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       เมื่อวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2559 นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง น าคณะผู้บริหาร และ
พนักงาน ร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” ท่ีศาลากลางจังหวัด
ชัยภูมิ หลังเก่า โดยนายชูศักด์ิ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็น
ประธานในพิธี น าผู้ร่วมงานร้องเพลงชาติ กล่าวถวายสัตย์ปฎิญาณ
แสดงความจงรักภักดี เบ้ืองหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระ
บารมี เพื่อให้พสกนิกรชาวชัยภูมิทุกหมู่เหล่า ได้มีส่วนร่วมในการแสดง
ความจงรักภักดี และร่วมร าลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพปีท่ี 89 

       หลังจากนั้น นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลโพนทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ี อบต.โพนทอง ได้
ให้การต้อนรับ นายชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ทหาร
จากกองก าลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดชัยภูมิ ต ารวจ อส. 
ประชาชน และร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าว ในกิจกรรมรวมพลังแห่งความ
ภักดี รวมพลังสามัคคี แสดงความจงรักภักดี พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ท่ีแปลงนานายจารุเกียรต์ิ สิงหอังคา
นนท์ อายุ 77 ปี บ้านใหม่พัฒนา หมู่ท่ี 1 ต าบลโพนทอง อ าเภอเมือง
ชัยภูมิ มีเนื้อที่ 5 ไร่ ซึ่งได้ร้องขอความช่วยเหลือทางราชการ ให้ช่วย
เกี่ยวข้าว เนื่องจากตนอยู่ล าพัง 2 ตายาย ไม่มีก าลังพอท่ีจะเกี่ยวข้าว
ได้ 

อบต.โพนทอง ร่วมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

“รวมพลังแห่งความภักดี” 
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     องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง ลงพื้นท่ีออกรับขึ้นทะเบียน
ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อขอรับ
เงิน เบี้ ยยั ง ชีพในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้
คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553  โดยส านัก
ปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง ได้ลงพื้นท่ีออกรับขึ้น
ทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
เมื่อวันท่ี 10 - 15 พฤศจิกายน 2559 ในพื้นท่ีต าบลโพนทอง  
     หลังจากนี้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการท่ียังไม่ได้ขอขึ้นทะเบียนฯ 
สามารถขอขึ้นทะเบียนได้ท่ี ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล
โพนทอง ถ.นิเวศรัตน์ ต.โพนทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ ถึงวันท่ี 
30 พฤศจิกายน 2559 ในวันและเวลาราชการ  

อบต.โพนทองลงพื้นที่ออกรับขึ้นทะเบยีนผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

     เมื่อวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2559  นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง   ให้การต้อนรับ 
พันเอก นิเวศน์ ฉายากุล รองผู้บัญชาการกองก าลังรักษาความสงบเรียบร้อยพื้นท่ีจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยก าลังพล และ
น าลงพื้นท่ีต าบลโพนทอง เพื่อเยี่ยมให้ก าลังใจชาวนาในพื้นท่ี พร้อมท้ังได้ตรวจดูโรงสีข้าวชุมชน ในการท่ีจะรับสีข้าวช่วย
ชาวนา ในการซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิแปรรูปเป็นข้าวสาร ไปหุงให้ทหารในหน่วยกองบัญชาการช่วยรบ ท่ี 2 (บชร.2) ได้
รับประทานและขายในราคาถูกเพียงกิโลกรัมละ 25 บาท รวมถึงให้ข้อมูลความพร้อมในการท่ีจะรับสีข้าว ให้กับกองก าลัง
รักษาความสงบเรียบร้อยพื้นท่ีจังหวัดชัยภูมิ ท่ีได้รับงบประมาณในการรับซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิจากเกษตรกรชาวนาใน
พื้นท่ีจังหวัดชัยภูมิ ในราคากิโลกรัมละ 10 บาท จ านวน 6 พันกิโลกรัม สีเป็นข้าวสารได้ประมาณ 3 พันกิโลกรัม เพื่อ
ส่งไปหุงให้ทหารในหน่วย บชร.2 นครราชสีมา ได้รับประทาน และอีกส่วนหนึ่งจะน าออกขายให้กับประชาชนท่ัวไปใน
ราคากิโลกรัมละ 25 บาท เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาได้จ าหน่ายข้าวเปลือกในราคาท่ีสูงขึ้น ยุติธรรมส าหรับ
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว  

กองก าลังรักษาความสงบเรียบร้อยพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เยี่ยมให้ก าลังใจ และรับซ้ือข้าวเปลือกจากเกษตรกร 
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     นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพนทอง เปิดเผยว่า ได้รับการพิจารณา
ให้ได้รับรางวัล“นักปครองท้องถิ่นดีเด่น” ประจ าปี
2559 ครั้งท่ี5 พร้อมกับผู้บริหารท้องถิ่นทั่ว
ประเทศจ านวนกว่า180ท่านท่ีเข้าร่วมโครงการ
และผ่านการพิจารณาพิธีมอบรางวัลจัดขึ้นที่
หอประชุม กองทัพอากาศ กรุงเทพฯ เมื่อวันท่ี 25 
พฤศจิกายน 2559 โดยมีนายพีระศักดิ์ พอจิต 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนท่ี2 เป็น
ประธานในพิธี โอกาสนี้ รางวัลท่ีได้รับในครั้งนี ้
เป็นผลจากการทุ่มเทท างานอย่างเต็มท่ีของคณะ
ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างทุกคน    

