
จดหมายข่าว

อบต.แหล
ฉบับ

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พร
มหาภูมิพลอดุลยเดชม
วันชาติ และวันพ่อแห่งช

       วันท่ี 5 ธันวาคม 2565 ผู้บริหาร ข้าราชการ 
เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภเขารวมกจกรรมเนองในวนคลายวนพระบรมราชสมภ
ดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่
ตักบาตรถวายพระราชกุศล เวลา 07.00 น. ณ วัดแห
ตราด และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังค
โดยมีนายชัชชัย ลิ้มภักดี นายอําเภอแหลมงอบเป็นประ

ลมงอบ...ฮิเนี่ย!
บเดือน ธันวาคม 2565

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
หาราช บรมนาถบพิตร 
ชาติ 5 ธันวาคม 2565

และพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลแหลมงอบ     
ภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภมิพลอภพพระบาทสมเดจพระบรมชนกาธเบศร มหาภูมพลอ
พ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ในกิจกรรมพิธีทําบุญ     
หลมงอบ ตําบลแหลมงอบ อําเภอแหลมงอบ จังหวัด
ม เวลา 08.20 น. ณ หอประชุมอําเภอแหลมงอบ     
ะธานในกิจกรรมดังกล่าว



งานครบรอบวันสิ้นพระชนม์ 100 
พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ

ั ี่ 19 ั 65 07 25      วนท 19 ธนวาคม 65 เวลา 07.25 น. ค
แหลมงอบ เข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานครบรอ
บรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ ก
ยุทธนาวีที่เกาะช้าง ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ 

กจิกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องใกจกรรมจตอาสาพฒนา เนองใ
"วันสมเด็จพระเจา้

       วันที่ 28 ธันวาคม 2565 คณะผู้บริหาร
้ ้ ่

ู
รวมท้ังกํานันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ต.แหลมงอบ เ
วันสําคัญของชาติไทย "วันสมเด็จพระเจ้าตากสิ
ที่เกาะช้าง ม.1 ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.
เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมในครั้งนี้

พิธีเจริญพระพทุธมนต์และเจริญภ

       วันที่ 22 และ 29 ธันวาคม 2565 คณะผู้บ
ร่วมพิธีเจริญพระพทธมนต์และเจริญภาวนาเพื่อรวมพธเจรญพระพุทธมนตและเจรญภาวนาเพอ
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหล
แหลมมะขาม ม.3 ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ
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 ปี พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
ศ ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

้ ิ ้ ช ัณะผูบรหาร ขาราชการ และพนกงาน อบต.
อบวันส้ินพระชนม์ 100 ปี พลเรือเอกพระเจ้า
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักด์ิ ณ อนุสรณ์สถาน
จ.ตราด
ในโอกาสวันสําคัญของชาติไทย ในโอกาสวนสาคญของชาตไทย 
าตากสินมหาราช"

ร ข้าราชการ และพนักงาน อบต.แหลมงอบ 
่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเน่ืองในโอกาส

สินมหาราช" ณ บริเวณอนุสรณ์สถานยุทธนาวี 
ตราด โดย ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด 

ภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลฯ

ริหาร ข้าราชการ และพนักงาน อบต.แหลมงอบ   
อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลกเธออถวายพระพรชยมงคลแดสมเดจพระเจาลูกเธอ  
ลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัด 
จ.ตราด



โครงการกีฬาสานสัม

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 องค์การบริหาร      วนท 7 ธนวาคม 2565 องคการบรหาร
ประชาชนตําบลแหลมงอบ จัดงานกีฬาเพื่อสา
โดยนายพิภพ ลัยนุชพงศ์ นายกองค์การบริหา
ณ สนามกีฬาเทศบาลตําบลแหลมงอบ

กจิกรรมโครงการประกจกรรมโครงการประ

       วันที่ 27 ธันวาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็ู
นูรุ้ลมูบีน ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการประเพณ
ปีใหม่ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามข
ในการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองและสังสรรค์ ร
วันสําคัญต่าง ๆ ของไทย โดยในการดําเนินงา
ขอขอบพระคณร้านหาดใหญ่เครื่องครัวตราดขอขอบพระคุณรานหาดใหญเครองครวตราด 
และของรางวัลสําหรับมอบให้กับเด็ก ๆ  และขอขอบ
ฯ ม.6 รวมทั้งผู้ปกครองของนักเรียนที่ร่วมสนับสนนุ

