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เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบรมราชชนนพนปหลวง 
       เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ในวันที่  12 พระบรมราชชนนพนปหลวง  ในวนท  12 
สิงหาคม 2564  องค์การบริหารส่วนตําบล
แหลมงอบได้จัดโต๊ะหมู่บูชาและจัดเตรียม   
จุดลงนามถวายพระพร เพ่ือเป็นการเฉลิม   
พระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีพระเกยรตและแสดงความจงรกภกด

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า

คณ ผบ้ริหาร สมาชิก ขา้ราชการแล พนักงานคณะผบูรหาร สมาชก ขาราชการและพนกงาน
องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมงอบ

อบต แหลมงอบ ร่วมใจ ต้านภัยโควิด 19อบต.แหลมงอบ รวมใจ ตานภยโควด-19

       วันที่ 6 และวันที่ 9 สิงหาคม 2564  องค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบ นําโดย นายณัฐวุฒิ วริญัโท 
ปลัดองค์การบรหิารส่วนตําบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบ พรอ้มพนักงาน
องค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบ รว่มกับหน่วยงานอ่ืน  ลงพ้ืนที่นําส่ิงของที่จาํเป็นตามที่ได้ตกลงและ
ได้รบัมอบหมายจากอําเภอแหลมงอบ ไปมอบให้ และชว่ยจดัเตรยีมศูนย์ดูแลโควดิ-19 ชุมชน (COVID-19 
Care Center, CCC)  ของอําเภอแหลมงอบ ที่อาคารศูนย์การเรยีนรูสู่้การท่องเที่ยวเทศบาลตําบลแหลม
งอบ (แหลมงอบโมเดล) 
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       วันที่ 11 และวันที่ 18 สิงหาคม 2564 องค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบ นําโดยนายณัฐวุฒิ วริญัโท 
ปลัดองค์การบรหิารส่วนตําบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบ พรอ้มเจ้าหน้าที่

อบต.แหลมงอบ ร่วมใจ ต้านภัยโควิด-19

ปลดองคการบรหารสวนตาบล ปฏบตหนาทนายกองคการบรหารสวนตาบลแหลมงอบ พรอมเจาหนาท
องค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบ ลงพ้ืนที่ประสานงาน แจง้คําส่ังของอําเภอแหลมงอบแก่ผู้มาจากพ้ืนที่
เส่ียงและต้องกันตัวเพ่ือสังเกตอาการ จํานวน 3 หลังคาเรอืน พรอ้มมอบส่ิงของจําเป็นเพ่ือการดํารงชีพ 
ในระหว่างชว่งของการกักตัว เพ่ือป้องกันการแพรร่ะบาดของโควดิ-19 ในพ้ืนทีร่บัผิดชอบ 

การป้องกันและควบคุมโรค
์ ่ ไ ้ ั โ ใ ้ ี       องค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบ ได้รบัการประสานงานจากโรงพยาบาลแหลมงอบ ให้ดําเนินการฉีด

ยาพ่นยุงที่โรงพยาบาลแหลมงอบ และในพ้ืนที่หมู่ 1 บ้านแหลมงอบ เพ่ือป้องกันการแพรร่ะบาดของโรค 
ชิคุนกุนยาและไข้เลือดออกซึ่งมียุงเป็นพาหะ โดยทําการพ่นสารเคมีกําจัดยุงลาย 3 ครัง้ เว้นระยะตาม
หลักการ 0,3,7 

       นอกจากน้ี ยังดําเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยการให้บรกิารวัคซนีและ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เล้ียง ได้แก่ สุนัขและแมว ของประชาชน ตามที่ได้มีการสํารวจและ
ตามที่ประชาชนเข้ามาขอรบับรกิาร โดยในเดือนสิงหาคม 2564 น้ี ได้ดําเนินการฉีดวัคซนีสุนัขและแมว ใน
พ้ืนทีร่บัผิดชอบขององค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบ
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       เ ดือนสิงหาคม 2564  องค์การบรหิารส่วนตําบล     
ํ โ ่ ้ ่ ไ ้ ั ั

