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หน้า 1 

ขอ้มลูทัว่ไปต ำบลทำท ุ่งหลวง  
คำขวัญ   ลำไยขึน้ชื่อ  เลื่องลอืชุมชนแกะสลัก 

    ยึดหลักเศรษฐกจิพอเพียง  เป็นชื่อเสียงตำบลทาทุ่งหลวง 
 

 สัญลักษณ์ของตำบลทาทุ่งหลวง 

ภูเขา  หมายถึง  สันเขาหลายๆ ลูกที่มีแนวมาบรรจบกันเป็นสันปันน้ำและไหลลงสู่แหล่งน้ำ 

ธรรมชาติในพื้นที่ ตำบลทาทุ่งหลวงเป็นป่าต้นนำ้ท่ีมีความชุ่มชื้น เป็นพื้นที่     

ป่าชุมชนที่อุดมไปดว้ยสมุนไพรนานาพันธ์ุ  นกป่า และสัตว์ป่าหลากหลาย 

ชนดิ ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 

 พื้นที่การเกษตร  หมายถึง  วิถีการดำเนินชวีิตของประชาชนในตำบลทาทุ่งหลวงที่ประกอบอาชีพ 

เกษตรกรรม เช่น การทำสวนลำไย ทำนา และปลูกพืชผักชนิดต่างๆ เพราะมี

สภาพแวดล้อมและดินที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก โดยมี

ลำไยเป็นพืชเศรษฐกิจหลัก นอกจากนี้ประชาชนในพื้นที่ตำบลทาทุ่งหลวง     

ยังประกอบอาชีพแกะสลักไม้เป็นอาชีพหลัก อีกชนิดหนึ่งด้วย ซึ่งถือได้ว่าเป็น

อาชีพที ่สร้างรายได้ให้กับประชาชนได้อย่างดี ผลิตภัณฑ์เป็นที ่รู ้จักอย่าง

แพร่หลาย ถือเป็นสนิค้า OTOP ที่มีชื่อเสยีงของจังหวัดลำพูน 

 แม่นำ้   หมายถึง ลำนำ้แม่ทาและลำนำ้แม่ตู๊ด ซึ่งถือเป็นแหล่งนำ้หลักที่เกษตรกรใช้ในการ 

เพราะปลูกและเล้ียงสัตว์ เป็นแหล่งนำ้จากสันเขาและนำ้ท่ีไหลมาจากพืน้ท่ี 

ใกล้เคยีง ไหลเข้าพื้นที่ทำการเกษตรตามลำเหมืองสายต่าง ๆ 

 ตน้ไม้   หมายถึง ตน้จามจุรี หรือภาษาทอ้งถิ่นเรอืกว่า “ตน้ฉำฉา” เป็นต้นไม้ใหญ่ท่ีให้ร่มเงา  

และเปร ียบเสม ือนสัญลักษณ์แห ่งความโดนเด ่นของว ิถ ีช ีว ิตความเป ็นอยู่  

ศ ิลปวัฒนธรรม และงานหัตถกรรมไม้แกะสลักของประชาชนในพื ้นที ่ตำบล            

ทาทุ่งหลวง 
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ตำบลทาทุ่งหลวงอยู่ห่างจากตัวจังหวัดลำพูนเป็นระยะทาง 25 กิโลเมตร และตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียง

ใตข้องอำเภอแม่ทา อยู่ห่างจากตัวอำเภอแม่ทาเป็นระยะทาง 15 กิโลเมตร มีพืน้ที่ทัง้หมด 32 ตารางกิโลเมตร 
 

มีพื้นที่รับผดิชอบ ทั้งหมด 6 หมู่บ้าน  ประกอบด้วย 

1. บา้นทาทุ่งหลวง   หมู่ที่ 1 อยู่ห่างจากอำเภอแม่ทาไปประมาณ  15.7  ก.ม. 

อยู่ห่างจากจังหวัดลำพูนไปประมาณ  24.0 ก.ม. 

2. บา้นเหมืองลกึ  หมู่ที่ 2  อยู่ห่างจากอำเภอแม่ทาไปประมาณ  13.2  ก.ม. 

อยู่ห่างจากจังหวัดลำพูนไปประมาณ  26.5 ก.ม. 

3. บา้นทอ้งฝาย  หมู่ที่ 3  อยู่ห่างจากอำเภอแม่ทาไปประมาณ  14.3  ก.ม. 

อยู่ห่างจากจังหวัดลำพูนไปประมาณ  26.7 ก.ม. 

4. บา้นหนองยางไคล หมู่ที่ 4 อยู่ห่างจากอำเภอแม่ทาไปประมาณ  12.3 ก.ม. 

อยู่ห่างจากจังหวัดลำพูนไปประมาณ  27.5 ก.ม. 

5. บา้นหนองยางฟ้า หมู่ที่ 5 อยู่ห่างจากอำเภอแม่ทาไปประมาณ  11.2  ก.ม. 

อยู่ห่างจากจังหวัดลำพูนไปประมาณ  29.8 ก.ม. 

6. บา้นทุ่งทองกวาว หมู่ที่ 6  อยู่ห่างจากอำเภอแม่ทาไปประมาณ  15.5  ก.ม. 

