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ฉบับ เดือนมีนาคม 2565

       ในวันที่ 23 มีนาคม 2565 เป็นวันตราดราํลึกครบรอบ 116 ปี คณะผู้บรหิาร ข้าราชการ และพนักงาน
องค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบทุกคน ได้เข้าร่วมร ิ้วขบวนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

่ ่
ุ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพ่ือน้อมราํลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระปรชีาสามารถ ที่ทรงดําเนิน
วเิทโศบายทางการเมืองระหว่างประเทศจนในที่ สุดฝรั่งเศสยอมทําสัญญายกเมืองตราดคืนให้แก่
สยามประเทศ เม่ือวันที ่23 มีนาคม 2449 หรอืเม่ือ 116 ปีทีแ่ล้ว 



 
 

อาํเภอยิ้ม...เคล่ือนท่ี 
       วันที่ 29 มีนาคม 2565 นายพิภพ ลัยนุชพงศ์ นายกองค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบ นายณัฐวุฒิ 

ิ ั โ ั ์ ิ ่ ํ ้ ้ ี่ ์ ิ ่ ํ ่ ่วริญัโท ปลัดองค์การบรหิารส่วนตําบล และเจา้หน้าทีองค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบ รว่มออกหน่วย
อําเภอยิ้ม...เคล่ือนที่ บรกิารประชาชนที่หมู่ 6 บ้านกลาง ตําบลแหลมงอบ อําเภอแหลมงอบ จงัหวัดตราด 
พรอ้มรบัฟังปัญหาจากประชาชนเพ่ือการบูรณาการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ และแจกเอกสารประชาสัมพันธเ์ร ือ่ง
การขุดดินถมดิน การรบัวัคซีนพิษสุนัขบ้าให้สัตว์เล้ียง การป้องกันโรคไข้เลือดออก และการเสียภาษี จาก
กองคลัง 

 
 

Big Cleaning Day 
       ทุกวันพุธ พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบ รว่มกันทําความสะอาดและจัด
ระเบียบภายในสํานักงาน (5 ส) และรณรงค์ทําความสะอาด ปรบัภมิทัศน์รอบที่ทําการองค์การบรหิารส่วนระเบยบภายในสานกงาน (5 ส) และรณรงคทาความสะอาด ปรบภูมทศนรอบททาการองคการบรหารสวน
ตําบลแหลมงอบ (Big Cleaning Day) 
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อบต.แหลมงอบ รว่มใจ ต้านภัย Covid-19 

       ในเดือนมีนาคม 2565 น้ี กองสาธารณสุข องค์การบรหิารส่วน
ตําบลแหลมงอบ ซึง่กํากับดูแลโดย ร.ต.ท.เอกราช ศรลีะออ รองนายก
องค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบ พรอ้มนางปญญิศา เจรญิประมงองคการบรหารสวนตาบลแหลมงอบ พรอมนางปุญญศา เจรญประมง 
หัวหน้าสํานักปลัด รักษาการผู้อํานวยการกองสาธารณสุข พร้อม
เจา้หน้าที่กองสาธารณสุข ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมบ้าน แจง้คําส่ังกักตัวจาก
เจา้พนักงานควบคุมโรคติดต่อ ฯ (โรงพยาบาลแหลมงอบ) พรอ้มมอบ
ถุงยังชีพให้กับผู้สัมผัสเส่ียงสูงที่กักตัวในรูปแบบ HI (Home 
Isolation) รวมถึงผู้ป่วยติดเชือ้ปรากฏผลบวกจากการตรวจ ATK ท่ี

ป ์ ้ ั ั ั ่ ี่ ้ โ ์ ํ ้ ี่ ้ป่ ิ ื้ ใ ื้ ี่ ประสงค์เข้ารบัรกัษาตัวอยู่ทีบ้าน โดยสถานการณ์จาํนวนผู้เสียงสูงและผู้ป่วยติดเชอื Covid-19 ในพืนที
รบัผิดชอบขององค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนจากเดือนก่อน 

       วันที่  7 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่องค์การบรหิารส่วนตําบล     
ล อ ดํา ิ การ ่ า ่า ชือ้ ี่โร ร ี ล อ ว ิ าค ื่อแหลมงอบ ดาเนนการพนยาฆาเชอทโรงเรยนแหลมงอบวทยาคม เพอ

ป้องกันการแพรร่ะบาดของ Covid-19 ในสถานศึกษา 

       องค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบ ยังได้ให้ความร่วมมือ
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่อยู่ประจําศูนย์ ดูแล    
โควดิ-19 ชุมชน (Covid-19 Care Center, CCC) ของอําเภอ    
แหลมงอบ ที่อาคารศูนย์การเรยีนรู ้การท่องเที่ยวเทศบาลตําบล    
แหลมงอบ 
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โครงสรา้งพ้ืนฐาน 

