
วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00น.น าโดย นายปฐม ต๊ิบหน่อ รองนายกเทศบาล กองสวัสดิการสังคม พนักงานเจ้าหน้าที่ 
ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดล าพูน และหน่วยงาน
ราชการอื่นๆ รวมถึงประชาชนในอ าเภอทุ่งหัวช้าง โดยมีนายเลิศศักด์ิ ทับผ้ึง นายอ าเภอทุ่งหัวช้าง เป็นประธานเปิดพิธี ในงานสาน
สัมพันธ์สายใยครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (Love Connect For Family) และ
ประธานในพธีมอบเกียรติบัตรครอบครัวเข้มแข็ง จ านวน 10 ครอบครัว พร้อมมอบของขวัญให้กับผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาล จ านวน 
100 คน และข้าราชการเจ้าหน้าท่ีรวมถีงผู้เข้าร่วมโครงการร่วมกันปลูกต้นไม้ การจัดงานมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคประชาสังคม ในการให้บริการประชาชน ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลต าบลทุ่งหัวช้าง(ศาลาแดง) 

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00น. น าโดยนายปฐม 
ต๊ิบหน่อ รองนายกเทศมนตรี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
พนักงานเจ้าหน้าที่ และประธานชมรมผู้สูงอายุ 4 หมู่บ้าน ใน
เขตเทศบาลต าบลทุ่งหัวช้างให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
จากเทศบาลต าบลเสริมงาม เรื่องการศีกษาดูงานเพ่ือพัฒนา
ระบบโรงเรียนผู้สูงอายุ เพ่ือเป็นแนวทางในการส่งเสริมการท า
กิจกรรมของผู้สูงอายุ รวมถึงเป็นแนวทางในการจัดท า
หลักสูตรการเรียนรู้ของโรงเรียนผู้สูงอายุ และมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในการท างานด้านผู้สูงอายุของทั้ง 2 เทศบาล ณ ห้อง
ประชุมเทศบาลต าบลทุ่งหัวช้าง 



วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00น. น าโดยนายปฐม ติ๊บหน่อ รองนายกเทศมนตรี กองสวัสดิการ พนักงาน
เจ้าหน้าที่ และสถาเด็กเทศบาลต าบลทุ่งหัวช้าง เข้าร่วมโครงการเยาวชนไทยหัวใจสะอาดเพื่อสร้างจิตส านึกให้กับเด็ก
และเยาวชน ได้รับความรู้เกี่ยวกับการ ทุจริต คอร์รัปชั่น ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลทุ่งหัวช้าง  

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.30 น. น าโดยนายทรงศรี ชูวัฒนกุล นายกเทศมนตรี ว่าที่ร้อยตรีชัยยุทธ      
คุณาพรสุจริต ปลัดเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา 
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านันผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีเปิดกรวย
ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัย มงคล                
โดยมีนาย เลิศศักดิ์ ทับผ้ึง นายอ าเภอทุ่งหัวช้าง เป็นประธานในพิธี พร้อมรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการ
เฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ตามแผนการถ่ายทอดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของโทรทัศน์รวมการเฉพาะ กิจ     
แห่งประเทศไทย ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอทุ่งหัวช้าง 



วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00 น. น าโดยนายปฐม ต๊ิบหน่อ รองนายกเทศมนตรี พนักงานเจ้าหน้าท่ี หัวหน้าส่วนราชการ/
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านันผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสา และประชาชน
ทั่วไป เข้าร่วมพิธีเริญพระพุทธมนต์ถวายพระชัยมงคลเฉลิมพระเกียติ เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพีธีบรมราชาภิเษก          
โดยมีนาย เลิศศักด์ิ ทับผ้ึง นายอ าเภอทุ่งหัวช้าง เป็นประธานในพิธี ณ วัดห้วยห้าง อ.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ล าพูน 

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. น าโดยนายทรงศรี ชูวัฒนกุล นายกเทศมนตรี นายยวน เสาร์เทพ 
รองนายกเทศมนตรี ว่าที่ร้อยตรีชัยยุทธ คุณาพรสุจริต ปลัดเทศบาล พนักงาน/เจ้าหน้าที่ ประชุมประจ าเดือน 
พฤษภาคม เพื่อชี้แจงและแจ้งรายละเอียดการด าเนินงาน กิจกรรม ที่จะด าเนินการ และหมอบหมายหน้าที่     
ต่างๆ ต่อไป 



วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00น. น าโดยนายทรงศรี ชูวัฒนกุล นายกเทศมนตรี ว่าที่ร้อยตรีชัยยุทธ คุณาพรสุจริต 
ปลัดเทศบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พนักงาน/เจ้าหน้าท่ี ผู้สูงอายุโรงเรียนสมวัยวิทยา ร่วมกับกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ได้ออกติดตามสนับสนุนและประเมินชมรมผู้สูงอายุคุณภาพตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
ปีงบประมาณ 2562 โดยได้ออกติดตามชมรมผู้สูงอายุ อ าเภอทุ่งหัวช้าง เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจและพัฒนาการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลทุ่งหัวช้าง 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00น. น าโดยนายทรงศรี ชูวัฒนกุล นายกเทศมนตรี กองสวัสดิการสังคม ได้มอบทุนการศึกษา
ให้กับนักเรียน นักศึกษา ในโครงการจ้างงานช่วงปิดภาคเรียน ประจ าปีงบประมาณ 2562 เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนมีรายได้ช่วงปิดภาค
เรียน และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมถึงการพัฒนาทักษะการท างานและมีประสบการณ์การท างานจริงต่อไปในอนาคต             
ณ หอประชุมเทศบาลต าบลทุ่งหัวช้าง 



 
วันที่  29 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. น าโดย นายทรงศรี ชูวัฒนกุล นายกเทศมนตรี  นายปฐม ต๊ิบหน่อ                    
รองนายกเทศมนตรี นายยวน เสาร์เทพ รองนายกเทศมนตรี ว่าที่ร้อยตรีชัยยุทธ คุณาพรสุจริต ปลัดเทศบาล กองสาธารณสุข     
และสิ่งแวดล้อม พนักงานเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลต าบลสองแคว อ าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 
เพ่ือมาศึกษาดูงานการดูแลระบบการดูแลผู้สูงอายุ และกิจกรรม โรงเรียนผู้สูงอายุของ โรงเรียนสมวัยวิทยา เทศบาล ต าบล        
ทุ่งหัวช้าง และมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ตามฐานการเรียนรู้ต่างๆที่จัดขึ้น ณ หอประชุมเทศบาลต าบลทุ่งหัวช้าง  
 

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. น าโดย นายทรงศรี ชูวัฒนกุล นายกเทศมนตรี ว่าที่ร้อยตรีชัยยุทธ 
คุณาพรสุจริต ปลัดเทศบาล กองวิชาการและแผนงาน พนักงานเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะกรรมการ ปปช. 
จังหวัดล าพูน เพื่อรายงานผลการด าเนินงาน แผนปฏิบัติงานการป้องกันปราบปรามการทุจริต คอรับชั่น กับมาตรการ
ความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ 2562 ณ หอประชุมเทศบาลต าบลทุ่งหัวช้าง 

https://www.facebook.com/164939330297691/photos/pcb.1388311814627097/1388311087960503/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARC6owQIXm04WuSTJ8JIImj5B6S8mW9R4zDfwzgmz3GM0WLYn9KHYdS1ejIe0rD6jpy2zOEW9mHskQtT&__xts__[0]=68.ARDL-4oAWLP-8UXh7mSsCXG9lcFjk7R7bQC5J4nbFDNU4EP0X3gK-LFJSPp6fKUGqHgGvHvhA8bNfHHqxI52Xq_qHLEMzoKN33W7oawzWu54Yt74mMsh5_yIUgqsMFD-1BrsebvVIsy5zQo2O9YPA4WpPG8XxIhI17bRpCsbARJwt0CxXIKmkeOYNdJ6Mj31nhRwMQEUm0m8uj2Bc4gETTqVNmsVmwhDrtee6R-a5K79gQVUBrPvD52Me_txP4m6vDlkZVfx7pY7HaS4y4MzvD49WYWZhgu202E9buL0qdDgO4_yu-r7cQGBLUCNIMD1KFid7vyjo6RGYCNqQZ7ZKPVw9w


วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00น. น าโดยนายจรูญ มะโนแก้ว ประธานสภาเทศบาล     
ต าบลทุ่งหัวช้าง ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 ประจ าปี 2562 ระหว่าง       
วันที่  1-30 พฤษภาคม 2562 เพื่อพิจารณา การด าเนินกิจการ สภาเทศบาล ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  และถูกต้องตามกฎหมาย และเพื่อประโยชน์ของเทศบาลฯ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
ต าบลทุ่งหัวช้าง 


