
วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 เวลา 09:00 น. เทศบาลต าบลวังดิน โดย นายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรี
เทศบาลต าบลวังดินพร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน สมาชิกสภา
เทศบาล ประธานสภาวัฒนธรรมอ าเภอลี้ ผู้น าผู้ใหญ่บ้าน ชมรมตลาด และพนักงานเทศบาล             
ได้จัดพิธีเปิด "ตลาดชุมชน4หมู่บ้านเทศบาลต าบลวังดิน" โดยมี“นายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส” 
นายอ าเภอลี้ ร่วมเป็นประธานเปิดพิธีในครั้งนี้ ณ.อาคารตลาด3เทศบาลต าบลวังดิน ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ล าพูน

1 ตุลาคม  2564



วันจันทร์ท่ี 4 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีต าบลวังดิน ได้มอบหมาย
ให้งานบริบาลผู้สูงอายุ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งปฎิบัติงานโดย นางผ่องศรี จันทร์แจ่ม 
(พยาบาลวิชาชีพ) โดยลงพื้นท่ีในเขตเทศบาลต าบลวังดินอย่างต่อเนื่องในการดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง 
ของหมู่ ท่ี 6 หมู่ ท่ี14 และหมู่ ท่ี15 ซึ่งมีการโทรประสานกับทางผู้สูงอายุและผู้ดูแลก่อนลงพื้นท่ี        
พร้อมเว้นระยะห่างตามมาตราการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และดูแลท า
กายภาพบ าบัด  ท าการรักษาพยาบาลเบ้ืองต้น  ให้ความรู้และดูแลสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อผู้สูงอายุ      
จะได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง  ร่วมพูดคุยให้ก าลังใจพร้อมนัดหมายผ่านระบบ videocall 
ในการลงปฎิบัติงานบริบาลอย่างต่อเนื่องในครั้งต่อไป

1 ตุลาคม  2564



วันท่ี 5 ตุลาคม 2564 เทศบาลต าบลวังดิน น าโดยนาย ถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบล    
วังดิน ได้มอบหมายให้ กองช่าง เทศบาลต าบลวังดิน ด าเนินการขุดลอกรางระบายน้ าบริเวณ           
ถนนสวรรค์วิถี  บ้านวังดินใหม่ หมู่ที่ 14 ต าบลลี้ อ าเภอล้ี จังหวัดล าพูน เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการระบายน้ าในพื้นท่ีเทศบาลต าบลวังดิน

1 ตุลาคม  2564

วันท่ี 5 ตุลาคม 2564 เทศบาลต าบลวังดิน โดยนายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีต าบลวังดิน            
ได้มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย และงานเกษตรออกด าเนินการตัดกิ่งไม้ ต้นไม้ 
หญ้าวัชพืชท่ีขึ้นรกปกคลุมทางสาธารณะ หมู่ท่ี 14 บ้านวังดินใหม่ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ        
ทางถนน และเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลวังดิน



วันท่ี 5 ตุลาคม 2564 เทศบาลต าบลวังดิน น าโดยนายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีต าบลวังดิน                
ได้มอบหมายให้งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลวังดิน ด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และท าความ
สะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้พร้อมส าหรับการดูแลเด็กเล็กในพื้นที่

วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีต าบลวังดิน ได้มอบหมาย
ให้ งานบริบาลผู้สูงอายุ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นท่ีในเขตเทศบาลต าบลวังดินอย่าง
ต่อเนื่อง ในการดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง ของหมู่ท่ี4 หมู่ท่ี 6 หมู่ท่ี14 หมู่ท่ี15 ตามตารางงานในแต่ละ
วัน โดยลงพื้นท่ีพร้อมเว้นระยะห่าง ตามมาตราการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 
และดูแลท ากายภาพบ าบัดท าการรักษาพยาบาลเบ้ืองต้นให้ความรู้และดูแลสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม
เพื่อผู้สูงอายุจะได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง

1 ตุลาคม  2564



วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 00:00 น. เทศบาลต าบลวังดินโดย นายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรี
เทศบาลต าบลวังดิน พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาล ได้ลงพื้นที่เพื่อจัดระเบียบ         
โซนขายของ ของพ่อค้าเเม่ค้าตลาดเช้า ในช่วงเวลาตั้งเเต่ 00:00 น.- 06:00 น. ให้มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้สะดวกในการจับจ่ายซื้อของและการสัญจรแก่พ่อค้าเเม่ค้าและลูกค้า         
ที่เข้ามาใช้บริการ

