
วันที่  7  มีนาคม 2562 น า โดยนายทรงศรี  ชู วัฒนกุ ล 
นายก เทศมนตรี  ว่ าที่ ร้ อ ย ตรี  ชั ย ยุ ท ธ  คุณาพรสุ จ ริ ต 
ปลัดเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ ส่วนราชการ ผู้น าชุมชน 
ตัวแทนประชาชน โดยมีนายนิรันดร์ ด่านไพบูญย์ นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดล าพูน ได้ลงพ้ืนที่เทศบาลต าบลทุ่งหัวช้าง 
และได้เข้าร่วมประชุมกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม และเปลี่ยนแปลง 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือทราบถึงปัญหาความต้องการ
ของประชาชนในระดับต าบลส าหรับใช้เป็นข้อมูลในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 -2564) เ พ่ิม เ ติมและ
เปลี่ยนแปลง และเป็นกรอบแนวทางในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ต่อไป ณ ห้องประชุมเทศบาล
ต าบลทุ่งหัวช้าง 

วันที่ 10 มีนาคม 2562  เวลา 17.50 น. โดยประมาณ      เจ้าหน้าที่งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลทุ่งหัวช้าง  อ.
ทุ่งหัวช้าง จ.ล าพูน ได้รับเเจ้ง เหตุเพลิงไหม้บ้านไม้ 1 หลัง บริเวณ หลังโรงเรียนบ้านทุ่งเป็ด หมู่ที่ 1 โดย .จัดรถบรรทุกน้ าจ านวน 2 
คัน ปริมาณน้ า  28,000 ลิตร  เจ้าหน้าที่ 4 นาย ออกปฏิบัติงานในเบื้องต้น ร่วมกับ อปท.ในท้องถิ่น สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้  
รายงานผู้บาดเจ็บ  ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ในครั้งน้ี 

1 



วันน้ี วันที่ 11 มีนาคม 2562 นายทรงศรี ชูวัฒนกุล นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งหัวช้าง ร่วมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
จังหวัดล าพูน และกองสวัสดิการสังคมของเทศบาลฯ ได้ลงพื้นที่ จัดเก็บขอมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในเขตเทศบาลต าบลทุ่งหัวช้าง 
จ านวน 19 ราย 

วันที่ 14 มีนาคม 2562  โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบลทุ่งหัวช้าง ได้จัดกิจกรรม จ าลอง
ประเพณีวันสงกรานต์ โดยกิจกรรมมีการรดน้ าด าหัวครูด้วยน้ าส้มป่อย ซึ่งถือว่าเป็นพ่อแม่คนที่สองของเด็ก ให้เด็กได้รู้
ถึงวัฒนธรรมเละประเพณีอันดีงาม ในการรดน้ าด าหัวเพื่อขอขมาญาติผู้ใหญ่ และการสรงน้ าพระพุทธรูปเพื่อความเป็น 
ศิริมงคลแต่ตนเอง และเป็นการแสดงความเคารพในพระพุทธคุณและสังฆคุณ การเล่นน้ าสงกรานต์ เพื่อเป็นการสืบทอด
ประเพณีวัฒนธรรมที่มีมาแต่ช้านาน ณ สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา โรงเรียนเทศบาลทุ่งหัวช้าง 



วันที่ 15 มีนาคม 62 เวลา 13.00 น.  นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูนได้มาเป็นประธานในพิธีฯ กิจกรรม
จิตอาสา เราท าดีด้วยหัวใจ โดยมีนายเลิศศักด์ิ ทับผ้ึง นายอ าเภอทุ่งหัวช้าง และนายทรงศรี ชูวัฒนกูล นายกเทศมนตรีต าบล     
ทุ่งหัวช้าง สภาเทศบาลต าบลทุ่งหัวช้าง พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ โรงเรียนเทศบาลฯ พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย หัวหน้าส่วน
ราชการฯ และพี่น้องประชาชนจิตอาสาอ าเภอทุ่งหัวช้าง เข้าร่วมโดยจัดกิจกรรมจิตอาสา บ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ โดยท าความ
สะอาดบริเวณวัดพระธาตุแสงแก้ว หมู่ 8. บ้านจริญญา และสร้างฝายชะลอน้ าสะพานหนองป่าตึง-จริญญา 

วันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. กองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าท่ี ให้การสัมภาษณ์นักเรียน  นักศึกษา  ทีจ่ะเข้าร่วม
โครงการฝึกทักษะการท างานช่วงปิดภาคเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือเป็นการสร้างประสบการณ์ ให้กับนักเรียน 
นักศึกษา และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 เทศบาลต าบลทุ่งหัวช้าง 



วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.00น. น าโดยนายปฐม ต๊ิบหน่อ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานสภาวัฒนธรรมอ าเภอ   
ทุ่งหัวช้าง กองการศึกษาเทศบาลต าบลทุ่งหัวช้างร่วมกับสภาวัฒนธรรมอ าเภอ ประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอ าเภอทุ่งหัวช้าง 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 และมอบเข็มเชิดชเูกียรติให้กับบุคลากรเทศบาลต าบลทุ่งหัวช้างในการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของสภา
วัฒนธรรมอ าเภอทุ่งหัวช้าง เพ่ือจัดท าแผนการด าเนินงานวัฒนธรรมในระดับอ าเภอ ในการส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบทอด ศิลปะ      
ภูมิปัญญา วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างย่ังยืนต่อไป ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลทุ่งหัวช้าง 

20 มีนาคม  2562  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต าบลทุ่งหัวช้าง ได้ให้ความรู้ในฐานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การป้องกันการเกิดอัคคีภัย ส าหรับลูกเสือและเนตรนารีโรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้าง  ณ ลานหน้าส านักงานเทศบาลต าบลทุ่งหัวช้าง 



วันที่ 20 มีนาคม  2562  โรงเรียนเทศบาลทุ่งหัวช้าง 
น าโดยนายสมพล แปงชัย ผอ.กองการศึกษา นายคเณศ 
เทพสุวรรณ ผอ.โรงเรียนเทศบาลทุ่งหัวช้าง และคณะครู
ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา
แบบอย่าง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(สถานศึกษาพอเพียง) ณ โรงเรียนเทศบาลทุ่งหัวช้าง 

วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น. นายเลิศศักดิ์ ทับผึ้ง นายอ าเภอทุ่งหัวช้าง เป็นประธานในการ
รณรงค์ เลือกตั้งเป็นหน้าที่ เลือกคนดีเข้าสภา ในการเลือกตั้ง ส.ส. ในวันอาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม 2562 นี้ โดยมี   
นายทรงศรี ชูวัฒนกูล นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งหัวช้าง พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ โรงเรียน อบต. ทั้ง 3 แห่ง 
พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย หัวหน้าส่วนราชการฯ และพี่น้องประชาชนอ าเภอทุ่งหัวช้าง เดินรณรงค์และรถ
ประชาสัมพันธ์ ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อไปท าหน้าที่ของตนในการเลือกบุคคลเป็นผู้แทนไปท าหน้าที่ในการป้องกัน
ผลประโยชน์ของตน 



เทศบาลต าบลทุ่งหัวช้างขอแสดงความยินดี
กับนายสมพล แปงชัย ผู้อ านวยการกอง
การศึกษา ได้รับรางวัลผู้อ านวยการกอง
การศึกษาดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๑ มูลนิธิช่วย
การศึกษาท้องถิ่นและกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย มอบ
โดยนางนิพัทธา อมรรัตนเมธา ประธาน
มูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น ณ โรงแรมริ
เวอร์ไซด์ กรุงเทพ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ 

วันที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 น. น าโดยนายทรงศรี ชูวัฒนกุล นายกเทศมนตรี กองสวัสดิการสังคม พนักงาน 
อบรมโครงการเสริมสัมพันธภาพของครอบครัว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่องกิจกรรมการสื่อสารเรื่องเพศ   
ในครอบครัว เพื่อการแนะน าเด็ก เยาวชน ประชาชน ให้เกิดความตระหนักและค านึงถึงสัมพันธภาพทางครอบครัว      
ใหอ้บอุ่น ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลทุ่งหัวช้าง 


