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วันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 14.00น.น าโดยนายทรงศรี ชูวัฒนกุล นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งหัวช้าง พนักงาน/
เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนต าบลหัวดง อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร               
ทีเ่ข้ามาศึกษาดูงานเทศบาลต าบลทุ่งหัวช้าง เกี่ยวกับองค์กรที่มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การท างาน เพื่อน าไปพัฒนาชุมชนต่อไป ณ ห้องเทศบาลต าบลทุ่งหัวช้าง 

วันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. น าโดยนายทรงศรี ชูวัฒนกุล นายกเทศมนตรี กองสาธารณสุข พนักงาน/
เจ้าหน้าที่ ร่วมกับ ราชภัฏล าปาง ผู้ประกอบการ โรงเรียน โรงพยาบาล แกนน าชุมชน เข้าร่วมประชุม โครงการ         
การจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลต าบลทุ่งหัวช้าง เพ่ือส่งเสริมให้ครัวเรือนในชุมชน มีการจัดการขยะ และแยกขยะ
ได้ถูกประเภท ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลทุ่งหัวช้าง 



วันที่ 9 มีนาคม 2563 กองสาธารณสุขฯ ได้จัดกิจกรรมอบรมครั้งที่ 2 ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการให้ความรู้ 
ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลฯ และพนักงานเจ้าหน้าที่   
ของเทศบาลฯเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันตนเอง เช่น การล้างมือที่ถูกต้อง การใส่ Mask และสอนการท า
หน้ากากอนามัยเพ่ือป้องกันตนเอง ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลทุ่งหัวช้าง 

วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. น าโดยนายทรงศรี ชูวัฒนกุล นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งหัวช้างได้มอบเงิน
ค่าจ้างให้กับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลทุ่งหัวช้าง ที่เข้าร่วมโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน        
ของประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย กิจกรรมโครงการส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพ       
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ผู้สูงอายุปลูกผัก เด็กกินผัก)เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่            
ได้มงีานท า ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลทุ่งหัวช้าง 



วันที่ 16-19 มีนาคม 2563 กองสาธารณสุขฯ ได้ด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ     
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสนุขและแมวฟรีในพ้ืนที่เขตเทศบาลฯ และได้น าหน้ากากผ้า ที่ได้จัดท าตาม
โครงการฯ แจกให้กับประชาชนในพ้ืนที่ จึงขอประชาสัมพันธ์ ให้กับครัวเรือนที่มี สุนัขและแมวน าสัตว์เลี้ยงของท่าน     
มารับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 09.00น. น าโดยนายทรงศรี ชูวัฒนกุล นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งหัวช้าง พนักงาน
เจ้าหน้าที่ ประชาชน นักเรียน สถานีต ารวจทุ่งหัวช้าง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราท าความดี เพ่ือ ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ 
เพ่ือให้ประชาชน หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ได้ท าความดีและท าความสะอาดและ ทาสีวัด วัดหนองป่าตึง                 
ณ วัดหนองป่าตึง 



วันที่ 19 มีนาคม 2563 น าโดยนายทรงศรี ชูวัฒนกุล นายกเทศมนตรี ว่าที่ร้อยตรี ชัยยุทธ คุณาพรสุจริต 
ปลัดเทศบาล กองวิชาการและแผนงาน พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 4 หมู่บ้านในเขตเทศบาล      
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนกลุ่มหมู่บ้าน ประชาชน เข้าร่วมอบรมให้ความรู้เรื่องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาล 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่นตามหลักการกระจายอ านาจ และการบริหารบ้านเมืองที่ดี และได้ทราบถึงปัญหาและความต้องการ        
ของประชาชนมาใช้เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินงานของเทศบาล และให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
ตัวเองจากโรคโควิด-19 ในการล้างมือให้ถูกวิธี และการสวมใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกวิธี จากกองสาธารณสุข          
ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลทุ่งหัวช้าง 

วันที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 เทศบาลต าบลทุ่งหัวช้าง น าโดย นายทรงศรี ชูวัฒนกุล นายกเทศมนตรี      
ต าบลทุ่งหัวช้าง ท่านปลัดเทศบาล หัวหน้าส านักปลัด เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯพร้อมด้วย ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอทุ่งหัวช้าง โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง ผู้น าชุมชน และ อสม. ได้ประชุมทีมเพ่ือหามาตรการแนวทาง                
ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019(โควิด-19) ในพ้ืนที่เขตเทศบาลฯ            
พร้อมมอบหน้ากากผ้าให้ผู้น าชุมชน น าไปแจกจ่ายในชุมชน 



วันที่ 19 มีนาคม 2563 น าโดยนายทรงศรี ชูวัฒนกุล นายกเทศมนตรี ว่าที่ร้อยตรี ชัยยุทธ คุณาพรสุจริต 
ปลัดเทศบาล กองวิชาการและแผนงาน พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 4 หมู่บ้านในเขตเทศบาล      
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนกลุ่มหมู่บ้าน ประชาชน เข้าร่วมอบรมให้ความรู้เรื่องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาล 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่นตามหลักการกระจายอ านาจ และการบริหารบ้านเมืองที่ดี และได้ทราบถึงปัญหาและความต้องการ        
ของประชาชนมาใช้เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินงานของเทศบาล และให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
ตัวเองจากโรคโควิด-19 ในการล้างมือให้ถูกวิธี และการสวมใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกวิธี จากกองสาธารณสุข          
ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลทุ่งหัวช้าง 

วันที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 เทศบาลต าบลทุ่งหัวช้าง น าโดย นายทรงศรี ชูวัฒนกุล นายกเทศมนตรีต าบลทุ่ง
หัวช้าง ท่านปลัดเทศบาล หัวหน้าส านักปลัด เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯพร้อมด้วย ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุ่ง
หัวช้าง โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง ผู้น าชุมชน และ อสม. ได้ประชุมทีมเพ่ือหามาตราการแนวทางในการเฝ้าระวัง ป้องกัน
และควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019(โควิด-19) ในพ้ืนที่เขตเทศบาลฯ พร้อมมอบหน้ากากผ้าให้ผู้น า
ชุมชน น าไปแจกจ่ายในชุมชน 


