
เ ทศบา ลต้าบ ลสันป่าตอง ได้จัดท้า ท่าน ้าลอยกระท งไว้ให ้
ประชาชนที่จะมาลอ ยกระท ง ณ บรเิ วณ ริมคันคลอ ง
ชลประท าน ดา้นหลังธนาค ารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณก์ารเ กษตร (สาขาสันป่าตอง ) โดยมีการจัด
กจิกรรม ประกวดหนูน้อยนพมาศ ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน  
๒๕ ๖ ๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรว่มสบืสานและอ นุรักษ์
ประเพณวีัฒนธรรมอ ันดงีามขอ งท้อ งถิ่นให้คงอ ยู่สืบไป 

วันที่ ๒๑  พฤศจิกายน ๒๕ ๖ ๕   เ วลา  ๐๙.๓๐ น. น นายกเท ศมนตรีต้าบ ลสันป่าตองรว่มกิจกรรม Kick off 
"เ ชียงใหม่เ มืองสะอ าดถนนสวย ดอกไมง้าม "อ ้าเ ภอ สันป่าตอง จังห วัดเ ชียงใหม่ ณ ลานเ อ นกประสงค์ห น้าเท ศบา ล
ต้าบ ลยุห ว่าโดย ว่าท ี่ ร .ต. นพรัตน์  ศุภกจิโกศล นายอ ้าเ ภอ สันป่าตอง เ ป็นประธานพิธเี ปิดในกิจกรรมค รั งนี 

วันที่  ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖ ๕   เ ทศบาลต้าบลสันป่าตอ งได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงคว ามร่วมมอื
ดา้นวิชาการ (MOU) ส้านักบริการวิชาการ และอ งค์กรปกค รอ งส่วนท้อ งถิ่น  จ้านวน ๑๕ แห ่ง 
โดยมีนายเ กษม  ถาพินิจ นายกเท ศมนตรีต้าบ ลสันป่าตอง นายสักการ  ณิ ยกูล  ปลัดเ ทศบา ล แ ละนายสุพล  กันทา สม 
ผู้อ ้านวยการกอ งสาธารณสุขและส่ิงแว ดล้อม มห าว ิทยาลัยเ ชียงใหม่



วันที่ ๒๙    พฤศจิกายน  ๒๕ ๖ ๕  เ วลา  ๐๙ .๐๐ น. โรงพยาบ าลสันป่าตองเ ข้ามาให ้ควา มรู้ สอนสุขศึกษา 
เ ร่ืองโรคไขห้ วัดให ญ ่ให้กับ เ ด็กๆ ศูนย์พัฒนาเ ด็กเ ล็กเ ทศบา ลต้าบ ลสันป่าตอง ทา งเ ทศบา ลต้าบ ลสันป่าตองขอ ขอ บค ุณ
โรงพยาบ าลเป ็นอ ย่างย่ิงที่มาให ้ควา มรู้แก่ เ ด็กๆ

วันที่  ๒๙   พฤศจิกายน  ๒๕ ๖ ๕ เ วลา  ๑๐.๐๐ น. 
ณ  ห ้องป ระชุมอ าค ารสมาค มพ่อค ้าสันป่าตองอ ้าเ ภอ
สันป่าตอง จังห วัดเ ชียงใหม่ นางรพีพรรณ  สุริยานรา
กร ประธานสภาเ ทศบา ลต้าบ ลสันป่าตอง 
เ ปิดการประชุมสภาเ ทศบา ลต้าบ ลสันป่าตอง  สมัย
สามัญ  สมัยที่ ๔  ครั งที่ ๑  ประจ้าปี  ๒๕ ๖ ๕ โดยมี
คณ ะผู้บรหิ าร  สมาชิกสภาเ ทศบา ล ปลัดเ ทศบา ล  
ผู้อ ้านวยการกอ ง พนักงานเ ทศบา ล และตัวแ ทน
ผู้ให ญ่บ้าน เ ขา้ร่วมประชุม  เ พ่ือพิจารณาญัตติ และ
เ ร่ือง อ ื่นๆ

เ ทศบา ลต้าบ ลสันป่าตองได้จัด โครงการ “แตม้สเี ติมฝัน” เ ด็กจิตอ าสาสันป่าตอง
พร้อมใจรังสรรค์ศิลปะ บนก้าแ พงให้ น้องๆ จัดกิจกรรม เ ขียนภาพบนก้าแ พง ในส้านักงานเ ทศบา ลต้าบ ลสันป่าตอง 

โดยเ ยาว ชนในพื นที่ อ ้าเ ภอ สันป่าตอง จ .เ ชียงใหม่ ในวันที่ ๓,๕  ธันวา คม   ๒๕ ๖ ๕  เ วลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖ .๐๐ น.


