
องค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุง ภูมิทัศน์ และท าความสะอาด ศาสนสถาน       
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมร าลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ณ วัดม่อนนางเหลียว ต าบลสันสลี อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

องค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี

จดหมายข่าว
ฉบับท่ี 1 ประจ าเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

Facebook : www.facebook.com/sansaleelocal
Website : www.sansalee.go.th

โทรศัพท์ 0 53 78 2042 ต่อ 3
โทรสาร  0 53 78 2042  ต่อ 4

ประชาชนต าบลสันสล ีมีสุขภาพกายและคุณภาพชีวิตที่ดี



เดือน ตุลาคม 2563

วันที่   2 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี  ได้มอบหินคลุกให้แก่ชุมชนบ้านหมู่ที่  10              
บ้านสันป่าปอ อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เพื่อใช้ส าหรับการลาดถนนเพื่อการเกษตรของหมู่บ้านเพื่อให้
ประชาชนใช้สัญจรไป-มาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

วันที่ 6 ตุลาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี ร่วมถ่ายท าวีดีทัศน์ “บวร OnTour” ชุมชน
คุณธรรมบ้านทุ่งห้า  ต าบลสันสลี  อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของชุมชนต าบลสันสลีใหเ้ป็นที่รู้จักและด าเนินการโดยวัฒนธรรม  จังหวัดเชียงราย 

วันที่  8 ตุลาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี สนับสนุนปูนน าไปก่อสร้าง สะพาน           
บ้านแม่ปูนน้อย(หย่อมบ้านห้วยไร่) หมู่ที่ 11 ต าบลสันสลี อ าเภอเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย      
เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาได้ สะดวกและปลอดภัย

Facebook : www.facebook.com/sansaleelocal
Website : www.sansalee.go.th

โทรศัพท์ 0 53 78 2042 ต่อ 3
โทรสาร  0 53 78 2042  ต่อ 4

ประชาชนต าบลสันสล ีมีสุขภาพกายและคุณภาพชีวิตที่ดี



เดือน ตุลาคม 2563

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี ร่วมพิธีวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายา
ลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมอ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัด เชียงราย               
และ เวลา 09.00 น. ร่วม พิธีโครงการ หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา “เราท าความดี      
เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์ ท าความสะอาด ล าน้ า คูคลอง เพื่อถวายเป็น    
พระราชกุศลและน้อมร าลึก เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ณ สระน้ า บริเวณหลังกองร้อยอาสารักษาดินแดน อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

วันที่  21  ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี ร่วมพิธีท าบุญตักบาตรพระสงฆ์ และ            
พิธีวางพานพุ่ม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวัน
พระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเป็นการน้อมร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ  ณ หอประชุมอ าเภอเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย

Facebook : www.facebook.com/sansaleelocal
Website : www.sansalee.go.th

โทรศัพท์ 0 53 78 2042 ต่อ 3
โทรสาร  0 53 78 2042  ต่อ 4

ประชาชนต าบลสันสล ีมีสุขภาพกายและคุณภาพชีวิตที่ดี



เดือน ตุลาคม 2563

จดหมายข่าว

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 งานสาธารณสุข ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี ออกตรวจกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ฟาร์มเลี้ยงหมู เลี้ยงวัวนม และออกส ารวจข้อมูลสถานประกอบการร้านอาหารเพื่อ
การจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จ าหน่ายอาหาร 
พ.ศ.2561 ในพื้นที่ต าบลสันสลี อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

วันที่  28 ตุลาคม 2563 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล     
สันสลี สมัยท่ี 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี

Facebook : www.facebook.com/sansaleelocal
Website : www.sansalee.go.th

โทรศัพท์ 0 53 78 2042 ต่อ 3
โทรสาร  0 53 78 2042  ต่อ 4

ประชาชนต าบลสันสล ีมีสุขภาพกายและคุณภาพชีวิตที่ดี



จดหมายข่าว

Facebook : www.facebook.com/sansaleelocal
Website : www.sansalee.go.th

โทรศัพท์ 0 53 78 2042 ต่อ 3
โทรสาร  0 53 78 2042  ต่อ 4

องค์การบริหารส่วนต าบลสันสลีและโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลสันสลี ร่วมปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 
พอ.สว.ประจ าจังหวัดเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ 2564  ครั้งที่ 1 ณ หมู่ที่ 4 บ้านโล๊ะ ต าบลสันสลี 
อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

