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กิจกรรมจติอ
       วันที่ 5 มกราคม 2565 ข้าราชการและพนักงานอ
จิตอาสาพัฒนา ณ อนุสรณ์สถานยุทธนาวทีี่เกาะชา้ง 
บํารงทหารเรอืตราด ทัพเรอืภาคที่ 1 โดยองค์การบรหิบารุงทหารเรอตราด ทพเรอภาคท 1  โดยองคการบรห
และรถนํ้า เพ่ือทาํความสะอาดรอบบรเิวณพ้ืนทีดั่งกล่าว

อบต.แหลมงอบ รว่ม
       วันที่  10 มกราคม 2565 คณะ
ผู้บรหิารองค์การบรหิารส่วนตําบลแหลม

้
ู

งอบ ลงพ้ืนที่มอบถุงยังชพี พรอ้มกับแจง้
คําส่ังกักตัวจากอําเภอแหลมงอบให้ผู้ถูก
กักตัว เน่ืองจากเป็นผู้เส่ียงสูงจากโควดิ-
19 ที่หมู่ 2 บ้านคลองปอ จํานวน 1 ราย 
และในวันที่ 14 มกราคม 2565 ได้ลง
พ้ืนที่มอบถงยังชพีพรอ้มแจง้คําส่ังกักตัว ่ 2พนทมอบถุงยงชพพรอมแจงคาสงกกตว 
ทีห่มู่  6 บ้านกลาง อีก 1 ราย 

       วันที่ 21 มกราคม 2565 คณะผู้บรหิาร ปลัดองค์
ส่วนตําบลแหลมงอบ พรอ้มด้วยเจ้าหน้าที่จากโรงพ
ประกอบการ (ประเภทตลาดนัด) เพ่ือป้องกันการแพรร่
อนามัยและใชเ้จลแอลกอฮอล์ล้างมืออย่างสมํ่าเสมอ ทั้

หมู่ 2

อนามยและใชเจลแอลกอฮอลลางมออยางสมาเสมอ..ท
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อาสาพฒันา
องค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบ เข้ารว่มกิจกรรม
ตําบลแหลมงอบ อําเภอแหลมงอบ กับฐานส่งกําลัง

หารส่วนตําบลแหลมงอบ ได้ให้การสนับสนนอปกรณ์หารสวนตาบลแหลมงอบ ไดใหการสนบสนุนอุปกรณ
 

ใจ ต้านภัยโควดิ-19 

้ ป ่ 6 ้

ค์การบรหิารส่วนตําบล และพนักงานองค์การบรหิาร
ยาบาลแหลมงอบ รว่มลงพ้ืนที่ตรวจประเมินสถาน

ระบาดของโควดิ-19 โดยเน้นยํ้าเร ือ่งการสวมหน้ากาก
ัง้ผ้ค้าและประชาชนทีเ่ข้ามาใชบ้รกิารในพ้ืนทีดั่งกล่าว

บ้านคลองปอ                      หมู่ 6 บ้านกลาง

งผูคาและประชาชนทเขามาใชบรการในพนทดงกลาว



       วันที่ 18 มกราคม 2565 พนักงานองค์การบรหิา
“รบับรจิาคโลหิต” ซึ่งจัดโดยอําเภอแหลมงอบ รว่

กิจกรรมจติอาสาทาํคว

แหลมงอบ 

รว่มออกหน่วยบรกิารประชาชน

       วันที่ 25 มกราคม 2565 ผู้บรหิาร ข้าราชการ แ
ออกหน่วยบรกิารประชาชนตามโครงการอําเภอยิ้มเคลื
พูดคุยกับประชาชน รบัเร ือ่งรอ้งทุกข์รอ้งเรยีน และป
ปลูกสรา้ง และภาษีป้าย 

ตรวจรา้นค้าทีเ่ป็
วันที่ 27 มกราคม 2565 องค์การบรหิารส่วนตํา       วนท 27 มกราคม 2565 องคการบรหารสวนตา

ตรวจรา้นค้าที่เป็นกิจการที่เป็นอันตราย และนอกจา
สรา้งและภาษีป้ายให้ประชาชนในพ้ืนทีท่ราบอีกด้วย 

รส่วนตําบลแหลมงอบ รว่มกิจกรรมจติอาสาทําความดี 
มกับเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ณ หอประชุมอําเภอ

วามดี “รบับรจิาคโลหิต”

