
โรงเรียนดีใกล้บ้าน   แหล่งอาหารปลอดภัย  โรงเรียนสูงวัยเด่นล ้า  น้ากองทุนสวัสดิการ  
ชลประทานการเกษตรดี  มี กู้ชีพกู้ภัยให้บริการ  สืบสานเศรษฐกิจพอเพียง  

จดหมายข่าว เทศบาลต าบลทุ่งหัวช้าง 

วนัที ่ 2 มกราคม 2562 เทศบาลต าบลทุ่งหัวช้าง 
น า โดยนายทรงศรี ชูวฒันกูล  นายกเทศมนตรี 
พนักงานเจ้าหน้าทีร่่วมด้วยนักเรียนโรงเรียน
สมวยัวทิยาได้จดักจิกรรมแลกของขวญัส่งท้ายปี
เก่า ๒๕๖๑ ส าหรับกจิกรรม มกีารแลกเปลีย่น
ของขวญั กจิกรรมนันทนาการ มกีารแสดงของ
แต่ละกลุ่ม แต่ละหมู่บ้าน ทุกกจิกรรมสร้าง
ความสุข สร้างรอยยิม้ ความสนุกสนาน พฒันา
ทกัษะด้านต่าง ๆ ให้กบันักเรียนโรงเรียนสมวยั
วทิยา ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลทุ่งหัวช้าง  

คุณภาพชีวติด้านสุขภาพอนามยัและมสุีขภาพจติที่

ด ีมคีวามรักสามคัคใีนชุมชน ณ ห้องประชุมสภา

เทศบาลต าบลทุ่งหัวช้าง  

วนัที ่8 มกราคม 2562 น าโดยนายทรงศรี 

ชูวฒันกลุ นายกเทศมนตรี ว่าทีร้่อยตรีชัย

ยุทธ คุณาพรสุจริต ปลดัเทศบาล พนักงาน

เจ้าหน้าที ่ร่วมด้วยผู้ใหญ่บ้านหมู่1 หมู่2 

หมู่3 หมู่8 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตวัแทนชุมชน

ประธานแม่บ้านทุกหมู่บ้าน สมาชิกสภา

เทศบาลเข้าร่วมประชุม เพ่ือเตรียมจดั

กจิกรรมโครงการการแข่งขันกฬีาเยาวชน

และประชาชนต้านยาเสพตดิประจ าปี

2562 เพ่ือให้ประชาชนและเยาวชนได้        

ออกก าลงักายจากการเล่นกฬีาและมี

สุขภาพแข็งแรง รวมถึงได้รับการพฒันา
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วันนี ้9 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. เทศบาลต าบลทุ่งหัว
ช้าง น าโดยนายทรงศรี ชูวฒันกุล นายกเทศมนตรี ว่าที่
ร้อยตรีชัยยุทธ คุณาพรสุจริต ปลดัเทศบาล พนักงาน
เจ้าหน้าที่ เป็นเจ้าภาพงานปฏิบัติการ 60 วนั "แยกก่อน
ทิง้" โดยมีนายเลิศศักดิ์ ทบัผึง้ นายอ าเภอทุ่งหัวช้าง เป็น
ประธานใน กจิกรรม KICK OFF แผนปฏบิตักิาร 60 วนั "แยก
ก่อนทิง้" ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ได้ให้มกีาร
รณรงค์ให้ครัวเรือน ลดปริมาณขยะใช้หลกัการ ใช้น้อย ใช้
ซ า้ น ากลับมาใช้ใหม่ โดยได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วน

ต าบลบ้านปวง องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหวัช้าง องค์การ
บริหารส่วนต าบลตะเคียนปม หัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
ทหาร/ต ารวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
คณะครูและนักเรียน            เดินรณรงค์ตามเส้นทางสญัจร
เพื่อให้ประชาชนอ าเภอทุ่งหัวช้างได้รับทราบนโยบายดังกล่าว 
ไปยงัอาคารเอนกประสงค์เทศบาลต าบลทุ่งหัวช้าง เพื่อ
ประกอบพิธีทอดผ้าป่าขยะ เพื่อเป็นกุศโลบายให้ประชาชนได้
ท าการคดัเเยกขยะ และขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยให้
เกิดผลอย่าง    เป็นรูปธรรม และสร้างจิตส านึกการมีส่วนร่วม
ในการลดขยะจากประชาชน ภายในชุมชนของตนเองให้
สะอาดน่าอยู่ต่อไป 

