
  จุดรบัลงทะเบยีนเพื�อสวสัดิการแห่งรฐั วนัที� 1 
      วนัที� 5 ตลุาคม 2565 เวลา 08.30 น. ทางธนาคาร
เพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแมท่า 
เป�ดจุดรบัลงทะเบยีนโครงการลงทะเบยีนเพื�อสวสัดกิาร
แหง่รฐั ป� 2565 ในระหวา่งวนัที� 5 ตลุาคม 
ถึงวนัที� 7 ตลุาคม 2565 ณ เทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง

      วนัที� 7 ตลุาคม 2565 เวลา 08.30 น. 
นายวทิวสั จอมขนัเงิน นายกเทศมนตรตํีาบลทาทุ่งหลวง 
ขอขอบคณุ โครงการศูนยส์ายตาอาสาเพื�อสงัคม รา้นแวน่แก้ว
เชยีงใหม ่ออกหนว่ยใหบ้รกิารวดัสายตาและแจกแวน่ตาฟรี
จาํนวน 100 อัน สาํหรบัประชาชนในพื�นที�ตําบลทาทุ่งหลวง 
ณ.หอ้งประชุมเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง

 โครงการศูนยส์ายตาอาสาเพื�อสงัคม 
  รา้นแวน่แก้วเชยีงใหม ่  

  ประชุมศูนยคั์ดกรองและศูนยฟ์�� นฟู  
  สภาพทางสงัคมในระดับพื�นที�  

      วนัที� 7 ตลุาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวทิวสั จอม
ขนัเงิน นายกเทศมนตรตํีาบลทาทุ่งหลวง เป�ดการประชุม
การดําเนนิงานศูนยคั์ดกรองและฟ�� นฟูสภาพทางสงัคมใน
ระดับพื�นที�ตําบลทาทุ่งหลวง โดยมนีางสาวกัลยารตัน ์ณ
พรหม ปลัดเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง กํานนั ผูใ้หญบ่า้น
ทกุหมูบ่า้น ผอ.รพ.สต.ทาทุ่งหลวง 

เขา้รว่มประชุมการดาํเนนิงานศูนยคั์ดกรองและฟ�� นฟูสภาพทางสงัคมในระดบัพื�นที� ตําบลทาทุ่งหลวง
ตามนโยบายและแผนระดับชาติวา่ดว้ยป�องกันและปราบปรามและแก้ไขป�ญหายาเสพติด 
ตามประมวลกฎหมายยาแสพติดกําหนดใหส้ภานพยายาบาลระดบัตําบลเป�นศูนยคั์ดกรองการใชส้าร
เสพติด ซึ�งการดําเนินงานของศูนยคั์ดกรองนี� ต้องประกอบไปดว้ยเจา้ที�ที�เกี�ยวขอ้ง ลักษณะบูรณา
การความชว่ยเหลือในระดับตําบล และได้รว่มกันแต่งตั�งคณะทํางานศูนยคั์ดกรองตกบลทาทุ่งหลวง
ขึ�น ณ.หอ้งประชุมเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง



  มอบของชว่ยเหลือ นางสาวจนัทรศ์ร ีวงค์กาศ  
       วนัที� 7 ตลุาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายวทิวสั จอมขนัเงิน 
นายกเทศมนตรตํีาบลทาทุ่งหลวง นางสาวกัลยารตัน ์ณ พรหม 
ปลัดเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง ลงพื�นที�พรอ้มเจา้หนา้ที�สาํนกังาน
พฒันาสงัคมและความมั�นคงของมนษุย ์จงัหวดัลําพูน 
      เพื�อใหค้วามชว่ยเหลือ ครอบครวัของ นางสาวจนัทรศ์ร ีวงค์กาศ 
ผูพ้กิารทางสายตา และผูป้�วยโรคไต ซึ�งต้องทําการฟอกไตที�บา้นเอง
โดยมอบของใชเ้ครื�องอุปโภค-บรโิภค เพื�อใหใ้นการยงัชพีต่อไป

       เมื�อวนัที� 11 ตลุาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวทิวสั จอมขนั
เงิน นายกเทศมนตรตํีาบลทาทุ่งหลวง เป�นประธานกล่าวป�ดโครงการ
งดเหล้าเขา้พรรษา ประจาํป�งบประมาณ 2565 โครงการนี�จดัขึ�น          
เพื�อใหป้ระชาชนในตําบลทาทุ่งหลวง ไดตื้�นตัวในการหนัมาเปลี�ยนวถีิ
ชวีติ ดแูลสขุภาพ ลด ละ เลิก การดื�มเครื�องดื�มที�มแีอลกอฮอล์ และ
สรา้งค่านยิมที�ดใีนการลดเครื�องดื�มแอลกอฮอล์ในชุมชน และไดร้บังบ
ประมาณสนบัสนนุจากกองทนุหลักประกันสขุภาพตําบลทาทุ่งหลวง
จาํนวน 4,430 บาท โดยมท่ีานพระครพูศิิษฏ์ ศุภการ เจา้อาวาสวดัทา
หนองยางไคล เป�นประธานฝ�ายสงฆ ์แสดงธรรมเทศนา และมอบ
เกียรติบตัรใหกั้บผูที้�เขา้รว่มโครงการ จาํนวนทั�งสิ�น 54 คน 
ณ วดัทาหนองยางไคล

�โครงการงดเหล้าเขา้พรรษา��
  ประจาํป�งบประมาณ 2565  

  วนัคล้ายวนัสวรรคต  
 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศรฯ 

      วนัที� 7 ตลุาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวทิวสั จอม
ขนัเงิน นายกเทศมนตรตํีาบลทาทุ่งหลวง เป�ดการประชุม
การดําเนนิงานศูนยคั์ดกรองและฟ�� นฟูสภาพทางสงัคมใน
ระดับพื�นที�ตําบลทาทุ่งหลวง โดยมนีางสาวกัลยารตัน ์ ณ
พรหม ปลัดเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง กํานนั ผูใ้หญบ่า้น
ทกุหมูบ่า้น ผอ.รพ.สต.ทาทุ่งหลวง 