อยู่ห่างจากจังหวัดลำพูนไปประมาณ  26.5 ก.ม.  

 

 อาณาเขตตำบลทาทุ่งหลวง 

  ทศิเหนือ ตดิต่อกับ   ตำบลศรีบัวบาน  ตำบลเหมืองจี้  อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูน 

  ทศิใต ้  ตดิต่อกับ   ตำบลทากาศ  อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน 

  ทศิตะวันออก ตดิต่อกับ   ตำบลทาสบเสา้  อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน 

  ทศิตะวันตก ตดิต่อกับ   ตำบลทาขุมเงิน  อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน 
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วิสัยทัศน ์

“ส่งเสริมอาชีพ  พัฒนาการศึกษา  ชุมชนสุขภาพด”ี 
 

 

พันธกจิ 

พันธกิจที่ 1   ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ให้ได้

มาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  และให้เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมอย่างทั่วถงึและยั่งยืน 

พันธกิจที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ การเกษตรและการท่องเที่ยว  ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรและเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขัน  การเพิ่มผลผลิต  การยกระดับคุณภาพผลผลิตทั้งภาคเกษตร 

อุตสาหกรรม  การลงทุน    การจัดจำหน่าย  และการท่องเที่ยว  โดยการมีส่วนร่วมของทุก

ภาคส่วนท่ีเกี่ยวขอ้ง  เพื่อสรา้งความอยู่ดกีินดแีละมีความมั่นคงในชีวติ 

พันธกิจที่ 3 ด้านสังคม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  พัฒนาสังคมให้น่าอยู่  มีความเข้มแข็งปลอดจากยา

เสพตดิ  ประชาชนมีส่วนร่วม  เพื่อยกระดับคุณภาพชวีิตของประชาชนทุกกลุ่มให้ดีข้ึน  รวมทั้ง

การส่งเสรมิให้ประชาชนได้รับการบริการข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

พันธกิจที่ 4 ด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ทำนุบำรุงศาสนา  รักษาเอกลักษณ์ทาง

ศิลปวัฒนธรรม  สภาพแวดล้อมทางสถาปัตยกรรม  โบราณสถาน และแหล่งประวัติศาสตร์ 

รวมทั้งศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ดำรงอยู่และสืบทอดต่อไป 

พันธกิจที่ 5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ และส่ิงแวดลอ้ม  และพลังงานทดแทน เพื่อสรา้งความสมดุลโดย

ใช้แนวทางการจัดการแบบบูรณาการและให้ชุมชนเป็นฐานแห่งการพัฒนา  

 

 

วสิยัทศัน ์และพนัธกิจ ของเทศเทศบาลต าบลทาทุง่หลวง 
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พันธกิจที่ 6 ด้านการศึกษา  และการกีฬา  โดยการส่งเสริมการพัฒนาเด็ก  เยาวชน  เพื่อสังคมแห่งการ

เรียนรูย้กระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในทุกระบบและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส   รองรับการเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  สนับสนุนและส่งเสริมการกฬีาสู่ความเป็นเลิศ 

พันธกิจที่ 7  ด้านสาธารณสุขและการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน  ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม        

ในการพัฒนางานสาธารณสุขในท้องถิ่น  ให้ประชาชนได้รับการบริการขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและ

เพยีงพอ  โดยใช้แนวทางการจัดการแบบบูรณาการ  

พนัธกิจท่ี 8  ดา้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เสริมสรา้งประสิทธิภาพการบริหารจัดก าร

องคก์รและพฒันาศกัยภาพบุคลากรอย่างมีส่วนรว่ม  บริหารงานดว้ยความรวดเร็ว  โปรง่ใสโดย

ยดึวฒันธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล  เพ่ิมขีดความสามารถของบคุลากรภายในองคก์ร  
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เทศบาลต าบลทาทุง่หลวง 

งบรายรบั-รายจา่ย ตามงบประมาณประจ าปี 2564 

ตัง้แตว่นัที ่1 ตุลาคม 2563-30 กนัยายน 2564 
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ได้ดำเนินการโครงกาตามเทศบัญญัติงบประมาณปี 2564  ในพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ     

การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน ในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ 

ประสบผลสำเร็จด้วยดีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน ทั้งในพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่

สำคัญ ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

1. งานเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรีต หมูที่ 2 บา้นเหมืองลกึ 

2. งานปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น หมู่ที่ 4 บ้านหนองยางไคล 

3. งานเจาะบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภค - บรโิภค หมู่ที่ 2 บา้นเหมืองลกึ 

4. งานขุดลอกตะกอนทรายและวัชพืช เหมืองฝายหนองยางไคล 

5. งานซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุกในพื้นที่ตำบลทาทุ่งหลวง 

6. งานซ่อมแซมถนนดนิลูกรังในพื้นที่ตำบลทาทุ่งหลวง 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ เกษตรและการท่องเท่ียว 

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดกนิกรรมดา้นการเกษตร 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวติ 

1. เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ 

2. เบีย้ยังชีพความพิการ 

3. เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

4. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการป้องกันและลดอุบัตเิหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 

5. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

6. ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมฝึกอบรมฝึกทบทวน หรือ การซ้อมแผนปอ้งกันสาธารณภัย 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธิกีาร 

2. โครงการส่งเสรมิประเพณีสรงนำ้พระธาตุทันใจเจดีย์ศรีทุ่งหลวง 

3. โครงการจัดงานพระนางจามเทวแีละงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2564 

4. โครงการส่งเสรมิการจัดงานประเพณียี่เป็งบ้านทาทุ่งหลวง 

5. โครงการส่งเสรมิการจัดงานประเพณียี่เป็งบ้านเหมืองลึก 

6. โครงการส่งเสรมิการจัดงานประเพณียี่เป็งบ้านท้องฝาย 

ผลการด าเนินงาน 
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7. โครงการส่งเสรมิการจัดงานประเพณียี่เป็งบ้านหนองยางไคล 

8. โครงการส่งเสรมิการจัดงานประเพณียี่เป็งบ้านหนองยางฟ้า 

9. โครงการส่งเสรมิการจัดงานประเพณียี่เป็งบ้านทุ่งทองกวาว 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

1. ค่าใช้จ่ายในการปอ้งกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

2. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกาขยะมูลฝอยในชุมชน 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา และกีฬา 

1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล           

ทาทุ่งหลวง) 

2. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

3. ค่าอาหารเสรมิ (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลทาทุ่งหลวง 

4. ค่าอาหารเสรมิ (นม) โรงเรยีนบา้นเหมืองลกึ 

5. ค่าอาหารเสรมิ (นม) โรงเรยีนบา้นหนองยางไคล 

6. อุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านเหมืองลึก 

7. อุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองยางไคล 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาพประชาชน 

1. โครงการเฉลิมพระเกียรติ 67 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรค

ความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและหลอดเลือด  หมู่ที่ 1 

2. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ To Be Number One  หมู่ที่ 1 

3. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม  หมู่ที่ 1 

4. โครงการอบรมเสริมศักยภาพผู้สูงอายุแก่อย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ  หมู่ที่ 2 

5. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ To Be Number One  หมู่ที่ 2 

6. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม  หมู่ที่ 2 

7. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม  หมู่ที่ 3 

8. โครงการอบรมเสริมศักยภาพผู้สูงอายุแก่อย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ  หมู่ที่ 3 

9. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ To Be Number One  หมู่ที่ 3 

10. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ To Be Number One  หมู่ที่ 4 
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11. โครงการเฉลิมพระเกียรติ 67 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลด

โรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและหลอดเลอืด  หมู่ที่ 4 

12. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม  หมู่ที่ 4 

13. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม  หมู่ที่ 5 

14. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ To Be Number One  หมู่ที่ 5 

15. โครงการอบรมเสริมศักยภาพผู้สูงอายุแก่อย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ  หมู่ที่ 5 

16. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ To Be Number One  หมู่ที่ 6 

17. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม  หมู่ที่ 6 

18. โครงการเฉลิมพระเกียรติ 67 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลด

โรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและหลอดเลอืด  หมู่ที่ 6 

19. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการป้องกันและควบคุมโรคพษิสุนัขบ้า 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการหรอือบรมสัมมนา 
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สรุปผลการด าเนินงานกองทุนหลกัประกนัสุขภาพเทศบาลต าบลทาทุง่หลวง 

ปีงบประมาณ 2564 
 

 ประเภทท่ี 1 สนับสนนุและส่งเสริมการจดับรกิารสาธารณสุขของหน่วยบริการ  

- โครงการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ป ี2564   14,602 

- โครงการคัดกรองและเฝ้าระวังสุขภาพเกษตรกรจากการใช้สารเคมี กำจัดศัตรูพชื     6,720 

ป ี2564  

- โครงการปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมสุขภาพกลุ่มเส่ียงต่อโรคเขาหวาน ความดันโลหิตสูง  12,400 

 ป ี2564  

- โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการฆ่าตัวตายในกลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในชุมขน    8,980 

 ป ี2564  

- โครงการเร่มตัดค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในชุมชน ตำบลทาทุ่งหลวง     8,780 

- โครงการประชุมแลกเปล่ียนเรยีนรู้ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่มี     8,050                          

ภาวะไตเส่ือม 
  

      รวมเป็นเงินท้ังส้ิน           59,532 
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ประเภทท่ี 2 สนับสนุนและส่งเสริมกาจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 

  - โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 17,600 

  - โครงการพัฒนาศักยภาพเครอืข่ายตำบลควบคุมโรคเขม้แข็งประจำปี 2564      7,500 

  - โครงการส่งเสรมิและเฝ้าระวังความปลอดภัยต้านยาผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน   6,800

  - โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากยุงลาย ม.1       8,900

  - โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากยุงลาย ม.2     10,700

  - โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากยุงลาย ม.3       8,900 

  - โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากยุงลาย ม.4       8,900 

  - โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากยุงลาย ม.5             10,700 

  - โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากยุงลาย ม.6       8,900 

  - โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ        10,000 

  - โครงการงดเหล้าเขา้พรรษา ตำบลทาทุ่งหลวง  ป ี2564      4,430

  - โครงการหมู่ที่ 1 การออกกำลังกายไลน์แดนซ์ (Line dance)      5,050 

  - โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหาเสพตดิชุมชน หมู่ที่ 1 บ้านทาทุ่งหลวง    5,250 

  - โครงการ หมูที่ 2 การบรหิารจัดการขยะในชุมชน     10,460 

  - โครงการ หมู่ที่ 2 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน    6,250

  - โครงการ หมู่ที่ 2 ส่งเสรมิการออกกำลังกายไลน์แดนซ์ (Line dance)     7,000 

  - โครงการ หมู่ที่ 3 สุขภาพดีด้วยแอโรบิค         7,000 

  - โครงการ หมู่ที่ 4 แอโรบคิเพื่อสุขภาพ         7,050 

  - โครงการรณรงค์ขับข่ีปลอดภัย สวมใส่หมวกกนัน็อก หมู่ที่ 4 บ้านหนองยางไคล    6,060 

  - โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ ลดปัญหาสิ่งแวดลอ้ม     10,160 

  - โครงการหมู่ที่ 5 สบืสานการฟ้อนเล็บวัฒนธรรมพื้นบา้นผสมผสานการ   7,000 

     ออกกำลังกาย 

  - โครงการการบรหิารจัดการขยะในชุมชน       12,000 

  - โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนสร้างความปลอดภัยในชุมชน หมู่ที่ 6   6,200 
 

     รวมเป็นเงินท้ังส้ิน                   59,532 
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ประเภทท่ี 3  สนับสนนุและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ผู้สูงอายุ  

                           คนพิการและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 

- โครงการส่งเสริมโภชนาการ เพื่อเด็กไทยสูงดี สมส่วน ป ี2564   7,250 

- โครงการส่งเสรมิป้องกันทันตกรรมสุขภาพกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน   7,500 

- โครงการส่งเสรมิเสรมิสุขภาพผู้สูงอายุเพื่อปอ้งกันการหกล้มและภาวะสมอง  8,000 

เส่ือมในชุมชน ปี 2564 

- โครงการการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พกิารในชุมชนตำบลทาทุ่งหลวง ปี 2564  7,970 
 

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน                         59,532 
 

 
 

 ประเภทท่ี 4  เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ 

- ค่าจัดทำแผนงานโครงการ 28 เล่ม            980 

- ค่าเบืย้ประชุม ทัง้ 4 ครั้ง                  40,580 
 

   รวมเป็นเงินท้ังส้ิน                    41,560 

 

 ประเภทท่ี 5  สนับสนนุและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาด 

- โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์การแพทย์ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด 20,000 

ของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

- โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์การแพทย์ในการป้องกัน ควบคุม และคัดกรองผู้มี       54,000 

ความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

 

   รวมเป็นเงินท้ังส้ิน             74,000  
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รางวลั/ผลงาน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายปันแก้ว  ทาใจกาศ  อายุ 88 ปี  ได้รับพิจารณา
คัดเลือกให้เป็นผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีจังดวัดลำพูน 
ประจำปี 2564  จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน 

รับมอบโล่รางวัลครอบครัวร่มเย็น จังหวัดลำพูน 

วันนี้(25 ตุลาคม 2564) เวลา 08.00 น. นายวิทวัส 
จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง ร่วมแสดง
ความยินดีกับครอบครัวนางหลั่น ใจดีกาศ ที่เข้ารับโล่
รางวัลครอบครัวร่มเย็นจังหวัดลำพูน จากนายวรยุทธ 
เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมจาม
เทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน 

 

รับโล่รางวัลบุคคลดีเด่นฯ และครอบครัวร่มเย็น 
จังหวัดลำพูน 

วันนี้(28 กันยายน 2563) เวลา 09.00 น. นายโยธิน 
ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา พร้อมด้วยนายวิทวัส 
จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง ร่วมแสดง
ความยินดีกับนายทศ เสาวภาณี กำนันตำบลทาทุ่งหลวง 
ที่เข้ารับโล่รางวัลบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว
จังหวัดลำพูน ประจำปี 2563 และครอบครัวนายเมือง
คำ แสงกาศ ที่เข้ารับโล่รางวัลครอบครัวร่มเย็นจังหวัด
ลำพูน จากนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ลำพูน ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน 
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วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล 

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00น. นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง พร้อม
ด้วยนางสาวกัลยารัตน์ ณ พรหม ปลัดเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษาและ
ประชาชน ได้เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล พร้อมประกาศเจตจำนง “สุจริต โปร่งใส จังหวัดลำพูน
สะอาด 2565” ซึ่งในครั้งนี้ เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวงได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติหน่วยงาน ที่มีผล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปี 2564 ในระดับ A ณ ศาลาประชาคม โดยมีนายอนุ
พงษ์  วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน 

 

 

 

 

 

