการเกิด
โรคมะเร็งในตบั

เทศบาลต าบลบวกค้าง จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ตามโครงการสืบสานประเพณี
เขา้พรรษา ต าบลบวกคา้ง วนัท่ี 11 กรกฎาคม 2565 น าโดย นายสมสิทธ์ิ ค  ายอญ นายกเทศมนตรีต าบลบวกคา้ง ไดร่้วมกบั
คณะสงฆ์ต าบลบวกคา้ง สภาวฒันธรรมต าบลบวกคา้ง พุทธศาสนิกชนต าบลบวกคา้ง จดักิจกรรมการหล่อเทียนพรรษา
และถวายเทียนพรรษา ตามโครงการสืบสานประเพณีเขา้พรรษา ต าบลบวกคา้ง ประจ าปี 2565 ในวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2565
ณ ลานวัฒนธรรมวัดป่าตาล ทั้ ง น้ี  เทศบาลต าบลบวกค้าง ได้เล็งเห็นความส าคัญของการจัดกิจกรรมส่งเสริม
พระพุทธศาสนาเทศกาลเขา้พรรษา โดยมีท่านพระครูพิศาล บุญโญปถมัภ ์เจา้คณะต าบลบวกคา้ง เป็นประธานฝ่ายสงฆ ์
และมีนายกสมสิทธ์ิ ค  ายอญ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ใหแ้ก่
พระสงฆท์ั้ง 13 วดัในต าบลบวกคา้ง 

โครงการสืบสานประเพณเีข้าพรรษา ต าบลบวกค้าง ประจ าปี 2565
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ลงพื้นที่ เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ  100 ปี หมู่ที่  6 บ้านร้อยพร้อม
20 กรกฎาคม 2565 นายสมสิทธ์ิ ค  ายอญ นายกเทศมนตรี

ต าบลบวกค้าง มอบหมายให้ นายบุญทา ใจมุข และนางวรวีร์    
เสนนะ รองปลดัเทศบาลต าบลบวกคา้ง พร้อมเจา้หนา้ท่ี ลงพื้นท่ี
ร่วมกบันายภิญโญ พวัศรีพนัธุ์ นายอ าเภอสันก าแพง ก่ิงกาชาด
อ าเภอสันก าแพงและชมรมผูสู้งอายุอ  าเภอสันก าแพงเยี่ยมเยียน 
และให้ก าลังใจ มอบเคร่ืองอุปโภคบริโภคแก่ นางแดง ปันตี 
ผูสู้งอายท่ีุมีอาย ุ100 ปี บา้นร้อยพร้อมหมู่ท่ี 6 โดยมี พระกนกศกัด์ิ 
กตปุญโญ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบวกคา้ง ผูใ้หญ่บา้นบา้น
ร้อยพร้อม และคณะกรรมการหมู่บา้น เจา้หนา้ท่ี รพ.สต.บา้นป่า
ตาล อสม.บา้นร้อยพร้อม ร่วมให้ก าลงัใจผูสู้งอายแุละครอบครัว
ผูสู้งอายดุว้ย

ร่วมประชุมโครงการการขับเคล่ือนการด าเนินงานขจัดความ
ยากจนฯ 

22 กรกฎาคม 2565 นายสมสิทธ์ิ ค  ายอญ นายกเทศมนตรี
ต าบลบวกคา้ง มอบหมายให้ นายนคร ใจจา รองนายกเทศมนตรี
ต าบลบวกคา้ง พร้อมเจา้หนา้ท่ีเทศบาลต าบลบวกคา้ง เข้าร่วมการ
ประชุมโครงการขบัเคล่ือนการด าเนินงานขจดัความยากจนและ
พฒันาคนทุกช่วงวยัอย่างย ัง่ยืน ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง กิจกรรม บูรณาการแผนครัวเรือนโดยมี สมาชิกสภาฯ
ก านัน ผูใ้หญ่บา้นต าบลบวกคา้ง และกลุ่มเป้าหมาย เขา้ร่วมการ
ประชุม ณ วดัป่าตาล อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่
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22 กรกฎาคม 2565 นายสมสิทธ์ิ ค  ายอญ นายกเทศมนตรีต าบลบวกคา้ง มอบหมายให ้กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 
ให้เจ้าหน้าท่ีด าเนินการจัดเก็บขยะอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทเคร่ืองใช้ไฟฟ้า หลอดไฟ กระป๋องสเปรย ์
ถ่านไฟฉาย ท่ีหมดอายุการใชง้าน บริเวณชุมชน ภายในเขตต าบลบวกคา้ง เพื่อน าไปก าจดัอย่างถูกวิธีไม่เป็นอนัตรายต่อ
ประชาชนและสภาพแวดลอ้ม ณ จุดท่ีท้ิงขยะอนัตรายของแต่ละหมู่บา้น

