
 

 

กองบรรณาธิการ  จดหมายข่าว อบต.โพนทอง 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง   ถนนนิเวศรัตน์   ต าบลโพนทอง   อ าเภอเมืองชัยภูมิ   จังหวัดชัยภูมิ 

โทรศัพท์/โทรสาร 0-4485-4095 ต่อ 11-12 และ 18  E-Mail : ponthong.sao@gmail.com   

จดหมายข่าว  อบต.โพนทอง  ฉบับท่ี 3/2560 ประจ าเดือน กุมภาพันธ์  2560 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง  อ.เมืองชัยภูมิ  จ.ชัยภูมิ  ๓๖๐๐๐  โทร.๐-๔๔๘๕-๔๐๙๕  ต่อ ๑๑-๑๒ 



นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง เปน็ประธานการประชุมร่วม คณะผู้บริหารและพนักงาน อบต.โพนทอง 
เม่ือ วันที่  7 กุมภาพันธ์ 2560  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง  

จดหมายข่าว อบต.โพนทอง   ฉบับที่ 3/2560  ประจ าเดือน กมุภาพันธ์  2560 หน้า 2 

ภาพบรรยากาศ คณะผู้บริหาร และพนักงาน อบต.โพนทอง ออกให้บริการแจกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ป่วยเอดส์  เม่ือวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2560  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง  



จดหมายข่าว อบต.โพนทอง   ฉบับที่ 3/2560  ประจ าเดือน กมุภาพันธ์  2560 หน้า 3 

ภาพระหว่างปฏิบัติงานบางส่วน เก่ียวกับเตรียมการติดต้ังอุปกรณ์ดับเพลิง  การช่วยเหลือวัวของเกษตรกร 
ที่ล้มขาจมโคลนขึ้นเองไม่ได้  และงานกู้ชีพกู้ภัย ให้บริการน าส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน  ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2560 

ภารกิจแจกจ่ายน้ าเพื่อการอปุโภคบริโภคบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง และงานดับไฟไหม้ป่า  ในพืน้ที่ ต.โพนทอง 



จดหมายข่าว อบต.โพนทอง   ฉบับที่ 3/2560  ประจ าเดือน กมุภาพันธ์  2560 หน้า  4 

ภาพกิจกรรม โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจ าปี 2560   
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพนัธ์ 2560 ณ วัดหนองคู และทีศ่าลาประชารัฐ  บ้านหนองหญ้ารังกา  ต าบลโพนทอง   

งานเก็บขยะมูลฝอย และรักษาความสะอาด  ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2560 



จดหมายข่าว อบต.โพนทอง   ฉบับที่ 3/2560  ประจ าเดือน กมุภาพันธ์  2560 หน้า 5 

อบต.โพนทอง  ปฏิบัติกิจกรรมประจ าสัปดาห์ ออกก าลังกายทุกวันพุธ  และ  5 ส. ทุกวันศุกร์  
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2560 

อบต.นาโพธิ์ อ.พิบลูมังสาหาร จ.อุบลราชธานี   ดูงานด้านการศึกษาฯ ที่ อบต.โพนทอง เม่ือ 16  กุมภาพันธ์ 2560 



จดหมายข่าว อบต.โพนทอง   ฉบับที่ 3/2560  ประจ าเดือน กมุภาพันธ์  2560 หน้า 6 

กองคลงั ออกใหบ้รกิารรับช าระภาษี และค่าธรรมเนียมอื่นๆ 
ประจ าปี 2560 

         นายเกียรติพงษ์  วงศ์ษา  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพน
ทอง  ได้มอบหมาย/ส่ังการให้กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโพน
ทอง ออกให้บริการรับช าระภาษีบ ารุงท้องท่ี ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษี
ป้าย และค่าธรรมเนียมอื่นๆ รวมท้ังค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูลประจ าปี 2560 ทุกวันศุกร์ เวลา 17.00 - 19.00 น. 
เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่พ่อแม่พี่น้องผู้ช าระภาษีในพื้นท่ีต าบลโพน
ทอง โดยในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ออกให้บริการในพื้นท่ีดังนี้ วันท่ี 3 
กุมภาพันธ์ ให้บริการที่ศาลาเอนกประสงค์ บ้านโนนม่วง หมู่ 7 /10 
กุมภาพันธ์ให้บริการท่ีศาลาเอนกประสงค์ บ้านใหม่พัฒนา หมู่1 วันท่ี 
17 กุมภาพันธ์ ให้บริการที่ ศาลาSML บ้านนางเม้ง หมู่ท่ี 324 
กุมภาพันธ์ ให้บริการที่ ท่ีท าการผู้ใหญ่บ้าน บ้านนางเม้ง ม. 11    
ส าหรับแผนการออกพื้นท่ีเพื่อจัดเก็บภาษีฯ และค่าธรรมเนียมอื่นๆ 
เดือนมีนาคม 2560  มีแผนด าเนินการในพื้นท่ีดังนี้ 
3 มีนาคม 2560 เวลา 17.00-19.00 น. ณ ท่ีท าการผู้ใหญ่บ้าน 
บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ 4   
10 มีนาคม 2560  เวลา 17.00-19.00 น.  ณ ท่ีท าการผู้ใหญ่บ้าน 
บ้านหนองหญ้ารังกา  หมู่ 9   
วันท่ี 17 มีนาคม 2560 เวลา 17.00-19.00 น. ณ ศาลาประชารัฐ  
บ้านหนองหญ้ารังกา  หมู่ 10   
วันท่ี 24  มีนาคม  2560  เวลา 17.00-19.00 น. ณ ท่ีท าการ
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านสร้างแว้  หมู่ 5   
วันท่ี 31  มีนาคม  2560  เวลา 17.00-19.00 น. ณ ท่ีท าการ
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านซับพระไวย์  หมู่ 6 
วันท่ี 7 เมษายน  2560  เวลา 17.00-19.00 น.ณ ท่ีท าการ
ผู้ใหญ่บ้านบ้านซับม่วง  หมู่ 8  
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีกองคลัง อบต.โพนทอง  หมายเลข 

จดหมายข่าว อบต.โพนทอง  ถึงมื ผูน้ าท้องที่/ผูน้ าท้องถิน่ และพีน่้องประชาชนในพืน้ที่   
ขอบคณุที่ตดิตามข่าว อบต.โพนทองนะคะ 


