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วนัเฉลมิพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูหั่ว 

ื่ ใ โ ั ็       เ นือง ในโอกาส วัน เฉ ลิมพระชนมพรรษา  พระบาทสมเ ด็ จ    
พระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 องค์การบรหิารส่วนตําบล
แหลมงอบ ได้จัดโต๊ะหมู่บูชาและจัดเตรยีมจุดลงนามถวายพระพร    
เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และแสดงความจงรกัภักดี 

       ผู้บรหิาร ข้าราชการ และพนักงานองค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบ ได้เข้ารว่มกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา    
28 กรกฎาคม 2565 ซึง่อําเภอแหลมงอบเป็นผู้จดักิจกรรมโดย ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 
เวลา 06.30 น. ได้เข้ารว่มพิธทีาํบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดแหลมมะขาม ตําบล
แหลมงอบ อําเภอแหลมงอบ จงัหวัดตราดแหลมงอบ อาเภอแหลมงอบ จงหวดตราด

       เวลา 15.00 น. เข้ารว่มกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเน่ืองในโอกาสวันสําคัญของชาติไทย 
“เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ณ บรเิวณถนน    
หน้าทีว่่าการอําเภอแหลมงอบ หม่ 1 ตําบลแหลมงอบ อําเภอแหลมงอบ จงัหวัดตราดหนาทวาการอาเภอแหลมงอบ หมู 1 ตาบลแหลมงอบ อาเภอแหลมงอบ จงหวดตราด

       เวลา 17.30 น. เข้ารว่มพิธถีวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 
และพิธีถวายเคร ือ่งราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ 
หอประชมอําเภอแหลมงอบ จงัหวัดตราดหอประชุมอาเภอแหลมงอบ จงหวดตราด
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งานพัฒนาบคลากร องค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบ ดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ

งานพัฒนาบุคลากร 
       งานพฒนาบุคลากร องคการบรหารสวนตาบลแหลมงอบ ดาเนนโครงการพฒนาศกยภาพ
การบรหิารจดัการขององค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบ ประจาํปี 2565 ในระหว่างวันที่ 6-8 
กรกฎาคม 2565 ณ องค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบ และศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนา
ทรพัยากรบุคคล จงัหวัดชลบุร ีซึง่ในโครงการดังกล่าว คณะผู้บรหิาร สมาชกิสภาฯ ข้าราชการ 
และพนักงานองค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบ เข้ารว่มและทํากิจกรรมรว่มกัน เพ่ือเรยีนรู ้

ํ ิ ํ ่ ั ึ ั ั ั ์ ่ ัการทาํงานและเทคนิคการทาํงานรว่มกัน รวมถึงพัฒนาความสัมพันธร์ะหว่างบุคลากร      ระดับ
ต่าง ๆ ในองค์กร 
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       กองช่าง องค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบ ซึ่งนายพิภพ ลัยนุชพงศ์ นายกองค์การ
บรหิารส่วนตําบลแหลมงอบ มอบหมายให้กํากับดูแลโดยนายฮารูญ ไพบูลย์ รองนายกฯ       ได้
ดําเนินงานเก่ียวกับงานไฟฟ้าสาธารณะในเดือนกรกฎาคม 2565 น้ี ได้แก่ แก้ไขซอ่มแซมระบบ
ไฟฟ้าส่องสว่างบรเิวณหน้าเข่ือน หม่ 5 บ้านแหลมทองหลาง เปล่ียนต้ควบคมไฟฟ้า ส่องสว่างไฟฟาสองสวางบรเวณหนาเขอน หมู 5 บานแหลมทองหลาง เปลยนตูควบคุมไฟฟา    สองสวาง
แทนของเก่าที่ชาํรุดที่ซอยตะแบกมาลา ซอ่มแซมสายไฟ โคมไฟฟ้าส่องสว่าง    เปลี่ยนโคมถนน
ทดแทนของเก่าที่ชาํรุดกว่า 40 จุด ในเขตพ้ืนที่รบัผิดชอบขององค์การบรหิาร      ส่วนตําบล
แหลมงอบ รวมทั้งรว่มกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแหลมงอบ ดูแลรกัษาระบบสายไฟฟ้าใน
พ้ืนที่ ได้แก่ รว่มตัดก่ิงไม้ละสายไฟฟ้าแรงสูง ที่หมู่ 4 บรเิวณเนินแหลมทองหลางถึงเนินแหลม
มะขามมะขาม 