1 ตุลาคม    2564

วันท่ี 6 ตุลาคม 2564 เวลา 00:00 น. เทศบาลต าบลวังดินโดย นายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรี
เทศบาลต าบลวังดิน พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ีเทศบาล ได้ลงพื้นท่ีเพื่อจัดระเบียบ         
โซนขายของ ของพ่อค้าเเม่ค้าตลาดเช้า ในช่วงเวลาตั้งเเต่ 00:00 น.- 06:00 น. ให้มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้สะดวกในการจับจ่ายซื้อของและการสัญจรแก่พ่อค้าเเม่ค้าและลูกค้า         
ท่ีเข้ามาใช้บริการ



วันท่ี 7 ตุลาคม 2564 เทศบาลต าบลวังดิน โดยนายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้
กองสาธารณสุขฯ ด าเนินการเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้และส่งผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเข้ากักตัว ณ สถานท่ีกัก
ตัววัดพระธาตุดวงเดียว

วันท่ี 7 ตุลาคม 2564 เทศบาลต าบลวังดิน น าโดยนาย ถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบล
วังดิน ได้มอบหมายให้ กองการประปา เทศบาลต าบลวังดิน ด าเนินการปรับภูมิทัศน์แท้งน้ าประปา
หมู่14 ท่าวังผา

1 ตุลาคม  2564



1 ตุลาคม  2564

วันศุกร์ ท่ี  8  ตุลาคม 2564  เวลา  09 :00  น.  นายถาวร สามภูศรี  นายกเทศมนตรีต าบลวังดิน                      
พร้อมคณะผู้บริหาร น าพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ประชุมพนักงานชี้แจงแนวทาง                
การปฏิบัติงาน และย้ าเตือนถึงหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีในทุกต าแหน่ง                
ทุกกอง ประจ าเดือนตุลาคม ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลต าบลวังดิน อ.ลี้ จ.ล าพูน

วันท่ี 11 ตุลาคม 2564 เทศบาลต าบลวังดิน โดยนาย ถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลวังดิน 
คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ฝ่ายปกครองส านักปลัด สมาชิกสภาเทศบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ได้ด าเนินการจัดประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ในเขตพื้นท่ีพื้นท่ีเทศบาลต าบล       
วังดิน ท้ัง 4 หมู่บ้าน



1 ตุลาคม  2564

วันท่ี 11 ตุลาคม 2564 เทศบาลต าบลวังดิน โดยนายถาวร สามภูศรี มอบหมายให้ทีมงานบริบาลลงพื้นท่ี
ปฏิบัติงานกิจกรรมบริบาลให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลวังดิน หมู่ 4 หมู่ 6 และหมู่14             
ลงเยี่ยมดูแลเบ้ืองต้น ท ากายภาพบ าบัด ท าแผลและการให้ค าปรึกษา  การรับฟังปัญหา  และประสาน       
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องพูดคุยและให้ก าลังใจท าการนัดลงเย่ียมในครั้งต่อไป

วันท่ี 13 ตุลาคม 2564 เทศบาลต าบลวังดิน โดยนายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลวังดิน 
พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ล าพูน ผู้บริหารสถานศึกษา นายกเทศมนตรีต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ทุกแห่ง กรรมการ
กิ่งกาชาติอ าเภอลี้ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกต าบล/หมู่บ้าน ประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านอ าเภอลี้           
และประธานกลุ่มสตรีแม่บ้านอ า เภอลี้  ได้ เข้าร่วมกิจกรรมวางพวงมาลา เพื่อน้อมระลึกใน                  
พระมหากรุธาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันท่ี 13 ตุลาคม 2564 โดยนาย วิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอ าเภอลี้         
ร่วมเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมเมืองนักบุญอ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน



1 ตุลาคม  2564

วันท่ี 14 ตุลาคม 2564 เทศบาลต าบลวังดิน โดย นายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีต าบลวังดิน           
ได้มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าท่ีป้องกันฯ ด าเนินการล้างท่อระบายน้ า
รอบๆตลาด 3 และตลาด 4 เพื่อก าจัดกลิ่นเหม็นเน่า และก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ของสัตว์น าโรค

วันท่ี 14 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลต าบลวังดิน โดย นายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรี
ต าบลวังดิน ได้มอบหมายให้งานบริบาลผู้สูงอายุได้รับและน าส่งผู้สูงอายุติดบ้าน เพื่อเข้ารับการตรวจ 
ณ โรงพยาบาลล้ี และเข้ารับการตรวจคัดกรองตามล าดับพร้อมรอรับกลับหลังเสร็จสิ้นกระบวนการ



