
 
 
    
                  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ       ส ำนักปลัดเทศบำลต ำบลบ้ำนดอน 

ที ่   -    ๕๔๕๐๑                วันที่     30 กันยำยน  2562  

เรื่อง   รำยงำนสถิติผู้มำรับบริกำรศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์หอกระจำยข่ำว ประจ ำปี 
        งบประมำณ  พ.ศ. 2562 

เรียน   นำยกเทศมนตรีต ำบลบ้ำนดอน 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  รำยงำนสรุปผลกำรประชำสัมพันธ์หอกระจำยข่ำว ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562  จ ำนวน 1  ชุด 

ตำมที่เทศบำลต ำบลบ้ำนดอน ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรเพ่ือรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์    
ของประชำชนทั่วไปและด้ำนกำรประชำสัมพันธ์กำรติดบอร์ดและประชำสัมพันธ์หอกระจำยข่ำว  ซึ่งได้มีผู้มำใช้
บริกำรศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์หอกระจำยข่ำวของเทศบำลต ำบลบ้ำนดอน  ประจ ำปี
งบประมำณ  พ.ศ. 2562  นั้น 

  ส ำนักปลัดเทศบำลต ำบลบ้ำนดอน  ขอรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร   
ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์หอกระจำยข่ำวของเทศบำลต ำบลบ้ำนดอน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  มีผู้ที่มำ
ใช้บริกำร จ ำนวน   39    รำย  

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

      

        (ลงชื่อ)............................ ............................... 
          (นำยไพบูลย์   ศรีเหรำ) 
                     นิติกรช ำนำญกำร  รักษำรำชกำรแทน 
                      หัวหน้ำส ำนักปลัด 
 
 

- ควำมเห็น............... ...... ...................................... 
      

จ่ำสิบตรี         
               (สุรเจต     สุดตำ)      
         ปลัดเทศบำลต ำบลบ้ำนดอน  
 
  
                                    
     -ควำมเห็น................................................................... 
      
 

 
 (นำยทรงบท     คุ้มฉำยำ) 

                      นำยกเทศมนตรีต ำบลบ้ำนดอน 



ที่ วันทีรั่บแจ้ง ชื่อผู้ขอใช้บริการ เร่ืองทีป่ระชาสัมพันธ์ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

1  3 ตุลาคม 2561 นางสาวมาลิณี   เนตรสุวรรณ การจ่ายเบีย้ยังชีพ ประจ าเดือนตุลาคม 2561 และผู้ทีม่ีรายชื่อตามประกาศ เรียบร้อยแล้ว

ให้มาติดต่อทีก่องสวัสดิการฯ เพือ่มาให้ข้อมูลเพิม่เติม

2  30 ตุลาคม 2561 นางสรรศินี    เชียงทอง การรับลทะเบียนผู้สูงอายุรับเงินเบีย้ยังชีพ ประจ าปีงบประมาณ 2562 เรียบร้อยแล้ว

เพือ่ด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล

3  1 พฤศจิกายน 2561 นางสาวมาลิณี   เนตรสุวรรณ ก าหนดการจ่ายเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ปุวยโรคเอดส์ ประจ าเดือน เรียบร้อยแล้ว

ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2561 ในวันศุกร์ที ่2 พฤศจิกายน 2561 ช่วง

ต้ังแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.

4  15 พฤศจิกายน 2561 น.ส.ศันสนีย์  จันทร์นาลาว งดให้อาหารนกในพืน้ทีต่่าง ๆ เช่น สวนสาธารณะ วัด และพืน้ทีส่่วนบุคคล เรียบร้อยแล้ว

อื่น ๆ เพือ่ปูองกันเชื้อโรคและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเทีย่ว ซ่ึง

เป็นนโยบายจากนายกรัฐมนตรี

5  6 ธันวาคม 2561 นางสาวมาลิณี   เนตรสุวรรณ เร่ืองการจ่ายเงินอุดหนุนเพือ่การเล้ียงดูเด็กแรกเกิด เรียบร้อยแล้ว

6  28 ธันวาคม  2561 นางสาววรรณี   ดิษฐ์กระจัน ประชาสัมพันธ์เร่ืองการให้บริการงานทะเบียนราษฎรในช่วงเทศกาลปีใหม่ เรียบร้อยแล้ว

พ.ศ.2562

7  2 มกราคม  2562 นางสรรศินี   เชียงทอง ประชาสัมพันธ์การแจกเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ ในวันศุกร์ที่ เรียบร้อยแล้ว

4 มกราคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น.

