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ฉบับ เดือนพฤษภาคม 2565

       วันท่ี 25 พฤษภาคม 2565 ผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วน
ตําบลแหลมงอบ เข้าร่วมกิจกรรมเดินขบวน งานวันระกําหวาน ท่ีจัดข้ึนบริเวณสนามหลวง 
จังหวัดตราด

จัดทําโดย:
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลแหลมงอบ 

(งานประชาสัมพันธ์)



 
 

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว
       วันท่ี 4 พฤษภาคม 2565 นายชัชชัย ล้ิมภักดี นายอําเภอแหลมงอบ พร้อมด้วย ปลัดอําเภอ 

จติอาสา
พัฒนา 

จิตอาสา 904 นายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแหลมงอบ กํานันตําบลแหลมงอบ 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ตําบลแหลมงอบ ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565 โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ กวาดใบไม้ 
ทําความสะอาด เก็บขยะ และฉีดล้างลานรอบบริเวณโต๊ะวาลี วัดแหลมมะขาม หม่ 3 ตําบลแหลมงอบทาความสะอาด เกบขยะ และฉดลางลานรอบบรเวณโตะวาล วดแหลมมะขาม หมู 3 ตาบลแหลมงอบ 
อําเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

 
 

วนัต้นไม้ประจาํปีของชาติ พ.ศ.2565 
       วันท่ี 12 พฤษภาคม 2565 พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลแหลมงอบ ร่วมกันปลูกต้นไม้
บริเวณหน้าท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลแหลมงอบ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง หมู่ 6 
เนื่องในวันต้นไม้ประจําปีของชาติ พ.ศ. 2565 (15 พฤษภาคม 2565)
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อบต.แหลมงอบ รว่มใจ ต้านภัย Covid-19 

ในเดือนพฤษภาคม 2565 กองสาธารณสขและส่ิงแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมงอบ       ในเดอนพฤษภาคม 2565 กองสาธารณสุขและสงแวดลอม องคการบรหารสวนตาบลแหลมงอบ 
ซึ่งกํากับดูแลโดย ร.ต.ท.เอกราช ศรีละออ รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแหลมงอบ พร้อม
นางปุญญิศา เจริญประมง หัวหน้าสํานักปลัด รักษาการผู้อํานวยการกองสาธารณสุข และเจ้าหน้าท่ี
กองสาธารณสุข ลงพื้นท่ีตรวจเยี่ยมบ้าน แจ้งคําส่ังกักตัวจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ฯ 

่ ่(โรงพยาบาลแหลมงอบ) มอบถุงยังชีพให้กับผู้สัมผัสเส่ียงสูงท่ีกักตัวในรูปแบบ HI (Home Isolation) 
รวมถึงผู้ป่วยติดเช้ือปรากฏผลบวกจากการตรวจ ATK ท่ีประสงค์เข้ารับรักษาตัวอยู่ท่ีบ้าน 
โดยสถานการณ์จํานวนผู้เส่ียงสูงและผู้ป่วยติดเช้ือ Covid-19   ในพื้นท่ีรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลแหลมงอบมีแนวโน้มลดลงมากจากเดือนเมษายน 2565สวนตาบลแหลมงอบมแนวโนมลดลงมากจากเดอนเมษายน 2565

       นอกจากนี้ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2565 ยังได้ดําเนินการพ่นยาฆ่าเช้ือป้องกันการแพร่ระบาดของ
โควิด-19 ท่ีโรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม โรงเรียนวัดแหลมมะขาม และโรงเรียนวัดแหลมมะขามสาขา
แหลมทองหลาง เพื่อเป็นการเตรียมการก่อนเปิดเทอม และยังได้พ่นหมอกควันเพื่อกําจัดยุงท่ีเป็น
พาหะของโรคไข้เลือดออกอีกด้วย

       นอกเหนือจากการดําเนินการเพื่อการป้องกันและควบคุม
โรคระบาดดังกล่าวแล้ว องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมงอบ 
ยังได้รับการตรวจเช็คเครื่องพ่นยุงและเครื่องพ่น ULV โดยศูนย์
ควบคมโรคและสารกําจัดแมลง จังหวัดตราด เ ม่ือวันท่ี 10
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ควบคุมโรคและสารกาจดแมลง จงหวดตราด เมอวนท 10
พฤษภาคม 2565



กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมงอบ นําโดยนายนเรศ พ่อกว้าง นายช่างไฟฟ้า