พนัธ์ ประจาํปี 2565

ส่วนตําบลแหลมงอบ ร่วมกับผ้นําชมชนแลสวนตาบลแหลมงอบ รวมกบผูนาชุมชนและ
นสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและประชาชนในพื้นที่ 
รส่วนตําบลแหลมงอบ เป็นประธานในพิธีเปิด 

ะเพณีวันปีใหม่ 2566ะเพณวนปใหม 2566

กเล็กบ้านกลางและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดู
ณีวันปีใหม่ 2566 ในวาระส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ  
องไทย เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง   
รวมถึงเพื่อให้เข้าใจและเห็นความสําคัญของ   
านโครงการดังกล่าว ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
และบริษัท ซี เอ็น ตราด ที่สนับสนนของขวัญและบรษท ซ.เอน.ตราด ทสนบสนุนของขวญ

บคุณคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน สมาชิกสภา
น อาหาร เครื่องด่ืม ขนมและผลไม้ มา ณ ที่นี้
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       วันที่ 9 ธันวาคม 2565 อบต.แหลมงอบ 
(ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Toleran(ประเทศไทย) ภายใตแนวคด Zero Toleran
ลัยนุชพงศ์ นายก อบต.แหลมงอบ กล่าวปร
และถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน พร้อมกับแสดงสัญล
ทางการเมืองท่ีรัฐบาลได้ให้ความสําคัญในการแ

โครงสรา้

       วันที่ 2 ธันว
เป็นกรรมการฯ ล
พัฒนาพื้นท่ีบริเว

       ในเดือน ธัน
พร้อมทีมงาน อบ

พฒนาพนทบรเว
กรมโยธาธิการแล
ดําเนินการแล้วเสร็

พรอมทมงาน อบ
รับผิดชอบของ อบ
ประกอบการนําเ
สาธารณะ เพื่อเตรี

       กองช่าง อบ
โดยการอัดยางมะ
และยังได้ทําลูกร
อุบัติเหตุทางท้องถ
ซ ร่องสมทร ซ แ
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ซ.รองสมุทร ซ.แ
ทองหลาง ตามคํา

จัดกิจกรรมเน่ืองในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 
ce คนไทยไม่ทนต่อการทจริต” โดย นายพิภพce คนไทยไมทนตอการทุจรต  โดย นายพภพ 
ระกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต   
ลักษณ์ต่อต้านการทุจริตเพื่อแสดงเจตจํานง   
ก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นวาระเร่งด่วน

้างพื้นฐาน

าคม 2565 นายณัฐวุฒิ วิรัญโท ปลัด อบต. ซึ่ง
ลงพื้นที่ก่อสร้างถนนโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อ
ณทางเข้าหาดทรายดําร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก

นวาคม 2565 นี้ คณะผู้บริหาร ผอ.กองช่าง 
บต แหลมงอบ ได้ลงพื้นท่ีท้ัง 7 หม่ ในเขต

ณทางเขาหาดทรายดารวมกบเจาหนาทจาก
ละผังเมือง เพื่อตรวจรับการก่อสร้างดังกล่าวท่ี
ร็จ โดยการตรวจรับเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

บต.แหลมงอบ ไดลงพนททง 7 หมู ในเขต
บต.แหลมงอบ เพื่อสํารวจและวัดถนนสําหรับ
เข้าแผนฯ และลงพ้ืนท่ีสํารวจและวัดลําราง
รียมดําเนินการขุดลอกลําราง

ไ ้ ี่บต.แหลมงอบ ได้ทําการซ่อมแซมถนนทีชํารุด
ตอยที่ ม.2 บ้านคลองปอ บริเวณหน้าโรงเกลือ 
ะนาดชะลอความเร็วรถเพื่อป้องกันการเกิด
ถนนในชุมชนที่ถนนบริเวณหน้ามัสยิดนูรุ้ลมูบีน 
หลมทองหลาง เนินสามช้ัน ม 5 บ้านแหลมหลมทองหลาง-เนนสามชน ม.5 บานแหลม
ร้อง



       งานไฟฟ้า สั
ซ่อมแซมไฟฟ้าส่อ
ทั้ง 7 หมู่ รวมท้ัง
ร้อง นอกจากนี้ยัง
ํ ป็ ไ ้ ่ ฟจาเปน ไดแก กฟ

