
 รายงานการประชุม 
หัวหน้าส่วนราชการ  หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                               

ก านัน คณะกรรมการบริหารงานอ าเภอ (กบอ.) และผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ครั้งที่ 8/๒๕๖4 วันพฤหัสบดี  ที ่2 พฤศจิกายน  ๒๕๖4 เวลา 09.00 น.  

ณ ห้องประชุมอ าเภอเชียงยืน ชั้น ๒ 
………………………………. 

ผู้เข้าประชุม 
1. นายฉลอง  พ่ึงโคกสูง   นายอ าเภอเชียงยืน 
2.นายวงศ์วริศ  เหมียดไธสง  ปลัดอ าเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง 
3. พ.ต.อ.ภูวดล  พิสุทธินรเศรษฐ์    ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรเชียงยืน 
4. พ.ต.อ.วิเศษ  ภักดีวุฒ ิ   ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรกู่ทอง 
5.ร.ต.อ.กรุง  สุวรรณเพ็ง   แทน สารวัตรสถานีต ารวจภูธรหนองซอน 
6. ร.ท.วรภาส  ชัยปราบ   แทน สัสดีอ าเภอเชียงยืน 
7. นายนิคม  เหล่าสมบัติ   พัฒนาการอ าเภอเชียงยืน      
8. นายวีระศักดิ์  พายบุุตร  แทน เกษตรอ าเภอเชียงยืน 
9. นายทองสุข  ทองสา   สรรพากรอ าเภอเชียงยืน 
10. นายนภัทร  ศรีชุม   แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเชียงยืน 
11. นางกัลยาณ ี อุ่นใจชล   แทน สาธารณสุขอ าเภอเชียงยืน 
12. นายวาทิตย์  ลาภมูล   แทน ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเชียงยืน 
13. นางนวพร  เหล่าวงศ์โคตร  ท้องถิ่นอ าเภอเชียงยืน 
14. ส.อ.วัฒนา  การิโก   ปศุสัตว์อ าเภอเชียงยืน 
15. นายเรืองสินธ์  เจริญไชย  แทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเชียงยืน 
16. นายขจรศักดิ์  อนรรฆรัตน์  ผู้จัดการ สหกรณ์การเกษตรเชียงยืน จ ากัด 
17. นายอภิชาต  เตชเพ็ญพันธ์   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขาเชียงยืน  
18. นายสุขุม  เจนศิริศักดิ์  ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขาเชียงยืน  
19. นายสมาน  โอษะคลัง  แทน นายกเทศมนตรีต าบลเชียงยืน 
20. นายจักรพรรดิ  ตรีเดช  นายกเทศมนตรีต าบลโพนทอง 
21. นายกิตติชัย  โพธิ์หล้า  แทน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเชียงยืน 
22. นายมนูญศักดิ์  ศรีเคน  แทน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสือเฒ่า 
23. นายบุญทัน  แสงแก้ว  ปลัดเทศบาลต าบลโพนทอง 
24. นายไวพจน์  ลาดอาสา  แทน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกู่ทอง 
25 พ.จ.ท.บุญเกื้อ  เจริญสุข  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนเงิน 
26. ว่าที่ ร.ต.บุญเหลือ  ศรีทิศ  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองซอน  
27. นายมนูศักดิ์  ศรีเคน   แทน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเสือเฒ่า 
28. นางบังอร  พรนิคม   แทน ปลัดองค์การบริการส่วนต าบลดอนเงิน 
29. นางปัญญารัตน์  ชื่นชม  แทน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง 
30. นายอุไรวรรณ  ผิวพรรณ  แทน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเชียงยืน  
31. นายสุรศักดิ์  ชารีวาล   ประธานศูนย์พัฒนาการศึกษาเชียงยืนเสือเฒ่า 
32. นายไกรทอง  ไชยค า   ก านันต าบลเชียงยืน 
33. นางล าพูน  รัตนทิพย์   แทน ก านันต าบลโพนทอง  
34. นายสุขสันติ  สุทธิปัญโญ  แทน ก านันต าบลเสือเฒ่า 
35. นายสุขสันต์  สีเนตร   ก านันต าบลกู่ทอง  
 

/36. นายทองสัย... 
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36. นายทองสัย  โสไกสี   ก านันต าบลนาทอง 
37. นายวิชัย  ศรีเศษนาม  ก านันต าบลเหล่าบัวบาน 
38. นายทินกร  พันธะไชย  แทน ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาเชียงยืน เสือเฒ่า 
 