ไฟฟ้า 
       องค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบ ดําเนินการติดต้ัง เปลี่ยนโคมไฟเก่าที่ชํารุด 
ซอ่มแซมไฟฟ้าส่องสว่าง และบํารงซอ่มแซมระบบไฟฟ้าแรงตํ่าในพ้ืนที่ ตามคํารอ้งและตามที่ซอมแซมไฟฟาสองสวาง แล บารุงซอมแซมร บบไฟฟาแรงตาในพนท ตามคารองแล ตามท
ออกตรวจสอบพบกว่า 30 จุด  นอกจากน้ียังดําเนินการในด้านการดูแลความปลอดภัยเก่ียวกับ
สายไฟและระบบไฟฟ้าสาธารณะ ได้แก่ การตัดก่ิงไม้ที่หักพาดสายไฟซึ่งมีความเส่ียงที่จะ
ก่อให้เกิดอันตรายจากเหตุไฟฟ้าชอรต์ ไฟไหม้ ทัง้หมด 5 จุด ในเดือนมีนาคม 2565 น้ี 

       นอกจากน้ี วันที่ 21 มีนาคม 2565 เจา้หน้าที่องค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบ ยังได้
ลงพ้ืนตรวจสอบการบํารุงซ่อมแซมและติดต้ังกล้องวงจรปิด ที่หมู่ 5 บ้านแหลมทองหลาง 
เพ่ือให้สามารถใชง้านได้ตามปกติ 

ขุดดินถมดิน 
                                วันที่ 1 มีนาคม 2565 นายณัฐวฒิ วริญัโท ปลัดองค์การบรหิารส่วนฐ ุ ญ
ตําบลแหลมงอบ และนายธนวัฒน์ เทียนประชา ผู้อํานวยการกองชา่ง ลงพ้ืนที่รว่มตรวจสอบ
ที่ถมดิน พิกัดหมู่ 1 ตําบลแหลมงอบ ตามคํารอ้งเรยีน พบว่ากําลังมีการดําเนินการถมดินขนาด
พ้ืนที่เกิน 2,000 ตารางเมตร โดยไม่ได้ขออนุญาต จงึแจง้ให้หยุดการถมดินเป็นการเบ้ืองต้น 
และติดคําส่ังให้หยุดการถมดินเม่ือวันที่ 4 มีนาคม 2565 และในวันที่ 23 มีนาคม 2565 
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โครงสรา้งพ้ืนฐาน 

ยังได้ลงพ้ืนที่ตรวจสอบพ้ืนที่ขออนุญาตขุดดินที่หมู่ 7 บ้านหนองปรอื เพ่ือพิจารณาความ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ก่อนออกใบอนุญาตขุดดินถมดินบรเิวณทีดั่งกล่าว 

ถนน 
       วันที่ 10 และ 11 มีนาคม 2565  องค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบ ได้รบัแจง้
จากผ้รับจ้าง ส่งมอบวัสดดินลกรัง พ้ืนที่หม่ 4 ถนนสายบ่อหิน-เนินข้ีไหล และหม่ 7จากผูรบจาง สงมอบวสดุดนลูกรงพนทหมู 4 ถนนสายบอหน-เนนขไหล และหมู 7
ถนนสายสมหมาย และคณะกรรมการตรวจรบัพัสดุฯ ลงพ้ืนที่ตรวจสอบการลงวัสดุดินลูกรงั
เรยีบรอ้ยแล้ว 

       ในวันที่ 31 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่กองช่าง ยังได้ลงพ้ืนที่สํารวจสะพานหัวหิน หมู่ 4  
ทีช่าํรุด และประเมินความเสียหายเพ่ือเตรยีมการปรบัปรุงซอ่มแซมต่อไป 
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สาํรวจบ้านผู้สูงอายุ 
       วันที่ 21 มีนาคม 2565 นางนนทนันท์ วงศ์ไพศาล เจา้พนักงานพัฒนาชุมชน องค์การบรหิารส่วนตําบล

้ ้ ้ ี่ ื้ ี่ ํ ้ ้ ไ ้ ี ้ ้ ี้ ่ โ ์ ี่ ่แหลมงอบ พรอ้มเจ้าหน้าที ลงพืนทีสํารวจบ้านผู้สูงอายุยากไร ้กรณีบ้านนางส้มเกลียง รุง่โรจน์ ทีหมู่ 2 
คลองปอ เพ่ือเตรยีมดําเนินโครงการซอ่มแซมบ้านให้มีสภาพเหมาะสมกับการดํารงชวีติประจาํวัน โดยได้รบั
การสนับสนุนจากอําเภอแหลมงอบ ซึง่จดักิจกรรมดําเนินการขจดัความยากจนและพัฒนาคนทุกชว่งวัยอย่าง
ยั่งยืนตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