1 ตุลาคม  2564

วันท่ี 13 ตุลาคม 2564 เทศบาลต าบลวังดิน โดยนายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบล        
วังดิน ได้มอบหมายให้ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นท่ีช่วยเหลือสุนัขตกท่อระบายน้ า 
บริเวณ ช.โฮม ตรงข้ามป้ัม ปตท.ลี้ ตามที่ได้รับแจ้งเหตุจากพี่น้องประชาชน ท้ังนี้ นายถาวร สามภูศรี 
นายกเทศมนตรี ได้ร่วมลงพื้นท่ีดังกล่าวตรวจสอบเเละประเมินความเสี่ยงท่ีจะเกิดเหตุร้ายต่อพี่น้อง
ประชาชน และประสานงานเพื่อเเก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของพี่พี่น้องประชาชน

วันท่ี 14 ตุลาคม 2564 เทศบาลต าบลวังดินโดยนายถาวร สามภูศรี  พร้อมคณะผู้บริการ                
และกองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม ได้ด าเนินการจัดการประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ 15         
บ้านพระธาตุห้าดวง เรื่องการแก้ไขและบริหารจัดการขยะในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลวังดิน            
ณ.ศาลากลางหมู่บ้านหมู่ 15 บ้านพระธาตุห้าดวง



วันท่ี 14 ตุลาคม 2564 เทศบาลต าบลวังดิน โดยนายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรี พร้อมคณะ
ผู้บริหาร และนายกเทศมนตรีหรือตัวเเทนท้องถิ่นในเขตอ าเภอลี้ ได้เข้าร่วม "โครงการนิเทศองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น" เพื่อพบปะกับผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นก าลังใจ      
และช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ี 
ส่งเสริมทุกภาคส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถปฏิบัติร่วมกันด้วยความเรียบร้อย     
มีประสิทธิภาพมากขึ้น  และถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย รวมท้ังติดตามงานนโยบาย                     
ของกระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบล
วังดิน อ.ลี้ จ.ล าพูน

1 ตุลาคม  2564



วันท่ี 15 ตุลาคม 2564 เทศบาลต าบลวังดิน โดยนายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลวังดิน
พร้อมเจ้าหน้าท่ีกองสวัสดิการ ได้ด าเนินการจัดประชุม คณะกรรมการธนาคารความดี ท่ีได้มีการจัดตั้ง
โครงการเพื่อให้ผู้ท่ีท าความดี และผู้ท่ีท าประโยชน์ให้ เเก่สังคมในรูปแบบต่างๆ ได้รับผลตอบเเทน         
ในรูปแบบของการใช้ "ความดีแลกสิ่งของ" ตามนโยบายของ นาย ถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรี
เทศบาลต าบลวังดิน เพื่อหารือและก าหนดหลักเกณฑ์และเเนวทางการด าเนินกิจกรรมในโครงการ
ธนาคารความดีเทศบาลต าบลวังดิน ณ.ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลวังดินภาคส่วนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สามารถปฏิบัติร่วมกันด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพมากขึ้น และถูกต้อง               
ตามระเบียบ กฎหมาย รวมท้ังติดตามงานนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลวังดิน อ.ลี้ จ.ล าพูน

1 ตุลาคม  2564



วันท่ี 15 ตุลาคม 2564 เทศบาลต าบลวังดิน น าโดยนายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้
เจ้าหน้าท่ีธนาคารขยะรีไซเคิลออกรับขยะแลกแต้มในเขตพื้นที่ ม.6 บ้านลี้หลวง

วันท่ี 15 ตุลาคม 2564 เทศบาลต าบลวังดิน โดยนายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีต าบลวังดิน            
คณะผู้บริหาร และบุคลากรทุกกองในเทศบาล ได้ร่วมด้วยช่วยกัน ท าความสะอาดและปรับภูมิทัศน์       
ในพื้นท่ีบริเวณถนนพหลโยธินในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลวังดิน (Big cleaning day)

1 ตุลาคม  2564



วันท่ี 18 ตุลาคม 2564 เทศบาลต าบลวังดิน โดยนายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีต าบลวังดิน                
ได้มอบหมายให้ กองช่าง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ฝ่ายปกครอง ส านักปลัดเทศบาล           
ออกด าเนินการตัดกิ่งไม้ ต้นไม้ ท่ีขึ้นรกปกคลุม บริเวณถนนสาธารณะ หมู่ท่ี 14 บ้านวังดินใหม่ เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชา ในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลวังดิน

1 ตุลาคม  2564

วันท่ี 18 ตุลาคม 2564 เทศบาลต าบลวังดิน โดย นายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีต าบลวังดิน ได้
มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลต าบลวังดิน ได้ด าเนินการส่งหนังสือ สถาน
ประกอบการภายในเขตเทศบาลต าบลวังดิน เร่ือง เชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการบริหารจัดขยะ
มูลฝอย โดยการจ้างเหมาบริษัทเอกชนเข้ามาด าเนินการเก็บ ขน และก าจัดขยะในพื้นท่ี



1 ตุลาคม  2564

วันจันทร์ ท่ี  18 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 น.  เทศบาลต าบลวังดินโดยนายถาวร สามภูศรี 
นายกเทศมนตรีต าบลวังดิน นางสายสุนีย์ การอง รองนายกเทศมนตรี ผอ.กองคลัง รักษาราชการแทน
ผอ.กองสวัสดิการสังคม พร้อมนายอัศธพรรษ ขัดสาร นักพัฒนาชุมชนปฎิษัติการ คณะผู้บริหาร 
ชมรมแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดล าพูน  เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขอ าเภอลี้   และโรงพยาบาลลี้                
ร่วมลงพื้นที่มอบชุดถุงยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุติดเตียง บ้านวังดินใหม่ หมู่ที่ 14 ต าบลลี้ อ าเภอล้ี

วันท่ี 18 ตุลาคม 2564 เวลา 19.00 น. เทศบาลต าบลวังดินโดยนายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรี      
ต าบลวังดิน พร้อมคณะผู้บริหาร และกองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม และกองสวัสดิการสังคม            
ได้ด าเนินการจัดการประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ 4 เรื่องการแก้ไขและบริหารจัดการขยะในเขตพื้นท่ี
เทศบาลต าบลวังดินและประชาสัมพันธ์กิจกรรมในโครงการชมรมธนาคารความดี ตามนโยบาย           
ของนายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีต าบลวังดิน ณ วัดหล่ายหิน หมู่ 4



วันอังคารท่ี 19 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลต าบลวังดินโดย นายถาวร สามภูศรี 
นายกเทศมนตรีต าบลวังดินได้มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่ง
ประเทศไทย โดยมีนางสาวจันทร์แรม รินกาศ ผู้แทนคนตาบอดและเป็นนายกสมาคมนวดแผนไทย
จังหวัดล าพูน ร่วมค้นหาคนตาบอดเพื่อสมัครเป็นสมาชิกคนตาบอดแห่งประเทศไทย เพื่อให้ได้รับสิทธิ
เข้าร่วมกิจกรรมและโครงการท่ีสมาคมหรือองค์กรเครือข่ายจัดขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน        
ตาบอด ในพื้นที่ท้ัง 4 หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลต าบลวังดิน อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน

1 ตุลาคม  2564

วันท่ี 19 ตุลาคม 2564 เวลา 19:00 น. เทศบาลต าบลวังดินโดยนายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรี
ต าบลวังดิน พร้อมคณะผู้บริหาร และกองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม และกองสวัสดิการสังคม         
ได้ด าเนินการจัดการประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ 14 เรื่องการแก้ไขและบริหารจัดการขยะ                
ในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลวังดิน  และประชาสัมพันธ์กิจกรรมในโครงการชมรมธนาคารความดี       
ตามนโยบายของ นายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีต าบลวังดิน ณ ศาลากลางบ้านศาลเจ้าพ่อเตาะ
เมาะ



วันท่ี 20 ตุลาคม 2564 เทศบาลต าบลวังดิน น าโดยนายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้
เจ้าหน้าท่ีธนาคารขยะรีไซเคิลออกรับขยะแลกแต้มในเขตพื้นท่ี ม .14 บ้านวังดินใหม่ และม.4        
ชุมชนตลาด

1 ตุลาคม  2564

วันพุธท่ี 20 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลต าบลวังดิน โดยนายถาวร สามภูศรี นายกเทศบาล
ต าบลวังดิน  ได้มอบหมายให้ทีมบริบาลเทศบาลวังดินลงปฏิบัติหน้าท่ีกิจกรรมบริบาลในเขตเทศบาล
วังดิน หมู่ 4 หมู่ 6 หมู่ 14 รับการประเมินผลงานการดูแลผู้สูงอายุญาติและผู้ดูแลในการท างานบริบาล
ในผู้สูงอายุวนภาวะพึ่งพิงตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - ตุลาคม 2564 รวมระยะเวลา 1 ปี ตามก าหนด   
งานบริบาลและสี้นสุดลงในวันท่ี 20 ตุลาคม 2564