มอบใบประกาศฯ แม่ศรีพลอย ถากาศ และดร.กิตติศักดิ์ ถากาศ 

ทต.ทาทุ่งหลวง ขอขอบคุณแม่ศรีพลอย ถากาศ และดร.กิตติศักดิ์ ถากาศ ที่ได้มอบที่ดินสำหรับสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
แบบหอถังแซมเปญ เมื ่อวันที ่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ไร่องุ ่นดร.กิตติศักดิ ์ นายวิทวัส จอมขันเงิน 
นายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง พร้อมด้วย นายพินณะกรณ์ ตุ้ยกาศ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านทาทุ่งหลวง และกองช่าง
ของเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับ แม่ศรีพลอย ถากาศ และดร.กิตติศักดิ์ ถากาศ ราษฎร
หมู่ที่ 1 บ้านทาทุ่งหลวง เนื่องจากทั้ง 2 ท่าน ได้มอบที่ดิน จำนวน 6 เศษ 2 ส่วน 10 ตารางวา ให้กับเทศบาลตำบลทา
ทุ่งหลวง เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังแซมเปญ ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณ จากเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพ่ือใช้สำหรับอุปโภค-บริโภค แก่ราษฎรหมู่ที่ 1 บ้านทาทุ่งหลวง 

 

 

 

 



  
กิจกรรมล้างตลาดชุมชน ในตำบลทาทุ่งหลวง 

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลทาทุ่ง
หลวง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดทำโครงการ
ณรงค์ให ้ความรู ้  ป ้องก ันโรคไวร ัสโคโรนา 2019 
(Covid-19) ในพื ้นที ่ตำบลทาทุ ่งหลวงและกิจกรรม 
U2T ส ู ้ ภ ั ย  ( COVID U2T – COVID WEEK)  ใ น
ปีงบประมาณ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงคใ์ห้
ประชาชนตระหนักถึงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโร
นา 2019 รวมถึงเข้าใจในเรื่องการป้องกันตนเองให้ทนั
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งในกิจกรรมที่ 2 นี้ 
เป็นการจัดกิจกรรมเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค
ไวรัสโคโรนา 2019 โดยการล้างตลาดชุมชน จำนวน 3 
ตลาด ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
พ่อค้า แม่ค้า และประชาชนที่มาซื้อของบริเวณตลาด
เหมืองลึก ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

  
 ลงพื้นที่ กำชบัและติดตามรา้นค้า รา้นขายของ
ชำ รา้นอาหารฯ 

ว ันน ี ้  (22 เมษายน 2564) เวลา  10.00 น. 
เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ทาทุ่งหลวง นำโดย น.ส.เพ็ญ สม
อุทัย ,น.ส.พรสุดา เขื่อนจินดาวงศ์ และเจ้าหน้าที่
กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลทาทุ ่งหลวง ได้
ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบและให้คำแนะนำการ
ปฏิบัติตนเองตามมาตรการคำสั ่งคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดลำพูนที่ 41/2564 ลงวันที่ 17 
เมษายน 2564 เพื่อกำชับและติดตามร้านค้า ร้าน
ขายของชำ ร้านสะดวกชื้อ ร้านอาหาร ในเขตพื้นที่
ตำบลทาทุ่งหลวง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ
เช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) 

 

 

 

 

 

 

 

ปลูกต้นไม้วันต้นไม้ประจำปขีองชาติ พ.ศ. 2564 

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลทา
ท ุ ่ ง ห ล ว ง น ำ โ ด ย  น า ย ว ิ ท ว ั ส  จ อ ม ข ั น เ งิ น 
นายกเทศมนตร ีตำบลทาทุ ่ งหลวง พร ้อมด ้วย 
นางสาวกัลยารัตน์ ณ พรหม ปลัดเทศบาลตำบล     
ทาทุ่งหลวง และข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตำบล
ทาทุ่งหลวง ร่วมกันปลูกต้นไม้ ในกิจกรรมวันต้นไม้
ประจำป ีของชาต ิ  พ .ศ .  2564 (ในว ันท ี ่  26 
พฤษภาคม 2564) ตามโครงการกิจกรรมปลูกต้นไม้
และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื ่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกภายใต้ "รวมใจไทย 
ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ณ 
ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

โครงการป้องกันและควบคุมโรคตดิต่อจากยุงลาย
(มอบเครื่องพ่นหมอกควัน) 

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 
น. นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตำบลทา
ทุ่งหลวง พร้อมด้วยนางสาวกัลยารัตน์ ณ พรหม 
ปลัดเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง ได้มอบเครื่องพ่น
หมอกควัน ให้แก่ รพ.สตทาทุ่งหลวงและชมรม     
อสม. เพื่อใช้ในการป้องกันโรคไข้เลือดออกหรือโรค
ที่เกิดจากยุงเป็นพาหะนำโรค และเข้าร่วมอบรม
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากยุงลาย 
หมู่ที่ 1 - 6 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยจัด
อบรมแกนนำ อสม. ทุกหมู่บ้าน จำนวน 200 คน 
ซึ ่งโครงการนี ้ได ้ร ับงบประมาณสนับสนุนจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทาทุ ่งหลวง
ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อลดอัตราป่วย ไม่
มีผู ้ป ่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออก กำจัดแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย และให้ประชาชนมีความรู้ ในการ

ควบคุมป้องกันโรคติดต่อจากยุงลายที่เหมาะสม 
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง 

 

 

  
  

 

 
 

โครงการงดเหลา้เขา้พรรษา ตำบลทาทุ่งหลวง 
ประจำป ี2564 

วันนี้( 23 กรกฎาคม 2564) เวลา 09.00 น. ณ 
วัดทาหนองยางไคล ม.4 ตำบลทาทุ่งหลวง นาย
วิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่ง
หลวง เป็นประธานเปิดโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา 
ตำบลทาทุ่งหลวง ประจำปี 2564 โดยมีนางสาว
เพ็ญ สมอุทัย ผู ้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลทาทุ่งหลวงและเจ้าหน้าที่ รพ.สต. 
ร ่วมก ับนายช ัย เดช ร ่มป ่าต ัน กำน ันตำบล             
ทาทุ ่งหลวงและผู ้ใหญ่บ้านทุกหมู ่บ ้านในตำบล     
ทาทุ่งหลวง สมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมโครงการ 
ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนตื่นตัวในการ
หันมาเปลี่ยนวิถีชีวิต ดูแลสุขภาพ ลด ละ เลิก การ
ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และสร้างค่านิยมที่ดีใน
การลดเครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์ในชุมชน สำหรับ
โครงการนี้ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพตำบลทาทุ ่งหลวง จำนวน 
4,430 บาท 

 

 

  

 
วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 

เมื ่อวันที ่ 28 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. 
นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่ง
หลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลทาทุ่งหลวง พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบล
ทาทุ ่งหลวง ดำเนินการจัดกิจกรรมเนื ่องในวัน
พระราชทานธงชาติ ไทย 28 ก ันยายน (Thai 
Nation Flag Day) ณ บริเวณหน้าเสาธง อาคาร
สำนักงานเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง โดยมีกิจกรรม
ที่ดำเนินการ คือ การยืนตรงเคารพธงชาติและ
ร่วมกันร้องเพลงชาติไทย เพื่อเป็นการสร้างความ
ภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลกึใน
พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติ
ไทย 
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ภาพกจิกรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 
 

วันที่(29 ธันวาคม 2563) เวลา 09.00 น. นาย
วิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่ง
หลวง (ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัย
ทางถนน) เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์และตั้ง
จุดอำนวยความปลอดภัยทางถนน ในช่วงเทศกาล 
เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล ลดการบาดเจ็บ ลดการสูญเสียที่อาจจะ
เกิดขึ้น และเตรียมความพร้อมในการอำนวยการ
ความปลอดภัยทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.
2564 ซึ ่ งเป ็นว ันหยุดยาวต ิดต ่อก ัน ณ ป ้อม
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบล
ทาทุ่งหลวง 

 

 

 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลทาทุ่ง
หลวง จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลทาทุ่งหลวง 
ประจำป ี 2564 เพ ื ่อประชาส ัมพ ันธ ์  รณรงค์ 
เผยแพร่ ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลการเกิดโรค
พิษสุนัขบ้า และหน้าที่รับผิดชอบของเจ้าของสัตว์
ตามกฏหมาย รวมถึงการสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อการ
เลี ้ยงสัตว์ ภายใต้ยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการ 
"สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า" 
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดย
จัดเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครออกให้บริการฉีดวัคซีน
ให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่ม.1 บ้านทาทุ่งหลวง เป็น
วนัแรก 

 

 

 

 

 

 

 

 
กิจกรรมจิตอาสาหว้งวันหยดุราชการ เดือน 
มกราคม 64 

เมื ่อวันอาทิตย์ที ่ 3 มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 
10.00 น. นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรี
ตำบลทาทุ่งหลวง พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน 
จำนวน 40 คน ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา
พระราชทานในห้วงวันหยุดราชการ(เสาร์-อาทิตย์) 
เดือนมกราคม โดยการทำกิจกรรม เก็บขยะ 2 ข้าง
ทาง บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 1033 แม่
ทา-ท่าจักร ในพื้นที่ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา 
จังหวัดลำพูน 

  

 

  
  

 

 
 
  

กิจกรรมจิตอาสาห้วงวันหยุดราชการ เดือน 
กุมภาพันธ์ 64 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 
10.00 น .  น า ง ส า ว ก ั ล ย า ร ั ต น ์  ณ  พ รห ม 
ปลัดเทศบาลตำบลทาทุ ่งหลวง ปฏิบ ัต ิหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง พร้อมด้วยจิต
อาสาพระราชทาน จำนวน 40 คน ดำเนินการจัด
ก ิ จ ก ร ร ม จ ิ ต อ า ส า พ ร ะ ร า ช ท า น ใ น ห ้ ว ง
ว ันหยุดราชการ(เสาร์ -อาท ิตย ์ ) ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ทำกิจกรรมส่งเสริมแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยการปลูกผักปลอดสารพิษ 
กำจัดวัชพืชในแปลงปลูกเพื ่อลดโรคและแมลง 
บร ิ เวณแปลงปล ูกผ ักปลอดสารพ ิษ ภายใน
สำนักงานเทศบาลตำบลทาทุ่งหลว 

 

 

  

 
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน(สนามสาธารณะ 
OTOP บ้านหนองยางฟ้า) 

ว ันพ ุธ ท ี ่  7 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.     
นายจรัล มณีจันสุข ปลัดอาวุโสอำเภอแม่ทา เป็น
ประธานพิธ ีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 
ประจำสัปดาห์ พ.ศ.2564 กิจกรรมจิตอาสาทำ
ความสะอาดบร ิ เวณสนามสาธารณะหมู ่บ ้าน 
OTOP และหัตถกรรม หมู่ที่ 5 บ้านหนองยางฟ้า 
โดยมีส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และประชาชนจิตอาสา เข้า
ร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน ณ สนามสาธารณะ
หมู่บ้าน OTOP และหัตถกรรม หมู่ที่ 5 บ้านหนอง
ยางฟ้า ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัด
ลำพูน 
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เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. นาง
ปนัดดา เนาวรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทย
จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมิน
ชุมชนต้นแบบที่ว่างสร้างอาหาร ลงพื้นที่ หมู่ที่ 4 
บ้านหนองยางไคล เพื่อรับฟังการนำเสนอผลการ
ดำเนินงาน พร้อมทั้งซักถามและให้คำแนะนำกับ
คณะกรรมการชุมชนต้นแบบที ่ว ่างสร้างอาหาร 
เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การคัดเลือกชุมชนต้นแบบ
ที่ว ่างสร้างอาหารดีเด่นระดับจังหวัด โดยมีนาย
สมาน กองแก้ว นายอำเภอแม่ทา ,นายวิทวัส จอม
ขันเงิน นายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง, นายชัย
เดช ร่มป่าตัน กำนันตำบลทาทุ่งหลวง และหัวหน้า
ส่วนราชการในพื้นที่อำเภอแม่ทาให้การต้อนรับ 
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นำถุงยังชีพพร้อมเงินสงเคราะห์ให้แก่คนพิการทางการมองเห็น 
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. นายวิทวัส จอมขันเงิน 
นายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง พร้อมด้วย นางสาวแสงเดือน จินะกาศ สมาชิกสภา
เทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง เป็นตัวแทน
สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย ได้นำถุงยังชีพพร้อมเงินสงเคราะห์ จำนวน 500 บาท 
มอบให้แก่คนพิการทางการมองเห็น ในพื้นที่ตำบลทาทุ่งหลวง ราย นายปั๋น ปัญญากาศ 
ม.3 ต.ทาทุ่งหลวง อ.แม่ทา จ.ลำพูน เพื่อช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อน
แก่คนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

 

 

 

 

บริการรับ-ส่ง ประชาชน (ฉีดวัคซีน) 27-10-64 โรงพยาบาลแม่ทา 

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 07.15 น. นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรี
ตำบลทาทุ่งหลวง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง นำรถบริการรับ -ส่ง 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนในพ้ืนท่ีตำบลทาทุ่งหลวง ที่มีความประสงค์จะฉีดวัคซีน
แต่มีข้อจำกัดในการเดินทาง(ไม่มีรถ ไม่มีใครไปส่ง เดินทางลำบาก) เพื่อไปรอรับบริการ
ฉีดวัคซีน sinovac เข็มที่ 1 ณ โรงพยาบาลแม่ทา นอกจากน้ันยังมี นายสมาน กองแก้ว 
นายอำเภอแม่ทา พร้อมด้วยปลัดอาวุโสอำเภอแม่ทา กำนันตำบลทาทุ ่งหลวง 
ผู ้ใหญ่บ้าน ผู ้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่จิตอาสาพระราชทาน 904 ของตำบล      
ทาทุ่งหลวง ร่วมให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้รอรับบริการฉีดวัคซีนอีกด้วย 

 

 

 

 

มอบถุงยังชีพให้ผู้ที่อยู่ระหว่างกักตัว จำนวน 48 ราย 

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายสมาน กองแก้ว นายอำเภอแม่
ทา พร้อมนางสาววราปรียา ปรามาลย์ ปลัดอาวุโสอำเภอแม่ทา,นายวิทวัส จอมขันเงิน 
นายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง ,คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล เขต1และเขต 
2, นางสาวเพ็ญ สมอุทัย ผู ้อำนวยการ รพ.สต.ทาทุ่งหลวง ,นายชัยเดช ร่มป่าตัน 
กำนันตำบลทาทุ่งหลวง, ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ของเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง ลงพื้นที่เพ่ือมอบถุงยังชีพท่ีได้รับการสนับสนุนจากเหลา่
กาชาดจังหวัดลำพูน จำนวน 48 ราย เพื่อมอบให้แก่ครอบครัวของผู้กักตัว ที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ในพื้นที่ตำบล
ทาทุ่งหลวง โดยแบ่งทีมลงพื้นที่ฯออกเป็น 2 ทีม เนื ่องจากสถานการณ์การแพร่   
ระบาดฯ ต้องดำเนินการตามมาตรการการเว้นระยะห่าง 

