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ฉบับ เดือนกุมภาพันธ์ 2565



 
กิจกรรมจติอาสาพระราชทาน  

“เราทาํความดีเพ่ือชาติ ศาสนา และพระมหากษัตรย์ิ” 
       คณะผู้บรหิารและพนักงานองค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบ รว่มกิจกรรมจิตอาสา

ช “ ํ ี ื่ ช ิ ศ ส ั ิ ์” ใ ั ี่ 23 ั ์พระราชทาน “เราทาความดเพอชาต ศาสนา และพระมหากษตรย” ในวนพุธท 23 กุมภาพนธ ุ
2565 เวลา 13.00 น. ณ บรเิวณวัดเนินดินแดง หมู่ที่ 3 ตําบลคลองใหญ่ อําเภอแหลมงอบ 
จงัหวัดตราด ซึง่จดัโดยอําเภอแหลมงอบ โดยมีนายชชัชยั ล้ิมภักดี นายอําเภอแหลมงอบ เป็น
ประธานในพิธดํีาเนินกิจกรรมดังกล่าว 

 
กิจกรรม

Big Cleaning & 5ส 
       ทุกวันพุธ ผู้บรหิาร ข้าราชการ และพนักงาน องค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบ ทํา
กิจกรรม Big cleaning และ 5ส โดยทาํความสะอาดพ้ืนที่โดยรอบอาคารและภายในสํานักงานกจกรรม Big cleaning และ 5ส โดยทาความสะอาดพนทโดยรอบอาคารและภายในสานกงาน 
พรอ้มจัดเก็บเอกสารและอุปกรณ์เคร ือ่งมือต่าง ๆ เข้าที่ เพ่ือความเป็นระเบียบเรยีบรอ้ย 
สะอาด และปลอดภัยต่อการทาํงาน 

ระหว่างดําเนินการ 

ั ํ ิ
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หลังดําเนินการ



อบต.แหลมงอบ รว่มใ   ต้านภัยโควดิ-19 
       เน่ืองจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโควดิ-19 ยังคงมีอยู่อย่างต่อเน่ือง องค์การ
บรหิารส่วนตําบลแหลมงอบ จงึมีมาตรการเฝ้าร วังแล ควบคมการแพรร่ บาดของโรคดังกล่าวบรหารสวนตาบลแหลมงอบ จงมมาตรการเฝาระวงและควบคุมการแพรระบาดของโรคดงกลาว
โดยทําการตรวจคัดกรองเบื้องต้นด้วยชุดตรวจ ATK แก่ผู้บรหิาร ข้าราชการ และพนักงาน 
ก่อนเข้าทํางานในสํานักงาน และยังคงมาตรการวัดอุณหภูมิร่างกายและล้างมือด้วย
เจลแอลกอฮอล์กับผู้ที่มาติดต่อราชการกับองค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบ รวมทั้งมีการ
ให้บรกิารชาํระภาษีผ่านการโอนและติดต่อผ่านส่ือโซเชียลมีเดีย เพ่ือหลีกเล่ียงการมาพบปะ 

ึ่ ํ ใ ้ ี่ ่ ิ ่ โ โ ิ 19ซงึอาจทาํให้เสียงต่อการเกิดการแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19

       ในวันที่ 14 และ 28 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบ ยังได้
ดําเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อภายในอาคารสํานักงาน หลังจากพบพนักงานติดเชื้อโควดิ-19 และ

ใ ์ ้ ไ ้ ้ ่โภายในเดือนกุมภาพันธ ์2565 นี ยังได้ดําเนินการพ่นยาฆ่าเชอืทีโรงเรยีนแหลมงอบวทิยาคม 
โรงเรยีนวัดแหลมมะขามและสาขาแหลมทองหลาง ที่ทาํการไปรษณีย์แหลมงอบ ตามที่ได้รบัคํา
ขอความอนุเคราะห์หรอืมีความเส่ียง เพ่ือป้องกันและควบคุมการแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19 