และ ทต.แหลมงอ
และเสาไฟ ในพื้น
ความสะดวกให้แ
เทศกาลปีใหม่และ

       นอกจากด้า
งอบ โดยคณะผ้บ

เทศกาลปใหมแล

งอบ โดยคณะผูบ
พื้นท่ีรังวัดที่ดินร่ว
ส่วนแยกแหลมงอ
ม.7 ต.แหลมงอบ
ความร่วมมือ รว

ใประกอบการออกใ
ม.6 ต.แหลมงอบ 

การป้องกันและบรร

่ ่       เนื่องจากเกิดเหตุลมกรรโชกแรงในวันท่ี 1
อบต.แหลมงอบ ได้รับแจ้งความเสียหายจากชา
ในพื้นที่ว่าได้มีความเสียหายเกิดข้ึนหลายจุด
ดําเนินการบรรเทาเหตุสาธารณภัย โดยตัดต้นไ
บ้านเรือน และท่ีล้มขวางถนน พร้อมเก็บกวาดเบานเรอน และทลมขวางถนน พรอมเกบกวาดเ
ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อให้ความช่วยเหลือโดย
ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัยดังกล่าวทั้ง 2

สังกัดกองช่าง อบต.แหลมงอบ ได้จัดให้มีการ
องสว่างในพื้นท่ีรับผิดชอบของ อบต.แหลมงอบ 
ส้ินกว่า 22 จุด ตามที่ตรวจพบและที่ได้รับคํา
งร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องตามความ

ั ั ฟ ส ่ภ.จงหวดตราด กฟภ.สาขายอย อ.แหลมงอบ 
อบ เพื่อปรับปรุงดูแลระบบสายไฟฟ้าแรงตํ่า 
นที่ให้มีความปลอดภัย รวมถึงเพื่อการอํานวย
ก่เจ้าหน้าท่ีที่ปฏิบัติหน้าท่ีตามจุดตรวจในช่วง
ะในงานพิธีต่าง ๆ ในเดือนธันวาคม 2565

นโครงสร้างพื้นฐานแล้ว กองช่าง อบต.แหลม
ริหาร ผอ กองช่าง พร้อมทีมงาน ยังได้ร่วมลง

ในงานพธตาง ๆ ในเดอนธนวาคม 2565

รหาร ผอ.กองชาง พรอมทมงาน ยงไดรวมลง
วมกับเจ้าหน้าที่จากสํานักงานท่ีดิน จ.ตราด 
บ และผู้ที่เก่ียวข้อง ในพื้นท่ี ม.1 ม.3 ม.4 และ 

บ รวม 4 แห่ง ตามท่ีได้มีการประสานงานขอ
วมทั้งยังได้ลงพื้นที่ สํารวจส่ิงปลูกสร้างเพื่อ
ใ ั ิ่ ้ ่ ี่ใบรับรองสิงปลูกสร้างรวม 2 แห่ง ที ม.1 และ 
อีกด้วย

รเทาเหตุสาธารณภยั

่ ่18 และ 19 ธันวาคม 2565 หน่วยเคล่ือนที่เร็ว 
วบ้าน ส.อบต.แหลมงอบ กํานันและผู้ใหญ่บ้าน 

ดในพื้นที่ ต.แหลมงอบท้ัง 7 หมู่ และได้ออก
ไม้ ก่ิงไม้ ที่ล้มพาดสายไฟแรงตํ่า ล้มทับหลังคา
พื่อเปิดทาง และเจ้าหน้าที่ อบต แหลมงอบ ยัง
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พอเปดทาง และเจาหนาท อบต.แหลมงอบ ยง
การสนับสนุนว่าวัสดุซ่อมแซมให้แก่ครัวเรือนท่ี
2 วัน จํานวนท้ังส้ิน 16 หลังคาเรือน



       อบต.แหลม
ใหญ่ อ.แหลมงอบ
ร่วมระงับเหตุเพลิง
งอบ เมื่อวันที่ 22 

       ต้ังแต่วันที่ 2
อบต.แหลมงอบ ไ
เหตุร่วมกับเจ้าหุ
ในช่วงวันหยุดเฉลิ

งานพัฒนาชุมชนและค

โโครงการถังขยะเ

      วันที่ 23 ธันวาคม 2565 คณะผู้บริหาร พร
ลงพื้นที่ ม 4 และ ม 5 ต แหลมงอบ เพื่อให้กลงพนท ม.4 และ ม.5 ต.แหลมงอบ เพอใหก
ดําเนินการจดัการขยะเปียกในครัวเรือน และไ
อนุเคราะห์เจ้าหน้าท่ีช่วยขุด พร้อมชีแ้จง ใ
บ้านเรือนโดยให้นํามาทิง้ในถังดงักล่าว โดย
ยอ่ยและลดกลิน่ลงไปด้วย เม่ือเต็มถงัแล้วก็สา
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งอบ ได้รับการประสานงานจาก อบต.คลอง
บ เพื่ออนุเคราะห์รถนํ้าดับเพลิงพร้อมเจ้าหน้าที่ 
งใหม้ที่ทุ่งนาหนองเตียน ต.คลองใหญ่ อ.แหลม
และ 27 ธันวาคม 2565 

