
จดหมายข่าว 

สวมใส่ผ้าไทย ผ้า
“ผ้าลายขอพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า

       อบต.แหลมงอบ ได้ร่วมและเชิญชว
พระราชทาน “ผ้าลายขอพระเจ้าลูกเธอ ู
ในเดือน มกราคม 2566 นี้ และในโอกา
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ
3 รอบ และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ผ้าไทย

ฉบับ เดือนมกราคม 2566 

ลายพระราชทาน 
สิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา”

นประชาชนท่ัวไป สวมใส่ผ้าไทย ผ้าลาย
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา”    

าสวันสําคัญต่าง ๆ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 
ฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ      



“วันวีรกรรมท
ใ ี ีในยุทธนาวีที
คร้ังท่ี 35 ปร

่       วันที 17 มกราคม 2566 องค์การบริห
ลัยนุชพงศ์ นายก อบต.แหลมงอบ พร้อม
อบต.แหลมงอบ เข้าร่วมพิธิเปิดงาน “วันวีร
ครั้งท่ี 35 ปร จําปี 2566 ณ อนสรณ์สถาครงท 35 ประจาป 2566 ณ อนุสรณสถา
อ.แหลมงอบ จ.ตราด
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ทหารเรือไทย
ี่ ้ ”ทีเกาะช้าง” 

ระจาํปี 2566

หารส่วนตําบลแหลมงอบ นําโดย นายพิภพ 
มคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน     
กรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง” 
านยทธนาวีที่เกา ช้าง ม 1 ต แหลมงอบานยุทธนาวทเกาะชาง ม.1 ต.แหลมงอบ      



งานโครงสร้

       กองช่าง อบต .แหลมงอบ ดําเนินการ
ประจําเดือนมกราคม 2566 ดังนี้

ไฟฟ้าส่องสว่าง ได้มีการดําเนินก       ไฟฟาสองสวาง ไดมการดาเนนก
ทดแทนของเก่าที่ชํารุดในพื้นที่ทั้ง 7 หมู่ ของ ต
จาก ส.อบต.แหลมงอบ ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านใ
ออกตรวจและร่วมดําเนินการย้ายเสาไฟฟ้
ส ั ิ ื่ ีสายหลง ร.ร.แหลมงอบวทยาคม เนองจากมก
เสาไฟฟ้าเดิมอาจกีดขวางทางจราจร

       ประปา ในเดือนมกราคม 2566 นี้ 
ิ ั ั ้ ั ั ิ โ ํ ิบริเวณ ซ.หลังวัด ตามข้อบัญญัติฯ โดยดําเนินก

วางท่อประปา และคาดว่าจะดําเนินการทั้งหมด

ร้างพ้ืนฐาน

รพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใน ต .แหลมงอบ 

การซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง เปล่ียนโคมถนนการซอมแซมไฟฟาสองสวาง เปลยนโคมถนน
ต.แหลมงอบ ตามที่ได้รับคําร้องและที่ได้รับแจ้ง
ในพื้นที่ นอกจากนี้ยังร่วมกับ กฟภ.อ.แหลมงอบ 
ฟ้าและเดินสายใหม่ ที่ ม .1 บริเวณริมถนน   

ป ั ป ไ ่ ใ ่ ํ ใ ้ ี่ ั้การปรบปรุงถนนและไหลทางใหม ทาใหทตง   

ได้มีการดําเนินการขยายเขตประปา ที่ ม.1 
ใ ั้ ี้ ิ ี่การในขันตอนการชีจุดและขุดดินตามแนว ทีจะ

ดแล้วเสร็จช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2566 
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       ถนนสาธารณะ นายธนวัฒน์ เทียน
พื้นที่ควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงานของผ
หลังโรงเรียน ม 1 โดยมีการดําเนินการปรับพื้นหลงโรงเรยน ม.1 โดยมการดาเนนการปรบพน
การก่อสร้างจะดําเนินการแล้วเสร็จท้ังหมดในเด
ถนนสายสระนํ้า ม.6 ที่อยู่ในระหว่างดําเนินก
สํารวจถนนในพื้นที่ ต.แหลมงอบ เพิ่มเติมที่ ม

