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กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาประจ าสัปดาห ์

      วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.  ผู๎บริหารน าโดยนายยุโสบ ค าวิจิตร  
รองนายกองค์การบริหารสํวนต าบลเสาธง และพนักงาน อบต.เสาธง ได๎รํวมกันท า
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาประจ าสัปดาห์  ณ ถนนสายวันเฉลิมฯ โดยมีการฉีดล๎าง
ถนน  การก าจัดวัชพืช  การใสํปุ๋ยบ ารุงต๎นไม๎ดอกไม๎ 

สถานกักกันโรคในรูปแบบ Local Quarantine  

      วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 น. จําสิบเอกธรรมนูญ  มูณีเกิด  นายกองค์การบริหาร
สํวนต าบลเสาธง  มอบหมายให๎งานสาธารณสุข โดยนายธีระยุทธ  แก๎วเรืองฤทธิ์  นักวิชาการ
สาธารณสุข และพนักงาน อบต.เสาธง   ได๎ท าความสะอาดฆําเชื้อและเก็บขยะติดเชื้อที่ศูนย์พัก
คอย (Community Isolation)  โรงเรียนบ๎านป่าแชง ต.เสาธง  อ.รํอนพิบูลย์  จ.นครศรีธรรมราช   
และน าขยะติดเชื้อสํงโรงพยาบาลรํอนพิบูลย ์เพื่อก าจัดตํอไป 
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รองผู๎วําฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์ LQ 

      วันที่ 7 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายเอกวิทย์ มีเพียร รองผู๎วําราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช ตรวจเยี่ยม  ติดตามความก๎าวหน๎าในการปฏิบัติงาน ศูนย์พักคอยในชุมชน
(Community Isolation) สถานที่กักกันโรคในรูปแบบ(Local Quarantine) พร๎อมเติมพลัง เสริม
ก าลังใจ แกํผู๎ปฏิบัติงาน ในพื้นที่ ต.เสาธง ณ รร.บ๎านป่าแชง ต.เสาธง อ.รํอนพิบูลย์ โดยมี       
จําสิบเอกธรรมนูญ  มูณีเกิด  นายกองค์การบริหารสํวนต าบลเสาธง  นายสัญชัย สงคง        
นายยุโสบ  ค าวิจิตร  รองนายกองค์การบริหารสํวนต าบลเสาธง  สิบต ารวจโทสุวิทย์  ชํวยบุญชู  
ปลัดองค์การบริหารสํวนต าบลเสาธง   นางปิยะนุช  แก๎วมาก  หัวหน๎าส านักปลัด พร๎อมพนักงาน 
อบต.เสาธง  รํวมด๎วยปลัดอ าเภอรํอนพิบูลย์ ,สาธารณสุขอ าเภอรํอนพิบูลย์ ,จนท.ฝ่ายปกครอง
ต าบลเสาธง ,จนท.รพ.สต.บ๎านสระพังและอสม. รํวมให๎การต๎อนรับ 
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นายกฯ ลงพื้นที่เยี่ยมผู๎กักตัว 

       วันที่  1 1  สิ งหาคม 2564 เวลา 15 .30 น.  จําสิบเอกธรรมนูญ  มูณี เกิด           
นายกองค์การบริหารสํวนต าบลเสาธง  พร๎อมพนักงาน อบต.เสาธง  ลงพื้นที่เยี่ยมผู๎กัก
ตัวเนื่องจากเป็นผู๎สัมผัสเสี่ยงสูง พร๎อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค จ านวน 9 ครัวเรือน  
ในพื้นท่ีหมํูที่ 1 หมํูที่ 2  หมํูที่ 6 และหมํูที่ 7  
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การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2564  

       วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ที่ห๎องประชุมองค์การบริหารสํวน
ต าบลเสาธง ส านักงานองค์การบริหารสํวนต าบลเสาธง นายครองศักดิ์ พูลแก๎ว 
ประธานสภาองค์การบริหารสํวนต าบลเสาธง เป็นประธานเปิดการประชุมสภาฯ สมัย
สามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2564 โดยมี จําสิบเอกธรรมนูญ มูณีเกิด นายกองค์การบริหาร
สํวนต าบลเสาธง คณะผู๎บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลเสาธง และ
เจ๎าหน๎าท่ีที่เกี่ยวข๎องเข๎ารํวมรับฟังการประชุม 
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กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาประจ าสัปดาห์ 

       วันพุธ ที่  18 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 จําสิบเอกธรรมนูญ  มูณี เกิด        
นายกองค์การบริหารสํวนต าบลเสาธง พร๎อมด๎วยพนักงาน อบต.เสาธง รํวมท ากิจกรรม
จิตอาสาพัฒนาประจ าสัปดาห์ ณ ศูนย์โอทอป อบต.เสาธง โดยมีการฉีดล๎างลานหน๎า
ศูนย์ฯ  การก าจัดวัชพืช และกวาดท าความสะอาด 
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นายกฯ และปลัด พบปะชาวเสาธงทางไลฟส์ดและเสียงตามสาย 

       ทุกวันศุกร์ นับตั้งแตํวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เป็นต๎นไป คณะผู๎บริหารและปลัด
องค์การบริหารสํวนต าบลเสาธง จะผลัดเปลี่ยนกันมาถํายทอดสดทาง เฟสบุ๏กของ
หนํวยงานพร๎อมกับเสียงตามสาย เพื่อเป็นการพบปะกับประชาชนในพ้ืนที่ต าบลเสาธง    
เป็นการเลําเรื่องราวการด าเนินงานในด๎านตํางๆ ของอบต.เสาธง การชี้แจงในเรื่องตํางๆ 
เพ่ือท าความเข๎าใจ สร๎างการรับรู๎กับประชาชนในพ้ืนที่  
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เสาธง รับการประเมินจาก สมศ.  

       วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.  นายยุโสบ  ค าวิจิตร รองนายกองค์การ
บริหารสํวนต าบลเสาธง  พร๎อมด๎วยคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารสํวน
ต าบลเสาธง เข๎ารับการประเมินผํานทางออนไลน์จากส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ.   
       โดยเป็นการประเมินภายนอกในด๎านหลักสูตร แผนการศึกษา ครู ผู๎ปกครอง 
นักเรียน คณะกรรมการศูนย์ ตลอดจนผู๎ประกอบอาหาร และรับฟังปัญหาตํางๆ เพื่อ
น าไปสูํการสํงเสริมการเรียนรู๎ให๎กับเด็กๆตํอไป  
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ลงพื้นที่ชํวยเหลือครอบครัวผู๎ยากไร๎ ในพื้นที่หมูํท่ี 5  

       วันที่ 30 สิงหาคม 2564  จําสิบเอกธรรมนูญ  มูณีเกิด นายกองค์การบริหารสํวน
ต าบลเสาธง นายสัญชัย สงคงและนายยุโสบ  ค าวิจิตร รองนายกองค์การบริหารสํวน
ต าบลเสาธง  สิบต ารวจโทสุวิทย์ ชํวยบุญชู  ปลัดองค์การบริหารสํวนต าบลเสาธง 
หัวหน๎าสํวนราชการ พนักงาน อบต.เสาธง และแมํบ๎าน จิตอาสาหมูํท่ี 2   ต าบลเสาสธง 
รํวมลงพื้นที่มอบสิ่งของชํวยเหลือให๎แกํครอบครัวผู๎ยากไร๎ ด๎อยโอกาส ซึ่งมีหลาน 4 คน 
อาศัยอยูํกับยํา โดยได๎มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน  นอกจากนี้
นายกองค์การบริหารสํวนต าบลเสาธงได๎มอบหมายกองชําง อบต.เสาธง ท าการตํอทํอ
น้ าเพื่ออ านวยความสะดวกให๎แกํทั้งครอบครัวด๎วย 



10 

ประชาสัมพนัธ ์
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ประชาสัมพนัธ ์