29 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2566 
ได้ร่วมสนับสนุนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ระวัง

หน้าที่จาก รพ.แหลมงอบ ณ รพ.แหลมงอบ 
้มฉลองวันข้ึนปีใหม่

ความมั่นคงของมนุษย์
ั ี ่ ั      วันที 14 และ 15 ธันวาคม 

2565 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนฯ 
ชํานาญงาน อบต.แหลมงอบ ลงพื้นที่
ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีจากศูนย์คนไร้   
ที่พึ่ง เพื่อเก็บข้อมลเงินสงเคราะห์ทพง เพอเกบขอมูลเงนสงเคราะห
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย

โ ้ปียก ลดโลกร้อน

ร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข อบต.แหลมงอบ 
การสนับสนนถังขยะเปียกแก่ชาวบ้านนําไปการสนบสนุนถงขยะเปยกแกชาวบานนาไป
ได้ทําการขดุหลมุวางถงัขยะเปียกให้บ้านท่ีขอ
ให้ความรู้เก่ียวกับการจัดการขยะเปียกใน
ยอาจใส่นํา้หมักเพ่ือเพ่ิมจุลินทรีย์ช่วยในการ
ามารถนําสว่นท่ียอ่ยแล้วมาใช้เป็นป๋ยไดุ้



การป้องกันการแพร่ระบ

      อบต.แหลมงอบ ร่วมกับ รพ.แหลมงอบ สา
ื้ ี่ ํ ิ ี ่ ั

ั ิ ั ์

ลงพืนทีดําเนินการฉีดพ่นหมอกควันและ ULV 
พื้นที่ ม.5 บ้านแหลมทองหลาง และโรงเรียนแ
23 26 และ 29 ธันวาคม 2565 โดยได้พบปะ
กําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ํายุงลายตามแหล่งน้ํา

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

      ในเดือนธันวาคม 2565 อบต.แหลมงอบ ไ
การมอบหมายพนักงาน อบต แหลมงอบ ตัดก่ิการมอบหมายพนกงาน อบต. แหลมงอบ ตดก
ข้างทางถนนสายทางเข้า รพ.แหลมงอบ และ
อนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง เพื่อความสวย

บาดของโรคไข้เลือดออก

าธารณสุขอําเภอแหลมงอบ และ อสม. ในพื้นที่ 
ื่ ้ ั โ ไ ้ ื ใ

์ ิ ่ ้

เพือป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกใน
แหลมงอบวิทยาคม ม.6 บ้านกลาง ในวันที่ 22 
พูดคุยกับชาวบ้านเพ่ือขอความร่วมมือในการ
ที่ขังในภาชนะต่าง ๆ ตามบ้านเรือน
์ ดูแลสิงแวดล้อม

ได้จัดให้มีการดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยมี
งไม้และตัดหญ้าพร้อมเก็บกวาดบริเวณริมสองงไมและตดหญาพรอมเกบกวาดบรเวณรมสอง
ะตัดแต่งต้นชาดัดบริเวณริมถนนฝ่ังริมทะเลท่ี
ยงาม เรียบร้อย



หมายเลขโทร
ท่ีทําการองค์การบรหิารส่วนตําบลททาการองคการบรหารสวนตาบล
นายกองค์การบรหิารส่วนตําบลแห
รองนายก อบต.แหลมงอบ 1 (รอง
รองนายก อบต.แหลมงอบ 2 (รอง
เลขานายกฯเลขานายกฯ 
ปลัดองค์การบรหิารส่วนตําบลแห
ผู้อํานวยการกองคลัง 
ผู้อํานวยการกองชา่ง 

จดัทําโดย: สํานักปลัดองค์การบรหิารส่วนตําบ
องค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบ 
เลขท่ี 99 หมู่ท่ี 6  ตําบลแหลมงอบ  อําเภ

0-3959-7191 0-395
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องค์การบรหิารส่วนตําบลแหลมงอบ 

รศัพท์ติดต่อ 
ลแหลมงอบ 039-597-191ลแหลมงอบ
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