  ผูว้า่จงัหวดัลําพูน พบปะหัวหน้า  
  สว่นราชการประจาํอําเภอแมท่า  

     วนัที� 18 ตลุาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวทิวสั จอมขนัเงิน
นายกเทศมนตรตํีาบลทาทุ่งหลวง เขา้รว่มรบัมอบนโยบายการ
ปฏิบติัราชการ ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ.2566 พรอ้มทั�งรบัทราบ
ผลการดําเนินงาน ตลอดจนป�ญหา อุปสรรค ในการดาํเนนิงาน
ของสว่นต่างๆในพื�นที�อําเภอแมท่า โดยมนีายสนัติธร ยิ�มละมยั           
ผูว้า่ราชการจงัหวดัลําพูน ลงพื�นที�พบปะและมอบนโยบายฯ                
.นครั�งนี� ณ หอ้งประชุมที�วา่การอําเภอแมท่า



     วนัที� 18 ตลุาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายวทิวสั จอมขนัเงิน
นายกเทศมนตรตํีาบลทาทุ่งหลวง ประธานคณะกรรมการพฒันา
เทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง เชญิคณะกรรมการพฒันาเทศบาลตําบล
ทาทุ่งหลวง เขา้รว่มประชุมเพื�อพจิารณารา่งแผนการดาํเนนิงาน
ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ. 2566 
ณ หอ้งประชุมเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง

  ประชุมพจิารณารา่งแผนการดําเนนิงาน  
  ป� 66  

  ทต.ทาทุ่งหลวง ลงพื�นที�สาํรวจ  

  บา้นผูส้งูอายุฯ  

       วนัที� 19 ตลุาคม 2565 เวลา 14.30 น. 
นายวทิวสั จอมขนัเงิน นายกเทศมนตรตํีาบลทาทุ่งหลวง พรอ้ม
ด้วย นายแดนชยั ขดัคํา ผูอํ้านวยการกองชา่ง นางสาวศิรกิร
ธรรมสทิธิ� ผูอํ้านวยการกองสวสัดกิารสงัคม ลงพื�นที�สาํรวจบา้น
ผูส้งูอายุที�ประสบป�ญหาความเดือดรอ้นด้านที�อยูอ่าศัย จาํนวน 1
หลัง เพื�อขอรบัการสนับสนนุงบประมาณจากกองทนุฟ�� นฟู
สมรรถภาพจงัหวดัลําพูน เพื�อใหก้ารชว่ยเหลือต่อไป

  ประจาํป�ของชาติ พ.ศ. 2565  

  โครงการศูนยส์ายตาอาสาเพื�อสงัคม  
  รา้นแวน่แก้วเชยีงใหม ่ 

       วนัที� 21 ตลุาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวทิวสั จอมขนัเงิน
นายกเทศมนตรตํีาบลทาทุ่งหลวง ขอขอบคณุ โครงการศูนยส์ายตา
อาสาเพื�อสงัคม รา้นแวน่แก้วเชยีงใหม ่ที�ได้ออกหนว่ยใหบ้รกิารวดั
สายตาและแจกแวน่ตาฟร ีในวนัที� 7 ตลุาคม 2565 ที�ผา่นมา               
และในวนันี� ทางรา้นแวน่แก้วเชยีงใหม ่ได้นําแวน่ตาที�เสรจ็แล้วมา
แจกใหป้ระชาชนในพื�นที�ตําบลทาทุ่งหลวง 
ณ.หอ้งประชุมเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง

วนัที� 21 ตลุาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวทิวสั จอมขนัเงิน นายก
เทศมนตรตํีาบลทาทุ่งหลวง พรอ้มดว้ยนางสาวกัลยารตัน ์ณ พรหม
กํานนั ผูใ้หญบ่า้น ขา้ราชการ พนกังานเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง 
รว่มกิจกรรมวนัรกัต้นไมป้ระจาํป�ของชาติ พ.ศ. 2565 บรเิวณรอบ
อาคาร โดยรว่มกันบาํรงุรกัษาต้นไม ้พรวนดนิ กําจดัวชัพชื
ตัดแต่งกิ�งไม ้ณ เทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง

��กิจกรรมวนัรกัต้นไม�้�



  ประชุมโครงการถังขยะเป�ยก  
  ลดโลกรอ้น  

     วนัที� 21 ตลุาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายวทิวสั จอมขนัเงิน
นายกเทศมนตรตํีาบลทาทุ่งหลวง เป�นประธานในการประชุมการ
ดําเนินงานโครงการถังขยะเป�ยก ลดโลกรอ้น เพื�อเตรยีมความ
พรอ้มในการทวนสอบจากคณะกรรมการภายนอก โดยม ีนางสาว
กัลยารตัน์ ณ พรหม ปลัดเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง หวัหนา้สาํนกั
ปลัด กํานนั ผูใ้หญ่บา้นและประธาน อสม.ทกุหมูบ่า้น เขา้รว่มประชุม
ในครั�งนี�ด้วย ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง

   วนัป�ยมหาราช 23 ตลุาคม 2565   

   วนันี� 23 ตลุาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายวทิวสั จอมขนัเงิน
นายกเทศมนตรตํีาบลทาทุ่งหลวง คณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภา
ขา้ราชการ พนักงานเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง รว่มพธิวีางพวง
มาลาน้อมราํลึกพระมหากรุณาธคิณุ เนื�องในวนัคล้ายวนั
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจา้อยูห่วั ประจาํป�
พุทธศักราช 2565 เบื�องหนา้พระบรมฉายาลักษณพ์ระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจา้อยูห่วั รชักาลที� 5 เพื�อแสดงความ
กตัญ�ูกตเวทีและนอ้มราํลึกในพระมหากรุณาธคิณุที�ทรงมต่ีอ
อาณาประชาราษฎ์ โดยมนีายสมาน กองแก้ว นายอําเภอแมท่า
เป�นประธานในพธิ ีณ ที�วา่การอําเภอแมท่า