       วันที่  5 กรกฎาคม 2565 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ   
ได้ลงพ้ืนที่ตรวจถนนสายหนองแฝก บ้านหนองปรอื หม่ 7 ตําบล   ู
แหลมงอบ โดยเป็นไปด้วยความเรยีบรอ้ย 

       นอกจากน้ี วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 นายฮารูญ ไพบูลย์   
ไ ้ ื้ ี่ ํ ้ ใรองนายกฯ ได้ลงพืนทีตรวจสอบถนนและพูดคุยทําความเข้าใจ  

กับผู้ขับรถขนไม้ยาง เพ่ือให้ช่วยดูแลความสะอาด   ของถนน   
ที่ซอยโป่งหัวเขา หมู่ 4 เน่ืองจากมีเศษดินติดล้อรถตกอยู่บนถนน
จํานวนมาก ซึ่งอาจทําให้ถนนล่ืน เ กิดอุบั ติ เหตุ  และสร้าง   
ความเดือดรอ้นราํคาญแก่ผู้อ่ืนทีใ่ชเ้ส้นทางดังกล่าว ู

       วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นายฮารูญ ไพบูลย์ รองนายกฯ   
นําทีมลงพ้ืนที่สํารวจ     ทางเดินเท้าชํารุดเสียหายอย่างหนัก   
จากถูกคล่ืนลมแรงกัดเซาะที่หมู่ 5 บ้านแหลมทองหลาง ซอย   

่
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ู ู
ศิลาลอย เพ่ือพิจารณาวางแผนซอ่มแซมต่อไป 



       วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2565 ทีมงานกองชา่ง ดําเนินการซอ่มแซมผิวถนนที่เป็นหลุมบ่อ 
สายบ้านหนองปรอื-แหลมงอบ หมู่ 7 ตามคําร้องที่ได้ร ับและซ่อมแซมผิวถนน ที่หมู่ 5   
บ้านแหลมทองหลาง และทีห่มู่ 4 บ้านหัวหิน 2 จุด 

       นายธนวัฒน์ เทยีนประชา ผู้อํานวยการกองข่าง นําทีมลงพ้ืนที่
เก็บตัวอย่างนํ้าจากการประปาส่วนภูมิภาคทั้ง 7 หมู่ ในตําบล
แหลมงอบ ส่งตรวจเพ่ือวเิคราะห์ตรวจสอบคุณภาพนํ้าอุปโภค-
บรโิภค ปร จําปีงบปร มาณ พ ศ 2565 โดยสามารถดผลการ

       เน่ืองจากในเดือนกรกฎาคม 2565 มีพายุลมกรรโชกแรงและฝนตกหนักเป็นบางช่วง   
ทําให้มีประชาชนประสบเหตวาตภัยจํานวนทั้งส้ิน 5 หลังคาเรอืน และประสบเหตอทกภัย

บรโภค ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยสามารถดูผลการ
ทดสอบได้ที่  http://www.laemngob.go.th/info/index.php/
prnews/divisionofpublicworks 

ทาใหมประชาชนประสบเหตุวาตภยจานวนทงสน 5 หลงคาเรอน และประสบเหตุอุทกภย   
1 หลังคาเรอืน ในเดือนน้ี ศูนย์ชว่ยเหลือประชาชน อบต.แหลมงอบ - งานป้องกัน ได้ลงพ้ืนที่
ตรวจสอบและให้การชว่ยเหลือเพ่ือบรรเทาความเดือดรอ้นของผู้ประสบเหตุดังกล่าว 

       นอกจากน้ี กองชา่ง องค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบ ยังได้จดัให้มีการสํารวจขุดลอก
ลํารางสาธารณะ กําจดัวัชพืช ป้องกันเหตุนํ้าท่วม และตรวจสอบท่อระบายนํ้าตามจุดที่เส่ียง   
นํ้าท่วมในหมู่ 5 บ้านแหลมทองหลาง และดําเนินการกําจดัเศษขยะและเศษใบไม้ที่อุดตันท่อ  
ซึง่เป็นสาเหตุให้นํ้าระบายชา้  
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งานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 