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง รับมอบรางวัล “นักปกครองท้องถ่ินดีเด่น” ประจ าปี 2559 

      นอกจากนี้ นางสาวประสบพร ประดิษฐ์วรกุล รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง น าทีมคว้ารางวัลชนะเลิศการ
น าเสนอผลงาน จากการเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สู่ความส าเร็จอย่างมือ
อาชีพ ระหว่างวันท่ี 23-25 พฤศจิกายน 2559 ท่ีหอประชุม
กองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร  ในโอกาสนี้ อบต.โพนทอง โดยรอง
นายกและพนักงานเข้าร่วมการอบรมตลอดหลักสูตร และเมื่อเสร็จส้ิน
การอบรม มีการแบ่งกลุ่มน าเสนอผลงานจ านวน 10 กลุ่ม ทีมงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง ร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่น รวมจ านวน 13 คน ได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัล
ชนะเลิศผู้น าเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ นับเป็นความภาคภูมิใจท่ี
น าเสนอให้ได้ทราบท่ัวกัน  
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     วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16.00 น. นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง น า
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมออกก าลังกาย ท่ีหน้าท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง เป็น
การปฏิบัติตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี เรื่องการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพของข้าราชการพนักงาน เพื่อพฒันา
ศักยภาพการบริการประชาชน โดยให้ส่วนราชการผลัดเปล่ียนหมุนเวียนกันเป็นผู้น าการออกก าลังกาย สัปดาห์นี้กองคลัง 
เป็นผู้น าการออกก าลังกาย สัปดาห์ต่อไปเป็นส านักปลัดฯกองการศึกษาฯ กองช่าง และคณะผู้บริหารฯ อบต.โพนทอง จึง
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยท่ัวกัน และเชิญชวนผู้สนใจร่วมออกก าลังกายทุกวันพุธ ณ บริเวณหน้าท่ีท าการ อบต.โพนทอง 
เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป   

 อบต.โพนทอง ออกก าลังกายตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี เร่ิมพุธ 30 พ.ย.นี.้..  

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่ 4 ประจ าปี 2559  

    นายอมรรัตน์ กล้าประจัญ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง ได้ก าหนดให้มีการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ 
สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 4 ประจ าปี 2559 อย่างเร่งด่วน เมื่อเช้าวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2559 ท่ีห้องประชุมองค์การบริหารส่วน
ต าบลโพนทอง เพื่อพิจารณาการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 13 กันยายน 2559 เป็นการปฏิบัติ
ตามความละเอียดในหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี ชย 0023.6/7440 ลงวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2559 

     ท่ีประชุมได้พิจารณาโครงการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน จ านวน 38 โครงการ รวมเป็น
งบประมาณ 7.5 ล้านบาท และมีมติเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์ และองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง สามารถด าเนินการ
จัดซื้อจ้างตามระเบียบฯได้ทันทีท่ีนายอ าเภอเมืองชัยภูมิเห็นชอบ  
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อบต.โพนทอง ลงพื้นที่น าเคร่ืองจักรเปิดทางน้ าสาธารณะ 

 นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา นายกองค์การบริหารส่วน
ต้าบลโพนทอง ลงพื้นท่ีติดตามภารกิจเปิดทางน้้าสาธารณะลด
ระดับน้้า เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นท่ี ท่ีก้าลังเก็บเกี่ยวข้าว 
และส้ารวจสภาพถนนท่ีช้ารุดเสียหาย เน่ืองจากฝนตกต่อเน่ือง
และน้้าท่วมขังในช่วงฤดูฝนท่ีผ่านมา  

     บ่ายวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2559 ท่ีประชุมสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง (อย่างไม่เป็นทางการ/
นอกรอบ) นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพนทอง เป็นผู้แทนในการรับมอบ อุปกรณ์
ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน จากนายสุรินทร์ ดิเรกโภค นางพวง
เพชร ดิเรกโภค และนางสาวพวงทอง ตนินทรางกูร เลขท่ี 
71/31 ก ถนนชัยประสิทธิ์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูมิ 36000 ซึ่งประกอบด้วยหน้ากากอนามัย 
และชุดถังออกซิเจน พร้อมเกจ์ออกซิเจน และสายแคนนูล่า 
(หน้ากากให้ออกซิเจน) ใช้ส าหรับให้ออกซิเจนกับผู้ป่วย 
แบบพกพา มอบให้หน่วยบริการกู้ชีพกู้ภัย อบต.โพนทอง 
เพื่อบริการประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบ อบต.โพนทอง และ
พื้นท่ีใกล้เคียง  