จดัเกบ็ขยะอนัตราย ในเขตเทศบาลต าบลบวกค้าง ทั้ง 13 หมู่บ้าน

26 กรกฎาคม 2565 เทศบาลต าบลบวกค้าง       
โดยการน าของนายสมสิทธ์ิ ค  ายอญ นายกเทศมนตรี
ต าบลบวกคา้ง ไดม้อบหมายให ้พนกังานเทศบาลต าบล
บวกคา้งและสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
“เราท าความดีด้วยหัวใจ” เน่ืองในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 
กรกฎาคม 2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยู่หัว และเพื่อเป็นการน้อมร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัท่ีพระองค์
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มีการจัดตั้ งโครงการจิต
อาสาพระราชทานข้ึน โดยได้ร่วมกนัท าความสะอาด
และปรับปรุงสภาพแวดลอ้มบริเวณบา้นผูเ้ปราะบางและ
บา้นผูสู้งอาย ุจ  านวน 4 หลงั ทั้งน้ีเพื่อช่วยเหลือปรับปรุง
ภูมิทศัน์ใหส้ะอาดเรียบร้อยและ ปรับปรุงสภาพท่ีอยูใ่ห้
มีความปลอดภยั

เทศบาลบวกค้าง รวมพลงัจติอาสา 
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27 กรกฎาคม 2565 เทศบาลต าบลบวกคา้ง น าโดยนายสมสิทธ์ิ ค  ายอญ นายกเทศมนตรีต าบลบวกคา้ง ไดจ้ดัพิธี
มอบโล่ ยกยอ่ง เชิดชูเกียรติ บุคคลตน้แบบ ตามโครงการ “คนดีศรีบวกคา้ง” ประจ าปี 2565 ณ หอ้งประชุมเทศบาลต าบล
บวกคา้ง เพื่อเป็นการคน้หา ยกยอ่ง เชิดชูเกียรติบุคคลท่ีน าคุณธรรม “ดา้นความพอเพียง ดา้นคุณธรรมจริยธรรมและดา้น
จิตอาสา” มาใช้ในการท างานและด าเนินชีวิตจนเกิดผลเป็นประจกัษ ์เป็นกระบวนการหน่ึงในการเสริมสร้างสังคม
คุณธรรม เพื่อสร้างเสริมและขยายผลตน้แบบในการท าความดี ให้เป็นท่ีหลากหลายและเพิ่มข้ึน ทั้งยงัเป็นตวัอย่างท่ีดี
ให้กบัเยาวชนและคนในสังคมได้ปฏิบติัตามสืบไป ทั้งน้ี จึงได้ก  าหนดแนวทางการจดัท าโครงการคนดีศรีบวกคา้ง        
โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่ม 1 ประชาชนทัว่ไป และกลุ่ม 2 พนกังานเทศบาลต าบลบวกคา้ง โดยการมอบโล่ใน
คร้ังน้ี เพื่อเป็นการยกยอ่ง เชิดชูเกียรติ และ เพื่อเป็นขวญัก าลงัใจใหป้ระชาชนและพนกังานเทศบาลต าบลบวกคา้ง ในการ
มุ่งมัน่ท าความดีต่อไป บรรยากาศในงานเต็มไปดว้ยความอบอุ่น โดยมีก านันผูใ้หญ่บา้นต าบลบวกคา้ง สมาชิกสภา
เทศบาล ตลอดจนประชาชนต าบลบวกคา้ง ไดเ้ขา้ร่วมแสดงความยนิดีแก่บุคคลตน้แบบ

พธีิมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกยีรต ิคนดศีรีบวกค้าง ประจ าปี 2565
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ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2565

ข่ำวกิจกรรม

“บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุข สู่ชุมชน”
เทศบาลต าบลบวกคา้ง ประชาสัมพนัธ์
www.buakkhang.go.th

โทรศพัท ์053-446548
โทรสาร 053-446550

นักเรียนโรงเรียนผูสู้งอายุ โรงเรียนผูสู้ งอายุวดั     
ป่าตาล โดยเทศบาลต าบลบวกค้าง บูรณาการ
ร่วมกับโรงเรียนผู ้สูงอายุว ัดป่าตาล และคณะ
ทีมงาน กศน. อ าเภอสันก าแพง ด าเนินโครงการ
พฒันาศกัยภาพผูสู้งอายุต  าบลบวกค้าง ประจ าปี 
2565 ซ่ึงประกอบดว้ยกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ประวติัศาสตร์ชาติไทย และกิจกรรมการท าสาย
คลอ้งหน้ากากอนามยั ณ โรงเรียนผูสู้งอายุวดัป่า
ตาล