ตามโครงการอาํเภอยิ้มเคล่ือนท่ี 

และพนักงานองค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบ รว่ม
ล่ือนที่ ที่ศาลาประชาคมหมู่ 2 บ้านคลองปอ เพ่ือพบปะ
ประชาสัมพันธข้์อมูลข่าวสารเก่ียวกับภาษีที่ดินและส่ิง

นกิจการอนัตราย 
าบลแหลมงอบ โดยพนักงานกองสาธารณสข ลงพ้ืนที่าบลแหลมงอบ โดยพนกงานกองสาธารณสุข ลงพนท
ากน้ียังได้ประชาสัมพันธเ์ก่ียวกับภาษีที่ดินและส่ิงปลูก
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โครงสรา้งพืน้ฐาน 
       ในเดือนมกราคม 2565 นายนเรศพ่อกว้าง นาย
แหลมงอบ ได้ดําเนินการติดต้ังไฟส่องสว่างทดแทนขอ

้ ่ควบคุมไฟส่องสว่าง และติดต้ังโคมไฟส่องสว่างใหม่เพ่ิม

ซอ่มแซมไฟฟ้าส่องสว่าง หม่ 5 บ้านแหลมทอ

       นอกจากน้ียังได้ประสานงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ใน หมู่ 4 บ้านหัวหิน โดยใช้งบประมาณอุดหนุนจาก
ระหว่างดําเนินการต้ังแต่วันที่ 27 มกราคม 2565 เป็นต
การตัดลานก่ิงไม้ทีล่ะสายไฟฟ้าตามทีต่รวจพบและได้รบั

ซอมแซมไฟฟาสองสวาง หมู 5 บานแหลมทอ

การตดลานกงไมทละสายไฟฟาตามทตรวจพบและไดรบ

ั ิ่ ไ ้ ี่ ไฟฟ้ ํ ิ
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ตัดลานกงไม้ทละสายไฟฟ้า ดาเนน

- ไฟฟา้สาธารณะ 
ยช่างไฟฟ้าสังกัดกองช่าง องค์การบรหิารส่วนตําบล
องเก่าที่ชาํรุด ซอ่มแซมไฟส่องสว่าง เปล่ียนโฟโต้แสง

้ ้
ุ

ม รวมทัง้ส้ินกว่า 20 จุด

ติดต้ังไฟส่องสว่าง

องหลาง เปล่ียนโฟโต้แสง

คจงัหวัดตราดเพ่ือดําเนินการขยายเขตไฟฟ้า ที่ซอยไร่
กองค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบ ซึ่งขณะน้ีอยู่
ต้นมา และยังได้ดูแลรกัษาระบบสายไฟฟ้าแรงตํ่าโดย
บคํารอ้ง เพ่ือป้องกันเหตสาธารณภัย ไฟชอ็ต ไฟไหม้

องหลาง เปลยนโฟโตแสง

บคารอง เพอปองกนเหตุสาธารณภย ไฟชอต ไฟไหม 

ไฟฟ้ ไ ใ่ ่ 4 ้ ั ินการขยายเขตไฟฟ้า ซอยไรใน หมู 4 บ้านหัวหน



โครงสรา้งพืน้ฐาน
       วันที่ 19 มกราคม 2565 และ 26 
มกราคม 2565 ผู้บรหิาร และนายู
ธนวัฒน์ เทียนประชา ผู้อํานวยการ
กองชา่งนําทีมพนักงานลงพ้ืนที่รว่มกับ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 บ้านแหลมทองหลาง 
สํารวจแนวเขตทางสาธารณะเพ่ือการ
พิจ า ร ณ า ข ยา ย เข ต ถ นน  ที่ ห มู่  5 
บ้านแหลมทองหลางบานแหลมทองหลาง 

       วันที่ 20 มกราคม 2565 ผู้อํานวยการกองชา่ง น
ซอยวังตะเข้ หมู่ 4 บ้านหัวหิน 

       ในเดือนมกราคม 2565 โครงการ
ก่อสรา้งท่อลอดเหล่ียม คสล.สายบ้าน
แหลมมะขาม ซึ่งองค์การบรหิารส่วน
ตําบลแหลมงอบ ใช้เงนิสะสมประจํา

็ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นวงเงนิ 
777,000 บาท ดําเนินการแล้วเสรจ็
และส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างรอ
ดําเนินการตรวจรบั 

