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ื่ ั ี่ ้ ั

กิจกรรมจติอาสาพัฒนาเน่ืองใน
“วนัคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระ

พระจอมเกล้

       เมือวันที 18 ตุลาคม 2564  ข้าราชการและพนั
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาที่จัดข้ึนโดยอําเภอแหลมงอบ
พระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาม
หมู่ 1 ตําบลแหลมงอบ อําเภอแหลมงอบ จังหวัดตรา
ตราดเป็นประธานในพิธ ี

ปรบัปรงุภูมิทัศน์ 
       องค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบ ดําเนินก
ที่เกาะช้าง โดยทําความสะอาด ตัดแต่งสนามหญ้าแทเกาะชาง โดยทาความสะอาด ตดแตงสนามหญาแ
เทวาธริาช หอเตือนภัย และบรเิวณรมิถนน เพ่ือต้อนร
เป็นทีพั่กผ่อนหย่อนใจ 
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ั ์ ิ ่ ํ ้ ่

นโอกาสวันสาํคัญของชาติไทย  
ะบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ  
ล้าเจา้อยู่หัว”  

นักงานองค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบ เข้ารว่ม
บ เน่ืองในโอกาสวันสําคัญของชาติไทย “วันคล้ายวัน  
มงกุฎ พระจอมเกล้าเจา้อยู่หัว” ณ บรเิวณวัดแหลมงอบ 
าด โดยมีนายชาํนาญวทิย์ เตรตัน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด

ดูแลส่ิงแวดล้อม 
การปรับปรุงภูมิทัศน์บรเิวณอนุสรณ์สถานยุทธนาว ี 
ละต้นไม้บรเิวณโดยรอบ ได้แก่ บรเิวณหอพระสยามละตนไมบรเวณโดยรอบ ไดแก บรเวณหอพระสยาม  
รบันักท่องเที่ยวและประชาชนที่เข้ามาใชพ้ื้นที่ดังกล่าว



ผู้ลงสมัครรบัเลือกต้ังนายก
และสมาชกิสภาองค์ก

       วันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 องค์การบรหิารส่วนตําบ
รบัเลือกต้ังนายก อบต และสมาชกิสภา อบต แหลมงอรบเลอกตงนายก อบต. และสมาชกสภา อบต.แหลมงอ
แหลมงอบ 2 คน ได้แก่ 

ผู้สมัครหมายเลข 1  
นายสุราช ประกรศร ี

ส่วนผู้มาสมัครรบัเลือกต้ังในตําแหน่งสมาชกิสภา อบต.

หมายเลข 1 ม.1 
นางนฤมล ปาตุนันท์ 

หมายเล
นายวันชั

หมายเลข 1  ม.2 
ั ั โ ิ ์

หมายเล
ส ั ินางรตนา จนทโกวทย นายสมบต

2 3หมายเลข 2 ม.3 
 นายเสนาะ นานิคบุตร 

หมายเล
นางสาวจนัท

หมายเลข 2 ม.4 
นายไพรตัน์ คณาวนิค 

หมายเล
นายปรญิญ

หมายเลข 1 ม.7 
นางสาวสโรชา ฐานะ 

หมายเล
นางนิภาพ

กองค์การบรหิารส่วนตําบล  
การบรหิารส่วนตําบล 
บลแหลมงอบ ได้ให้การต้อนรบั และรบัสมัครผู้สมัคร  
อบ โดยมีผ้มาสมัครรบัเลือกต้ังในตําแหน่งนายก อบตอบ โดยมผูมาสมครรบเลอกตงในตาแหนงนายก อบต.

แหลมงอบ มี 14 คน ได้แก่ 

ผู้สมัครหมายเลข 2  
นายพิภพ ลัยนุชพงศ์  

ลข 2 ม.1 
ชยั สุนัศ 

หมายเลข 3 ม.1 
นายธนา ม่วงวมิล   

หมายเลข 1 ม.3  
ิ

ลข 2 ม.2 
ิ ส ิ นายอวยพร ทณวรรณต สนทการ

3 3 1 4ลข 3 ม.3
รา สิงหธรรม 

หมายเลข 1 ม.4
นายบุญชู จลิานินท์ 

ลข 1 ม.5 
ญา พุ่มพวง 

หมายเลข 1 ม.6 
นายฉัตร วานิชภูมิ 
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พร มีสนม 
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โครงสรา้งพื้นฐาน 
ไฟฟ้าสาธารณะไฟฟาสาธารณะ

       เดือนตุลาคม 2564 องค์การบรหิารส่วนตําบล
แหลมงอบ นําโดยนายนเรศ พ่อกว้าง นายชา่งไฟฟ้า 
สังกัดกองช่าง นําทีมลงพ้ืนที่ติดต้ังโคมไฟถนนแทน