ผู้ไม่มาประชุม/ติดราชการ 
1. ประมงอ าเภอเชียงยืน      2.หัวหน้าหมวดการทางเชียงยืน   
3. หัวหน้าที่ท าการไปรษณีย์อ าเภอเชียงยืน               4. ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาเชียงยืน 
5. ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาเชียงยืน  6. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนเงิน        
7. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองซอน   8.นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง 
9. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าบัวบาน     6. ปลัดเทศบาลต าบลเชียงยืน 
7. ปลัดองค์การบริหารส่วนเชียงยืน    8. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเสือเฒ่า 
9. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่บัวบาน   10. ก านันต าบลหนองซอน 
11. ก านันต าบลดอนเงิน      12. ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 
13. ผู้อ านวยการโรงเรียนกู่ทองพิทยาคม    14. ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษากู่ทอง 
15. ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงิน  16. นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
17. สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม   18.ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ 
19. หัวหน้าส านักงานจัดรูปที่ดิน จังหวัดมหาสารคาม        
  

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. นายกฤษณ์  โพธิ์หล้า   ปลัดอ าเภอ 
2. นางกุสุมา  ชื่นยุติธรรม   ปลัดอ าเภอ 
3. พ.อ.อ.ภานุพงษ์ เหล็กจาน  ปลัดอ าเภอ 
4. นายจิรศักดิ์  ศิลป์ประกอบ  ปลัดอ าเภอ 
5. นายโสภณ  ราชพลแสน  ปลัดอ าเภอ 
6. นางสาวกฤติยา  ศิลารักษ์  ปลัดอ าเภอ 
7.นางยโสธร หน่อสีดา            พนักงานราชการ 
8.นางสาวเฉลิมขวัญ   ขันทอง  เจ้าหน้าที่ปกครอง 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.                       
         นายฉลอง  พ่ึงโคกสูง  นายอ าเภอเชียงยืน ประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ
ต่างๆ ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  1.1 แนะน าข้าราชการย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่  
       1.1.1 นายแพทย์ณัฐวุฒิ  มาสาซ้าย ต าแหน่ง นายแพทย์ช านาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม) 
       ย้ายมาจากโรงพยาบาลกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ 
       โรงพยาบาลเชียงยืน 
        1.1.2 นายทองสุข  ทองสา ต าแหน่ง นักวิชาการสรรพากรช านาญการ 
       ย้ายมาจากสรรพากรพ้ืนที่ จังหวัดมหาสารคาม รักษาการต าแหน่งสรรพากรอ าเภอเชียงยืน 
        1.1.3 นายณรงค์  กฤษณา ต าแหน่ง ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเชียงยืน 
       ย้ายมาจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี 

