
วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เทศบาลต าบลไหล่หินร่วมกับชาวบ้าน 
บ้านไหล่หิน ตะวันตก ร่วมกันเดินรณรงค์การคัดแยกขยะ ตามโครงการส่งเสริมการ
บริหารจัดท้องถิ่นด้วยภาคีเครือข่ายสู่การจัดการต าบลสุขภาวะ เทศบาลต าบลไหล่
หิน ประเด็นการบริการจัดการชุมชน ใน กิจกรรมการเดินรณรงค์การจัดการขยะใน
ชุมชน ในพื้นท่ีบ้านไหล่หินตะวันตก หมู่ท่ี 6 ต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัด
ล าปาง

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เทศบาบต าบลไหล่หิน ร่วมกับ สภาเกษตรกรจังหวัดล าปาง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครล าปาง ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดล าปาง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนภาคเหนือ (องค์กรมหาชน) ส านักงานปฏิรูปท่ีดินจังหวัด
ล าปาง ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจังหวัดล าปาง ผู้น าชุมชน แกนน าชุมชนต าบล
ไหล่หิน ภาคเีครือข่าย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นการจัดท าแผนพัฒนาต าบลแบบ
มีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นต้นแบบนครล าปาง ภายใต้โครงการแผนพัฒนาเกษตรกรรมในระดับต าบล 
จังหวัดล าปาง และคืนข้อมูล TCNAP และ RECAP ให้กับผู้น าชุมชน สถานศึกษา รพ.สต.ในต าบลไหล่หิน



ฉบับเดือนธันวาคม พ.ศ.2563

วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลไหล่หิน 
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพ่ือความเป็นสิริมงคลเนื่องใน
โอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ



วันท่ี 6 มกราคม พ.ศ.2564 งานสุขาภิบาลเทศบาลต าบล
ไหล่หิน ร่วมกับก านันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันล้างตลาดบ้านไหล่
หินและบ้านมะกอกนาบัว ตามมาตรการป้องกันโควิด19

วันที่ 27 มกราคม 2564 สิบต ารวจตรีสุบิน จีนา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ
การพัฒนาเชิงบูรณาการของหน่วยงานราชการจังหวัดล าปาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดล าปาง เครือข่ายองค์กรเอกชน 
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดล าปาง ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ดังนี้ สภา
เกษตรกรจังหวัดล าปาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นล าปาง พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดล าปาง สถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)ส านักงานภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนคร
ล าปาง มหาวิทยาลัยเนชั่นล าปาง ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดล าปาง ส านักงานเกษตรกรและสหกรณ์จังหวัดล าปาง ส านักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที2่ล าปาง ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อสนับสนุน หนุนเสริมการท างานพัฒนา
สังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม สุขภาพอนามัย การศึกษา ของต าบลไหล่หินอย่างยั่งยืน



วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2564 เทศบาลต าบลไหล่หิน ได้ด าเนิน
โครงการอบรมเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันไฟป่าเพื่อให้เครือข่ายความ

ร่วมมือในการควบคุมไฟป่าที่สร้างขึ้นสามารถด าเนินงานได้อย่าง
ต่อเนื่องและควบคุมไฟป่าในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



วันท่ี 8 เมษายน 2564 เทศบาลต าบลไหล่หิน ด าเนิน
กิจกรรมส่งเสริมการจัดการขยะอินทรีย์ โดยการท าปุ๋ยหมัก
จากเศษใบไม้ในบริเวณส านักงานเทศบาลต าบลไหล่หิน 
ตามโครงการส่งเสริมการจัดการขยะต าบลไหล่หิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

วันท่ี 22 เมษายน 2564 เทศบาลต าบลไหล่หิน ออกด าเนินการล้างตลาดสดใน
พื้นที่รับผิดชอบ ทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ ตลาดสดบ้านไหล่หินตะวันตก หมู่ที่ 6 และตลาด
สดบ้านมะกอก-นาบัว หมู่ที่ 4 โดยใช้น้ ายาฆ่าเชื้อ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ค้าและ
ประชาชนในพ้ืนที่ที่เข้าไปใช้บริการในตลาด



วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เทศบาลต าบลไหล่หิน ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
และอสม.ต าบลไหลห่ินด าเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนักรู้เรื่องการรับภูมิคุ้มกันโรค 
Covid -19 โดยการรับวัคซีนพื้นที่ บ้านแม่ฮวก หมู่ที่ 3 บ้านมะกอก-นาบัว หมู่ที่4 และบ้านกิ่ว หมู่
ที่ 5 ต าบลไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง

วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เทศบาลต าบลไหล่หิน น าโดย
นายมงคล แผ่นค า นายกเทศมนตรีต าบลไหล่หิน ด าเนิน
กิจกรรมส่งเสริมการสร้างพื้นที่สีเขียวโดยการปลูกต้นไม้ ตาม
โครงการป้องกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื่องในวัน
ต้นไม้ประจ าปีของชาติ พ.ศ. 2564 “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ 
เพื่อแผ่นดิน” ณ บริเวณสวนยางนาหลังวัดไหล่หินหลวง



วันท่ี 3 มิถุนายน 2564 เทศบาลต าบลไหล่หิน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2564 เทศบาลต าบลไหล่หิน ร่วมกับโรงเรียนไหล่หินวิทยาและ
โรงเรียนไหล่หินราษฎร์บ ารุงเดินรณรงค์โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เพื่อเป็นการสกัด
ก้ันไม่ให้ยาเสพติดทุกชนิดเข้าไปแพร่ระบาดตามสถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงาน 
และชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ต าบลไหล่หิน เทศบาลต าบลไหล่หิน จึงจ าเป็นต้องแสวงหาความ
ร่วมมือกับประชาชนทุกรูปแบบ เพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้
หมดสิ้นไป



วันท่ี 7 กรกฎาคม 2564 เทศบาลต าบลไหล่หินร่วมกับส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดล าปาง ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกนิ แก่โค-กระบือใน
พื้นที่ต าบลไหล่หิน ตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกนิ

วันท่ี 18 กรกฎาคม 2564 เทศบาลต าบลไหล่หินร่วมกับ อสม. ผู้น า
ชุมชน ลงพื้นที่ท าความสะอาดตลาดสดบ้านมะกอก-นาบัว หมู่ท่ี 4 เพื่อ
เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