ผู้ใจบุญบริจาคอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินแก่

หน่วยบริการกู้ชีพกู้ภัย อบต.โพนทอง 
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อบต.โพนทอง ลงพื้นที่ปรับถนนที่ช ารุดเสียหาย  

 นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา นายกองค์การบริหารส่วน
ต้าบลโพนทอง ติดตามการปฏิบัติงานด้าเนินงานน้าเครื่องจักร
ลงพื้นท่ีเปิดทางน้้าสาธารณะ เพื่อลดระดับน้้าในไร่นา
ช่วยเหลือเกษตรกรท่ีก้าลังเก็บเกี่ยวข้าว และซ่อมบ้ารุงสภาพ
ถนน  เส้นทางท่ีช้ารุดเสียหายจากอุทกภัย  ซึ่งเร่งด้าเนินการ
ในหลายเส้นทางกระจายหลายหมู่บ้าน ในพื้นท่ีองค์การ
บริหารส่วนต้าบลโพนทอง 

 ตามท่ีมีประชาชนได้รับความเดือดร้อน  เส้นทางผ่านบริเวณ
หนองใหญ่ และอีกหลายเส้นทาง  นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลโพนทอง เปิดเผยว่า เพื่อประโยชน์ของประชาชนชาว
ต าบลโพนทองผู้ใช้เส้นทางดังกล่าว จึงได้อนุมัติให้ด าเนินการซ่อมบ ารุง
เส้นทางดังกล่าวโดยถึงแอสฟัลติก ปิดร่องหลุมในเส้นทางดังกล่าว เฉพาะ
ในจุดท่ีช ารุดเสียหาย เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างปลอดภัย ไม่ส่งผล
กระทบต่อประชาชน ลดอุบัติเหตุ ป้องกันความเสียหายในชีวิต ทรัพย์สิน
ของประชาชน รวมถึงผลผลิตทางการเกษตรที่ใช้เส้นทางดังกล่าวในการ
ขนส่งด้วย อย่างไรก็ตามเส้นทางดังกล่าวอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง
ได้ท าหนังสือแจ้งให้ทราบแล้ว 
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ภารกิจโปรดของ นายก อบต.โพนทอง คือ 

..... การลงพื้นที่ ถามไถ่ทุกข์สุขพี่น้อง ..... 

กองบรรณาธิการ  จดหมายข่าว อบต.โพนทอง  
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง ต าบลโพนทอง อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ    
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4485-4095 ต่อ 11-13     E-Mail : ponthong.sao@gmail.com  

    โรคไข้หวัดใหญ่ เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ (Influenza 
virus) โดยเชื้อไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล สามารถจ าแนกออกเป็น 
3 ชนิด ได้แก่ ชนิดเอ บี และซี โดยที่พบมากที่สุด คือ ไข้หวัด
ใหญ่ ชนิดเอ (H1N1) (H3N2) รองลงมาได้แก่ ชนิด บี และซี  
 

    อาการป่วย มักจะเกิดข้ึนทันทีทันใดด้วยอาการไข้สงู ตัวรอ้น 
หนาว ปวดเมื่อยตามกล้ามเน้ือมาก โดยเฉพาะที่หลัง ต้นแขน 
ต้นขา ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร คัดจมูก มีน้ ามูกใสๆ ไอ
แห้งๆ โดยในเด็กอาจพบอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องร่วงได้
มากกว่าผู้ใหญ่ ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรง อาการจะทุเลา
และหายป่วยภายใน 5–7 วัน ส าหรับกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ 
เด็กเล็ก และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง อาจเกิดอาการแทรกซ้อน เช่น 
ปอดบวม หลอดลมอักเสบ หูชั้นกลางอักเสบได้มากกว่าคนอื่นๆ 
และอาจมีอาการรุนแรงถึงข้ันเสียชีวิตได้ 
 

ส าหรับการรักษา  สามารถรักษาได้ ซึ่งโดยสว่นมากเปน็การ
รักษาตามอาการ แต่ในรายที่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ เช่น ใน
กลุ่มเสี่ยงที่จะมีอาการรุนแรง แพทย์จะมีการพิจารณาใหย้าต้าน
ไวรัสโรคไข้หวัดใหญ่ คือ ยาโอลเซลทามิเวียร์ (oseltamivir) 
ทั้งน้ี ในกลุ่มเสี่ยงป่วยรุนแรง หากมีอาการสงสัยไข้หวัดใหญ่ ให้
รีบมาพบแพทย์ทันที ส่วนผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อย เช่น มีไข้ต่ า 
และยังรับประทานอาหารได้ อาจไปพบแพทย์ หรือขอรับยา 
และค าแนะน าจากเภสัชกรใกล้บ้าน หากอาการไม่ดีข้ึน ภายใน 
2 วัน ควรรีบพบแพทย์ 