้ ้ ่ ่       ในเดือนกุมภาพันธน้ี์ องค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบ ยังได้ลงพ้ืนที่แจง้คําส่ังกักตัว
จากอําเภอแหลมงอบ พรอ้มมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ถูกกักตัวเน่ืองจากมีความเส่ียง จํานวน
ทัง้หมด 12 หลังคาเรอืน 
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       นอกจากน้ี องค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบ ยังได้เข้ารว่มปรกึษาหารอืกับ นายชชัชยั 
ล้ิมภักดี นายอําเภอแหลมงอบ เร ือ่งการเปิดศูนย์ CI ในพ้ืนทีห่มู่ 5 แหลมทองหลาง อีกด้วย 



โครงสรา้ง

ไฟฟ้า 
       องค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบ ดําเนินการติดต้ัง เปล่ียนโคมไฟ และซอ่มแซมไฟฟ้า
ส่องสว่างตามคํารอ้ง รวมทั้งตามที่ได้รบัแจง้จากพลเมืองดีที่ชว่ยสอดส่องดูแลความผิดปกติใน

ื้ ี่ ี้ ั ํ ิ ใ ้ ป ั ี่ ั ไฟพืนที และนอกจากนียังดําเนินการในด้านการดูแลความปลอดภัยเกียวกับสายไฟและระบบ
ไฟฟ้าสาธารณะ ได้แก่ การตัดก่ิงไม้ที่พาดสายไฟซึง่มีความเส่ียงที่จะก่อให้เกิดอันตรายจากเหตุ
ไฟฟ้าชอรต์ ไฟไหม้ 

ติดต้ังโคมถนนใหม่ ถนน
สายหนองแฝก-หนองปรอื
หมู่ 7 บ้านหนองปรอื  
(24 ก.พ. 65) 

ถอดสายไฟส่องสว่าง สะพานหัว
หิน เน่ืองจากเสาไฟหักโค่นลง
ทะเล รอดําเนินการซ่อมเสาไฟ
แล้วเสรจ็ จึงจะติดต้ังให้คงเดิม 
(21 ก.พ. 65)

ตัดก่ิงไม้พาดสายไฟฟ้าแรง
ตํ่า หมู่ 4 บ้านหัวหิน ตาม
คํารอ้ง  
(1 ก.พ. 65) 

       นอกจากไฟฟ้าส่องสว่างแล้ว นายช่างไฟฟ้า สังกัดกองช่าง ยังได้ตรวจสอบเคร ือ่งเสียง
และระบบเสียงตามสายของหมู่ 2 บ้านคลองปอ และหมู่ 7 บ้านหนองปรอื เพ่ือการปรบัปรุง
ซอ่มแซมระบบในจุดทีช่าํรุดตามทีต่รวจพบ 

ตรวจเชค็เคร ือ่งเสียง 
หมู่ 7 บ้านหนองปรอื 

ตรวจเชค็เคร ือ่งเสียงและระบบเสียงตามสาย 
หมู่ 2 บ้านคลองปอ 

4 | อบต.แหลมงอบ...ฮเิน่ีย



งพ้ืนฐาน 

ถนน 
       ในวันที่ 2 กุมภาพันธ ์2565 องค์การบรหิารส่วนตําบล
แหลมงอบ โดยกองชา่ง ได้ดําเนินการใส่ราวกันตก (guardแหลมงอบ โดยกองชาง ไดดาเนนการใสราวกนตก (guard 
rail) ที่ไหล่ทางซอยวังตะเข้ หมู่ 4 บ้านหัวหิน ซึง่เป็นการ
ปรบัปรุงไหล่ทางต่อเน่ืองจากเดือนมกราคม 2565 

       ในวันที่ 4 กุมภาพันธ ์2565 มีการดําเนินการซอ่มแซมผิวถนนบรเิวณทางเข้าซอยเหมินท
สูตร หมู่ 6 บ้านกลาง ตามคํารอ้ง และซอ่มแซมผิวถนนที่ชาํรุดบนถนนสายตะแบกมาลา หมู่ 1 
บ้านแหลมงอบ 