       วนัที� 27 ตลุาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวทิวสั จอมขนัเงิน
นายกเทศมนตรตํีาบลทาทุ่งหลวง เป�นประธานในพธิมีอบ
ประกาศนยีบตัรผูส้าํเรจ็การศึกษาโรงเรยีนเบาหวานวทิยา รุน่ที� 1
โดยมนีกัเรยีนที�สาํเรจ็การศึกษาโรงเรยีนเบาหวาน สาขาตําบลทาทุ่ง
หลวง จาํนวน 22 ท่าน ซึ�งโครงการนี�ทางรพ.สต.ทาทุ่งหลวงเป�น
ผูร้บัผดิชอบโครงการ และนางสาวเพญ็ สมอุทัย ผอ.รพ.สต.ทาทุ่ง
หลวง, นางสาวเรณู มูลทา พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ เป�นครูผู้
ดแูลและดาํเนนิการ และมอบเกียรติบตัรใหแ้ก่หมูบ่า้น ในเรื�องการ
ประเมนิหมูบ่า้นไอโอดีน ใหแ้ก่�กํานันผูใ้หญ่บา้นทกุหมู ่ณ หอ้งประชุม
เทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง

  พธิมีอบประกาศนียบตัรผูส้าํเรจ็การศึกษา  
  โรงเรยีนเบาหวานวทิยารุน่ที� 1  

  ประชุมพนกังาน  
  ประจาํเดือน พฤศจกิายน 2565  

     เมื�อวนัที� 2 พฤศจกิายน 2565 เวลา 13.00 น. 
นายวทิวสั จอมขนัเงิน นายกเทศมนตรตํีาบลทาทุ่งหลวง                  
และนางสาวกัลยารตัน์ ณ พรหม ปลัดเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง
เรยีกพนักงานเทศบาลทกุกอง ทกุฝ�าย เขา้ประชุมประจาํเดอืน
พฤศจกิายน 2565 เพื�อมอบนโยบายการปฏิบติังานราชการให้
พนักงานเทศบาลทกุกอง ทกุฝ�าย และ สอบถามป�ญหา อุปสรรค
ของการทํางาน เพื�อนําไปปรบัปรุงแก้ไขใหดี้ขึ�น 
ณ หอ้งประชุมเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง



  ให้ความชว่ยเหลือบา้นผู้สงูอายุฯ  

  พธิทํีาบุญและฟ�งเทศน ์ 

  ปรบัปรุงทัศนียภาพเสน้ทางสายเชื�อม  
  หมู ่1, หมู ่2, หมู ่5, หมู ่6  

   วนัที� 17 พฤศจกิายน 2565 เวลา 14.00 น. เทศบาลตําบลทาทุ่ง
หลวง โดย นายวทิวสั จอมขนัเงิน นายกเทศมนตรตํีาบลทาทุ่งหลวง
ขอขอบคณุท่านอนสุรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบรหิารสว่น
จงัหวดัลําพูน พรอ้มคณะผูบ้รหิาร, นายนทัธวฒัน ์เศวตศิรพงศ์
สมาชกิองค์การบรหิารสว่นจงัหวดัลําพูน ที�นําเครื�องจกัรเขา้มา
ทําความสะอาดไหล่ทาง เพื�อปรบัปรุงทัศนยีภาพและเพิ�มทัศนวสิยัใน
การขบัขี�ใหเ้กิดความปลอดภัยกับประชาชนผูใ้ชเ้สน้ทางสายเชื�อม 
หมู ่1, หมู ่2, หมู ่5, หมู ่6 ตําบลทาทุ่งหลวง อําเภอแมท่า จงัหวดั
ลําพูน

วนัที� 22 พฤศจกิายน 2565 เวลา 10.00 น. นายวทิวสั จอมขนัเงิน
นายกเทศมนตรตํีาบลทาทุ่งหลวง พรอ้มดว้ยคณะผูบ้รหิาร สมาชกิ
สภาเทศบาล และนางสาวศิรกิร ธรรมสทิธิ� ผูอํ้านวยการกอง
สวสัดกิารสงัคม ลงพื�นที�ชว่ยเหลือผูส้งูอายุที�ประสบป�ญหาการดาํรง
ชวีติอยา่งยากลําบาก และสง่ขอ้มูลใหส้าํนกังานพฒันาสงัคมและ
ความมั�นคงของมนษุยจ์งัหวดัลําพูน 
เพื�อขอรบัการชว่ยเหลือต่อไป

��ทต.ทาทุ่งหลวง�ลงพื�นที�สาํรวจ��

  บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารม ี 
วนัที� 23 พฤศจกิายน 2565 เวลา 07.00 น. นายวทิวสั จอมขนัเงิน
นายกเทศมนตรตํีาบลทาทุ่งหลวง พรอ้มด้วยคณะผูบ้รหิาร สมาชกิ
สภาเทศบาล พรอ้มด้วยพุทธศาสนิกชนในพื�นที�รว่มพธิทํีาบุญ
ตักบาตรและฟ�งเทศน์บทพระธรรมเทศนา เฉลิมพระธรรมบารมใีน
“อุภินนมตัถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมสีมเด็จพระนางเจา้สริกิิติ�
พระบรมราชนีินาถ พระบรมราชชนนพีนัป�หลวง โดยมนีายสมาน
กองแก้ว นายอําเภอแมท่า เป�นประธานในพธิ ี
ณ วดัศรมีงคล (เหมอืงลึก)

