
วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 07.00 น. น าโดยนายทรงศรี ชูวัฒนกูล นายกเทศมนตรี พนักงานเจ้าหน้าที่ หัวหน้าส่วนราชการ/
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วม พิธี   
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และมีการการท าบุญตักบาตร พระสงฆ์ 
จ านวน 10 รูป โดยมีนาย เลิศศักด์ิ ทับผ้ึง นายอ าเภอทุ่งหัวช้าง เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมอ าเภอทุ่งหัวช้าง 

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. น าโดย นายปฐม ต๊ิบหน่อ รองนายกเทศมนตรี พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกับส านักงาน
วัฒนธรรม จังหวัดล าพูน ประธานสภาวัฒนธรรมต าบลทุกต าบล และประธานสภาวัฒนธรรมอ าเภอทุ่งหัวช้าง ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน    
อสม. ผู้สูงอายุ กลุ่มแม่บ้าน สภาเด็กเทศบาลฯ ปราชญ์ชาวบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมประชาคมพิจารณาร่างแผน
แม่บทฟ้ืนฟูมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดล าพูน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563-2568) ภายใต้โครงการยกระดับมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมเพ่ือสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นจังหวัด ล าพูน โดยมีนายเลิศศักด์ิ ทับผ้ึง 
นายอ าเภอทุ่งหัวช้าง เป็นประธานเปิดพิธี ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลทุ่งหัวช้าง 

1 



ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเทศบาลทุ่งหัวช้าง ได้รับ
รางวั ล เหรียญทอง รองชนะเลิ ศอันดับ  1 
โครงงานระดับปฐมวัย งานแข่งขันทักษะวิชาการ
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 “ย้อมฝูายเป๋นสี กี่เอว
เป๋นยาม ตามวิถีปวาเก่อญอ”   และเป็นตัวแทน
ในการแข่งขันในระดับประเทศ ที่จังหวัดร้อยเอ็ด
ต่อไป 

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. น าโดยนายทรงศรี ชูวัฒนกุล นายกเทศมนตรี พนักงาน/เจ้าหน้าที่         
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลต าบลศรีบัวบาน ที่ได้มาเยี่ยมชมสถานศึกษาสังกัดเทศบาลต าบลทุ่งหัวช้าง 
ในเรื่องการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรการสอนและแผนการเรียนการสอนโรงเทศบาลเทศบาล และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์การเรียนการสอน หลักสูตรการสอน และการบริหารจัดการ ณ หอประชุมเทศบาลต าบลทุ่งหัวช้าง 



วันที่14 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 น. ทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ อสม. ของแต่ละหมู่บ้าน   
ในเขตเทศบาล เข้าร่วมประชุมวางแผนการด าเนินงานกิจกรรมต่างๆของ อสม. ในแต่ละหมู่บ้าน พร้อมรับมอบ
ทรายอะเบท ของแต่ละหมู่บ้าน ณ ห้องประชุมเทศบาล 

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. น าโดยนายทรงศรี ชูวัฒนกุล นายกเทศมนตรี พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ใหญ่บ้าน            
ทั้ง 4 หมู่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล รวมถึงประชาชน ได้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการ
ส ารวจออกแบบโครงข่ายสะพาน สะพานเชื่อมบ้าน หนองปุาตึง-จริญญา ปี 2562 โดยมี ผอ.กรมทางหลวงชนบท ผอ.ทางหลวง
จังหวัดล าพูน แขวงการทางอ าเภอทุ่งหัวช้างและเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานจ้างสร้างสะพานกรมทางหลวงชนบท พร้อมรับ ฟัง       
ความต้องการของประชาชน และ แสดงความคิดเห็นร่วมกัน ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลฯ 



วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. น าโดยนายทรงศรี ชูวัฒนกุล นายกเทศมนตรี พนักงานเจ้าหน้าที่ อสม. อถล. นักเรียน
โรงเรียนเทศบาลทุ่งหัวช้าง โรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้าง โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม สมาชิกสภาเทศบาล รวมถึงประชาชนจิต อาสา    
ร่วมรณรงค์โครงการควบคุมและปูองกันโรคในเขตเทศบาล มี กิจกรรม 5 ป. ปราบยุงลาย 1 ข. ขัดล้าง และพ่นหมอกควัน     
ปูองกันการระบาดของยุงลาย ลงพื้นที่ 4 หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลต าบลทุ่งหัวช้าง และ รถประชาสัมพันธ์การปูองกันและรายละเอียด
โรคท่ีเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน เพ่ือ ลดการระบาดของโรคและตระหนักถึงความส าคัญของไข้เลือดออกต่อไป 

