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อบต.แหลมงอบ...ฮิเนีย่!
ฉบับเดือน พฤศจิกายน 2565

วันที่ 25 พฤศจกิายน 2565 ผ้บรหิาร ข้าราชการ และพนักงาน อบต แหลมงอบ เข้ารว่ม       วนท 25 พฤศจกายน 2565 ผูบรหาร ขาราชการ และพนกงาน อบต.แหลมงอบ เขารวม
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเน่ืองในโอกาสวันสําคัญของชาติไทย เน่ืองในวันคล้ายวันสรรคต 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจา้อยู่หัว วันศุกรท์ี่ 25 พฤศจกิายน 2565 ณ บรเิวณโรงเรยีน
ชุมชนแหลมงอบ ม.1 ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด โดยมีนายชชัชยั ล้ิมภักดี นายอําเภอ
แหลมงอบเป็นประธานในพิธดัีงกล่าว 



ั ี ่ ํ โ ิ ั ์       วันที 16 พ.ย. 2565 อบต. แหลมงอบ นําโดย นายพิภพ ลัยนุชพงศ์ นายก 
อบต.แหลมงอบ “รว่มกิจกรรม Kick Off บ้านสะอาด เมืองตราด สวยสงาด” 
ประกอบด้วย การจดัทําถังขยะเปียกในครวัเรอืน การทําความสะอาด ตัดหญ้า 
ตัดแต่งก่ิงไม้ ที่อนุสรณ์สถานยุทธนาวทีี่เกาะชา้ง การปลูกผักสวนครวั การทํา
ปุ๋ยและนํ้าหมักชวีภาพ 

การจดัทาํถังขยะเปียกในครวัเรอืน 



การทาํความสะอาด ตัดหญ้า ตัดแต่งก่ิงไม้ 

การปลูกผักสวนครวั การทาํปุ๋ยและนํ้าหมักชวีภาพ 

่

Big Cleaning Day
       วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 คณะผู้บรหิาร พรอ้มพนักงาน อบต.แหลมงอบ เข้ารว่มกิจกรรม Big 
Cleaning Day  รว่มกับเทศบาลตําบลแหลมงอบ ณ วัดแหลมงอบ ต.แหลมงอบ จ.ตราด โดยทาํกิจกรรม
ปรบัปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งก่ิงไม้ เก็บกวาดขยะ เพ่ือรกัษาความสะอาด เป็นระเบียบเรยีบรอ้ย ซึง่เป็นส่วน
หน่ึงของการดําเนินกิจกรรมในโครงการ Kick off “บ้านสะอาด เมืองตราด สวยสะงาด” 
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       ในเดือนพฤศจิกายน 2565 อบต.แหลมงอบ งานไฟฟ้า สังกัดกองช่าง ได้มีการ
ดําเนินการซอ่มแซมไฟฟ้าส่องสว่าง เปล่ียนโคมใหม่ทดแทนของเท่าที่ชาํรุด กว่า 25 จุด 

่ ่

งานไฟฟ้าสาธารณะ 
ุ ุ

ตามที่ออกตรวจพบและตามที่ได้รบัแจ้งจากพลเมืองดีรวมถึงตรวจเช็คระบบไฟฟ้า
สาธารณะและระบบไฟฟ้าแรงตํ่า ในพ้ืนที่ตําบลแหลมงอบทั้ง 7 หมู่ เพ่ือดําเนินการ
ซ่อมแซมปรบัปรุงให้สามารถใช้งานได้ตามปกติกรณีตรวจพบความเสียหายและเพ่ือ
ป้องกันเหตุสาธารณภัย 

งานขุดลอกลาํรางและวางทอ่เพ่ือการระบายนํ้า 

       กองชา่ง อบต.แหลมงอบ นําทีมโดย นายฮารูญ ไพบูลย์ รองนายกฯ และ นายธนวัฒน์ 
เทียนประชา ผอ.กองชา่ง พรอ้มทีมงาน ได้ออกสํารวจพ้ืนที่ ม.6 บ้านกลาง รว่มกับ ส.อบต. 
ม.6 ในบรเิวณทีมั่กมีนํ้าทว่มขังเน่ืองจากนํ้าระบายได้ชา้เม่ือมีฝนตกหนัก และพิจารณาพรอ้ม
แนะนําการวางทอ่ระบายนํ้า เพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพในการระบายนํ้าบรเิวณดังกล่าวให้ดีข้ึน 

       นอกจากน้ี ยังได้จัดให้มีการขุดลอกลํารางสาธารณะที่หมู่ 2 ตามที่ได้มีการสํารวจ      
มาก่อนหน้า และสํารวจตรวจสอบลํารางในพ้ืนที่ตําบลแหลมงอบเพ่ิมเติม ได้แก่ บรเิวณรมิ
ถนนซอยหลังโรงเรยีนแหลมงอบวทิยาคม  เพ่ือพิจารณาขุดลอกลํารางให้มีประสิทธภิาพ   
ในการระบายนํ้าได้อย่างเป็นปกติ
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งานถนนสาธารณะ 
       วันที่ 9 พฤศจกิายน 2565 คณะกรรมการตรวจรบัพัสดุ ได้ลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจรบั หลังจาก
การสรา้งถนนตามโครงการจ้างก่อสรา้งถนน ซ.เหมินทสูตร ได้ดําเนินการแล้วเสรจ็ โดยการู
ตรวจรบัเป็นไปด้วยความเรยีบรอ้ย  

       นอกจากน้ี ทีมงานกองชา่ง ยังได้ดําเนินการออกตรวจและสํารวจถนนที่ ม.1 ถนนสายหลัง
โรงเรยีนแหลมงอบวทิยาคม ที ่ม.3 และที ่ม.4 ถนนสายบ่อหิน-เนินข้ีไหล  

งานออกใบอนุญาต 

       ทีมงานกองชา่ง นําโดยคณะผู้บรหิาร และ ผอ.กองชา่ง ได้ลงพ้ืนที่
ื้ ี่ ิ่ ้ ี่ ไ ้ ี ใ ่ ้

รงัวัดทีดิ่น 

ตรวจสอบพืนทีและสิงปลูกสร้างทีได้มีการขอใบอนุญาตก่อสร้าง    
หรอืใบรบัรองส่ิงปลูกสรา้ง ทั้งหมดกว่า 10 แห่ง โดยการตรวจสอบ
ทัง้หมดเป็นไปด้วยความเรยีบรอ้ย 

ี้ ี ่ ไ ้ ้ ่ ี่ ่       นอกจากนี ทีมงานกองช่าง ยังได้เข้าร่วมรังวัดทีดินร่วมกับ
สํานักงานที่ดินจงัหวัดตราด ส่วนแยกแหลมงอบ เจา้ของที่ดินบรเิวณ
ใกล้เคียง และผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง เพ่ือประกอบการรบัรองเขตที่ดิน     
ที่อยู่ติดกับที่ดินที่เป็นสาธารณะ ซึ่ง อบต.แหลมงอบ มีหน้าที่ดูแล
รบัผิดชอบ 

       อบต.แหลมงอบ ได้ดําเนินการทาํฐานคอนกรตีสําหรบัวางถังภัยแล้ง 
ที่หมู่ 4 บ้านหัวหิน ตามที่ได้รบัการประสานงานจากอําเภอแหลมงอบ 
แล้วเสร็จในวันที่  11 พฤศจิกายน 2565 และเติมนํ้าในถังภัยแล้ง      
พร้อมใช้งาน เพ่ือบรรเทาการขาดแคลนนํ้าสําหรับอุปโภคบรโิภค
เน่ืองจากบรเิวณพ้ืนทีดั่งกล่าวยังไม่มีระบบประปา 
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วันลอยกระทง 
       คณครและเด็ก ๆ ศนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง          ุ ู ๆ ู
ต .แหลมงอบ ไ ด้ เ ข้ า ร่วม กิจกรรมการแสดงบนเวท ี             
ในงานประเพณีลอยกระทง ประจําปี 2565 ณ ประภาคาร
แหลมงอบ ในวันที่ 8 พฤศจกิายน 2565 ในชือ่ชุดการแสดง 
"ฝนเทลงมา" 

โครงการ 

       ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 คณะผู้บรหิาร สมาชิกสภาฯ 
ข้าราชการ และพนักงาน อบต.แหลมงอบ ได้เข้ารว่มพิธเีปิดโครงการ

ั ใ ่ใ ป ่ 6 ้ โ ี

สานสามวยั ใส่ใจสุขภาพ

สานสามวัย ใส่ใจสุขภาพ ณ ศาลาประชาคมหมู่ 6 บ้านกลาง โดยมี
นายชัชชัย ล้ิมภักดี นายอําเภอแหลมงอบ เป็นประธานในพิธ ีและมี
ประชาชนจากหมู่ บ้าน 6 ห มู่  ในพ้ืนที่  ต .แหลมงอบ เ ข้าร่วม     
โดย อบต.แหลมงอบ ได้ให้งบสนับสนุนการจัดโครงการกิจกรรม
ดังกล่าว จากโครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านดําเนินโครงการ
ตามโครงการพระราชดํารด้ิานสาธารณสข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
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ตามโครงการพร ราชดารดานสาธารณสุข ปงบปร มาณ พ.ศ. 2566



       วันที ่24 พ.ย. 2565 นายพิภพ ลัยนุชพงศ์ นายก อบต.แหลมงอบ พรอ้มคณะผู้บรหิารและทีมงาน ได้เข้า
รว่มการตรวจสอบรา้นคาราโอเกะในพ้ืนที่รบัผิดชอบของ อบต.แหลมงอบ รว่มกับเจา้หน้าที่จากอําเภอแหลม
งอบ สถานีตํารวจภูธรอําเภอแหลมงอบ และส่วนราชการอ่ืนที่เก่ียวข้อง เพ่ือตรวจสอบการดําเนินงานของ
สถานประกอบการดังกล่าวได้ว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรอืไม่ และได้กําชบัพรอ้มให้คําแนะนําแก่ผ้ประกอบ

ตรวจรา้นคาราโอเกะ 

สถานประกอบการดงกลาวไดวาเปนไปตามมาตรฐานหรอไม และไดกาชบพรอมใหคาแนะนาแกผูประกอบ
กิจการในการปรบัปรุงแก้ไขตามทีไ่ด้มีการตรวจสอบดังกล่าว 

       กองสาธารณสุข อบต.แหลมงอบ ได้จัดให้มีการลงพ้ืนที่ดําเนินการพ่นหมอกควัน ป้องกันยุงลายและ
ป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก ที่โรงเรยีนวัดแหลมมะขาม ม.3 บ้านแหลมมะขาม โรงเรยีนวัดแหลม
มะขามสาขาแหลมทองหลาง ม.5 บ้านแหลมทองหลาง ที่พักคนงานและบรเิวณโรงกรอกของบรษัิทนํ้าปลา
พรพิมล ม 2 บ้านคลองปอ ตามที่ได้รบัการประสานงานจาก รพ แหลมงอบ โดยมีเจา้หน้าที่จาก รพ แหลม

พ่นหมอกควัน ป้องกันยุงลายและโรคไข้เลือดออก 

พรพมล ม.2 บานคลองปอ ตามทไดรบการประสานงานจาก รพ.แหลมงอบ โดยมเจาหนาทจาก รพ.แหลม
งอบ และ อสม. ในพ้ืนทีร่ว่มลงพ้ืนทีอี่กด้วย 

       วันที่ 17 พ.ย. 2565 เจ้าหน้าที่จาก รพ.แหลมงอบ ได้ลงพ้ืนที่ให้บรกิารเคลือบฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุ
ให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดนูรุล้มูบีน ตําบลแหลมงอบ  
       อบต.แหลมงอบ ขอขอบคุณมา ณ ทีน้ี่ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตําบลแหลมงอบได้รบับรกิารเคลือบฟลูออไรด์ให้เด็กเล็กโดย โรงพยาบาลแหลมงอบ 

อบต.แหลมงอบ...ฮเิน่ีย | 7



หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
ท่ีทําการองค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบ 039-597-191ททาการองคการบรหารสวนตาบลแหลมงอบ
นายกองค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบ 
รองนายก อบต.แหลมงอบ 1 (รองฯ เอก) 
รองนายก อบต.แหลมงอบ 2 (รองฯ แดง) 
เลขานายกฯ

039 597 191
086-841-0123 
095-178-7916 
065-589-5149 
062 668 9261เลขานายกฯ 

ปลัดองค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบ 
ผู้อํานวยการกองคลัง 
ผู้อํานวยการกองชา่ง 

062-668-9261
081-715-2653 
086-827-1744 
063-539-5528 

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 