เทศบาลต าบลบวกคา้ง ร่วมกบั ส านกังานพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัเชียงใหม่ ลงพื้นท่ีเพื่อให้
ก  าลงัใจและส่งมอบหอ้งน ้า แก่ผูเ้ปราะบางและผูสู้งอายใุนพื้นท่ีต าบลบวกคา้ง ณ บา้นร้อยพร้อม หมู่ท่ี 6 เพื่อใหก้  าลงัใจและ
ส่งมอบห้องน ้ าแก่ผูเ้ปราะบางและผูสู้งอาย ุจ  านวน 3 ราย ในพื้นท่ีต าบลบวกคา้ง ทั้งน้ีเพื่อเป็นการปรับสภาพแวดลอ้มและ
สร้างส่ิงอ านวยความสะดวก และเพื่อความปลอดภยัของผูสู้งอายุ โดยไดรั้บการสนบัสนุนวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง ท่ีอยู่
อาศยัใหแ้ก่ผูสู้งอายใุนชุมชน จากส านกังานพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัเชียงใหม่  การน้ีไดแ้วะเยีย่มเยยีน

ทต.บวกค้าง ร่วมกบั พมจ.เชียงใหม่ ลงพืน้ทีใ่ห้ก าลงัใจ
และส่งมอบห้องน า้แก่ผู้สูงอายุในพืน้ทีต่ าบลบวกค้าง
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ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2565

ข่ำวกิจกรรม

เทศบาลต าบลบวกคา้ง ประชาสัมพนัธ์
www.buakkhang.go.th

โทรศพัท ์053-446548
โทรสาร 053-446550

กองช่างเทศบาลต าบลบวกค้าง ได้ด าเนินการลงพื้นท่ีตรวจสอบและท าการซ่อมไฟกิ่งสาธารณะในเขตเทศบาลต าบลบวก
ค้าง ประจ าเดือนกรกฎาคม 2565 และได้ด าเนินการตัดหญ้า ตัดกิ่งไม้พาดสายไฟ ซ่อมแซมฝาท่อ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สอง
ข้างทาง และขุดลองล าเหมือง อีกท้ังด าเนินการซ่อมแซมถนน ให้มีความปลอดภัยกับประชาชนผู้สัญจร ในเขตต าบลบวกค้าง                         

ท้ังนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลบวกค้าง ได้มีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบวกค้างทุกหลังคา
เรือน และพร้อมจะใส่ใจดูแลอย่างเต็มท่ี

ออกตรวจสอบและท ำกำรซ่อมไฟกิง่ ตดัหญ้ำ ซ่อมถนนสำธำรณะ ภำยในเขตเทศบำลต ำบลบวกค้ำง

“บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุข สู่ชุมชน”
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ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2565

ข่ำวกิจกรรม

“บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุข สู่ชุมชน”

เทศบาลต าบลบวกคา้ง ประชาสัมพนัธ์
www.buakkhang.go.th

โทรศพัท ์053-446548
โทรสาร 053-446550

งานกู้ชีพ-กู้ภัย เทศบาลต าบลบวกค้าง
งานกู้ ชี พ  - กู้ ภั ย  เทศบาลต าบลบวกค้ า ง          

ได้ด าเนินการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ต าบลบวกค้าง
และพื้นที่ ใกล้ เคียง ประจ าเดือนกรกฎาคม 2565 
จ านวน 64 ครั้ง

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เทศบาลต าบลบวกค้าง
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เทศบาลต าบล

บวกค้าง ให้การสนับสนุนรถดับเพลิงบรรทุกน้ า ในการ
ป้องกัน ระงับอัคคีภัย ภัยธรรมชาติและสาธารณะภัยอื่นๆ 
ตลอดจนให้บริการในพื้นที่ต าบลบวกค้างและพื้นที่ใกล้เคียง 
อีกทั้งเข้าร่วมการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจ าปี 2565 ณ
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแช่ชา้ง
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“บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุข สู่ชุมชน”

www.buakkhang.go.th

จัดท ำโดย
งำนประชำสัมพันธ์ เทศบำลต ำบลบวกค้ำง
136 หมู่ 8 ต ำบลบวกค้ำง อ ำเภอสันก ำแพง 
จังหวัดเชียงใหม่ 50130

ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลบวกค้ำง อ ำเภอสันก ำแพง จังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลต าบลบวกค้าง โทร. 053-446548 ต่อ 11-26 โทรสาร 053-446550
ส านักปลัด 089-9561765
กองคลัง 089-9561790
กองการศึกษา 089-9561760
กองช่าง 089-9561780
กองสาธารณสุขฯ 063-1317882
สายด่วน/เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669
เหตุด่วนฉุกเฉิน กู้ชีพเทศบาลต าบลบวกค้าง 098-7906261 ตลอด 24 ชั่วโมง