องค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี

ประจ าเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

Facebook : www.facebook.com/sansaleelocal
Website : www.sansalee.go.th

โทรศัพท์ 0 53 78 2042 ต่อ 3
โทรสาร  0 53 78 2042  ต่อ 4

ประชาชนต าบลสันสล ีมีสุขภาพกายและคุณภาพชีวิตที่ดี

จดหมายข่าว

http://www.facebook.com/sansaleeloca
http://www.facebook.com/sansaleeloca


เดือน พฤศจิกายน 2563

Facebook : www.facebook.com/sansaleelocal
Website : www.sansalee.go.th

โทรศัพท์ 0 53 78 2042 ต่อ 3
โทรสาร  0 53 78 2042  ต่อ 4

ประชาชนต าบลสันสล ีมีสุขภาพกายและคุณภาพชีวิตที่ดี

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกล าไย อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ได้ให้ข้อมูล
การจัดตั้งสภาอาชีพเกษตรกร อ าเภอเวียงป่าเป้า ณ ห้องประชุมดอยหมอก องค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 องค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี ได้รับการสนับสนุน อุปกรณ์จราจร        
จากบริษัท โตโยต้า เชียงราย จ ากัด มอบโดย นายเรืองชัย จิตรสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้า
เชียงราย จ ากัด เพื่อให้หน่วยงานปฏิบัติหน้าที่อ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้อย่าง
เข้มแข็ง ซึ่งจะช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหาจราจรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่  23 พฤศจิกายน 2563 องค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี ด าเนินการประชุมคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการกองทุน สปสช.องค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี และภาคีร่วมสร้างสุขภาพ ครั้งที่ 1/2564 
โดย นายสาคร สมยศ ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสันสลี เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม ณ ห้องประชุมดอยหมอก องค์การบริหารส่วนต าบล
สันสลี

http://www.facebook.com/sansaleeloca


จดหมายข่าว

Facebook : www.facebook.com/sansaleelocal
Website : www.sansalee.go.th

โทรศัพท์ 0 53 78 2042 ต่อ 3
โทรสาร  0 53 78 2042  ต่อ 4

วันที่ 11 ธันวาคม 2563 องค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี ร่วมขบวนแห่ งาน 113 ปี ของดีเวียงป่าเป้า 
อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

องค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี

ประจ าเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

โทรศัพท์ 0 53 78 2042 ต่อ 3
โทรสาร  0 53 78 2042  ต่อ 4

ประชาชนต าบลสันสล ีมีสุขภาพกายและคุณภาพชีวิตที่ดี

จดหมายข่าว

Facebook : www.facebook.com/sansaleelocal
Website : www.sansalee.go.th

http://www.facebook.com/sansaleeloca


เดือน ธันวาคม  2563

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 นายสาคร สมยศ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาว
ให้กับนักเรียนผู้สูงอายุต าบลสันสลี จ านวน 80 ผืน น าโดยนายวุฒิกร ค ามา นายอ าเภอเวียงป่าเป้า 
ณ โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลสันสลี อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

วันที่  1 ธันวาคม 2563 องค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี ร่วมกับมูลนิธิพระสุนทรปริยัติ วิกรม         
(ทรัพย์ นรินโท) อ าเภอเวียงป่าเป้า ชมรมศิษย์วัดป่างิ้ว และโรงพยาบาลเวียงป่าเป้า ร่วมโครงการ 
"คน 1000 ดีเดินว่ิง ปั่น ปันน้ าใจ ให้โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า" เพื่อสร้างหอพระ ให้โรงพยาบาล         
เวียงป่าเป้า ให้เป็นที่ยึดเหนี่ยว พึ่งพิงใจ เป็นก าลังใจของผู้ป่วย ญาติ และบุคลากรของโรงพยาบาล

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 องค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี ด าเนินโครงการอบรมให้ความรู้การจัดการ
สุขาภิบาลอาหารส าหรับผู้ประกอบกิจการ เป้าหมายผู้ประกอบกิจการร้านค้า ณ ห้องประชุมดอยหมอก 
องค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

ประชาชนต าบลสันสล ีมีสุขภาพกายและคุณภาพชีวิตที่ดี

Facebook : www.facebook.com/sansaleelocal
Website : www.sansalee.go.th

โทรศัพท์ 0 53 78 2042 ต่อ 3
โทรสาร  0 53 78 2042  ต่อ 4



เดือน ธันวาคม 2563

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 องค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี ด าเนินโครงการอบรมให้ความรู้การจัดการ
สุขาภิบาลอาหารส าหรับผู้ประกอบกิจการ เป้าหมายผู้สัมผัสอาหาร ณ ห้องประชุมดอยหมอก 
องค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 นายสาคร สมยศ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี ร่วมประเพณีสืบสาน
ประเพณีปีใหม่ม้ง โดยนายวุฒิกร ค ามา นายอ าเภอเวียงป่าเป้า เป็นประธานพิธีเปิด ณ สนามกลาง
หมู่บ้านโป่งนก อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