วันท่ี 21 ตุลาคม 2564 เทศบาลต าบลวังดินโดย นายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีต าบลวังดิน 
มอบหมายให้กองช่าง  ลงพื้นท่ีตรวจสอบและด าเนินการซ่อมเเซมฝารางระบายน้ าท่ีช ารุดเสียหาย        
ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของเทศบาลต าบลวังดิน หมู่ 14 เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน          
ของพี่น้องประชาชน

1 ตุลาคม  2564

วันท่ี 20 ตุลาคม 2564 เทศบาลต าบลวังดิน โดยนายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีต าบลวังดิน     
คณะผู้บริหาร เจ้าหน้า ท่ีกองสาธารณสุขและสิ่ง เ เวดล้อม ได้ด า เนินการจัดประชุมชี้ เ เจง
ผู้ประกอบการธุรกิจ ในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลวังดิน เรื่องการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการขยะ
ในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลวังดิน ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลต าบลวังดิน



1 ตุลาคม  2564

วันท่ี 21 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น.เทศบาลต าบลวังดิน โดยนายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรี
ต าบลวังดิน หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา ผู้น าผู้ใหญ่บ้าน พร้อมเจ้าหน้าท่ีกองการศึกษา         
ได้ด าเนินการจัดประชุมโครงการประเพณีลอยกระทง ประจ าปี 2564 เพื่อวางแผนก าหนดแนวทาง
และร่วมกันปรึกษาหารือในการด าเนินงานส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามท่ีมีมาแต่ดั้งเดิม      
ให้ด ารงคงอยู่สืบทอดต่อเนื่องไปอย่างยั่งยืน ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลวังดิน

วันท่ี 25 ตุลาคม 2564 นายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีต าบลวังดิน ได้มอบหมายให้ นางสายสุนีย์ 
การอง รองนายกเทศมนตรีต าบลวังดิน เป็นตัวเเทนขึ้นรับมอบเกียรติบัตรรางวัลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีมีผลงานปฏิบัติงานดีเด่น จากนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการล าพูน ณ ห้องประชุม     
จามเทวี ศาลากลางจังหวัดล าพูนขอขอบคุณประชาชนในเขตเทศบาลต าบลวังดิน และหน่วยงานทุก
ภาคส่วนท่ีเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมส่งเสริม และสนับสนุนแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                
ท่ีได้รับรางวัลในครั้งนี้



วันท่ี 25 ตุลาคม 2564 เทศบาลต าบลวังดินโดย นายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีต าบลวังดิน 
คณะผู้บริหาร กองคลัง และกองสาธารณสุขและสิ่ง เ เวดล้อม ได้ด า เนินการจัดประชุม
ผู้ประกอบการร้านค้าในโซนตลาดเทศบาลต าบลวังดิน เพื่อชี้เเจงและเเก้ปัญหาในเรื่องการต่อเติม
พื้นท่ีอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างนอกเหนือจากในสัญญาเพื่อหาเเนวทางร่วมกันกับผู้ประกอบการ 
และชี้ เ เจง เ เนวทางการด า เนินการจัดการขยะในเขตพื้น ท่ีตลาดเทศบาลต าบลวังดิน                         
แก่ผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่ตลาดท้ังหมด ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลวังดิน

1 ตุลาคม  2564

วันจันทร์ ท่ี 25 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลต าบลวังดินโดย นายถาวร สามภูศรี 
นายกเทศมนตรีต าบลวังดิน ได้มอบหมายให้พนักงานเทศบาลต าบลวังดิน ด าเนินกิจกรรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ตามโครงการ 5 ส. เพื่อท าความสะอาดบริเวณพื้นท่ีหน้าลานอนุสาวรีย์สามครูบา 
เทศบาลต าบลวังดิน



1 ตุลาคม  2564

วันท่ี 26 ตุลาคม 2564 เทศบาลต าบลวังดินโดย นายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีต าบลวังดิน 
มอบหมายให้ นางสายสุนีย์ การอง รองนายกเทศตรีต าบลวังดิน เป็นประธานเปิดวาระการประชุม 
"คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลต าบลวังดิน ครั้งท่ี 4/2564 ณ ห้องประชุมเทศบาล
ต าบลวังดิน