 

 

 

 

ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ตามลำพัง 

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง นำโดย
นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง พร้อมด้วยนางสาวกัลยารัตน์ 
ณ พรหม ปลัดเทศบาลตำบลทาทุ ่งหลวง , นางสาวเพ็ญ สมอุทัย ผู ้อำนวยการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลทาทุ่งหลวง, นายสมบัติ ใหม่หลวงกาศ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู ่ที ่ 3 บ้านท้องฝาย, อสม.ประจำหมู ่บ้าน และ กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ลงพื้นที่
ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ตามลำพัง ไม่มีญาติดูแล และเคลื่อนไหว
ร่างกายลำบาก เพื่อส่งข้อมูลขอรับการช่วยเหลือต่อไป 
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ลงพื้นที่ตรวจสอบการเข้ามาเก็บลำไยในเขตพ้ืนที่ 

เมื่อวันท่ี 7 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล
ทาทุ่งหลวง(ศปก.ต.ทาทุ่งหลวง) ภายใต้การอำนวยการของ นายวิทวัส จอมขัน
เงิน นายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบล
ทาทุ่งหลวง ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจาก รพ.สต.ทาทุ่งหลวง และกำนัน-
ผู้ใหญ่บ้าน ในตำบลทาทุ่งหลวง ปฏิบัติหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบการเข้ามาเก็บ
ลำไยในเขตพื้นที่ หมู ่ที ่ 6 บ้านทุ ่งทองกวาว ตำบลทาทุ ่งหลวง และได้ให้
คำแนะนำในการ เข้า - ออก ,การข้นย้ายสินค้า และการปฏิบัติตามมาตรการ 
D-M-H-T-T ตามคำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดลำพูนที่ 82/2564 
เพื ่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019(covid-19) 
ให้แก่ประชาชนท่ีเข้ามาสถานท่ีดังกล่าว 

 

 

 

 

แจกถังขยะเปียกสีดำเพ่ือใช้ทิ้งขยะเปียกในครัวเรือน 

เม ื ่อว ันท ี ่  8 ธ ันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายว ิทว ัส จอมข ันเ งิน 
นายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง คณะผู้บริหาร สมาชิสภาเทศบาล ,นางสาว
กัลยารัตน์ ณ พรหม ปลัดเทศบาลตำบลทาทุ ่งหลวง และเจ้าหน้าที ่กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ แจกถัง
ขยะเปียกสีดำ จำนวน 170 ถังให้แก่หมู่บ้านในเขตพื้นท่ีตำบลทาทุ่งหลวง เพื่อ
ใช้ทิ้งขยะเปียกในครัวเรือน เป็นการลดขยะจากต้นทาง ตามหลัก 3Rs โดยเน้น
ให้ผู้นำชุมชนและคณะกรรมการหมู่บ้านทำก่อน และขยายต่อให้กับคนในชุมชน
ต่อไป 

 

 

 

 

มอบกระเบ้ือง 21 พ.ค. 64 

เมื ่อวันที ่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายวิทวัส จอมขันเงิน 
นายกเทศมนตรีตำบลทาทุ ่งหลวง มอบหมายให้ นายเมืองคำ แสงกาศ          
รองนายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง และเจ้าหน้าท่ีงานป้องกันฯ ลงพื้นที่มอบ
กระเบื้องจำนวน 96 แผ่น ครอบจำนวน 16 แผ่น ให้แก่ราษฎรของ ม.5 บ้าน
หนองยางฟ้า ตำบลทาทุ่งหลวง ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย เมื่อ
ช่วงเวลา 15.30 น.ของวันที 20 พฤษภาคม ที่ผ่านมา เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนแก่ผู้ประสบเหตุวาตภัย และเตรียมรับสถานการณ์พายุฤดูร้อนที่อาจ
เกิดขึ้นในช่วงนี้ต่อไป 

 

 

 

 

 

 โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศยัของ ผู้พิการจังหวดัลำพูน 

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 อบจ.ลำพูนร่วมกับเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง นำโดยนาย
แสวงชัย ยศกาศ เลขานุการนายกอบจ.ลำพูน ,สจ.นิวัติ เพียรพนัสสัก สจ.อำเภอแม่ทา เขต 
1 และสจ.นัทธวัฒน์ เศวตศิริพงษ์ สจ.อำเภอแม่ทา เขต 2 ,นางสาวกัลยารัตน์ ณ พรหม 
ปลัดเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลทาทุ่งหลวง,นายชัยเดช ร่ม
ป่าตัน กำนันตำบลทาทุ่งหลวง และนายใจ วันกาศ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านทุ่งทองกวาว ลง
พื้นที่เยี่ยมผู้พิการ จำนวน 2 ราย ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของ ผู้พิการ
จังหวัดลำพูน ซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำพูน ได้ อนุมัติ
งบประมาณเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้มีความเหมาะสมกับคนพิการและสนับสนุน
งบประมาณจัดซ้ืออุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

 

 



 