วันที่  21 ธันวาคม 2563 นายสาคร สมยศ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี มอบหมาย            
ให้ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนต าบล สันสลี น าของขวัญ(รถจักรยาน) 
มอบแก่นายวุฒิกร ค ามา นายอ าเภอเวียงป่าเป้า เพื่อน าไปสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของเหล่ากาชาด
จังหวัดเชียงราย

ประชาชนต าบลสันสล ีมีสุขภาพกายและคุณภาพชีวิตที่ดี
Facebook : www.facebook.com/sansaleelocal
Website : www.sansalee.go.th

โทรศัพท์ 0 53 78 2042 ต่อ 3
โทรสาร  0 53 78 2042  ต่อ 4



เดือน ธันวาคม 2563

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 นายสาคร สมยศ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี มอบหมายให้        
นายอนุพงษ์ พรมสอาด รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี ร่วมพิธีเปิดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่า
แห่งชาติ ประจ าปี 2563 ณ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 นายสาคร สมยศ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี มอบหมายให้        
นายอนุพงษ์ พรมสอาด รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสันสลีและเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ประจ าปี       
พ.ศ. 2564 ณ ลานหน้าที่ว่าการอ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

ประชาชนต าบลสันสล ีมีสุขภาพกายและคุณภาพชีวิตที่ดี
Facebook : www.facebook.com/sansaleelocal
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งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.สันสลี ด าเนินการส ารวจข้อมูลภาษีที่ดินและ  สิ่งปลูกสร้าง ในพื้นที่      
ต าบลสันสลี อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เพื่อจัดเก็บข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

งานพัฒนาชุมชน ส านักปลัด อบต.สันสลี ได้ออกบริการประชาชน แจกเบี้ยยังชีพ ให้กับผู้สูงอายุ          
ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในพื้นที่ต าบลสันสลี 13 หมู่บ้าน เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน

เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2563

Facebook : www.facebook.com/sansaleelocal
Website : www.sansalee.go.th
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัด อบต.สันสลี ได้รับแจ้งเหตุจากนายบุญธรรม ทองค า 
บ้านเลขที่ 71 หมู่ที่ 1 บ้านโป่งเหนือ ว่าพบงเูหลือมอยู่ภายในเล้าไก่ได้กินไก่ไป จ านวน 2 ตัว  ทางเจ้าหน้าที่
จึงได้น าอุปกรณ์ด าเนินการจับและเคลื่อนย้ายงูออกจากเล้าไก่ของประชาชน 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัด  อบต.สันสลี ได้ออกบริการประชาชน ร่วมกับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (เป่าบ่อบาดาล) หมู่ 13 บ้านโป่งนกเหนือ ต.สันสลี  อ.เวียงป่าเป้า 
จ.เชียงราย

เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2563

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัด อบต.สันสลี ส่งน้ าให้กับประชาชนในต าบลสันสลี 
อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ที่ขาดแคลนน้ าเพื่อช่วยเหลือในการอุปโภค-บริโภคเบื้องต้น
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จดหมายข่าว

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัด อบต.สันสลี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วน  ต าบลท่าก๊อ 
อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย  ระงับเหตุ เพลิงไหม้บ้านนายปุ๊ด ธิธรรมมา บ้านเลขที่ 145 หมู่ที่ 6 
ต าบลท่าก๊อ อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี ด าเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 
2563 เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จ านวน  95 จุด โดยออกบริการตามแผน
เป็นประจ าทุกวัน จันทร์ – พุธ- ศุกร์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี สนับสนุนท่อปูนให้กับ หมู่ที่ 11  บ้านแม่ปูนน้อย และหมู่ที่ 12       
บ้านทุ่งห้าเหนือ ต าบลสันสลี อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เพื่อเปิดทางน้ าไหลและการระบายน้ า
ในถนนประชาชนสามารถสัญจรไป-มา ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
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เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2563

จดหมายข่าว

องค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี ด าเนินการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ต าบลสันสลี 
อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย จ านวน 6 จุด

โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ า ต าบลสันสลี อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ซึ่งได้รับอนุมัติตาม
แผนงานโครงการโดยไดจ้ัดท าแบบฟอร์ม สทนช. 004 ที่องค์การบริหารบริหารสว่นต าบลสันสลี 
ได้ด าเนินการขอรับงบประมาณจากรัฐบาล 
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