่ชุดเดิมที่ชาํรุด ซอ่มแซมโคมไฟส่องสว่าง และรว่มมือ
กับหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องตามความจาํเป็น เพ่ือการ
บํารุงรกัษาระบบไฟฟ้าในพ้ืนที่รบัผิดชอบขององค์การ
บรหิารส่วนตําบลแหลมงอบ เชน่ ประสานงานกับการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราดให้ดําเนินการติดต้ัง

้ ไฟฟ้ ั ิตู้ควบคุมไฟฟ้าสาธารณะ ซอยหัวหิน-แหลมทองหลาง 
และประสานงานและรว่มมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
สาขาย่อยอําเภอแหลมงอบ เพ่ือดําเนินการต่อสายไฟ
และปักเสาพาดสายไฟแรงตํ่าที่ชาํรุดในซอยชากญวน 
หมู่ 3 บ้านแหลมมะขาม 



โครงสรา้งพื้นฐาน 
ถนนถนน 
       องค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบ นําโดยนาย
ติดตามและควบคุมการดําเนินโครงการปรบัปรุงถนน 2
1. โครงการจ้างก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก ร

แหลมงอบ หม่ 6 บ้านกลาง ตําบลแหลมงอบ กว้าแหลมงอบ หมู 6 บานกลาง ตาบลแหลมงอบ กวา
ไม่น้อยกว่า 1,880 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) งบประ

2. โครงการก่อสรา้งท่อลอดเหล่ียม คสล.สายบ้าน
ซึ่งองค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบ ใช้เงนิ
777,000 บาท มีการดําเนินการไปแล้วรอ้ยละ 81 ,

ก่อน 

ระหว่างดําเนินการ 

โครงการปรบัปรงุถนน
สายสระนํ้า อบต.แหลมงอบ 

       นอกจากน้ี ในชว่งต้นเดือนตุลาคม 2564 ยังได้ล
การป้องกันดินสไลด์ขณะฝนตกหนักต่อเน่ืองในช่วง
โครงการปรบัปรงถนนหม่ 2 ซอยสทรานิล และหม่ 3 ซุ ู ุ ู
2564 

ยธนวัฒน์ เทียนประชา ผู้อํานวยการกองช่าง ลงพ้ืนที่
 โครงการ ดังน้ี 

รหัสทางหลวงท้องถ่ิน ตร.ถ.43043 สายสระนํ้า อบต.
ง 4 เมตร ยาว 470 เมตร หนา 0 15 เมตร หรอืมีพ้ืนที่ง 4 เมตร ยาว 470 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอมพนท
.50 เมตร โดย หจก.ภุชฌงค์ตราดการโยธา ผู้ชนะการ
มาณในการดําเนินโครงการ 799,000 บาท 

นแหลมมะขาม (ต่อเน่ืองจากเดือนกรกฎาคม 2564)  
นสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นวงเงนิ 
โดยประมาณ ในเดือนสิงหาคม 2564

ระหว่างดําเนินการ 

ปัจจุบัน 

่โครงการก่อสรา้งท่อลอดเหล่ียม 
คสล.สายบ้านแหลมมะขาม 

งพ้ืนที่สํารวจถนนทุกหมู่ เพ่ือพิจารณาความเส่ียงและ
งเวลาดังกล่าว และดําเนินการสํารวจถนนเพ่ือจัดทํา
ซอยชากญวน ซึง่จะเร ิม่ดําเนินการในเดือนพฤศจกิายน ญ ฤ

อบต.แหลมงอบ...ฮเิน่ีย | 5



อบต.แหลมงอบ รว่มใ

   
โโค
แห
ชุม
โค
ดํา
ที่จ

       ข้าราชการและพนักงานองค์การบรหิารส่วนตําบลแ
พรอ้มถุงยังชพีไปมอบให้แก่ผู้ม่ีความเส่ียงและต้องกักต
และควบคมการแพรร่ะบาดของโควดิ-19

ทีศู่

แล ควบคุมการแพรร บาดของโควด 19 

อบต แหลมงอบ ยังได้ให้ควา

หมู่ 5 บ้านแหลมทองหลาง 

       อบต.แหลมงอบ ยงไดใหควา
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เ ข้าร่ว
หน้าที่อยู่ประจาํศูนย์ดูแล โควดิ-1
(COVID-19 Care Center,
ของอําเภอแหลมงอบ ที่อาคาร
เรยีนร้ส่การท่องเที่ยวเทศบา
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เรยนรูสูการทองเทยวเทศบา
แหลมงอบ (แหลมงอบโมเดล) 

ใจ ต้านภัย Covid-19 

   ในเดือนตุลาคม 2564 มีการแพรร่ะบาดของ
ิ 19 ใ ่ ้ ่ 5 ํควดิ-19 ในหมู่บ้านแหลมทองหลาง หมู่ 5 ตําบล

