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ฉบับ เดือนพฤศจิกายน 2564



ประกาศผลการนับคะแนนเลือกต้ังสมาชกิและ
นายกองค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบ 

       เม่ือวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 องค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบได้ดําเนินการส่งมอบอุปกรณ์
การเลือกต้ัง ซึง่เป็นไปด้วยความเรยีบรอ้ย และวันที่ 28 พฤศจกิายน 2564 ได้ดําเนินการจดัการเลือกต้ัง 
ต้ังแต่เวลา 08.00 ถึง 17.00 น. หลังจากน้ัน ดําเนินการนับคะแนน และรายงานผลการนับคะแนนเลือกต้ัง
สมาชกิและนายกองค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบ ซึง่ผลการนับคะแนนเป็นดังน้ี 

ผ้สมัครนายกองค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบผูสมครนายกองคการบรหารสวนตาบลแหลมงอบ 
หมายเลขผู้สมัคร              ชือ่-สกุล ผู้สมัคร                  คะแนน                 ลําดับที ่              หมายเหตุ 

1 
2 

นายสุราช ประกรศร ี
นายพิภพ ลัยนุชพงศ์ 

928 
1,085 

2 

1 

จาํนวนผู้มีสิทธเิลือกต้ัง 
จาํนวนผู้มาใชสิ้ทธเิลือกต้ัง 
จาํนวนบัตรดี 
จาํนวนบัตรเสีย 
จาํนวนบัตรทีไ่ม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 

2,828 
2,126 
2,013 

64 
49 

คน   รอ้ยละ          -
คน   รอ้ยละ      75.18 
คน   รอ้ยละ      94.68 
คน   รอ้ยละ      3.01 
คน   รอ้ยละ      2.30 

หมายเลขผู้สมัคร             ช่ือ-สกุล ผู้สมัคร                 คะแนน                 ลําดับที่               หมายเหต ุ

เขตเลือกต้ังที ่1 
ผู้สมัครนายกองค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบ 

1 นางนฤมล ปาตุนันท์ 74 1 

เขตเลือกต้ังที ่2 

2 
ฤ ุ

นายวันชยั สุนัศ 72 2 
นายธนา ม่วงวมิล 3 27 3 

หมายเลขผ้สมัคร ชื่อ สกล ผ้สมัคร คะแนน ลําดับที่ หมายเหตหมายเลขผูสมคร             ชอ-สกุล ผูสมคร                 คะแนน                 ลาดบท               หมายเหตุ
1 

2 

นางรตันา จนัทโกวทิ 

นายสมบัติ สนิทการ 

209 

115 
1 

2 

้ ั ื่ ้ ั ํ ั ี่

เขตเลือกต้ังที ่3 

หมายเลขผู้สมัคร             ชือ-สกุล ผู้สมัคร                 คะแนน                 ลําดับที               หมายเหตุ
1 

2 

นายอวยพร ทณิวรรณ 

นายเสนาะ นานิคบุตร 

99 

77 
2 

3 
นางสาวจนัทรา สิงหธรรม 3 122 1 
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หมายเลขผู้สมัคร             ช่ือ-สกุล ผู้สมัคร                 คะแนน                 ลําดับที่               หมายเหต ุ

เขตเลือกต้ังที ่4

1 

2 

นายบุญชู จลิานินท์ 

นายไพรตัน์ คณาวนิค

143 

102
1 

2 

เขตเลือกต้ังที ่5 

หมายเลขผู้สมัคร             ช่ือ-สกุล ผู้สมัคร                 คะแนน                 ลําดับที่               หมายเหต ุ

เขตเลือกต้ังที่ 5

1 นายปรญิญา พุ่มพวง 338 1 

เขตเลอกตงท 5

หมายเลขผู้สมัคร             ช่ือ-สกุล ผู้สมัคร                 คะแนน                 ลําดับที่               หมายเหต ุ

หมายเลขผ้สมัคร ชื่อ สกล ผ้สมัคร ค แนน ลําดับที่ หมายเหต

เขตเลือกต้ังที ่6 

1 นายปรญิญา พุ่มพวง 338 1 

หมายเลขผูสมคร             ชอ-สกุล ผูสมคร                 คะแนน                 ลาดบท               หมายเหตุ

หมายเลขผู้สมัคร             ช่ือ-สกุล ผู้สมัคร                 คะแนน                 ลําดับที่               หมายเหต ุ

เขตเลือกต้ังที ่7 

1 นายฉัตร วานิชภูมิ 258 1 

โ1 
2 

นางสาวสโรชา ฐานะ
นางนิภาพร มีสนม 

69
149 

2 

1 

จาํนวนผู้มีสิทธเิลือกต้ัง 
จาํนวนผู้มาใชสิ้ทธเิลือกต้ัง 

ํ ั ี

2,813 
2,116 
1 854

คน   รอ้ยละ          - 
คน   รอ้ยละ      75.22 

้ 87 62จานวนบตรด 
จาํนวนบัตรเสีย 
จาํนวนบัตรทีไ่ม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 