โครงสร้างพ้ืนฐาน - ไฟฟ้า

แหลมงอบ นําโดยนายนเรศ พ่อกว้าง นายช่างไฟฟ้า สังกัด
กองช่าง องค์กรบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบ นําทีมลงพ้ืนที่
ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง โดยในเดือนน้ี ได้ดําเนินการ
ซ่อมแซมไฟฟ้า ส่องสว่างในพ้ืนที่ก ว่า  20 จุด รวมทั้ ง
บํ า รุ ง รัก ษ า ร ะ บ บ ส า ย ไ ฟ แ ร ง ตํ่ า โ ด ย ก า ร ต ร ว จ เ ช็ ค            
ความบกพรอ่งของอปกรณ์ โคมไฟถนน พรอ้มดําเนินการความบกพรองของอุปกรณ  โคมไฟถนน พรอมดาเนนการ
ปรับปรุงซ่อมแซม และยังได้ ดําเนินการตัดแต่งต้นไม้         
ละสายไฟฟ้าแรงตํ่า เพ่ือป้องกันการเกิดเหตุสาธารณภัยจาก
ไฟฟ้าชอรต์ ไฟไหม้ 
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       องค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบ นําโดยนายธนวัฒน์ เทียนประชา ผ้อํานวยการกองช่าง ลงพ้ืนที่

โครงสร้างพ้ืนฐาน - ถนน

ู
ติดตามและควบคุมการดําเนินโครงการปรบัปรุงถนน 3 โครงการ ดังน้ี 
1. โครงการปรบัปรุงถนนสายแหลมทองหลาง (ต่อเน่ืองจากเดือนกรกฎาคม 2564) ขยายไหล่ถนนและ

เสรมิผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรตี เป็นระยะทาง 380 เมตร งบประมาณ 1,400,000 บาท โดยในเดือน
สิงหาคม 2564 ดําเนินการไปแล้วรอ้ยละ 89 โดยประมาณ และจะดําเนินการที่เหลือคือการตีเส้นจราจร
ต่อไป ซึง่คาดว่าจะดําเนินการแล้วเสรจ็ 100% ในเดือนกันยายน 2564ตอไป ซงคาดวาจะดาเนนการแลวเสรจ 100% ในเดอนกนยายน 2564 

2. โครงการเสรมิผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรตีถนนสายบ้านแหลมมะขาม หมู่ 3-4 ตําบลแหลมงอบ 
(ต่อเน่ืองจากเดือนกรกฎาคม 2564) เป็นระยะทาง 1,379 เมตร งบประมาณในการดําเนินโครงการ 
2,650,000 บาท โดยในเดือนสิงหาคม 2564 ดําเนินการไปแล้วรอ้ยละ 89 โดยประมาณ และ   
จะดําเนินการที่เหลือคือการตีเส้นจราจรต่อไป ซึง่คาดว่าจะดําเนินการแล้วเสรจ็ 100% ในเดือนกันยายน 
2564 เชน่กัน

3. โครงการก่อสรา้งท่อลอดเหล่ียม คสล.สายบ้านแหลมมะขาม (ต่อเน่ืองจากเดือนกรกฎาคม 2564)   
ซึ่งองค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบ ใช้เงนิสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นวงเงนิ 
777,000 บาท มีการดําเนินการไปแล้วรอ้ยละ 81 โดยประมาณ ในเดือนสิงหาคม 2564 

ก่อน ก่อน ระหว่างดําเนินการ 

ปัจจุบัน 
โครงการปรบัปรงถนน โครงการเสรมิผิวทาง โครงการก่อสรา้งท่อลอดเหล่ียม

ระหว่างดําเนินการ ระหว่างดําเนินการ 

       นอกจากน้ี ยังได้สํารวจถนนที่หมู่ 4 ซอยไรใ่น หมู่ 6 ซอยเหมินทสูต และหมู่ 7 หนอกแฝก เพ่ือการ
พิจารณาปรบัปรุงถนนสายดังกล่าวต่อไป และพนักงานองค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบ ยังดูแลรกัษา

ใ ื้ ี่ ั ิ ช ์ ิ ส่ ํ โ ั ้ ิ ี่ ้ ส

โครงการปรบปรงุถนน 
สายแหลมทองหลาง 

โครงการเสรมผวทาง
แอสฟัสท์ติกคอนกรตี 

ถนนสายบ้านแหลมมะขาม  

โครงการกอสรางทอลอดเหลยม 
คสล.สายบ้านแหลมมะขาม 
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ถนนในเขตพนทรบผดชอบขององคการบรหารสวนตาบลแหลมงอบ โดยการตดหญารมทางทรุกเขาถนนสาย
ตะแบกมาลา  ถนนทางเข้าโรงพยาบาลแหลมงอบ และทางเดินเทา้บรเิวณส่ีแยกแหลมงอบ 



ลงพ้ืนท่ีออกรับชําระภาษี

       วันที่ 27 สิงหาคม 2564 องค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบ ฝ่ายกองคลัง ได้ลงพ้ืนที่หมู่ 5 บ้านแหลม