  KICK OFF ปลกูผกัสวนครวั  
  เพื�อสรา้งความมั�นคงทางอาหาร  

วนัที� 23 พฤศจกิายน 2565 เวลา 09.30 น. เทศบาลตําบลทา
ทุ่งหลวง นําโดยนายวทิวสั จอมขนัเงิน นายกเทศมนตรตํีาบลทา
ทุ่งหลวง พรอ้มด้วยนายเจรญิ ติ�บยะกาศ รองนายกเทศมนตรี
ตําบลทาทุ่งหลวง พนกังานเทศบาล และประชาชนในพื�นที�ตําบล
ทาทุ่งหลวง ได้น้อมนาํแนวทางพระราชดําร ิของสมเดจ็พระ
กนิษฐาธริาชเจา้กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกมุาร ีในการปลกูผกัสวนครวั เพื�อสรา้งความมั�นคงทาง
อาหาร ประจาํป� พ.ศ. 2566 โดยมนีายสมาน กองแก้ว นาย
อําเภอแมท่า รว่มกิจกรรม Kick off ปลกูผกัสวนครวั เพื�อสรา้ง
ความมั�นคงทางอาหาร ณ. บรเิวณแปลงที�วา่งสรา้งอาหาร ม.4
บา้นหนองยางไคล



     วนัที� 5 ธนัวาคม พ.ศ.2565 เวลา 07.30 น. เทศบาลตําบลทาทุ่ง
หลวง นาํโดย นายวทิวสั จอมขนัเงิน นายกเทศมนตรตํีาบลทาทุ่ง
หลวง คณะผูบ้รหิาร พรอ้มดว้ยสมาชกิสภาเทศบาล และสว่นราชการ
ประชาชนชาวอําเภอแมท่า รว่มพธิทํีาบุญตักบาตร,วางพานพุม่และ
พธิถีวายบงัคม เนื�องในวนัคล้ายวนัพระบรมราชสมภพ พระบาท
สมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถ
บพติร วนัชาติ และวนัพอ่แหง่ชาติ 5 ธนัวาคม 2565 โดยม ีนาย
สมาน กองแก้ว นายอําเภอแมท่า เป�นประธานในพธิฯี ณ หอประชุมที�
วา่การอําเภอแมท่า จงัหวดัลําพูน

  วนัชาติและวนัพอ่แห่งชาติประจาํป� 2565  

  ในวนัชาติและวนัพอ่แห่งชาติ  
  กิจกรรมจติอาสาพระราชทานฯ  

     วนัที� 5 ธนัวาคม 2565 เวลา 09.30 น. เทศบาลตําบลทาทุ่ง
หลวง นําโดย นายวทิวสั จอมขนัเงิน นายกเทศมนตรตํีาบลทาทุ่ง
หลวง พรอ้มด้วยสมาชกิสภาเทศบาล สว่นราชการ และประชาชน
อําเภอแมท่า เขา้รว่มกิจกรรมจติอาสาพระราชทานฯ รว่มกัน
บรกิารประชาชนเพื�อพฒันาคณุภาพชวีติและความสขุของ
ประชาชน มกีารจดักิจกรรมดงันี� 1. บรกิารตรวจสขุภาพ เชน่ วดั
ความดัน ตรวจเบาหวาน ฯลฯ 2.บรกิารฉีดวคัซนีโควดิ – 19 3.
รบับรจิาคโลหติ โดยม ีนายสมาน กองแก้ว นายอําเภอแมท่าเป�น
ประธาน ณ วดัทาหนองยางไคล หมูที่� 4 ตําบลทาทุ่งหลวง อําเภอ
แมท่า จงัหวดัลําพูน

  รว่มพธิเีป�ดการแขง่ขนักีฬา  
  สานสมัพนัธห์น่วยงานอําเภอแมท่า  

   เมื�อวนัที� 7 ธนัวาคม 2565 เวลา 15.00 น. เทศบาลตําบลทาทุ่ง
หลวง นําโดยนายวทิวสั จอมขนัเงิน นายกเทศมนตรตํีาบลทาทุ่ง
หลวง คณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภาเทศบาล ขา้ราชการ พนกังาน
เทศบาล เขา้รว่มพธิเีป�ดการแขง่ขนักีฬาสานสมัพนัธห์นว่ยงาน
อําเภอแมท่า และรว่มแขง่ขนักีฬา โดยมนีายสมาน กองแก้ว นาย
อําเภอแมท่า เป�นประธานในพธิ ีณ ลานกีฬาต้านยาเสพติด (ดา้น
หน้าสถานีตํารวจภธูรแมท่า)

     วนัที� 9 ธนัวาคม 2565 เวลา 08.30น. นายวทิวสั จอมขนัเงิน 
นายกเทศมนตรตํีาบลทาทุ่งหลวง และหวัหนา้สว่นราชการจงัหวดั
ลําพูน องค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น ได้เขา้รว่มงานวนัต่อต้าน
คอรร์ปัชั�นสากล (ประเทศไทย) จงัหวดัลําพูน พรอ้มลงนามบนัทึกขอ้
ตกลงระหวา่งหนว่ยงานภาครฐั เพื�อยกระดับผลการประเมนิ
คณุธรรมและความโปรง่ใสในการดําเนนิงานของหนว่ยงานภาครฐั
(ITA) ประจาํป� 2566 ซึ�งในครั�งนี� เทศบาลตําบลทาทุ่งหลวงไดร้บั
ประกาศนยีบตัรเชดิชูเกียรติหนว่ยงาน ที�มผีลการประเมนิคณุธรรม
และความโปรง่ใส (ITA) ประจาํป� 2565 ในระดับ A ณ หอ้งประชุมหริ
ภญุชยั ศูนยร์าชการจงัหวดัลําพูน โดยม ีนายสนัติธร ยิ�มละมยั
ผูว้า่ราชการจงัหวดัลําพูน เป�นประธาน

  วนัต่อต้านคอรร์ปัชั�นสากล  
  (ประเทศไทย) จงัหวดัลําพูน  



  ประชุมติดตามและประเมนิผล  
  แผนพฒันาท้องถิ�นประจาํป� 2565  

    วนัที� 9 ธนัวาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายวทิวสั จอมขนัเงิน
นายกเทศมนตรตํีาบลทาทุ่งหลวง พรอ้มด้วยนางสาวกัลยารตัน์
ณ พรหม ปลัดเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง คณะกรรมการติดตาม
ผลและประเมนิผลแผนพฒันาเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง เขา้รว่ม
ประชุมเพื�อสรุปผลการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันาท้องถิ�น
ประจาํป� 2565 และเสนอความเหน็ที�ได้จากการติดตามและ
ประเมนิผลแผนพฒันาท้องถิ�นต่อผูบ้รหิาร ณ หอ้งประชุม
เทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง

  ประชุมหารอืการออกแบบแนวทาง  

  ปรบัปรุงทัศนียภาพเสน้ทางสายเชื�อม  
  หมู ่1, หมู ่2, หมู ่5, หมู ่6  
วนัที� 13 ธนัวาคม 2565 เวลา 14.30 น. เทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง
โดย นายวทิวสั จอมขนัเงิน นายกเทศมนตรตํีาบลทาทุ่งหลวง ขอ
ขอบคณุท่านอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบรหิารสว่นจงัหวดั
ลําพูน พรอ้มคณะผูบ้รหิาร, นายนทัธวฒัน์ เศวตศิรพงศ์ สมาชกิ
องค์การบรหิารสว่นจงัหวดัลําพูน ที�นําเครื�องจกัรเขา้มาทําความ
สะอาดไหล่ทาง เพื�อปรบัปรุงทัศนยีภาพและเพิ�มทัศนวสิยัในการขบัขี�
ใหเ้กิดความปลอดภัยกับประชาชนผูใ้ชเ้สน้ทางสายเชื�อม หมู ่1, 
หมู ่2, หมู ่5, หมู ่6 ตําบลทาทุ่งหลวง อําเภอแมท่า จงัหวดัลําพูน

    วนัที� 16 ธนัวาคม 2565 เวลา 15.30 น. เทศบาลทาทุ่งหลวง 
โดยนายวทิวสั จอมขนัเงิน นายกเทศมนตรตํีาบลทาทุ่งหลวง
สมาชกิสภาเทศบาล ขา้ราชการ พนกังานเทศบาล ประชาชนในพื�นที�
เขา้รว่มพธิเีจรญิพระพุทธมนต์ และเจรญิจติภาวนา เพื�อนอ้มถวาย
พระพรชยัมงคลแด ่“สมเดจ็พระเจา้ลกูเธอเจา้ฟ�าพชัรกิติยาภา นเร
นทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารณิสีริพิชัร มหาวชัรราชธดิา” โดยมี
นายสมาน กองแก้ว นายอําเภอแมท่า เป�นประธานในพธิ ีณ วดัทา
หนองยางไคล ตําบลทาทุ่งหลวง อําเภอแมท่า จงัหวดัลําพูน

��พธิเีจรญิพะพุธมนต์�และเจรญิจติภาวนาฯ��

  บรหิารจดัการทรพัยากรนํ�า  
    วนัที� 19 ธนัวาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายวทิวสั จอมขนัเงิน
นายกเทศมนตรตํีาบลทาทุ่งหลวง เขา้รว่มประชุมเพื�อออกแบบ
ระบบศูนยข์อ้มูลสารสนเทศและแนวทางการบรหิารจดัการนํ�าใน
พื�นที�ตําบลทาทุ่งหลวง โดยมทีีมงานที�ปรกึษาฯ มหาวทิยาลัย
เชยีงใหม ่ขอรบัทราบขอ้มูลปรมิาณนํ�า และการใชน้ํ�าในจงัหวดั
ลําพูนเพื�อนําไปประกอบการจดัทําขอ้มูลสารสนเทศการบรหิาร
จดัการนํ�าต่อไป ณ หอ้งประชุมเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง



  โครงการคลินกิเกษตรเคลื�อนที�  
  ในพระราชานเุคราะห์  

   วนัที� 21 ธนัวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวทิวสั จอมขนัเงิน
นายกเทศมนตรตํีาบลทาทุ่งหลวง เขา้รว่มงานโครงการคลีนกิเกษตร
เคลื�อนที� ในพระราชานุเคราะห ์สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกฎุ
ราชกมุาร ในการนี�ประธานในพธิยีงัไดม้อบ ที�ดนิทํากิน สปก. ใหแ้ก่
เกษตรกร มอบพนัธป์ลาและมอบกล้าไมใ้หแ้ก่เกษตรกร เพื�อพฒันา
ฟ�� นฟูเกษตรกรใหส้ามารถทําการเกษตรไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และ
ยั�งยนืในอาชพี โดยมนีายสนัติธร ยิ�มละมยั ผูว้า่ราชการจงัหวดัลําพูน
เป�นประธานในพธิ ีณ โรงเรยีนแมท่าวทิยาคาร

    วนัที� 26 ธนัวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวศิรุต แก้วกาศ
ประธานสภาเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง ประกาศเป�ดการประชุมสภา
สมยัสามญั สมยัที�สี� ประจาํป� พ.ศ.2565 เพื�อพจิารณาการขออนมุติั
ใชจ้า่ยเงินสะสม ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ณ หอ้งประชุมสภา
เทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง

  ประชุมสภา สมยัประชุมสามญั  

  สมยัที�สี� ประจาํป� 2565   

  แสดงความยนิดี นายชาตร ีกิตติธนดิตถ์  
  รองผูว้า่จงัหวดัลําพูนคนใหม ่ 

   วนัที� 26 ธนัวาคม 2565 เวลา 13.30 น. เทศบาลตําบลทา
ทุ่งหลวง นําโดย นายวทิวสั จอมขนัเงิน นายกเทศมนตรี
ตําบลทาทุ่งหลวง พรอ้มดว้ยคณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภา
เทศบาล ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลตําบลทาทุ่ง
หลวง เขา้พบและมอบแจกันดอกไม ้แดน่ายชาตร ีกิตติธน
ดิตถ์ เพื�อแสดงความยนิดีในโอกาสเขา้รบัตําแหนง่รองผูว้า่
ราชการจงัหวดัลําพูน ณ ศูนยร์าชการจงัหวดัลําพูน

  แสดงความยนิดี นายโยธนิ ประสงค์ความดี  
  ปลัดจงัหวดัลําพูนคนใหม ่ 

   วนัที� 27 ธนัวาคม 2565 เวลา 10.30 น. เทศบาลตําบลทาทุ่ง
หลวง นําโดย นายวทิวสั จอมขนัเงิน นายกเทศมนตรตํีาบลทาทุ่ง
หลวง พรอ้มด้วยคณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล
และพนักงานเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง เขา้พบและมอบแจกัน
ดอกไม ้แด่นายโยธนิ ประสงค์ความด ีเพื�อแสดงความยนิดใีน
โอกาสเขา้รบัตําแหน่งปลัดจงัหวดัลําพูน ณ ศูนยร์าชการจงัหวดั
ลําพูน



วนัที� 27 ธนัวาคม 2565 เวลา 13.30 นายวทิวสั จอมขนัเงิน นายก
เทศมนตรตํีาบลทาทุ่งหลวง คณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภาเทศบาล
ลงพื�นที� ดกูารทํางานโครงการจา้งเหมาเสรมิผวิลาดยางแอสฟ�ลติก
คอนกรตี (Over Lay) ทับหนา้คอนกรตีเดิม ซอย 6 วดัเหมอืงลึก -
สามแยกต้นปุย รหสัสายทาง ลพ.ถ.80006 หมูที่� 2 บา้นเหมอืงลึก
ขนาดกวา้ง 3.50 เมตร ยาว 248.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ขนาด
กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ขนาดกวา้ง
4.00 เมตร ยาว 478.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรอืมพีื�นที�ไมน่อ้ย
กวา่ 2,975.00 ตารางเมตร เป�นจาํนวนเงิน 725,000.00 บาท

  เสรมิผวิลาดยางแอสฟ�ลติกคอนกรตี  
  ซอย 6วดัเหมอืงลึก-สามแยกต้นปุย  

  เขา้รว่มกิจกรรมโครงการ  

  “แวน่ตาผูส้งูวยัในสมเด็จพระเทพรตันฯ”  

วนัที� 28 ธนัวาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายวทิวสั จอมขนัเงิน
นายกเทศมนตรตํีาบลทาทุ่งหลวง เขา้รว่มกิจกรรมโครงการ
“แวน่ตาผูส้งูวยัในสมเด็จพระเทพรตันฯ” เพื�อใหผุ้ส้งูวยัที�มอีายุ
45 ป� ขึ�นไปที�อยูใ่นสภาวะยากลําบากหรอือยูใ่นพื�นที�หา่งไกล มี
ภาวะในการเลี�ยงดเูด็กและประสบป�ญหาดา้นสายตาใหไ้ดร้บั
แวน่ตาที�ตรงค่าสายตา สมารถใชใ้นการดําเนนิชวีติประจาํวนั
ตลอดจนประกอบอาชพีเลี�ยงตนเองได ้โดยมนีายชาตร ีกิตติธน
ดิตถ์ รองผูว้า่ราชการจงัหวดัลําพูน เป�นประธานในพธิ ีณ หอ
ประชุมโรงเรยีนทาขุมเงินวทิยาคาร

  รว่มกิจกรรมสวดมนต์ขา้มป�  
  ต้อนรบัศักราชใหม ่2566  

วนัที� 31 ธนัวาคม 2565 เวลา 19.00 น. นายวทิวสั จอมขนัเงิน
นายกเทศมนตรตํีาบลทาทุ่งหลวง มอบหมายให ้นายเจรญิ ติ�บยะ
กาศ รองนายกเทศมนตรตํีาบลทาทุ่งหลวง เขา้รว่มกิจกรรมสวด
มนต์ขา้มป� โดยมนีายสมาน กองแก้ว นายอําเภอแมท่า เป�น
ประธานฝ�ายฆราวาสในพธิต่ีอไฟพระฤกษ์ประทานของสมเดจ็พระ
อรยิวงศาคตญาณ สมเด็จพระสงัฆราช สกลมหาปรณิายก และ
พธิสีวดมนต์ เพื�อความเป�นสริมิงคลเนื�องในเทศกาลสง่ท้ายป�เก่า
ต้อนรบัป�ใหม ่โดยม ีพระครูพศิิษฏ์ ศุภการ เจา้อาวาสวดัทาหนอง
ยางไคล เป�นประธานฝ�ายสงฆ ์พระสงฆแ์ละผูร้ว่มพธิรีว่มกันสวด
มนต์ รว่มกันนับถอยหลังต้อนรบัป�ใหม ่พุทธศักราช 2566 ณ. วดั
ทาหนองยางไคล ตําบลทาทุ่งหลวง อําเภอแมท่า จงัหวดัลําพูน

วนัที� 8 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. เทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง
นาํโดย นายวทิวสั จอมขนัเงิน นายกเทศมนตรตํีาบลทาทุ่งหลวง
พรอ้มดว้ย คณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภาเทศบาล ขา้ราชการ และ
ประชาชน รว่มพธิปีลงผม ผูบ้รรพชาอุปสมบท โครงการบรรชา
อุปสมบท 99 รปู ถวายพระพรชยัมงคลแด่ สมเดจ็พระเจา้ลกูเธอ
เจา้ฟ�าพชัรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารณิสีริพิชัร
มหาวชัรราชธดิา โดยมนีายพงษ์ศักดิ� อุสาหะพงษ์สนิ ปลัดอําเภอ
แมท่า เป�นประธานในพธิ ีณ วดัทาหนองยางไคล ตําบลทาทุ่งหลวง
อําเภอแมท่า จงัหวดัลําพูน

  โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป  (พธิปีลงผม)   



  โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป  
  (พธิบีรรพชา)  

    วนัที� 9 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตําบลทาทุ่ง
หลวง นําโดย นายวทิวสั จอมขนัเงิน นายกเทศมนตรตํีาบลทาทุ่ง
หลวง พรอ้มด้วย คณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภาเทศบาล ขา้ราชการ
พนักงานเทศบาลทุ่งหลวง และประชาชน รว่มพธิบีรรพชา
อุปสมบท โครงการบรรชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชยัมงคล
แด่ สมเด็จพระเจา้ลกูเธอ เจา้ฟ�าพชัรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสารณีิสริพิชัร มหาวชัรราชธดิา โดยมนีายประกอบ
ยอดยา นายอําเภอแมท่า เป�นประธานในพธิ ีณ วดัทาหนองยาง
ไคล ตําบลทาทุ่งหลวง อําเภอแมท่า จงัหวดัลําพูน

  แสดงความยนิดี นายประกอบ ยอดยา  
  นายอําเภอแมท่าคนใหม ่ 

   วนัที� 10 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. เทศบาลตําบลทาทุ่ง
หลวง นําโดย นายวทิวสั จอมขนัเงิน นายกเทศมนตรตํีาบลทาทุ่ง
หลวง พรอ้มด้วยคณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล
และพนักงานเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง เขา้พบและมอบแจกัน
ดอกไม ้แด่นายประกอบ ยอดยา เพื�อแสดงความยนิดใีนโอกาสเขา้
รบัตําแหน่งนายอําเภอแมท่า ณ ที�วา่การอําเภอแมท่า

    เมื�อวนัที� 13 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ทางศูนยพ์ฒันาเดก็
เล็กเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง ทํากิจกรรม “หนนูอ้ยปลกูผกัสวนครวั
เพื�อสรา้งความมั�นคงทางอาหาร” ตามแนวการจดักิจกรรมเตรยีม
ประสบการณ์บูรการเรยีนรูเ้พื�อเสรมิสรา้งคณุลักษณะอยูอ่ยา่งพอ
เพยีงตามหลักสตูรการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาสงักัดองค์กร
ปกครองปกครองสว่นท้องถิ�น ภายใต้โครงการเสรมิสรา้งทักษะการ
เรยีนรูร้กัธรรมชาติ สิ�งแวดล้อม วฒันธรรม และความเป�นไทย ณ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง

  หนูน้อยปลกูผักสวนครวั  
  เพื�อสรา้งความมั�นคงทางอาหาร  

  ประชุมคณะกรรมการกองทนุ  
  หลักประกันสขุภาพฯ  

    เมื�อวนัที� 17 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายวทิวสั จอม
ขนัเงิน นายกเทศมนตรเีทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง ประธานคณะ
กรรมการกองทนุหลักประกันสขุภาพตําบลทาทุ่งหลวง ไดป้ระชุม
คณะกรรมการกองทนุฯ ครั�งที� 1 ประจาํป�งบประมาณ 2566 เพื�อ
รายงานการเงินไตรมาสที� 4 ประจาํป�งบประมาณ 2565 และ
รายงานการเงินไตรมาสที� 1 ประจาํป�งบประมาณ 2566,พจิารณา
อนุมติัโครงการที�ขอรบัสนบัสนนุงบประมาณป� 2566 จาํนวน 17
โครงการ และคัดเลือกคณะกรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิเพื�อเป�นคณะ
กรรมการกองทนุหลักประกันสขุภาพฯ ณ หอ้งประชุมอาคาร
สาํนักงานเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง ชั�น 2



  แสดงความยนิดี นายประกอบ ยอดยา  
  นายอําเภอแมท่าคนใหม ่ 

วนัที� 10 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. เทศบาลตําบลทาทุ่ง
หลวง นําโดย นายวทิวสั จอมขนัเงิน นายกเทศมนตรตํีาบลทาทุ่ง
หลวง พรอ้มด้วยคณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล
และพนักงานเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง เขา้พบและมอบแจกัน
ดอกไม ้แด่นายประกอบ ยอดยา เพื�อแสดงความยนิดใีนโอกาสเขา้
รบัตําแหน่งนายอําเภอแมท่า ณ ที�วา่การอําเภอแมท่า

เมื�อวนัที� 13 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ทางศูนยพ์ฒันาเดก็
เล็กเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง ทํากิจกรรม “หนนูอ้ยปลกูผกัสวนครวั
เพื�อสรา้งความมั�นคงทางอาหาร” ตามแนวการจดักิจกรรมเตรยีม
ประสบการณ์บูรการเรยีนรูเ้พื�อเสรมิสรา้งคณุลักษณะอยูอ่ยา่งพอ
เพยีงตามหลักสตูรการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาสงักัดองค์กร
ปกครองปกครองสว่นท้องถิ�น ภายใต้โครงการเสรมิสรา้งทักษะการ
เรยีนรูร้กัธรรมชาติ สิ�งแวดล้อม วฒันธรรม และความเป�นไทย ณ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง

  หนูน้อยปลกูผักสวนครวั  
  เพื�อสรา้งความมั�นคงทางอาหาร  

  ประชุมคณะกรรมการกองทนุ  
  หลักประกันสขุภาพฯ  

เมื�อวนัที� 17 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายวทิวสั จอมขนั
เงิน นายกเทศมนตรเีทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง ประธานคณะ
กรรมการกองทนุหลักประกันสขุภาพตําบลทาทุ่งหลวง ไดป้ระชุม
คณะกรรมการกองทนุฯ ครั�งที� 1 ประจาํป�งบประมาณ 2566 เพื�อ
รายงานการเงินไตรมาสที� 4 ประจาํป�งบประมาณ 2565 และ
รายงานการเงินไตรมาสที� 1 ประจาํป�งบประมาณ 2566,พจิารณา
อนุมติัโครงการที�ขอรบัสนบัสนนุงบประมาณป� 2566 จาํนวน 17
โครงการ และคัดเลือกคณะกรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิเพื�อเป�นคณะ
กรรมการกองทนุหลักประกันสขุภาพฯ ณ หอ้งประชุมอาคาร
สาํนักงานเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง ชั�น 2

  โครงการหน่วยบาํบดัทกุข ์บาํรุงสขุ  
  จงัหวดัลําพูนเคลื�อนที�  
วนัที� 19 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. เทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง
เขา้รว่มกิจกรรม โครงการ “หนว่ยบาํบดัทกุข ์บาํรุงสขุ จงัหวดัลําพูน
เคลื�อนที�” ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ. 2566 จงัหวดัลําพูนออกหนว่ย
บรกิารประชาชนในพื�นที�อําเภอแมท่า ครั�งที� 2 มหีลายภาคสว่นออก
หนว่ยใหบ้รกิาร ฟร ีไมม่ค่ีาใชจ้า่ย เชน่ การรบัสมคัรฝ�กอาชพี
เคลื�อนที� บรกิารรบัชาํระภาษี การใหค้วามรูด้า้นการเกษตร การ
จาํหนา่ยสนิค้าราคาประหยดั และกิจกรรมอื�นๆ โดยมนีายสนัติธร ยิ�ม
ละมยั ผูว้า่ราชการจงัหวดัลําพูน เป�นประธานในพธิ ีณ โรงเรยีนบา้น
แพะยนัต์ดอยแช ่ตําบลทากาศ อําเภอแมท่า จงัหวดัลําพูน



  พธิเีจรญิพะพุธมนต์  
  และเจรญิจติภาวนาฯ  

    เมื�อวนัที� 20 มกราคม 2566 เวลา 18.00 น. นายวทิวสั จอม
ขนัเงิน นายกเทศมนตรตํีาบลทาทุ่งหลวง มอบหมายใหน้ายเมอืง
คํา แสงกาศ รองนายกเทศมนตรตํีาบลทาทุ่งหลวง พรอ้มดว้ย
คณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภาเทศบาล ขา้ราชการ พนกังานเทศบาล
ประชาชนในพื�นที� เขา้รว่มพธิเีจรญิพระพุทธมนต์ และเจรญิจติ
ภาวนา เพื�อนอ้มถวายพระพรชยัมงคลแด่ “สมเดจ็พระเจา้ลกูเธอ
เจา้ฟ�าพชัรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารณิสีริ ิ
พชัร มหาวชัรราชธดิา” โดยมนีายประกอบ ยอดยา นายอําเภอ
แมท่า เป�นประธานในพธิ ีณ วดัทาหนองยางไคล ตําบลทาทุ่ง
หลวง อําเภอแมท่า จงัหวดัลําพูน

    วนัที� 23 มกราคม 2566 เวลา 12.30 น. เทศบาลตําบลทาทุ่ง
หลวง นาํโดย นายวทิวสั จอมขนัเงิน นายกเทศมนตรตํีาบลทาทุ่ง
หลวง พรอ้มด้วย คณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภาเทศบาล ขา้ราชการ
พนกังานเทศบาลทุ่งหลวง และประชาชน รว่มพธิลีาสกิขา โครงกา
รบรรชาอุปสมบท 99 รปู ถวายพระพรชยัมงคลแด ่สมเดจ็พระเจา้
ลกูเธอ เจา้ฟ�าพชัรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารณิี
สริพิชัร มหาวชัรราชธดิา โดยมนีายประกอบ ยอดยา นายอําเภอ
แมท่า เป�นประธานในพธิ ีณ วดัทาหนองยางไคล ตําบลทาทุ่งหลวง
อําเภอแมท่า จงัหวดัลําพูน

  โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป (พธิลีาสกิขา)  

  สรา้งฝายชะลอนํ�าบรเิวณสะพาน  
  บา้นหมื�นขา้ว  

    วนัที� 25 มกราคม 2566 เวลา 10.30 น. นายวทิวสั จอม
ขนัเงิน นายกเทศมนตรตํีาบลทาทุ่งหลวง คณะผูบ้รหิาร
สมาชกิสภาเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวงเขต 1, นายนทัธวฒัน์
เศวตศิรพิงศ์ สมาชกิองค์การบรหิารสว่นจงัหวดัลําพูน,
เทศบาลตําบลทากาศ, ผูใ้หญ่บา้นหมู ่1 บา้นทาทุ่งหลวง,
ประชาชนบา้นทาทุ่งหลวง, บา้นหมื�นขา้ว รว่มกันจดัทํา/
ก่อสรา้งฝายชะลอนํ�า เพื�อใชใ้นการอุปโภค บรโิภค และทาง
เกษตรในชว่งฤดแูล้ง โดยทางเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง ได้
สนับสนุนเครื�องจกัรกล รถแบคโฮ ผา้ยาง ทางเทศบาล
ตําบลทากาศ นายบญัญติั กิติกาศ นายกเทศมนตรตํีาบลทา
กาศ ได้ใหก้ารสนบัสนนุ กระสอบจาํนวน 2,500ใบ พรอ้ม
ทรายจาํนวน 45 คิว โดยนายประกอบ ยอดยา นายอําเภอ
แมท่า ได้เยี�ยมชมใหกํ้าลังใจประชาชนในครั�งนี�ดว้ย ณ
บรเิวณสะพานบา้นหมื�นขา้ว
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223 หมูที่� 4 บา้นหนองยางไคล ต.ทาทุ่งหลวง อ.แมท่า จ.ลําพูน 51170
สาํนกัปลัด ฝ�ายประชาสมัพนัธ ์โทรศัพท์ 053-574775 , 053-574159 www.thatoungluang.go.th
E-mail : Thatoungluang.223@gmail.com Facebook : www.facebook.com/thatoungluang.go.th 