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00น. น าโดยนายทรงศรี ชูวัฒนกุล นายกเทศมนตรี กองการศึกษา พนักงานเจ้าหน้าที่          
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลต าบลมะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ล าพูน คณะเทศบาลต าบลท่าเชียงทอง ต.บ้านแปูน อ.เมือง   
จ.ล าพูน และเทศบาลต าบลบ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ล าพูน ที่ได้อนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานการจัดการศึกษาของ เทศบาลต าบล       
ทุ่งหัวช้าง เพ่ือศึกษาดูงานการจัดการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนสังกัดเทศบาลต าบลทุ่งหัวช้าง เพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์การเรียนการสอน และศึกษาดูงานโรงเรียนเทศบาลทุ่ งหัวช้าง /ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กด้านระบบ                      
การบริหารสถานศึกษา,แผนพัฒนาการศึกษา,วิชาการ,หลักสูตรและการสอน นวัตกรรมการศึกษาและนวัตกรรมวิจัย ,การสร้าง  
สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาและอื่นๆท่ีเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและสามารถน าไปพัฒนาในด้านการศึกษาต่อไป 



วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00น. น าโดยนายทรงศรี ชูวัฒนกุล นายกเทศมนตรี ว่าที่ร้อยตรี ชัยยุทธ คุณาพรสุจริต 
ปลัดเทศบาล ส านักปลัด งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต าบลทุ่งหัวช้าง ร่วมกับ อปพร. และ กู้ชีพ กู้ภัย เทศบาล
ต าบลทุ่งหัวช้าง เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน(อปพร.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2562 โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง และส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดล าพูน เข้ามาอบรมให้ความรู้ เพ่ือให้การปฎิบัตหิน้าท่ีของ อปพร.มีประสิทธิภาพและเพ่ิมทักษะการปฎิบัติงานไปแนวทาง
เดียวกัน และหน่วยงานเทศบาลต าบลทุ่งหัวช้าง มีการเตรียมการปูองกันการบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนภัยพิบัติต่างๆที่อาจ
เกิดขึ้นให้มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลทุ่งหัวช้าง 

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 น น าโดย นายทรงศรี ชูวัฒนกูล นายกเทศมนตรี และพนักงาน/เจ้าหน้าที่ 
ส่วนราชการหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ  เอกชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการจิตอาสา
พระราชทาน 904 วปร. กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ปรับภูมิทัศน์ ถนนบ้านดอนมูล-สันดอนฮอม       
ต าบลบ้านปวง ณ ศาลาบ้านปวง 



วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. น าโดยนายทรงศรี ชูวัฒนกุล นายกเทศมนตรี ว่าที่ร้อยตรี ชัยยุทธ คุณาพรสุจริต 
ปลัดเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าท่ี ให้การต้อนรับผู้มาตรวจประเมินเทศบาลเพื่อก าหนดลงพื้นที่เตรียมขึ้นเป็นศูนย์จัดการเครือข่าย 
เพ่ือเป็นหน่ึงในการขับเคลื่อนงานของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ภายใต้การสนับสนุนของส านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยส านักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (ส านัก ๓) เพ่ือด าเนินการจัด กิจกรรมแลกเปลี่ยนแหล่งเรียนรู้
ในชุมชน และการการพัฒนาระบบและกลไกการจัดการพื้นที่เทศบาลต าบลทุ่งหัวช้าง อันจะส่งผลต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ ดี    
ของประชาชนในพื้นที่ และน าเสนอข้อมูลพื้นที่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของภาคีหลักในพื้นที่ โดยมีนายเลิศศักด์ิ ทับผ้ึง 
นายอ าเภอทุ่งหัวช้าง ร่วมให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคีในพื้นที่เพื่อประเมินในการยกระดับเทศบาลฯ             
เป็นศูนย์จัดการเครือข่าย ของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รวมถึง เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง 
อสม. ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลทุ่งหัวช้าง 