8  9 มกราคม  2562 น.ส.ศันสนีย์  จันทร์นาลาว ประกาศเร่ือง เนื่องในวันส่ิงแวดล้อมไทย และวันอาสาสมัครทรัพยากรธรรม เรียบร้อยแล้ว

ชาติ  โดยการคัดแยกขยะ (ตามเอกสารทีแ่นบมา)

9  10 มกราคม 2562 น.ส.ศันสนีย์  จันทร์นาลาว เร่ืองขอเชิญพีน่้องชาวต าบลบ้านดอนเข้ารับบริการหน่วยการแพทย์เคล่ือนที่ เรียบร้อยแล้ว

(ตามเอกสารแนบมา)

10  14 มกราคม  2562 น.ส.ศันสนีย์  จันทร์นาลาว ประชาสัมพันธ์การออกส ารวจเพือ่ขึ้นทะเบียนสุนัข และแมว (ตามเอกสาร เรียบร้อยแล้ว

งานประชาสัมพันธ์หอกระจายข่าว ประจ าเทศบาลต าบลบ้านดอน   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



ที่ วันทีรั่บแจ้ง ชื่อผู้ขอใช้บริการ เร่ืองทีป่ระชาสัมพันธ์ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

งานประชาสัมพันธ์หอกระจายข่าว ประจ าเทศบาลต าบลบ้านดอน   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ทีแ่นบมา)

11  30 มกราคม 2562 นางสรรศินี   เชียงทอง ก าหนดการจ่ายเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ปุวยโรคเอดส์ ประจ าเดือน เรียบร้อยแล้ว

กุมภาพันธ์ 2562 ในวันที ่1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น.

12  21 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวมาลิณี   เนตรสุวรรณ ประชาสัมพันธ์ การโอนเงินอุดหนุเพือ่การเล้ียงดูเด็กแรกเกิดประจ าเดือน เรียบร้อยแล้ว

 กุมภาพันธ์ 2562

13  28 กุมภาพันธ์ 2562 นางสรรศินี    เชียงทอง ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบีย้ยังชีพ ประจ าเดือนมีนาคม ในวันที ่1 มีนาคม 62 เรียบร้อยแล้ว

เวลา 09.00 - 12.00 น.

14  11 มีนาคม  2562 น.ส.ศันสินีย์  จันทร์นาลาว เร่ืองขอความอนุเคราะห์บุคคลและองค์กรเพือ่เข้ารับการพิจารณารับรางวัลโล่ เรียบร้อยแล้ว

ประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดด่ืมสุราแห่งชาติ ประจ าปี

พ.ศ.2562 เร่ืองขอส่ังการของนายกรัฐมนตรี  การรณรงค์และประชาสัมพันธ์

ข้อปฏิบัติเพือ่ดูแลสุขภาพ 10 อ.  เพือ่ให้คนไทยสุขภาพดีตามพฤติกรรมใน

สังคมปัจจุบัน

15  2 เมษายน 2562 นางสรรศินี    เชียงทอง เร่ืองก าหนดจ่ายเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ปุวยโรคเอดส์ ประจ าเดือน เรียบร้อยแล้ว

เมษายน 2562 ในวันที ่5 เมษายน 2562 ณ เทศบาลต าบลบ้านดอน เวลา

08.00 - 12.00 น.

16  9 เมษายน  2562 นางสาวมาลิณี   เนตรสุวรรณ กองสวัสดิการสังคม  ขอแจ้งการโอนเงินอุดหนุนเพือ่การเล้ียงดูเด็กแรกเกิด เรียบร้อยแล้ว

ประจ าเดือนเมษายน 2562 บัญชีพร้อมเพย์ วันที ่19 เมษายน 2562 และ

บัญชีธนาคารทัว่ไป วันที ่19 เมษายน 2562 ขอให้ผู้มีสิทธิต์รวจสอบการโอน

เงินตามวันดังกล่าว

17  10 เมษายน 2562 นางณัฐฎา   แสงอินทร์ การรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมัครได้ที ่ส านัก เรียบร้อยแล้ว



ที่ วันทีรั่บแจ้ง ชื่อผู้ขอใช้บริการ เร่ืองทีป่ระชาสัมพันธ์ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

งานประชาสัมพันธ์หอกระจายข่าว ประจ าเทศบาลต าบลบ้านดอน   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ทะเบียนอ าเภอในวันเวลาราชการ ด้วยตนเองและทางอินเตอร์เน๊ตผ่านเว๊ปไซด์

www.Khonthail.com ต้ังแต่วันที ่3 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

18  11 เมษายน 2562 นางณัฐฎา   แสงอินทร์ การปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจ าปี 2562 เรียบร้อยแล้ว

"ขับรถมีน้ าใจรักษาวินัยจราจร"

19  11 เมษายน 2562 นางณัฐฎา   แสงอินทร์ กรมอนามัยได้มีการคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมและ เรียบร้อยแล้ว

การประกวดคลิปวีดีโอด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม

20  1  พฤษภาคม 2562 นางสรรศินี    เชียงทอง ก าหนดการจ่ายเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ปุวยโรคเอดส์ ประจ าเดือน เรียบร้อยแล้ว

พฤษภาคม 2562 ในวันศุกร์ที ่3 พฤษภาคม 2562

21  14 พฤษภาคม 2562 นางสาวมาลิณี   เนตรสุวรรณ แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเพือ่การเล้ียงดูเด็กแรกเกิด ประจ าเดือนพฤษภาคม เรียบร้อยแล้ว

พ.ศ. 2562

22  29 พฤษภาคม 2562 นางสาวมาลิณี   เนตรสุวรรณ ข้อแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์เร่ืองการด าเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพือ่การเล้ียง เรียบร้อยแล้ว

ดูเด็กแรกเกิดตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที ่26 มีนาคม 2562

23  31 พฤษภาคม 2562 นางสรรศินี   เชียงทอง ก าหนดการจ่ายเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจ าเดือน มิถุนายน 2562 ใน เรียบร้อยแล้ว

วันที ่5 มิถุนายน 2562

24  13 มิถุนายน 2562 นายธิติชัย  แสงเพชรอ่อน การรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร ต าบลบ้านดอน (ตามเอกสารแนบท้ายมา) เรียบร้อยแล้ว

25  14 มิถุนายน  2562 น.ส.อธิศนันท์  สิงหเมธาพัฒน์ ขอใช้สปอร์ตวิทยากรรณรงค์ท าความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุง เรียบร้อยแล้ว

พาสติก

26  14 มิถุนายน  2562 น.ส.ฉัตรตรี  ภมรบุตร ประกาศรับสมัครพนักงาน คนงานตัดกิ่งไม้  ต้นไม้ เรียบร้อยแล้ว

27  20 มิถุนายน  2562  นางสาวมาลิณี   เนตรสุวรรณ 1. แจ้งการเล่ือนก าหนดการจ่ายเบีย้อุดหนุนเพือ่การเล้ียงดูเด็กแรกเกิดประจ า เรียบร้อยแล้ว

เดือนมิถุนายน 2562



ที่ วันทีรั่บแจ้ง ชื่อผู้ขอใช้บริการ เร่ืองทีป่ระชาสัมพันธ์ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

งานประชาสัมพันธ์หอกระจายข่าว ประจ าเทศบาลต าบลบ้านดอน   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

2. ประชาสัมพันธ์โครงการธนาคารเวลาส าหรับการดูแลผู้สูงอายุ ของเทศบาล

ต าบลบ้านดอน

28  1 กรกฎาคม 2562 นางสรรศินี   เชียงทอง การก าหนดวันจ่ายเบีย้ยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจ าเดือนกรกฎาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว

29  4 กรกฎาคม 2562 นางสาวรสพร   รอดผ้ึง การประชุมประชาคมระดับต าบล ในวันที ่5 กรกฎาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว

30  8 กรกฎาคม 2562 นายนคร   ห้อยมาลา การประกวดราคาจ้างวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก หมู่ที ่2,6 และ 8 เรียบร้อยแล้ว

31  12 กรกฎาคม 2562 นายสมพงษ์  อินทร์เถื่อน ร่วมทอดผ้าปุา และตักบาตรพระจ านวน 1,000 รูป ณ ลานธรรมหน้าองค์พระ เรียบร้อยแล้ว

ใหญ่ วัดเขาท าเทียม อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

32  31 กรกฎาคม 2562 นางสรรศินี   เชียงทอง ก าหนดการจ่ายเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจ าเดือน สิงหาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว

33  9 สิงหาคม 2562  นางสาวมาลิณี   เนตรสุวรรณ แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพือ่การเล้ียงดูเด็กแรกเกิด เรียบร้อยแล้ว

34  2 กันยายน  2562 นางสรรศินี   เชียงทอง ก าหนดการจ่ายเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจ าเดือน กันยายน 2562 เรียบร้อยแล้ว

35  11 กันยายน 2562 พ.จ.อ.สมชาย   พรมชาติ ขอเชิญชวนประชาชนและผู้สนใจเข้าร่วมและรับฟังการฝึกซ้อมแผนปูองกัน เรียบร้อยแล้ว

และบรรเทาสาธารณภัย ประจ าปี 2562

36  12 กันยายน 2562 น.ส.ยุพิน   อิ้งเพชร ขอความร่วมมืออย่าขโมยของบริเวณในสวนหลังบ้านผู้ใหญ่นพพร เพชรแอ เรียบร้อยแล้ว

และฝืนทีตั่ดไว้ห้ามขโมย

37  18 กันยายน 2562 นางสรรศินี   เชียงทอง การตรวจสอบสถานะของผู้รับเงินสงเคราะห์เพือ่การยังชีพผู้สูงอายุและผู้มี เรียบร้อยแล้ว

สิทธิรั์บเงินสงเคราะห์เบีย้ยังชีพคนพิการ ประจ าปีงบประมาณ 2563

38  20 กันยายน 2562 น.ส.อธิศนันท์  สิงหเมธาพัฒน์ ประชาสัมพันธ์  8  เทคนิคการปูองกันโรคหลอดเลือดสมอง เรียบร้อยแล้ว

39  25 กันยายน 2562 น.ส.อธิศนันท์  สิงหเมธาพัฒน์ ขอเชิญหน่วยงาน หน่วยบริการสาธารณสุข องค์กรหรือกลุ่มประชาชน ศพด. เรียบร้อยแล้ว

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ หรือหน่วยงานทีรั่บผิดชอบ ศพด. หรือการ

พัฒนาและฟืน้ฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ หรือคนพิการในชุมชน  และขอรับการ



ที่ วันทีรั่บแจ้ง ชื่อผู้ขอใช้บริการ เร่ืองทีป่ระชาสัมพันธ์ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ

งานประชาสัมพันธ์หอกระจายข่าว ประจ าเทศบาลต าบลบ้านดอน   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สนับสนุนงบประมาณในการสร้างเสริมสุขภาพปูองกันโรค การฟืน้ฟูสุขภาพ

จากกองทุนฯ หลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลบ้านดอน โดยสามารถส่ง

เอกสารเพือ่เสนอโครงการได้ทีก่องสาธารณสุขฯ