/1.1.4 ร.ท.วรภาส... 
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        1.1.4 ร.ท.วรภาส  ชัยปราบ ผู้ช่วยสัสดีอ าเภอเชียงยืน 
        1.1.5 นางสาวปัทมาภรณ์  เนื่องเม็ก  ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ  กลุ่มงาน 
       การเงินและบัญชี ที่ท าการปกครองจังหวัดมหาสารคาม ช่วยราชการ ที่ท าการปกครอง 
       อ าเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม มาด ารงต าแหน่งเสมียนตราอ าเภอเชียงยืน   
  1.2 ขอขอบคุณที่ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เมื่อวันพุธ ที่ 13 ตุลาคม  2564  ที่ผ่านมา 
  1.3 ขอขอบคุณที่ร่วมกิจกรรมน้อมร าลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
  รัชกาลที่ ๕ วันปิยมหาราช เมื่อวันเสาร์ ที่ 23 ตุลาคม 2564 ผ่านมา  
  1.4 ขอขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงส าหรับพระสงฆ์ไทย ที่ทอดถวายเมื่อวันที่ 1  
  พฤศจิกายน 2564 ณ วัดกลางเชียงยืน  
ระเบียบวาระท่ี ๒  รบัรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 7/๒๕๖4 วันศุกร์  ที่ 1 ตุลาคม  ๒๕๖4 เวลา ๑๓.๐๐ น.   
                       ณ ห้องประชุมอ าเภอเชียงยืน ชั้น ๒ 
มติที่ประชุม   รับรอง 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเพ่ือทราบ 
ประธานฯ        ระเบียบวาระที่ 3.1 ขอเชิญร่วมจองเครื่องกฐินสามัคคีอ าเภอเชียงยืน ประจ าปี 2563   
  ขอเชิญทุกหน่วยงานร่วมจองเครื่องกฐินได้ท่ีส านักงานอ าเภอ และเสมียนตราอ าเภอครับ 
ประธานฯ ระเบียบวาระท่ี 3.2 ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าหนองชาด ต าบลดอนเงิน  ในวันเสาร์ที่  13   
  พฤศจิกายน 2564 เนื่องจากวันทอดกฐินท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยมาเป็นประธาน เราจึงจ าเป็นต้องไป
  ทอดถวาย ณ วัดป่าหนองชาด และขอให้ทางส านักงานเกษตร และพัฒนาชุมชนอ าเภอ เตรียมสถานที่ 
  เผื่อท่านอยากไปดูเกี่ยวกบัการเกษตรและการทอผ้า  และขอก าลังต ารวจจากสถานีต ารวจหนองซอนมา 
  ช่วยสถานีต ารวจภูธรเชียงยืน เรื่องจราจรด้วยครับ กายแต่งกายในวันไปทอดกฐินขอให้ใส่ผ้าไทยครับ 
นายวงศ์วริศฯ ระเบียบวาระที่  3.3  มาตรการปฏิบัติในพิธีถวายผ้าพระกฐิน/กฐิน ตามมาตรการควบคุมและป้องกัน 
  การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และตามข้อแนะน าของกระทรวง 
  สาธารณสุข โดยผู้ เข้าร่วมพิธีถวายผ้ากฐิน ต้องได้รับการฉีดวัคซีน 1 เข็มแล้ว ให้ เว้นระยะห่าง  
  ประมาณ 1.5 – 2 เมตร และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาร่วมพิธี และขอให้งดพิธีสมโภชองค์กฐิน และ 
  งดการตั้งขบวนอัญเชิญองค์กฐิน พร้อมทั้งจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ตามจุดต่าง ๆ ในสถานที่จัดพิธี 
นายวงศ์วริศฯ ระเบียบวาระท่ี 3.4 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ปิดป้ายแสดงราคา 
  สินค้าและบริการและไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการ หากผู้ใดพบเห็นผู้ประกอบการฝ่าฝืน กักตุน 
  สินค้า ไม่ปิดป้ายแสดงราคา จ าหน่ายปลีก หรือจ าหน่ายในราคาที่สูงเกินสมควร แจ้งได้ที่ส านักงานพาณิชย์
  จังหวัดมหาสารคาม สายด่วน 1569 
นายวีระศักดิ์ฯ ระเบียบวาระท่ี  4.1 รายงานความเสียหายเบื้องต้น อุทกภัย จากอิทธิพล “เตี้ยนหมู่” (ด้านพืช)  
  อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม อ าเภอเชียงยืนได้เกิดสถานการณ์อุทกภัย เนื่องจากอิทธิพล 
  ของยุดีเปรสซัน “เตียนหมู”่ ท าให้ แม่น้ าชีเอ่อล้นตลิ่ง เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2564 เกษตรกร 
  ในเขตพ้ืนที่ ต าบลกู่ทอง ต าบลเหล่าบัวบาน  ต าบลนาทอง และต าบลเสือเฒ่า ได้รับความเสียหาย 

   1.1) เกษตรกรประสบภัย จ านวน 4 ต าบล 22 หมู่บ้าน 1,187 ครัวเรือน 
   1.2) พื้นที่ประสบภัย(ข้าว) 19,334 ไร่ พ้ืนที่คาดว่าจะเสียหาย 12,678 ไร่ 
   1.3) พืชไร่และอ่ืน ๆ พื้นที่ประสบภัย 3.50 ไร่ ความว่าจะเสียหาย 3.50 ไร่  

   รวมพ้ืนที่ประสบภัย 19,383.50 ไร่ พื้นที่คาดว่าเสียหาย 12,727.50 ไร ่
/นายวีระศักดิ์... 
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นายวีระศักดิ์ฯ ระเบียบวาระท่ี 4.2 หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร 
  ผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 (ด้านพืช)  ขอความร่วมมือท่านก านัน ในพ้ืนที่ประกาศภัยทั้ง 4 ต าบล 
  เราจะมีการประชุมการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับความเสียหายครับ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืน ๆ  
ประธานฯ  เรื่องข้อราชการ ที่ผู้ว่าราชการแจ้งในวันประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด  มีดังนี้ครับ 
  1. การบูรณาการการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วน ก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะ
  เป็นเรื่องน้ าท่วม ถ้าน้ าลดขอให้ท้องถิ่นเข้ไปส ารวจพื้นที่ และให้ความช่วยเหลือ เพราะองค์กรปกครอง
  ส่วนท้องถิ่นช่วยเหลือได้และขอให้ช่วยเหลือไปก่อนครับ 
  2. เรื่องเงินอุดหนุนเฉพาะกิจถ้ายังด าเนินการยังไม่แล้วเสร็จขอให้รีบด าเนินการด้วย 
  3. การด าเนินการของจิตอาสา ขอให้ด าเนินการเป็นประจ าและรายงานให้อ าเภอทราบ เพ่ือจะได้รายงาน
  ส่วนกลางต่อไปครับ ส่วนเรื่องการสวมชุดจิตอาสางดกางเกงยีน งดรองเท้าแตะครับ 
  4. เรื่องการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กตอนนี้ยังไม่มีการประชุมอีกรอบครับ ขอฝากทางผู้บริหาร 
  สถานศึกษาด้วยครับประชุมครั้งที่แล้วยุบไป 3 – 4 แห่งแต่ยังเหลืออีก 3 แห่งครับ 
  5. เรื่องการจัดการขยะขอให้ทางท้องถิ่นด าเนินการให้ครบ 100% ให้มีการคัดแยกขยะทุกมหมู่บ้านครับ 
  6. การปลูกผักสวนครัวในสถานที่ราชการ และให้ปลูกตามครัวเรือน อยากให้มีการรณรงค์การปลูกผัก 
  ไว้ทานเองครับ 
  7. การช่วยเหลือผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ ขอข้อมูลผู้ป่วยผู้พิการ ผู้ยากไร้ ว่ายอดปีนี้มีเท่าไหร่   
  ขอข้อมูลจากทางสาธารณสุขอ าเภอด้วยครับว่าเรามีจ านวนผู้ป่วยติดเตียงเท่าไหร่ และข้อมูลผู้ตกเกณฑ์ 
  จปฐ. จากพัฒนาชุมชนด้วยครับ เพราะปีนี้เรามีงบประมาณสร้างบ้าน จ านวน 30,000 บาท และ 
  50,000 บาทครับ 
  8. เรื่องการแต่งกาย วันจันทร์ให้ใส่เครื่องแบบ วันอังคาร กับวันศุกร์ให้ใส่ผ้าไทย วันพุธใส่เสื้อ To Be 
  Number One วันพฤหัสบดี ใส่ชุดผ้าขาวม้า 
  9. เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดการติดตามรายจ่าย ปี 65 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม 
  เป็นประธาน 
นายนภัทรฯ ขอแจ้งสถานการณ์ของโรคโควิด – 19 อ าเภอเชียงยืน ครับ ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 มีผู้ป่วยเพ่ิม 
  1 ราย จากโรงงานขนมปังเป็นชาวพม่า ยอดที่รักษาในพ้ืนที่อ าเภอเชียงยืน ทั้งสิ้น 476 ราย ที่ยังเหลือ
  รักษาตัวอยู่ตอนนี้ 46 ราย เสียชีวิต 1 ราย  จ านวนเยอะเพราะเดินทางมาจากต่างจังหวัดมารักษาตัวที่
  เชียงยืนครับ ตอนนี้ผู้ที่ยังรักษาตัวอยู่ จะอยู่ที่โรงพยาบาลชื่นชมและโรงพยาบาลมหาสารคามครับ       
  -เรื่องคลัสเตอร์  คือบ้านหนองศิริราษฎร์  เราได้ปิดหมู่บ้านเป็นการระบาดจากเด็กท าให้ควบคุมยากและ
  ตอนนี้ได้เปิดหมู่บ้านแล้วเนื่องจากหยุดการแพร่ระบาดแล้วครับ 
  - คลัสเตอร์บ้านหนองมะเม้า คือเป็นแม่ค้าที่ขายสินค้าอยู่ที่ตลาดบางล าพูจังหวัดขอนแก่น 
  - คลัสเตอร์บ้านโนนหินแห่ คือท างานก่อสร้างอยู่ที่หลังโรงพยาบาลราชพฤกษ์ขอนแก่น  
  และคลัสเตอร์ใหม่คือ โรงงานขนมปังในเขตต าบลหนองซอน คาดว่าน่าจะน าเชื้อมาจากอ าเภอโกสุมพิสัย
  เนื่องจากพนักงานมีแต่คนอ าเภอโกสุมพิสัยและชามพม่า  
  - มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดก็คือกรรับวัคซีนให้ครอบคลุมทุกท่าน ส่วนนักเรียนถ้ายังฉีดไม่
  ครบควรที่จะเรียนออนไลน์ก่อนครับ 
  - เรื่องการจัดงานบุญตอนนี้ให้รวมคนได้ไม่เกิน 500 คน โดยต้องมาขออนุญาตจากท่านนายอ าเภอและ
  แจ้งให้ อสม.เข้าไปตรวจวัดอุณหภูมิ พร้อมทั้งให้สวมหน้ากากอนามัยทุกท่านถ้าไม่สวมเสียค่าปรับ 
  20,000 บาท ผู้ที่เดินทางมาจังหวัดมหาสารคาม จะต้องมีผลเป็นลบหรือหายจากโควิดแล้ว 90 วัน 

/การรักษา... 
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  - การรักษาตัวผู้ป่วยโควิดตอนนี้ โรงพยาบาลเชียงยืนไม่ได้รักษาแล้วครับเราจะส่งไปที่โรงพยาบาลชื่ นชม 
  และโรงพยาบาลมหาสารคาม รักษาหายมาแล้วต้องกักตัวให้เข้มข้น ครบ 14 วันก่อนครับ 
ประธานฯ  ตอนนี้ในเขตพ้ืนที่เรายังมีร้านอาหารเปิดให้บริการอยู่นะครับ ฝากทางสถานีต ารวจภูธรหนองซอนด้วยครับ 
นายนรภัทรฯ - การพัฒนาระบบบริการโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ า การด าเนินงานตามมาตรการโรคติดต่อ
ไวรัสโคโรนา 2019 การเตรียมความพร้อมและตอบโต้การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่  CUP เชียง
ยืน จะได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยโควิด-19 แบบ Home Isolation เครือข่ายบริการสุขภาพเชียงยืน 
ปีงบประมาณ  2565 ขึ้น ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ที่มีอาการเล็กน้อยหรือไม่แสดงอาการ (กลุ่มสีเขียว) ให้ได้กักตัวอยู่
กับบ้านและสังเกตอาการตนเองแยกกับคนในครอบครัว หรือที่เรียกว่าระบบ Home Isolation เพ่ือเป็นการลดความแออัด
ของผู้ป่วยในโรงพยาบาล เริ่มด าเนินการ วันที่ 5 พ.ย.2564 
นางกัลยาณี   - สถิติการรับวัคซีนของประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอเชียงยืน ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ – ปัจจุบัน อยู่ที่ร้อยละ 
  71.29 ต าบลเหล่าบัวบานเยอะที่สุด อยู่ที่ร้อยละ 85.58 ตอนนี้เราเชิงลุกโดยสามารถไปฉีดได้ที่
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งค่ะ และแผนของวัคซีนเข็มที่ 3 สามรถตรวจสอบรายชื่ อได้ที่ 
  facebook โรงพยาบาลเชียงยืน 
นายวาทิตย์ฯ - ขอแจ้งเรื่องการเปิดภาคเรียนของ กศน. ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ค่ะ 
  - ส าหรับเรื่องการสมัครเรียนนักศึกษาเทียบการศึกษา 6 ท่าน ต้องมีอาชีพไม่ต่ ากว่า 1 ปี ค่าธรรมเนียม
  ในการสมัคร 3,000 บาท 
ประธานฯ  - เรื่องการจัดงานลอยกระทง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไหนจัดไหมครับ ถ้ามีสามารถจัดได้และให้
  เป็นไปตามมาตรการครับ 
นายสมานฯ - เทศบาลต าบลเชียงยืน มีโครงการว่าจะจัดครับ แต่ตอนนี้ก าลังหาแนวทางในการควบคุมอยู่ครับ 
ประธานฯ  - เรื่องการจัดงานแต่ง งานบวช งานศพ จัดได้ครับแต่ให้งดมหรสพสมโภช 
                                                                                                                                                                                                                                                                                          
ประธานฯ  มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใด มีเรื่องแจ้งในที่ประชุมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีแล้ว ผมขอปิดการประชุม 
   ปิดประชุม เวลา 11.30 น 
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