       องค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบ ได้สนับสนุนและจดัให้มีการตรวจคัดกรองพนักงาน 
ผู้เส่ียงติดเชือ้โควดิ-19 ด้วยการตรวจ ATK รวมถึงคัดกรองก่อนและหลังเข้ารว่มกิจกรรม    
ที่มีการรวมตัวกัน เพ่ือเฝ้าระวังการแพรร่ะบาดของโรคดังกล่าวในกลุ่มบุคลากรขององค์การ
บรหิารส่วนตําบลแหลมงอบ 

       วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ร.ต.ท.เอกราช ศรลีออ รองนายกฯ (ได้รบัมอบหมายจาก    
นายพิภพ ลัยนุชพงศ์ นายกองค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบ ให้กํากับดูแลกองสาธารณสุข) 
พรอ้มนางปุญญิศา เจรญิประมง ลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อเท็จจรงิกรณีรอ้งเรยีนเร ือ่งกล่ิน ที่หมู่ 5 

้บ้านแหลมทองหลาง 

       วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 กองสาธารณสุข องค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบ ได้จดัให้
ี ํ ิ ํ ์ ั ็ ็ ั ิ ้ ่ 5มการดาเนนการทาความสะอาดอาคารศูนยพฒนาเด็กเล็กมสยดบ้านแหลมทองหลาง หมู 5 

ทั้งภายในและภายนอกอาคาร รวมทั้งของเล่นเด็กเล็ก เพ่ือป้องกันการแพรร่ะบาดของโรค    
มือ เท้า ปาก ในเด็กเล็ก หลังได้รบัแจ้งจากโรงพยาบาลแหลมงอบ กรณีมีเด็กเล็กในสังกัด
ศูนย์ฯ ดังกล่าวติดเชือ้ 
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       องค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบ จัดโครงการส่งเสรมิการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
ประจาํปี พ.ศ. 2565 ภายใต้กิจกรรม “ท่องเที่ยวธรรมชาติอย่างสรา้งสรรค์” ในระหว่างวันที ่ 
21-22 กรกฎาคม 2565 ณ ที่ทําการองค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบ และศูนย์ศึกษา  
การพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิจังหวัดจันทบุร ีโดยองค์การบรหิาร  

่ ํ ไ ้ ั ี ิ ่ ี่ ่ ป ไ ํ ัส่วนตําบลแหลมงอบ ได้รบัเกียรติจาก รอง ผอ.การท่องเทียวแห่งประเทศไทย สํานักงานตราด 
อาจารย์เฉลิม ปัจจนัต์คิรเีขตและคณะ และวทิยากรประจาํศูนย์ฯ อ่าวคุ้งกระเบน เป็นวทิยากร
ในโครงการ โดยมีนักเรยีนจากโรงเรยีนแหลมงอบวทิยาคม เข้ารว่มกิจกรรมทัง้หมด 60 คน 
       องค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบขอขอบคุณวทิยากรทกุทา่นมา ณ ทีน้ี่ 

       งานพัฒนาชุมชนฯ องค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบ จัดโครงการส่งเสรมิอาชีพ 
ประจาํปีงบประมาณ 2565 ภายใต้กิจกรรม “ฝึกทักษะอาชพีการทําข้าวเกรยีบปลา” ในระหว่าง

่ โ ์ ์วันที 26-27 กรกฎาคม 2565 โดยมีนายพิภพ ลัยนุชพงศ์ นายกองค์การบรหิารส่วนตําบล
แหลมงอบ เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รบัเกียรติจาก ดร.กุลฑล งาเจอื มาเป็นวทิยากร
และผู้สอนปฏิบัติการทาํข้าวเกรยีบปลา โดยมีประชาชนผู้สนใจเข้ารว่มกิจกรรมทัง้หมด 40 คน 
       องค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบขอขอบคุณ ดร.กุลฑล งาเจอื มา ณ ทีน้ี่ 
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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.laemngob.go.th tr73801@hotmail.com
องค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบ 