1,854 
148 
114 

คน   รอยละ      87.62
คน   รอ้ยละ      6.99 
คน   รอ้ยละ      5.39 

       ขอขอบคุณคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกต้ัง (กปน.) ข้าราชการ และพนักงานทุกท่านที่ให้
ความรว่มมือในการชว่ยเหลือการเลือกต้ังของ องค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบในครัง้น้ี ซึง่เป็นไปด้วย
ความเรยีบรอ้ยความเรยบรอย 
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       วันที่ 16 พฤศจกิายน 2564 องค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบ เข้ารว่มกิจกรรมจติอาสาพระราชทาน 
“เราทําความดีด้วยหัวใจ” เน่ืองในวันกองทัพเรอืซึ่งตรงกับวันที่ 20 พฤศจิกายน ของทกปี ร ่วมกับ

กิจกรรมจติอาสาพระราชทาน “เราทาํความดีด้วยหัวใจ” 
เน่ืองในวนักองทพัเรอื 

“เราทาความดดวยหวใจ” เนองในวนกองทพเรอซงตรงกบวนท 20 พฤศจกายน ของทุกป รวมกบ
ส่วนราชการ และประชาชนในพ้ืนที่ ณ อนุสรณ์สถานยุทธนาวทีี่เกาะช้าง ซึ่งจัดข้ึนโดยฐานส่งกําลังบํารุง
ทหารเรอืตราด ทรภ.1 โดยมี นาวาเอก ปฏิรูป อยู่พรหม ผู้บังคับการฐานส่งกําลังบํารุงทหารเรอืตราด ทรภ.1 
เป็นประธานในพิธ ี
       กิจกรรมจิตอาสาฯ ในครัง้น้ี องค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบ ได้ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ และมี
พนักงานเข้ารว่มบําเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน โดยรว่มทําความสะอาดบรเิวณรอบอนุสรณ์สถาน

่
ญ ุ ุ

ยุทธนาวทีีเ่กาะชา้ง ตําบลแหลมงอบ อําเภอแหลมงอบ จงัหวัดตราด

 

ปรบัปรงุภูมิทัศน์ ดูแลส่ิงแวดล้อม 
       องค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบ ดําเนินการปรบัปรุงภูมิทัศน์บรเิวณอนุสรณ์สถานยุทธนาว ี   
ที่เกาะช้างและที่จอดเรอืท่องเที่ยว โดยเก็บกวาด ทําความสะอาด รวมทั้งตัดแต่งสนามหญ้าและต้นไม้ทเกาะชางและทจอดเรอทองเทยว โดยเกบกวาด ทาความสะอาด รวมทงตดแตงสนามหญาและตนไม
รอบบรเิวณดังกล่าว เพ่ือต้อนรบันักท่องเที่ยวและประชาชนที่เข้ามาใชพ้ื้นที่ดังกล่าวเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ  
นอกจากน้ียังได้ดําเนินการตัดหญ้าที่ ข้ึนสูงบรเิวณรมิทางสายตะแบกมาลา เพ่ือความปลอดภัยของ
ผู้ใชเ้ส้นทางในการสัญจร 
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โครงสรา้งพื้นฐาน
ไฟฟ้าสาธารณะ        เดือนพฤศจิกายน 2564 องค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบ 

้ ่นําโดยนายนเรศ พ่อกว้าง นายช่างไฟฟ้า สังกัดกองช่าง นําทีมลงพ้ืนที่
ตรวจเช็คระบบแมกเนติกและระบบไฟฟ้าแรงตํ่า โดยได้มีการขอความ
อนุเคราะห์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอําเภอแหลมงอบ เพ่ือ
ชว่ยเหลือและรว่มงานตามความจาํเป็น 
       นอกจากน้ี ยังได้ดําเนินการเปล่ียนสายไฟ ซ่อมแซมและเปล่ียน
โคมไฟถนนที่ชํารดเสียหาย ตามเส้นทางสาธารณะและซ้มร้านค้า

ถนน

โคมไฟถนนทชารุดเสยหาย ตามเสนทางสาธารณะและซุมรานคา
ที่อนุสรณ์สถานยุทธนาวทีี่เกาะชา้ง รวมทั้งดูแลและบํารุงรกัษาอุปกรณ์
และระบบไฟฟ้าแรงตํ่าอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่ร ับผิดชอบขององค์การบรหิาร
ส่วนตําบลแหลมงอบ 

ถนน 

       องค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบ นําโดยนายธนวัฒน์ เทียนประชา ผู้อํานวยการกองชา่ง ลงพ้ืนที่
ติดตามและควบคุมการดําเนินโครงการปรบัปรุงถนน 4 โครงการ ดังน้ี 
1. โครงการจา้งก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก สายสระนํ้า อบต.แหลมงอบ หมู่ 6 บ้านกลาง ระยะทาง 