่ ไปแผนฯ ขยายเขตถนนต่อไป

       นอกเหนือจากโครงการจ้างก่อสร้างถนน
อบต.แหลมงอบ ยังจัดให้มีการบํารงซ่อมแซมอบต.แหลมงอบ ยงจดใหมการบารุงซอมแซม
ที่ชํารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ โดยการอัดยางมะ
ที่ ม.7 ถนนสายอนุสรณ์สถานฯ และสายบ้าน
ปรือ- บ้านแหลมงอบ เพื่อความปลอดภัยขอ
เส้นทางดังกล่าว รวม 4 จด

       ลํารางสาธารณะ ในการดูแล
ลํารางสาธารณะ ในพื้นที่ ต.แหลมงอบ นั้น 
แหลมงอบ ได้จัดให้มีการสํารวจและขดลอกล

เสนทางดงกลาว รวม 4 จุด

แหลมงอบ ไดจดใหมการสารวจและขุดลอกล
สาธารณประโยชน์อย่างสม่ํ า เสมอ  เพื่อไม
ส่ิงกีดขวางการไหลของน้ํา โดยในเดือนนี้ ดําเนิ
สํารวจและขุดลอกลํารางในพื้นที่ ม.1 และ
ต แหลมงอบ โดยคณะผ้บริหาร และทีมงานกอ
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ต.แหลมงอบ โดยคณะผูบรหาร และทมงานกอ
ลงพื้นที่ดูแลและตรวจสอบการดําเนินงานขุ
อย่างต่อเนื่อง

นประชา ผอ.กองช่าง อบต.แหลมงอบ ได้ลง
ผู้รับเหมา ตามโครงการจ้างก่อสร้าง  ถนน ซ.
นถนน และเทคอนกรีตแล้ว 1 ฝ่ัง และคาดว่านถนน และเทคอนกรตแลว 1 ฝง และคาดวา
ดือน มีนาคม 2566 และยังมีการจ้างก่อสร้าง
การในข้ันปรับพื้นถนน นอกจากนี้ ได้มีการ
.5 บ้านแหลมทองหลาง เพื่อพิจารณานําเข้า

น คสล. 
มถนนมถนน     
ะตอย      

นหนอง
องผู้ใช้

รักษา    
อบต.
ลํารางลาราง
ม่ให้มี       
นินการ
ะ ม.2      
องช่างองชาง 
ดลอก



       นอกจากด้านโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ แล้
รองนายกฯ ยังมอบหมายให้ กองช่าง อบต.แห
การตรวจสอบความเสียหายของเสาปนแลการตรวจสอบความเสยหายของเสาปูนแล
อนุสรณ์สถานฯ และดําเนินการซ่อมแซมจนแ
2566 และอื่น ๆ

โครงการ “บ้านสะอาด 
       นอกเหนือจากการปรับปรุงภูมิทัศน์ดูแลสิ
เก็บกวาดท่ีสนามกีฬาอเนกประสงค์ ม.1 ถน
หาดทรายดํา รดน้ําต้นไม้ช่วงแล้งฝนท่ีริมถน
อนสรณ์สถานฯ และสนามหญ้า ศพด บ้านกลาอนุสรณสถานฯ และสนามหญา ศพด.บานกลา
แล้วนั้น อบต.แหลมงอบยังได้จัดกิจกรรม Big 
บ้านสะอาด เมืองตราด สวยสงาด อีกด้วย
กิจกรรมปลูกต้นไม้: วันพุธที่ 11 มกร