นันทนาการ ของโรงเรียนเทศบาลทุ่งหัวช้าง พร้อมนี้

ได้เปิดสนามเดก็เล่นส่งเสริมปัญญา ให้กบัเดก็ๆๆได้

เรียนรู้ ส่งเสริมปัญญาและสนุกกบัการมาโรงเรียน  ณ  

โรงเรียนเทศบาลทุ่งหัวช้าง  

วนัพฤหัสบด ีที ่๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ 

 น าโดย     นายทรงศรี       ชูวฒันกลุ 

นายกเทศมนตรี ว่าทีร้่อยตรีชัยยุทธ คุณา

พรสุจริต ปลดัเทศบาล ผู้อ านวยการกอง 

พนักงาน เจ้าหน้าที ่คณะครูฯเทศบาล

ต าบลทุ่งหัวช้าง ได้ก าหนดจดัพธีิทาง

ศาสนาท าบุญอาคารอเนกประสงค์ 

โรงเรียนเทศบาลทุ่งหัวช้าง  ณ อาคาร

อเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล

ทุ่งหัวช้าง และประกอบพธีิทาง

ศาสนาเวลา ๐๙.๐๙น.  เพ่ือใช้เป็น 

สถานทีป่ระชุม จดักจิกรรม 
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วนัน้ี 12 มกราคม 2562 เวลา 9.00 น. น าโดยนายทรงศรี  
ชูวฒันกุล นายกเทศมนตรี วา่ท่ีร้อยตรีชยัยทุธ คุณาพร
สุจริต ปลดัเทศบาล สมาชิกสภาฯ พนกังานเจา้หนา้ท่ี ได้
จดักิจกรรมงานวนัเด็กแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ.2562 โดยมี
นายเลิศศกัด์ิ ทบัผึ้ง นายอ าเภอทุ่งหวัชา้ง เป็นประธาน เปิด
การจดักิจกรรมวนัเด็ก ณ อาคารเอนกประสงค ์ โรงเรียน
เทศบาลทุ่งหวัชา้ง เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้ด็กกลา้
คิดกลา้แสดงออก รู้รัก สามคัคี ตามค าขวญัวนัเด็กแห่งชาติ 

ของพลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรีวา่ "เด็ก 
เยาวชน จิตอาสา ร่วมพฒันาชาติ" โดยมีผูร่้วมสนบัสนุน
ของขวญั รางวลั และอาหารใหแ้ก่เด็กนกัเรียน และผูป้กครอง 
ภายในงานวนัเด็ก อีกทั้งยงัมีการจดักิจกรรมการแสดงของ
นกัเรียนแต่ละ ระดบัชั้น ของนกัเรียนโรงเรียนเทศบาล และการ
แสดงของนกัเรียนโรงเรียนบา้นทุ่งหวัชา้ง เพื่อเพิ่มโอกาสให้
เด็กแสดงความสามารถและกลา้แสดงออก เกิดความสามคัคี 
ปรองดอง และเติบโตเป็นอนาคตของชาติต่อไป  

สตรีแม่บ้าน   ในเขตเทศบาลเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เยาวชนและ

ประชาชน ผู้สูงอายุได้ออกก าลงักายให้มสุีขภาพที่

แข็งแรงและให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

รู้จกัแพ้ ชนะ การให้อภัย และมนี า้ใจนักกฬีา และสร้าง

ความสามคัคใีนหมู่คณะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวติให้ดี

วนันี ้22 มกราคม 2562 น าโดยนายทรงศรี 

ชูวฒันกลุนายกเทศมนตรี ว่าทีร้่อยตรีชัยยุทธ 

คุณาพรสุจริต ปลดัเทศบาล สมาชิกสภา

เทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที ่ร่วมจดัการ

แข่งขันกฬีาเยาวชนและประชาชนต้านยา

เสพตดิ ประจ าปี 2562 โดยมนีายเลศิศักดิ์  

ทบัผึง้ นายอ าเภอทุ่งหัวช้าง เป็นประธานใน

พธีิเปิดการแข่งขันกฬีาเยาวชนและ

ประชาชนต้านยาเสตตดิทั้ง 4 

หมู่บ้าน และกฬีาผู้สูงอายุ พร้อม

ทั้งมกีารประกวดร้องเพลง

ผู้สูงอายุชายและหญิงและกลุ่ม
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วนัที ่24 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. กองสวสัดิการสังคม 
ร่วมกบักลุ่มอาชีพผลติชาใบหม่อนพร้อมตรวจรับการ
ประเมินกลุ่มวสิาหกจิชุมชนระดับจังหวดั ประจ าปี 2562 
ผู้บริหาร/ผอ.กองทุกกองพนักงานเจ้าหน้าทีร่่วมเป็นก าลังใจ 
ณ กลุ่มอาชีพผลติชาใบหม่อน บ้านทุ่งหัวช้าง  

อ่ืนๆทีเ่กีย่วข้อง บรรยากาศตรวจเยีย่มเป็นไปด้วย

ความเรียบร้อยและเชิงเตมิเตม็พฒันา คณะผู้ตรวจ

ฝากขอบคุณเทศบาลทีใ่ห้การต้อนรับและให้ข้อมูล

ทีเ่ป็นประโยชน์  

วนัที ่31 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น.ผู้ตรวจ

ราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

พร้อมคณะลงพื้นทีเ่ยีย่มโรงเรียนและศูนย์

พฒันาเดก็เลก็ สังกดัเทศบาลต าบลทุ่งหัวช้าง 

จงัหวดัล าพูน ซ่ึงจงัหวดัล าพูนเป็นต้นแบบ

การจดัการขยะเปียก พร้อมทั้งตรวจเยีย่มการ

จดัการศึกษาสถานศึกษาในสังกดั,สนามเดก็

เล่นเสริมปัญญาและให้ค าแนะน าเร่ือง

ขอรับสนับสนุนงบประมาณก่อสร้าง

อาคารเรียนระดบัช้ันประถมศึกษา,

การจดัการขยะเปียก, ธนาคารน า้ใต้

ดนิหลงัอาคารศูนย์พฒันาเดก็เลก็และ
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