หลมงอบ อําเภอแหลมงอบ จึงจัดต้ังศูนย์กักตัวใน
มชนที่มัสยิดนูรล้มูบีน เพ่ือคัดแยกและรกัษาผู้ป่วย
วดิ-19 โดยองค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบ ได้

าเนินการประสานงานและสนับสนุนอุปกรณ์ของใช้
จําเป็นรวมถึงอาหารและนํ้าด่ืมสําหรบัถกผ้กักตัว

แหลมงอบ ลงพ้ืนที่นําคําส่ังกักตัวจากอําเภอแหลมงอบ 
ตัวในพ้ืนที่รบัผิดชอบของ อบต.แหลมงอบ เพ่ือป้องกัน

ู ู
ศูนย์ฯ และในชุมชน 

ามรว่มมือ

หมู่ 7 บ้านหนองปรอื 

ามรวมมอ
มปฏิบัติ
19 ชุมชน 
 CCC)  
ศูนย์การ
าลตําบลาลตาบล

17 ต.ค. 2564 



       นอกจากน้ี ทางองค์การบรหิารส่วนตําบลแหลม
กระป๋องและไข่ สําหรบันําไปมอบให้ผ้กักตัว จากรา้น

อบต.แหลมงอบ รว่มใ

กระปองและไข สาหรบนาไปมอบใหผูกกตว จากราน
ถนอมวงศ์ และเพ่ือนป๊ัมนํ้ามันเอกสินชล-รา้นปร ิน๊ซ ์ซึง่
โอกาสน้ี

องค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบ ได้รบัการสน

ซอ่มแซมบ้
       องคการบรหารสวนตาบลแหลมงอบ ไดรบการสน
ปรบัปรุงซอ่มแซมบ้านของผู้พิการให้มีสภาพเหมาะสมใ
ส่วนตําบลแหลมงอบ รว่มกับสมาชิกสภาฯ ผู้ใหญ่บ้า
ซอ่มแซมบ้านกาชาดของคุณไพ สิงหกุล ทีห่มู่ 3 บ้านแห

งานป้องกันและบรร
       องค์การบรหิารส่วนต
ความชว่ยเหลือบ้านถูกลมพ
วันที่ 5 ตุลาคม 2564 ตาม
ที่กีดขวางทางจราจรที่หมู่ 
ป้องกันเหตุสาธารณภัย แล

ํ้หนักและนํ้าเซาะบรเิวณซอ

มงอบยังได้รบับรจิาคนํ้าด่ืมและอาหารแห้ง เช่น ปลา
นเอแอนด์เอ็ม โรงงานนํ้าปลาพรพิมล และคณมัทนา

ใจ ต้านภัย Covid-19 

นเอแอนดเอม, โรงงานนาปลาพรพมล และคุณมทนา 
งองค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบ ขอขอบคุณมา ณ 

นับสนนงบประมาณจากกาชาด จงัหวัดตราด เพ่ือการ

บ้านกาชาด 
นบสนุนงบประมาณจากกาชาด จงหวดตราด เพอการ
ในการดํารงชวีติประจาํวัน โดยพนักงานองค์การบรหิาร
าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  เป็นผู้ดําเนินการปรบัปรุง
หลมมะขาม 

รเทาเหตุสาธารณภัย 
ตําบลแหลมงอบ ลงพ้ืนที่สํารวจความเสียหายและให้
พายุพัดหลังคาเสียหายที่ หมู่ 7 บ้านหนองปรอื เม่ือ
มที่ได้รบัคํารอ้ง และนอกจากน้ียังได้ออกพ้ืนที่ตัดก่ิงไม้
3 บ้านแหลมมะขาม เม่ือวันที่ 19 ตุลาคม 2564 เพ่ือ
ละดําเนินการซอ่มแซมไหล่ทางที่ยุบตัวเน่ืองจากฝนตก
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ยวังตะเฆ่ หมู่ 4 บ้านหัวหิน 



หมายเลขโท
ท่ีทําการองค์การบรหิารส่วนตําบ
ปลัดองค์การบรหิารส่วนตําบลแห
รองปลัดองค์การบรหิารส่วนตําบ
หัวหน้าสํานักปลัดหวหนาสานกปลด 
ผู้อํานวยการกองคลัง 
ผู้อํานวยการกองชา่ง 

จดัทําโดย: สํานักปลัดองค์การบรหิารส่วนตํ
องค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบ 
เลขท่ี 99 หมู่ท่ี 6  ตําบลแหลมงอบ  อํา

0-3959-7191 

www.leamngob.com 
องค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบ 

รศัพท์ติดต่อ 
บลแหลมงอบ 
หลมงอบ 

บลแหลมงอบ 

039-597-191 
081-715-2653 
084-409-7895 
085-434-7565085 434 7565
086-827-1744 
063-539-5528 

าบลแหลมงอบ (งานประชาสัมพันธ)์ 

าเภอแหลมงอบ  จงัหวัดตราด  23120 

0-3959-7191 

tr73801@hotmail.com