ทองหลาง เพ่ือรบัชําระค่าตอบแทนรายปีผ้รบัใบอนญาตให้ปลกสรา้งส่ิงล่วงลํ้าลํานํ้าในเขตพ้ืนที่องค์การทองหลาง เพอรบชาระคาตอบแทนรายปผูรบใบอนุญาตใหปลูกสรางสงลวงลาลานาในเขตพนทองคการ

บรหิารส่วนตําบลแหลมงอบ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ืออํานวยความสะดวกให้ประชาชนเน่ืองจาก

เป็นหมู่ทีมี่จาํนวนผู้รบัใบอนุญาตดังกล่าวกว่า 100 ราย 

งานป้องกันและบรรเทาเหตสาธารณภัย

       วันที่ 11 สิงหาคม 2564 หน่วยเคล่ือนที่เรว็ องค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบ ออกดําเนินการตัด

ต้นมะขามหักกีดขวางชอ่งทางจราจรที่หมู่ 6 บ้านกลาง เน่ืองจากเหตุวาตภัย และส่งผลให้โคมไฟถนนได้รบั

่ ้ ใ ์ ่ ไ ้

งานปองกนและบรรเทาเหตุสาธารณภย

ความเสียหาย ซงึออกดําเนินการซอ่มแซมเรยีบรอ้ยในภายหลัง และวันอาทิตย์ที 15 สิงหาคม 2564 ได้ออก

ดําเนินการตัดต้นไม้ล้มทีห่มู่ 5 บ้านแหลมมะขาม เน่ืองจากเหตุลมแรง 

6 | อบต.แหลมงอบ...ฮเิน่ีย



       องค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบ นําโดย จ.อ.ไพบลย์ สอนดงบัง รองปลัดองค์การบรหิารส่วนตําบล

ตรวจสอบ แก้ไข เร่ืองร้องทุกข์ ร้องเรียน

ู

แหลมงอบ พรอ้มนางปุญญิศา เจรญิประมง หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบ ลงพ้ืนที่

รว่มพูดคุยกับเจา้ของบรษัิทฟ้าส่งมารวย ในเร ือ่งรอ้งเรยีนเก่ียวกับดินเลอะถนนในชว่งฝนตกเน่ืองจากมีรถขน

ไม้ยางว ิ่งเข้า-ออก โดยเจา้ของบรษัิทได้รบัทราบและไม่น่ิงนอนใจ โดยมีการเตรยีมรถนํ้าเพ่ือล้างถนนหากถนน

เลอะจากการดําเนินการดังกล่าว เพ่ือป้องกันไม้ให้เกิดอบัติเหตของผ้ใชเ้ส้นทางสัญจรอันเน่ืองมาจากถนนล่ืนเลอะจากการดาเนนการดงกลาว เพอปองกนไมใหเกดอุบตเหตุของผูใชเสนทางสญจรอนเนองมาจากถนนลน

ดินโคลน 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ ดูแลสิง่แวดล้อม

       องค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบ ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บรเิวณอนุสรณ์สถานยุทธนาว ี 

ทีเ่กาะชา้ง โดยทาํความสะอาด ตัดแต่งสนามหญ้าและต้นไม้บรเิวณโดยรอบ ได้แก่ แนวรมิถนน บรเิวณสนาม

เด็กเล่น และลานต้นมะพรา้ว เพ่ือต้อนรบัประชาชนท่ีเข้ามาใชพ้ื้นที่ดังกล่าวเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ รวมถึง  

ตัดแต่งต้นไม้และหญ้ารมิถนนสายตะแบกมาลา ถนนทางเข้าโรงพยาบาลแหลมงอบถึงส่ีแยกไฟแดง  

แหลมงอบ เพ่ือ ความปลอดภัยและอํานวยความสะดวกแก่ผู้ทีเ่ข้ามาใชบ้รกิารพ้ืนทีดั่งกล่าว 
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หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
ท่ีทําการองค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบ 
ปลัดองค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบ 
รองปลัดองค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบ 
หัวหน้าสํานักปลัด

039-597-191 
081-715-2653 
084-409-7895 
085-434-7565หวหนาสานกปลด 

ผู้อํานวยการกองคลัง 
ผู้อํานวยการกองชา่ง 

085 434 7565
086-827-1744 
063-539-5528 

จดัทําโดย: สํานักปลัดองค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบ (งานประชาสัมพันธ)์ 
องค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบ 
เลขท่ี 99 หมู่ท่ี 6  ตําบลแหลมงอบ  อําเภอแหลมงอบ  จงัหวัดตราด  23120 

0-3959-7191 0-3959-7191 

www.leamngob.com tr73801@hotmail.com
องค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบ 