วันท่ี 26 ตุลาคม 2564 เทศบาลต าบลวังดิน โดยนายถาวร สามภูศรี มอบหมายให้ทีมงานบริบาล      
ลงพื้นท่ีปฏิบัติงานกิจกรรมบริบาลให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นท่ีเทศบาลวังดินหมู่ 4 หมู่ 6 หมู่ 14      
และหมู่ 15 ลงเยี่ยมดูแลการพยาบาลเบ้ืองต้น ท ากายภาพบ าบัด ท าแผลและการให้ค าปรึกษารับฟัง
ปัญหาประสานในหน่วยงานที่เก่ียวข้องพูดคุยและก าลังใจนัดลงเย่ียมในครั้งต่อไป



วันอังคาร ท่ี 26 ตุลาคม 2564 เวลา13.00 น. เทศบาลต าบลวังดิน โดยนายถาวร สามภูศรี มอบหมายให้ทีม 
Care Giver เทศบาลต าบลวังดินเข้าร่วมประชุมแนวทางการแก้ปัญหาผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง        
หมู่ 14 บ้านวังดินใหม่

1 ตุลาคม  2564

วันท่ี 26 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. เทศบาลต าบลวังดิน น าโดย นายสันติ ธรรมสุภา ประธาน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลวังดิน ด าเนินการประชุมเพื่อติดตาม       
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ประจ าปีงบประมาณ 2564 ของเทศบาลต าบลวังดิน 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลวังดิน



1 ตุลาคม  2564

วันท่ี 27 ต.ค 2564 ธนาคารขยะรีไซเคิล เทศบาลต าบลวังดิน ออกรับขยะแลกแต้มในเขตพื้นท่ี ม .15       
บ้านพระธาตุห้าดวง และ ม.14 บ้านวังดินใหม่

วันพุธ ท่ี 27 ต.ค. 2564 เวลา11.00 น. นายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีต าบลวังดิน พร้อมด้วยหัวหน้า
ส านักปลัดเทศบาล เจ้าหน้าท่ีเทศกิจ ลงพื้นท่ีส ารวจอาคารพานิชท่ีต่อเติมโดยไม่ได้รับอนุญาต          
เพื่อให้แก้ไขให้อยู่ในแนวตัวอาคารเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย



วันท่ี 27 ตุลาคม 2564 ทีม Caregivverเทศบาลต าบลวังดิน  ลงพื้นท่ีหมู่ 6 ลงเยี่ยมดูแลให้
ค าปรึกษาและมอบสิ่งบริโภคให้แก่ผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง  และรับฟังปัญหาด้านความเป็นอยู่  การ
ดูแล การเจ็บป่วย และประสานงานการให้ความช่วยเหลือ  การหาแนวทางในการดูแลอย่างถูกต้อง
ให้ก าลังใจแก่ผู้สูงอายุและญาติ

1 ตุลาคม   2564

วันท่ี 28 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีต าบลวังดิน ได้มอบหมายให้ 
นางสายสุนีย์ การอง รองนายกเทศมนตรีต าบลวังดิน และนางสาวจตุพร จาตา ปลัดเทศบาลต าบลวังดิน 
เข้าร่วมประะชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบ ZOOM 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลวังดิน



1 ตุลาคม  2564

วันท่ี 27 ตุลาคม 2564 เทศบาลต าบลวังดิน ร่วมกับท้องถิ่นอ าเภอลี้ บ้านลี้ ขยายผลต่อยอด             
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการล าพูนเมืองสะอาดสู่ความยั่งยืน ประจ าปี 2564 ภายใต้ยุทธศาสตร์ 
“Clean-LAMPHUN”ล าพูนเมืองสะอาด ปี 2564 และพัฒนาสภาพแวดล้อมในพื้นท่ี      
จังหวัดล าพูน โดยมอบถังขยะส าหรับการใช้ในการคัดแยกขยะรีไซเคิลให้กับชุมชนบ้านลี้            
เพื่อต่อยอดการด าเนินโครงการดังกล่าวต่อไป

วันท่ี 29 ตุลาคม 2664 เทศบาลต าบลวังดิน โดยนายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีต าบลวังดิน 
ได้มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง ส านักปลัดเทศบาลร่วมกับ   
กองช่าง ออกด าเนินการตัดกิ่งไม้ท่ียื่นออกมาบนถนนสาธารณะ บริเวณด้านหลังท่ีว่าการอ าเภอลี้ 
หมู่ ท่ี 4 บ้านวังดิน เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนและเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน           
ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลวังดิน


