เดือนกุมภาพันธ์ 2564

ประชาสัมพันธ์ สพอ.ตาคลี

รวบรวมโดย วีรชาติ พูลเหลือ นว.พช.

สานักงานพัฒนาชุ มชนอาเภอตาคลี
งานพัฒนาชุมชน

ตาคลี มีข่าว

 การรับสมัครสมาชิกกองทุน
พัฒนาสตรี
 การใช้ ประโยชน์
ข้ อมูลจปฐ.ปี 62

หั ว ข่ า วประจาเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ 2564

 รับลงทะเบียนสิ นค้ าโอทอป
 การจัดการกองทุนชุมชน
 แหล่ งทุนสร้ างอาชีพ
 ทะเบียนปราชญ์ อาเภอตาคลี

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา เวลา 11.30 น. นายสิ ริรัฐ ชุมอุปการ
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นางสุ กญั ญา ชุมอุปการ
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด
นครสวรรค์ นายอาเภอตาคลี หัวหน้าส่ วนราชการจังหวัด/อาเภอ
นางสุ ทธิ รักษ์ อาจองค์ พัฒนาการอาเภอสามง่าม รักษาราชการ
พัฒนาการอาเภอตาคลี และเจ้าหน้าที่สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
ตาคลี รองนายก/คณะกรรมการกิ่งกาชาดอาเภอตาคลี สมาชิก
แม่บา้ นมหาดไทยอาเภอตาคลี นายก/สมาชิกสภาอบต.พรหมนิมิต
กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ตาบลพรหมนิมิต จิตอาสา อสม.ฯลฯ ร่ วมพิธี
มอบกล่องยาพระราชทานให้แก่ผปู ้ ่ วยในพระบรมราชานุ เคราะห์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ราย เด็กหญิงณธิ ตา หวานสนิท ณ
บ้านเลขที่ 114/1 หมู่ที่ 6 ตาบลพรมนิมิต อาเภอตาคลี จังหวัด
นครสวรรค์

กิจกรรมที่ดำเนินกำร

ที่

(สรุปควำมสำคัญของข่ำว/หัวข้อข่ำว/โคร/ทำอะไร/
ที่ไหน/อย่ำงไร/เมื่อใด

1

สพอ.ตำคลี ประชุมคณะอนุกรรมกำรกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีอำเภอตำคลี ฯ

2

สพอ.ตำคลี ประชุมขับเคลื่อนกำรดำเนินงำน TO BE NUMBER ONE
สพอ.ตำคลี ร่วมพิธีมอบกล่องยำพระรำชทำนในพระบรมรำชำนุเครำะห์ฯ

3
4

สพอ.ตำคลี ร่วมประชุมสัญจรตำบลพรหมนิมิต

5

สพอ.ตำคลี ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนของอำเภอตำคลี

6

สพอ.ตำคลี ร่วมให้กำลังใจเจ้ำหน้ำที่ในกำรตั้งด่ำนตรวจคัดกรอง

7

สพอ.ตำคลี ประชุมประจำเดือนสำนักงำน
สพอ.ตำคลี ร่วมโครงกำรพัฒนำหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียง

8
9

สพอ.ตำคลี ร่วมประชุมหัวหน้ำส่วนรำชกำรอำเภอตำคลี

10 สพอ.ตำคลี ประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำสตรีอำเภอตำคลี
11 สพอ.ตำคลี ร่วมประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ำ

ติดตามข่าวสารได้ทาง http://takhli.cdd.go.th ,Facebook สพอ.ตาคลี ,Line สพจ.นครสวรรค์ ,Tel. 056221015
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สานักงานพัฒนาชุ มชนอาเภอตาคลี

สพอ.ตาคลี ร่ วมประชุ ม ประจาเดื อ นกานั น ผู้ ใ หญ่ บ้ าน
ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น.นางสุทธิรักษ์ อาจองค์ พัฒนาการอาเภอสามง่าม
รักษาราชการพัฒนาการอาเภอตาคลี เข้ าร่วมประชุมกานัน ผู้ใหญ่บ้านของอาเภอตาคลี ณ ศาลา
ประชาคม ที่วา่ การอาเภอตาคลี โดยมีนายอมร บริรักษ์ เลิศ นายอาเภอตาคลี เป็ นประธาน ทังนี
้ ้
พัฒนาการอาเภอตาคลี และเจ้ าหน้ าที่พฒ
ั นาชุมชน สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอตาคลี ได้ นา
สินค้ าต่างๆ จากผู้ประกอบการสินค้ าโอทอป มาจัดแสดง และจาหน่ายให้ กบั ผู้ที่สนใจ เป็ นการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ ผ้ ปู ระกอบการสินค้ าโอทอปของอาเภอตาคลี

ได้ มีชอ่ งทางในการ

ประชาสัมพันธ์ และการจัดจาหน่ายสินค้ าเพิ่มขึ ้น เพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่
ระบาดของไวรัส COVID-19

สพอ.ตาคลี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอาเภอตาคลี
ในวันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสุ ทธิ รักษ์ อาจองค์ พัฒนาการอาเภอสามง่าม รักษา
ราชการพัฒนาการอาเภอตาคลี และนางสาวพัฒชรี จันทโชติ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ ร่ วม
ประชุมคณะอนุกรรมการกลัน่ กรองและติดตามการดาเนิ นงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อาเภอตาคลี
ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมรู ้รักสามัคคี ชั้น 2 ที่วา่ การอาเภอตาคลี เพื่อแจ้งแนวทางการขับเคลื่อน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แจ้งผลการดาเนิ นงานลูกหนี้ ฯ แจ้งแนวทางการติดตามลูกหนี้
ประชาสัมพันธ์และรายงานการสมัครสมาชิ กกองทุนฯ พิจารณากลัน่ กรองโครงการฯเงินอุดหนุน และ
เงินทุนหมุนเวียน โดยมีนายอมร บริ รักษ์เลิศ นายอาเภอตาคลี เป็ นประธานการประชุมฯ

สพอ.ตาคลี ร่ วมประชุ ม ที ม พั ฒ นาชุ ม ชนอาเภอตาคลี

ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นางสุ ทธิ รักษ์ อาจองค์ พัฒนาการอาเภอสามง่าม รักษา
ราชการพัฒนาการอาเภอตาคลี ประชุมทีมพัฒนาชุมชนอาเภอตาคลี ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2564
ณ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอตาคลี เพื่อสรุ ปผลการดาเนิ นงานและกาหนดเป้ าหมายในการ
ทางานพัฒนาชุมชนในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และไตรมาสที่ 1-2 ประจาปี งบประมาณ 2564

รวบรวมโดย วีรชาติ พูลเหลือ นว.พช.
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สพอ.ตาคลี ร่วมให้กาลังใจเจ้าหน้าที่ในการตั้งด่านตรวจคัดกรองการ
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. นางสุ ทธิ รักษ์ อาจองค์ พัฒนาการอาเภอ
สามง่าม รักษาราชการพัฒนาการอาเภอตาคลี และเจ้าหน้าที่สานักงานพัฒนาชุมชน
อาเภอตาคลี ร่ วมให้กาลังใจเจ้าหน้าที่ในการตั้งด่านตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัด
โดยเฉพาะการเดินทางของบุคคลจากเขตพื้นที่ควบคุมสู งสุ ดและเข้มงวดตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ ณ ถนนสาย 11 ตรงข้ามสถานี บริ การน้ ามัน
ป.ต.ท. หมู่ที่ 4 ตาบลสร้อยทอง อาเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

สพอ.ตาคลี ร่ วมการประชุ ม คณะกรรมการพั ฒ นาชุ ม ชนในพื้ น ที่ ร อบโรงไฟฟ้ า

วันที่ 9 มกราคม 2564 เวลา 10.00 นายประดิษฐ หลวงจอก พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์
มอบหมายให้ นางสุทธิรักษ์ อาจองค์ พัฒนาการอาเภอสามง่าม รักษาราชการพัฒนาการ
อาเภอตาคลี เข้าร่ วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ 1 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมรู ้รักษามัคคี ที่วา่
การอาเภอตาคลี

สพอ.ตาคลี ร่ วมประชุ มการขั บ เคลื่ อ นและพั ฒ นาการดาเนิ น งาน การรณรงค์ ป้ องกั น และแก้ ไขปั ญหายาเสพติ ด
TO BE NUMBER ONE
ในวันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น.นางสุทธิรักษ์ อาจองค์ พัฒนาการอาเภอสาม
ง่าม รักษาราชการพัฒนาการอาเภอตาคลี นายพีรวัฒน์ ช่องท้วม นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ชานาญการ ผูร้ ับผิดชอบงานกองทุนแม่ฯ นางสาวพัฒชรี จันทโชติ นักวิชาการพัฒนา
ชุมชนชานาญการ พัฒนากรประจาตาบลหัวหวาย ร่ วมประชุมการขับเคลื่อนและ
พัฒนาการดาเนิ นงาน การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด TO BE NUMBER
ONE อาเภอตาคลี เพื่อให้เกิดความร่ วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการใช้เป็ น
แนวทางการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดตามแนวทางจังหวัด

สพอ.ตาคลี
สพอ.ตาคลี จั ด ประชุ มคณะกรรมการพั ฒ นาสตรี อาเภอตาคลี

ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นางสุทธิรักษ์ อาจองค์
พัฒนาการอาเภอสามง่าม รักษาราชการพัฒนาการอาเภอตาคลี และนางสาว
พัฒชรี จันทโชติ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ ประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาสตรี อาเภอตาคลี ณ ห้ องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอตาคลี
เพื่อขับเคลือ่ นการพัฒนาองค์กรสตรี ของอาเภอตาคลี ประจาปี 2564

สพอ.ตาคลี ร่ วมประชุ มหั ว หน้ าส่ วนราชการอาเภอตาคลี
ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น.นางสุทธิรักษ์ อาจองค์ พัฒนาการ
อาเภอสามง่าม รักษาราชการพัฒนาการอาเภอตาคลี เข้าร่ วมประชุมหัวหน้าส่ วนราชการ
อาเภอตาคลี ณ ห้องประชุมรู้รักสามัคคี ชั้น 2 ที่วา่ การอาเภอตาคลี เพื่อเชิ ญชวนทุกหน่วยงาน
ร่ วมน้อมนาแนวพระราชดาริ ของสมเด็จพระกนิ ษฐาธิ ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้ างความมัน่ คงทางอาหารสู่ ปฏิบตั ิการ 90 วัน ปลูกผัก
สวนครัวเพื่อสร้างความมัน่ คงทางอาหาร รอบ 2 โดยมีนายอมร บริ รักษ์เลิศ นายอาเภอตาคลี
เป็ นประธาน

สพอ.ตาคลี ร่ วมประชุ ม สั ญ จรตาบลพรหมนิ มิ ต
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น.นางสุทธิรักษ์ อาจองค์

พัฒนาการอาเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร รักษาราชการพัฒนาการอาเภอตาคลี
จังหวัดนครสวรรค์ มอบหมาย จนท.สนง.พัฒนาชุมชนอาเภอตาคลี ร่ วมประชุม
สัญจรตาบลพรหมนิมิต เพื่อประชุมชี้แจ้งการดาเนินงานพัฒนาหมูบ่ า้ น
เศรษฐกิจพอเพียง

จบข่ าว