ขุดดินถมดิน 
                              23 กุมภาพันธ ์2565 นายธนวัฒน์ เทียนประชา ผู้อํานวยการกองช่าง 
ลงพ้ืนที่ตรวจสอบที่ดินที่มีการขุดดินถมดินที่หมู่ 7 บ้านหนองปรอื พรอ้มแจง้และติดประกาศ
คําส่ังหยดการขดดินถมดินเพ่ือให้ดําเนินการจดัการและป้องกันความเสียหายทีอ่าจเกิดข้ึนคาสงหยุดการขุดดนถมดนเพอใหดาเนนการจดการและปองกนความเสยหายทอาจเกดขน
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ประชุมประชาคมหมู่บ้าน 

       ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบ โดยนางปุญญิศา 
เจรญิประมง หัวหน้าสํานักปลัด ได้เข้ารว่มประชุมประชาคมหมู่บ้าน ที่หมู่ 3 บ้านแหลมมะขาม 
เพ่ือพบปะพูดคุยกับประชาชนในพ้ืนที่ เร ือ่ง การจัดการจุดเส่ียงในชุมชน ซึ่งได้มีการเสนอ
และเลือกจดเส่ียงที่จะเกิดอบัติเหตทางถนนในชมชนพ้ืนที่หม่ 3 จํานวนทั้งหมด 7 จดและเลอกจุดเสยงทจะเกดอุบตเหตุทางถนนในชุมชนพนทหมู 3 จานวนทงหมด 7 จุด 
เพ่ือดําเนินการแก้ไขและติดตามผลการดําเนินการต่อไป และยังเปิดรบัฟังปัญหาที่ต้องการ
ให้มีการแก้ไขจากชาวบ้าน  นอกจากน้ียังได้แจกแผ่นพับประชาสัมพันธเ์ก่ียวกับปัญหายาเสพ
ติดในทีป่ระชุมดังกล่าว เพ่ือให้ชาวบ้านตระหนักและชว่ยกันดูแลสอดส่องในพ้ืนทีชุ่มชนของตน 
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ปรบัปรงุภูมิทัศน์ ดูแลส่ิงแวดล้อม 
       ในเดือนกุมภาพันธ ์2565 องค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบดูแลส่ิงแวดล้อมในเขต
พ้ืนที่รบัผิดชอบ โดยดําเนินการรดนํ้าแล ตัดแต่งต้นไม้ รวมทั้งตัดหญ้าที่ข้ึนสง บรเิวณหน้าที่พนทรบผดชอบ โดยดาเนนการรดนาและตดแตงตนไม รวมทงตดหญาทขนสูง บรเวณหนาท
ทาํการองค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบ รมิถนนสายตําแบกมาลา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หมู่ 6 บ้านกลาง รวมถึงบรเิวณลานจอดรถและรมิถนนรอบอนุสรณ์สถานยุทธนาวทีีเ่กาะชา้ง 

งานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ในเดือนกมภาพันธ์ 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบรหิารส่วนตําบล       ในเดอนกุมภาพนธ 2565 งานปองกนและบรรเทาสาธารณภย องคการบรหารสวนตาบล

แหลมงอบ ออกพ้ืนที่ตรวจสอบและดําเนินการตัดก่ิงไม้หักขวางถนน และก่ิงไม้ที่โน้มลงบดบัง
ทัศนวสัิยในการจราจร เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจร ตามที่
ตรวจพบและทีไ่ด้รบัแจง้จากชาวบ้านในพ้ืนที ่

ก่อนดําเนินการ 
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ระหว่างดําเนินการ 



หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
ท่ีทําการองค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบ 039-597-191
นายกองค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบ
รองนายก อบต.แหลมงอบ (รองฯ เอก) 
รองนายก อบต.แหลมงอบ (รองฯ แดง 
เลขานายกฯ 

086-841-0123
095-178-7916 
065-589-5149 
062-668-9261

ปลัดองค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบ
หัวหน้าสํานักปลัด 
ผู้อํานวยการกองคลัง 
ผ้อํานวยการกองชา่ง 

081-715-2653
085-434-7565 
086-827-1744 
063-539-5528ู

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

0-3959-7191 0-3959-7191 

www.leamngob.go.th tr73801@hotmail.com
องค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบ 