ต้อนรบัคณะศึกษาดูงาน 
       วันที่ 31 มีนาคม 2565 นายพิภพ ลัยนุชพงศ์ นายกองค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบ นายฮารูญ 
ไพบูลย์ รองนายกฯ และนายณัฐวุฒิ วริญัโท ปลัดองค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบ พรอ้มพนักงาน ได้ให้
การต้อนรบัคณะศึกษาดูงานจากองค์การบรหิารส่วนตําบลบ้านตาด อําเภอบ้านดุง จงัหวัดอุดรธานี และรว่ม
พูดคุยแลกเปล่ียนความรูเ้ร ือ่งการจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล และในด้านที่เก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติงานที่ประสบความสําเรจ็ เชน่ การบรหิารจดัการขยะ เป็นต้น เพ่ือประโยชน์ในการนําความรม้าพัฒนาฏ ู
งาน บุคลากร และพัฒนาองค์กรต่อไป 

อบต.แหลมงอบ...ฮเิน่ีย | 3



       นอกจากน้ี องค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบ มีการบรหิารจัดการขยะติดเชือ้โดยจัดหาถุงสําหรบั
แยกใส่ขยะติดเชือ้แจกให้แก่บ้านที่มีผู้เส่ียงสูงและผู้ติดเชือ้โควดิ-19 ที่อยู่ระหว่างการกักตัวและรกัษาตัวที่
บ้าน เพ่ือทิ้งขยะติดเชือ้ โดยเจา้หน้าที่องค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบจะดําเนินการเก็บรวบรวมขยะ
ดังกล่าวหลังจากเสรจ็ส้ินการกักตัวจากบ้านแต่ละหลัง เพ่ือนําไปไว้ทีจุ่ดทิง้ขยะทีเ่ชือ้ก่อนจะนําไปกําจดัต่อไป 

 

ปรบัปรงภมิทัศน์ ดแลส่ิงแวดล้อม ปรบปรงุภูมทศน ดูแลสงแวดลอม
       ในเดือนมีนาคม 2565 องค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบ ดูแลส่ิงแวดล้อมในเขตพ้ืนที่รบัผิดชอบ 
โดยดําเนินการตัดแต่งต้นไม้รอบบรเิวณอนุสรณ์สถานยุทธนาวทีี่เกาะชา้ง ตัดหญ้า พรอ้มฉีดล้างทําความ
สะอาด เก็บกวาดบรเิวณโดยรอบ รวมถึงลานหน้าอนุสาวรยี์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักด์ิ นอกจากน้ี  
ยังดําเนินการตัดหญ้าสนามกีฬาอเนกประสงค์ หม่ 1 บ้านแหลมงอบ สนามเด็กเล่นหน้าศนย์พัฒนาเด็กเล็กยงดาเนนการตดหญาสนามกฬาอเนกประสงค หมู 1 บานแหลมงอบ  สนามเดกเลนหนาศูนยพฒนาเดกเลก 
หมู่ 6 บ้านกลาง  รมิถนนสายตราดแหลมงอบต้ังแต่สามแยกไฟแดงแหลมงอบถึงทางเข้าโรงพยาบาล  
แหลมงอบ  รมิถนนสายตะแบกมาลา ถนนสายทางเข้าหาดทรายดําตลอดแนวสองข้างทาง รวมถึงฉีดล้าง  
ทาํความสะอาดผิวจราจรทีห่มู่ 3 แหลมมะขาม และหมู่ 4 หัวหิน 

 
 

งานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย 
       ในเดือนมีนาคม 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบรหิารส่วนตําบล
แหลมงอบ ออกพ้ืนที่ตรวจสอบและดําเนินการตัดก่ิงไม้หักกีดขวางทางจราจร ที่หมู่ 4 เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางในการสัญจร นอกจากน้ียังช่วยจัดการ
การจราจรกรณีที่เกิดอุบัติเหตุในพ้ืนที่ ได้แก่ บรเิวณโค้งโรงนํ้าปลาพรพิมล เม่ือวันที่ 3 มีนาคม 
2565 เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่เจา้หน้าที่ที่เข้ามาชว่ยเหลือผ้ประสบภัยและป้องกันไม่ให้
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2565 เพออานวยความสะดวกใหแกเจาหนาททเขามาชวยเหลอผูประสบภยและปองกนไมให
เกิดอุบัติเหตุซํ้าซอ้น 



หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
ท่ีทําการองค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบ 039-597-191
นายกองค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบ
รองนายก อบต.แหลมงอบ1 (รองฯ เอก) 
รองนายก อบต.แหลมงอบ2 (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
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องค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบ 