โครงการจ้างก       โครงการจางก
แหลมงอบ หมู่ 6 บ้า
การโยธา ผู้ชนะการป
ในการดําเนินโครง
ส่งมอบงานแล้ว อยูร่

       นอกจากน้ี ในว
ผู้อํานวยการกองช่า
พ้ืนที่ตรวจโครงการ
ในเขตพ้ืนทีร่บัผิดชอในเขตพนทรบผดชอ

น – ถนนสาธารณะ 

นําทีมลงพ้ืนที่ดําเนินการเตรยีมพ้ืนที่เพ่ือซอ่มไหล่ทางบ

ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก สายสระนํ้า อบตกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก สายสระนา อบต.
านกลาง ระยะทาง 470 เมตร โดย หจก.ภุชฌงค์ตราด
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) งบประมาณ
งการ 799,000 บาท ก็ได้ดําเนินการแล้วเสรจ็และ
ระหว่างรอดําเนินการตรวจรบั 

วันที่ 20 มกราคม 2565 รองนายก ปลัด อบต. และ
าง ได้พาเจ้าหน้าที่จากสํานักงานตรวจเงนิแผ่นดินลง
ก่อสรา้งถนน คสล. และทางเดินเท้าแอสฟัสท์คอนกรตี 

อบขององค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบ
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อบขององคการบรหารสวนตาบลแหลมงอบ 



ปรบัปรงุภมูทิศัน์ 
       ในเดือนมกราคม 2565 องค์การบรหิารส่วนตําบ
โดยดําเนินการรดนํ้าและตัดแต่งต้นไม้ รวมทั้งตัด
ส่วนตําบลแหลมงอบ บรเิวณโดยรอบอนสรณ์สถานยทสวนตาบลแหลมงอบ บรเวณโดยรอบอนุสรณสถานยุท
หมู่ 6 บ้านกลาง และรมิถนนทั้งสองฝ่ังของถนนสา
นอกจากน้ี ยังดูแลรกัษาความสะอาดโดยการเก็บกว
และรอ่งระบายนํ้าอีกด้วย 

งานปอ้งกันและบรงานปองกนและบร
       องค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบ ดําเนินการ
ตามคํารอ้งที่ได้รบัและตามที่ตรวจพบจากการออกตรว
ได้รบัแจง้อันเน่ืองมาจากเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนทีบ่
อุบัติเหตุซํ้าซอ้นและอํานวยความสะดวกให้กับเจา้หน้าทีุ ุ
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ดูแลส่ิงแวดล้อม 
บลแหลมงอบดูแลส่ิงแวดล้อมในเขตพ้ืนที่รบัผิดชอบ 
หญ้าที่ ข้ึนสูง บรเิวณหน้าที่ทําการองค์การบรหิาร
ทธนาวทีี่เกาะชา้ง สนามด้านหน้าศนย์พัฒนาเด็กเล็กทธนาวทเกาะชาง สนามดานหนาศูนยพฒนาเดกเลก
ยตะแบกมาลาและทางเข้าโรงพยาบาลแหลมงอบ  
าดรอบบรเิวณพ้ืนที่ดังกล่าว รวมถึงบนทางเดินเท้า

รรเทาสาธารณภัยรรเทาสาธารณภย 
รตัดก่ิงไม้ที่ยื่นขวางถนนเพ่ือป้องกันเหตุสาธารณภัย
วจพ้ืนที่ และอํานวยความสะดวกด้านการจราจรตามที่
บรเิวณหน้าทางเข้าหาดทรายดํา เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิด
ทีท่ีดํ่าเนินการเข้าชว่ยเหลือเหตุดังกล่าวุ





หมายเลขโทร
ท่ีทําการองค์การบรหิารส่วนตําบล
ปลัดองค์การบรหิารส่วนตําบลแห
รองปลัดองค์การบรหิารส่วนตําบล
หัวหน้าสํานักปลัดหวหนาสานกปลด
ผู้อํานวยการกองคลัง 
ผู้อํานวยการกองชา่ง 

จดัทําโดย: สํานักปลัดองค์การบรหิารส่วนตํ
องค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบ 
เลขท่ี 99 หมู่ท่ี 6  ตําบลแหลมงอบ  อํา

0-3959-7191 0-3

www.leamngob.go.th 
องค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบ 

รศัพท์ติดต่อ 
ลแหลมงอบ 
หลมงอบ 
ลแหลมงอบ 

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 

3959-7191 

tr73801@hotmail.com