โครงสรา้งพ้ืนฐาน 
       กองชาง องคการบรหารสวนตาบลแหลมงอบ นาโดยนายนเรศ พอกวาง นายชางไฟฟา 
พร้อมทีมงาน ดําเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง เปล่ียนโคมไฟและติดต้ังโฟโต้แสงใหม่ทดแทน
ของเก่าท่ีชํารุด รวมกว่า 30 จุด ในเดือนพฤษภาคม 2565 และยังได้ซ่อมแซมแก้ไขระบบไฟฟ้า
และสายไฟในพื้นท่ีหมู่ 5 บ้านแหลมทองหลาง รวมทั้งดําเนินการต่อสายไฟส่องสว่างท่ีขาด เนื่องจาก
ต้นไม้ล้มทับท่ีซอยบ้านหัวหิน หมู่ 4

       นอกจากนี้ ยังดําเนินการสํารวจพื้นท่ีเพื่อขยายเขตไฟฟ้าการเกษตรท่ีซอยไร่ใน หมู่ 4 และ
ซอยโป่งหัวเขาถึงซอยสระนํ้า และร่วมกับหน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภมิภาคสาขาแหลมงอบ ในการซอยโปงหวเขาถงซอยสระนา และรวมกบหนวยงานการไฟฟาสวนภูมภาคสาขาแหลมงอบ ในการ
ดําเนินการเก่ียวกับระบบไฟฟ้าในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลแหลมงอบ
ตามความจําเป็น
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โครงสรา้งพ้ืนฐาน 
ในเดือนพฤษภาคม 2565 องค์การ       ในเดอนพฤษภาคม 2565 องคการ

บริ หาร ส่ วน ตํ าบลแหลมงอบ  โดย
กองช่าง ซึ่งกํากับดูแลโดยนายฮารูญ 
ไพบูล ย์  รองนายกองค์การบริหาร
่ ํ ไ ้ ํ สายป่สงกรานต์-ย่าวรรณา หม่ 4สายไร่ใน หม่ 4ส่วนตําบลแหลมงอบ ได้ดําเนินการ

ปรับปรุงถนน 4 สาย ได้แก่
1. ถนนซอยไร่ใน หมู่ 4
2. ถนนซอยปู่สงกรานต์-ย่าวรรณา หม่ 4

สายปูสงกรานต ยาวรรณา หมู 4สายไรใน หมู 4

ู ู
3. ถนนสายประกรศรี หมู่ 6
4. ถนนซอยหนองแฝก หมู่ 7
โดยนายธนวัฒน์ เทียนประชา ผู้อํานวยการกองช่าง ได้ลงพื้นท่ีควบคุมงาน พร้อมคณะกรรมการตรวจ
ั ั ื ้ ั ํ ิ ป ั ป ่ ิ ้ ี่ ํ

สายหนองแฝก หมู่ 7สายประกรศรี หมู่ 6

รับพัสดุ นอกเหนือจากถนนสาธารณะแล้ว ยังดําเนินการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานทางเดินเท้าทีชํารุด
เนื่องจากการกัดเซาะของน้ําทะเลใน
หมู่บ้านหมู่ 5 แหลมทองหลาง ต่อเนื่อง
จากเ ดือน ท่ีแ ล้ว  เพื่ อความสะดวก

       กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมงอบ ยังทําการขุดลอกทํารางระบายน้ํา ท่ีหมู่ 7 บ้าน

ปลอดภัยของประชาชนท่ีใช้เส้นทาง
ดังกล่าว

ุ ู
หนองปรือ หมู่ 6 ซอยเหมินทสูตรและข้างท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลแหลมงอบ เพื่อให้น้ําไหล
สะดวก ป้องกันน้ําท่วมขังหากฝนตกหนักในฤดูฝนนี้ 
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งานกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
       วันท่ี 5 พฤษภาคม 2565 ร .ต.ท.เอกราช ศรีลออ รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
แหลมงอบ และนางปุญญิศา เจริญประมง รักษาการผู้อํานวยการกองสาธารณสุข เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการจัดการขยะในครัวเรือน พร้อมบรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้อบรม ณ ศาลาอเนกประสงค์ 
หมู่ 3 บ้านแหลมมะขาม และในวันท่ี 6 พฤษภาคม 2565 ยังได้ลงพื้นท่ีร่วมกับนายฮารูญ ไพบูลย์ 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแหลมงอบ ผ้กํากับดแลกองช่าง และนายเอกสิทธ์ โรจนมนต์รองนายกองคการบรหารสวนตาบลแหลมงอบ ผูกากบดูแลกองชาง และนายเอกสทธ โรจนมนต
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 เพื่อตรวจสอบปัญหาการปล่อยน้ําเสียลงแหล่งน้ําสาธารณะ ส่งกล่ินเหม็น สร้างความ
เดือดร้อนรําคาญแก่ชาวบ้านท่ีอยู่อาศัยบริเวณข้างเคียง และเจรจากับผู้ปล่อยน้ําเสียให้ดําเนินการ
แก้ไขและป้องกันการเกิดซ้ําของปัญหาดังกล่าว โดยในเดือนนี้ยังคงอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไข

 
 

งานพัฒนาชุมชนและความม่ันคงของมนุษย์
       เม่ือวันท่ี 3 พฤษภาคม 2565 นางนนทนันนทน์ วงศ์ไพศาล เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนและความ
ม่ังคงของมนุษย์ องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมงอบ ลงพื้นท่ีร่วมกับเจ้าหน้าท่ีจากบ้านคุ้มครองคน
ไร้ท่ีพึ่ง จังหวัดตราด เก็บข้อมลผ้รับทนประกอบอาชีพ และในวันท่ี 23-24 พฤษภาคม 2565 ยังได้

ุ ุ

ไรทพง จงหวดตราด เกบขอมูลผูรบทุนประกอบอาชพ และในวนท 23 24 พฤษภาคม 2565 ยงได
เข้าร่วมประชุมโครงการสังคมสีขาว “การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” พร้อมพาผู้สูงอายุเข้าร่วม 4 คน ณ บ้านปูรีสอร์ท ตราด นอกจากนี้ยังลงพื้นท่ีเย่ียมบ้าน
ครัวเรือนยากจนร่วมกับเจ้าหน้าท่ีจากสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ จังหวัดตราด 

่ ่ในวันท่ี 26 พฤษภาคม 2565 เพื่อเก็บข้อมูลตามระบบ TPMAP และบูรณาการให้การช่วยเหลือต่อไป
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ปรบัปรงุภูมิทัศน์ ดูแลส่ิงแวดล้อม 
       เดือนพฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมงอบ ได้ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยุ ู
ตัดหญ้าและตัดแต่งต้นไม้ท่ีข้ึนสูงบดบังป้ายจราจร ป้ายแนะนําสถานท่ีและป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณ
ริมถนนท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลแหลมงอบ รวมท้ังตัดหญ้าข้ึนสูงท่ี
อนุสรณ์สถานยุทธนาวีท่ีเกาะช้างบริเวณริมฝ่ังทะเล ปากคลองตะแบกมาลาและริมฝ่ังถนนตลอดแนว 
เพื่อความสะอาดเรียบร้อยของสถานท่ี นอกจากนี้ ยังได้บํารงซ่อมแซมอาคารพิพิธภัณฑ์อนสรณ์สถานเพอความสะอาดเรยบรอยของสถานท นอกจากน ยงไดบารุงซอมแซมอาคารพพธภณฑอนุสรณสถาน
ยุทธนาวีท่ีเกาะช้าง โดยอุดรอยรั่วและทาสีฐานป้อมปืนเพื่อป้องกันการรั่วซึม

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตําบล       งานปองกนและบรรเทาสาธารณภยองคการบรหารสวนตาบล
แหลมงอบ ได้รับแจ้งเหตุยอดไม้หักทับหลังคาจนเสียหายเนื่องจากเหตุ
วาตภัย เม่ือวันท่ี 2 พฤษภาคม 2565 จึงออกดําเนินการช่วยเหลือ
โดยการตัดและนําออก

       วันท่ี 17 พฤษภาคม 2565 นายพิภพ ลัยนุชพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแหลมงอบ 
และนายธนวัฒน์ เทียนประชา ผู้อํานวยการกองช่าง พร้อมพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลแหลม
งอบ ลงพื้นท่ีตรวจเย่ียมบ้านพักอาศัยท่ีได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย เพื่อเป็นกําลังใจและุ
ดําเนินการช่วยเหลือ และในวันเดียวกัน องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมงอบ ยังได้ออกตรวจสอบ
พื้นท่ีและดําเนินการตัดก่ิงไม้ละถนนบดบังทัศนวิสัยในการจราจร ท่ีหมู่ 4 บ้านหัวหิน 3 จุด และใน
วันท่ี 24 พฤษภาคม 2565 พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลแหลมงอบ ลงพื้นท่ีให้ความช่วยเหลือ 
ตัดก่ิงไม้หักทับหลังคาบ้านพักอาศัยของปร ชาชนท่ีหม่ 4 ซอยไร่ใน 1 หลังคาเรือนตดกงไมหกทบหลงคาบานพกอาศยของประชาชนทหมู 4 ซอยไรใน 1 หลงคาเรอน
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หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
ท่ีทําการองค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบ 039-597-191
นายกองค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบ
รองนายก อบต.แหลมงอบ 1 (รองฯ เอก) 
รองนายก อบต.แหลมงอบ 2 (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 