โ ้ ิ ้2566 อบต.แหลมงอบ โดยคณะผู้บริหาร ข้ารา
และพนักงาน อบต.แหลมงอบ ร่วมกิจกรรม
ต้นไม้ “ต้นไทรเกาหลี” เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นท่ีสี
และปรับปรุงภูมิทัศน์ ที่อนุสรณ์สถานยุทธนาวีที
้ ิ ้ ั ้ ้ ้ โ ป ํชาง บรเวณดานหลงซุมรานคา โดยปลูกจา

ทั้งหมด 40 ต้น
กิจกรรม Big cleaning day: วันพุธ
มกราคม 2566 อบต.แหลมงอบ โดยพนักงาน
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กิจกรรม Big cleaning day ทําความสะอาดบ
ด้านหน้าที่ทําการ อบต.แหลมงอบ

ล้ว ภายใต้การกํากับดูแลของนายฮารูญ ไพบูลย์ 
หลมงอบ ดูแลบํารุงรักษาสาธารณสถาน เช่น 
ะราวเหล็กกันตกที่ถนนริมฝ่ังทะเลในพ้ืนที่ะราวเหลกกนตกทถนนรมฝงทะเลในพนท   
แล้วเสร็จทั้งหมด 2 จุด เมื่อวันที่ 5 มกราคม 

เมืองตราด สวยสงาด”
ส่ิงแวดล้อมตามปกติ ได้แก่ การตัดหญ้าพร้อม
นนทางเข้า รพ.แหลมงอบ ม.6 ถนนทางเข้า   
นนสายบ้านหนองปรือ-บ้านแหลมงอบ ถนน
ง เก็บกวาดทําความสะอาดสะพานกรมหลวงฯง เกบกวาดทาความสะอาดสะพานกรมหลวงฯ 
cleaning day และปลูกต้นไม้ ตามโครงการ 

ราคม 
าชการ 
มปลูก
สีเขียว
ที่เกาะ
านวน

ธที่ 25 
น ร่วม
บริเวณ



งานสาธ
และส่ิงแ

       วันที่ 13 ม.ค. 2566 อบต.แหลมงอบ น
พร้อมทีมงานกองสาธารณสุขฯ ร่วมกับ รพ.แ

่ร้านค้าในตลาดนัดแหลมงอบ เพื่อพูดคุยและใ
พ่อค้าแม่ค้าท่ีจําหน่ายอาหาร เช่น สวมหมวกค
ถึงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน Covid-19
เจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์ และสวมหน้ากากอน

โ       กองสาธารณสุขฯ อบต.แหลมงอบ โดย น
ผอ.กองสาธารณสุขฯ พร้อมทีมงาน เข้าร่วมป
เพื่อพบปะประชาชนและร่วมพูดคุยทําความเ
จัดการถังขยะเปียกในคร้ังเรือนด้วยตนเอง โ
สนับสนุนถังขยะเปียกแก่ประชาชนทุกหลังค
ถังขยะเปียกดังกล่าวให้ประชาชนท่ีขอความ
นอกเหนือจากนี้จะมีการดําเนินการเพิ่มเติมในห
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ารณสุข
แวดล้อม

นําโดย ร.ต.ท.เอกราช ศรีละออ รองนายกฯ 
แหลมงอบ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการ

่ให้คําแนะนําเก่ียวกับการดูแลสุขอนามัยของ
คลุมผม และผ้ากันเป้ือน เป็นต้น รวมท้ังกําชับ
ที่ยังต้องดําเนินการอยู่ ได้แก่ การล้างมือด้วย
นามัย

ั ิ ิ ั โ ันายณัฐวุฒิ วิรัญโท ปลัด อบต.แหลมงอบ รก.
ประชุมประชาคมหมู่บ้าน ม.2 ม.3 และ ม.4   
เข้าใจเก่ียวกับการจัดทําถังขยะเปียกเพื่อการ
โดยในการเข้าร่วมน้ี อบต.แหลมงอบ ให้การ
าเรือน พร้อมให้ความอนุเคราะห์ขุดหลุมฝัง   

มอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ดําเนินการขุดหลุมให้ 
หมู่อื่น ๆ ใน ต.แหลมงอบ ต่อไป



       ในวันที่ 6 ม.ค. 2566 และ 31 ม.ค. 256
อ.แหลมงอบ และ อสม. ในพื้นที่ ร่วมดําเนินกา
ม 5 แหลมทองหลาง โดยจัดให้มีการฉีดพ่นหมม.5 แหลมทองหลาง โดยจดใหมการฉดพนหม
เจ้าหน้าที่ อบต.แหลมงอบ และให้คําแนะนําแ
ไข้เลือดออกในการกําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ํายุ

งานป้องกนัและบร
       เมื่ อ วันที่  9 ม .ค .  2566 อบต .แหลม
ไ ้ ั ้ ไฟไ ้ ป่ ้ ใ ื้ ี่ไดรบแจงเหตุไฟไหมปาหญา ในพนทของ
ต.แหลมงอบ ซ.เหมินทสูตร และได้ประสา
ทต .แหลมงอบ  และ  อบต .คลองใหญ่  เพื
ความอนุเคราะห์รถน้ําและพนักงาน ร่วมระงั
ไฟไหม้ โดย อบต แหลมงอบ ขอขอบคณมา ณ

       เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2566 อบต.แหลมงอบ 
แจ้งเหตุเรือจมเน่ืองจากลมกรรโชกแรงจากชา
้ ั ื่ ั ี ื่

ไฟไหม โดย อบต.แหลมงอบ ขอขอบคุณมา ณ 

ผู้ประสบภัย เพือขอรับการเยียวยา เนืองจา
เรือประมงท่ีใช้ประกอบอาชีพหลัก โดย นาย
ลัยนุชพงศ์ พร้อมคณะผู้บริหาร และ ผอ.กอ
ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเบ้ืองต้น ก่อนจะประสา

ป ่และรวบรวมเอกสารประกอบการขอความช่วย
ให้ อ.แหลมงอบ และเพื่อรายงานเหตุให้ จ.
ทราบ และพิจารณาให้การช่วยเหลือเยียวยาต่อ

6 อบต.แหลมงอบ รพ.แหลมงอบ สาธารณสุข 
รป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกที่ 
มอกควันและ ULV เพื่อกําจัดยงลายโดยมอกควนและ ULV เพอกาจดยุงลายโดย
แก่ชาวบ้านบริเวณที่มีการแพร่ระบาดของโรค
ยุงลายและการป้องกันตนเองจากการถูกยุงกัด

รรเทาสาธารณภัย
มงอบ    

6ง ม .6       
นงาน  
พื่ อขอ         
ับเหตุ 
ที่นี้

ได้รับ
วบ้าน

็

ทน

กเป็น
ยพิภพ 
องช่าง   
นงาน 

ื

อบต.แหลมงอบ | 7

ยเหลือ
ตราด

อไป



โหมายเลขโทร
ท่ีทําการองค์การบรหิารส่วนตําบ
นายกองค์การบรหิารส่วนตําบลแนายกองคการบรหารสวนตาบลแ
รองนายก อบต.แหลมงอบ 1 (รอ
รองนายก อบต.แหลมงอบ 2 (รอ
เลขานายกฯ 
ปลัดองค์การบรหิารส่วนตําบลแหปลดองคการบรหารสวนตาบลแห
ผู้อํานวยการกองคลัง 
ผู้อํานวยการกองชา่ง 

จัดทําโดย: สํานักปลัดองค์การบริหารส
เลขท่ี 99 หมู่ที่ 6  ตําบลแหลมงอบ  อํา
0-3959-7191
www.laemngob.go.th
องค์การบริหารส่วนตําบลแหลมงอบ
0-3959-7191
tr73801@hotmail.com

ั ์ ิ ่รศัพท์ติดต่อ 
ลแหลมงอบ 

แหลมงอบ
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