470 เมตร โดย หจก.ภชฌงค์ตราดการโยธา ผ้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)470 เมตร โดย หจก.ภุชฌงคตราดการโยธา ผูชน การปร กวดราคาอเลกทรอนกส (e Bidding) 
งบประมาณในการดําเนินโครงการ 799,000 บาท 

2. โครงการจ้างก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กสายชากญวน หมู่ 3 บ้านแหลมมะขาม ระยะทาง 56 
เมตร โดย หจก.พัฒนพันธ6์89 ราคาตกลง 93,000 บาท 

3. โครงการจา้งก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กสายสุนทรานิล ระยะทาง 85 เมตร โดย หจก.พัฒนพันธ์
689 ราคาตกลง 196,000 บาท 

4 โ ่ ้ ่ ี่ ้ ( ่ ื่ ื 2564) ึ่4. โครงการกอสรางทอลอดเหลยม คสล.สายบานแหลมมะขาม (ตอเนองจากเดอนตุลาคม 2564) ซง
องค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบ ใชเ้งนิสะสมประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นวงเงนิ 777,000 
บาท มีการดําเนินการไปแล้วรอ้ยละ 81 โดยประมาณ ในเดือนสิงหาคม 2564 

ถนน คสล. สายสระนํ้า อบต.  ถนน คสล. สายชากญวน 
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อบต.แหลมงอบ รว่มใจ ต้านภัย Covid-19 

       เดือนพฤศจิกายน 2564 ยังคงมีการแพรร่ะบาดของโควดิ-19 
ในหมู่บ้านแหลมทองหลาง หมู่ 5 ตําบลแหลมงอบ อําเภอแหลมงอบ ู ู
และบรเิวณหมู่บ้านข้างเคียง องค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบ 
จึงได้ดําเนินการประสานงานและสนับสนุนอุปกรณ์ของใช้ที่จําเป็น
รวมถึงอาหารและนํ้าด่ืมสําหรบัผู้ถูกกักตัวที่ศูนย์กักตัวในชุมชนที่มัสยิด
นู ร้ล มู บีน  ที่ จัด ต้ั ง ข้ึน เ พ่ื อ คัดแยกและรักษา ผู้ ป่ วย โคว ิด -19 
ในหมู่บ้านแหลมทองหลาง 

       ข้าราชการและพนักงานองค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบ ลงพ้ืนที่นําคําส่ังกักตัวจากอําเภอ
แหลมงอบ พรอ้มถุงยังชพีไปมอบให้แก่ผู้ม่ีความเส่ียงและต้องกักตัวในพ้ืนที่รบัผิดชอบขององค์การบรหิาร
ส่วนตําบลแหลมงอบเพ่ือป้องกันและควบคุมการแพรร่ะบาดของโควดิ-19 

       องค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบ ยังได้รว่มปฏิบัติภารกิจคัดกรองประชาชนที่ประสงค์จะลงพ้ืนที่
เกาะบรเิวณท่าเรอืท่องเที่ยวอนุสรณ์สถานยุทธนาวทีี่เกาะช้าง เพ่ือป้องกันการแพรร่ะบาดของโควดิ-19 ุ ุ
รว่มกับหน่วยงานอ่ืน ได้แก่ สตรอีาสาสมัครรกัษาดินแดน (ส.อ.ร.ด.) กองอาสารกัษาดินแดน (อส.) อําเภอ
แหลมงอบ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจาํหมู่บ้าน (อสม.) 
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อบต.แหลมงอบ รว่มใจ ต้านภัย Covid-19 
       วันที่ 24 พฤศจกิายน 2564 องค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบ อนุเคราะห์รถนํ้า และเจา้หน้าที่ เพ่ือ
ล้างทําความสะอาดอาคารโรงเรยีนและโรงอาหารของโรงเรยีนแหลมงอบวทิยาคม และในวันที่ 29ลางทาความสะอาดอาคารโรงเรยนและโรงอาหารของโรงเรยนแหลมงอบวทยาคม และในวนท 29
พฤศจกิายน 2564 ดําเนินการล้างโรงเรยีนวัดแหลมมะขาม สาขาแหลมทองหลาง 

       ในวันที่ 29 พฤศจกิายน 2564 องค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบ ยังได้ดําเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชือ้ที ่
โรงเรยีนวัดแหลมมะขาม หมู่ 3  โรงเรยีนวัดแหลมมะขาม สาขาแหลมทองหลาง หมู่ 5 และโรงเรยีนแหลม
งอบวทิยาคม หมู่ 1 เพ่ือเตรยีมความพรอ้มสําหรบัเปิดเรยีน 

       นอกจากน้ี ทางองค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบยังได้รบับรจิาคนํ้าด่ืมสําหรบันําไปมอบให้ผู้กักตัว 
จากรา้นเอสเอ็มดีมอเตอร ์ครวัเข้าท่าเฮาส์ ปั้ มนํ้ามันเอสโซ่หนองบัว ซึง่องค์การบรหิารส่วนตําบลแหลม
งอบ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ีุ
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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 


