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โครงการปลูกป� าภายในตําบล ภายใต้กิจกรรม 
“วันรักต้นไม้ประจาํป� ของชาติ

วนัท่ี 20 ตลุาคม 2564 เวลา 08.30 น. เทศบาลตาํบลหนองตา
คงไดด้าํเนินโครงการปลกูป่าภายในตาํบลหนองตาคง ภายใตกิ้จกรรม 

“วนัรกัตน้ไมป้ระจาํปีของ” โดยไดท้าํการปลกูตน้ไมใ้นวนัท่ี 20 ตลุาคม 
2564 เน่ืองในวนัรกัตน้ไมป้ระจาํปีของชาติ ณ หนา้สาํนกังานเทศบาล

ตาํบลหนองตาคง และศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นแปลง โดยมี นายประพิศ 

ญาณปัญญา นายอาํเภอโป่งนํา้รอ้น พรอ้มดว้ย นายบุญเลีย้ง  นนท

รตัน ์นายกเทศมนตรตีาํบลหนองตาคง พรอ้มดว้ยคณะผูบ้รหิาร สมาชิก

สภา ปลดัอาํเภอ ปลดัเทศบาล ผูใ้หญ่บา้น ขา้ราชการ ลกูจ้าประจาํ   

และพนกังานเทศบาล เขา้รว่มโครงการดงักลา่ว

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนทําแผนพัฒนา
วนัพธุท่ี 20 ตลุาคม 2564 ประชมุคณะกรรมการสนบัสนนุการจดัทาํแผนพฒันาเทศบาลตาํบลหนองตาคง เพ่ือพิจารณา

จดัทาํรา่งแผนดาํเนินงานประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี พนัจ่าตรี ดร.วิสวสั เอิบสภาพ ปลดัเทศบาล เป็นประธาน

การประชมุ ณ หอ้งประชมุเทศบาลตาํบลหนองตาคงคะ่.
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วันจันทรท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 06.00 น. เทศบาลตําบล

หนองตาคง รวมกับอําเภอโปงนํ้ารอน รพ.สต.หนองตาคง ชค.ทพ.นย.4 

พัน ร.ฉก.นย.จันทบุรี, สสอ.โปงนํ้ารัอน สภ.บานแปลง ตั้งดานเพ่ือคัด

ครองการตรวจหาเช้ือโควิด-19 ดวยชุดตรวจ ATK ในแรงงานตางดาว

พรอมท้ังออกบัตรผานการตรวจโควิด-19 ณ จุดตั้งดานตรวจแยกจางวาง 

หมู 2 ต.หนองตาคง อ.โปงนํ้ารอน จังหวัดจันทบุรี ผลการสุมตรวจแรงงาน

ท้ังหมด 473 ราย พบเช้ือ 33 ราย

»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹·íÒá¼¹¾Ñ²¹Ò
วันพุธท่ี 20 ตุลาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลหนองตาคง เพ่ือพิจารณา

จัดทํารางแผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี พันจาตรี ดร.วิสวัส เอิบสภาพ ปลัดเทศบาล เปนประธานการ
ประชุม ณ หองประชุมเทศบาลตําบลหนองตาคง
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ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน คร้ังที ่2/2564
นายบุญเลีย้ง นนทรัตน นายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคง เปนประธานการประชมุคณะกรรมการพัฒนา

ทองถ่ิน เพ่ือพิจารณากําหนดแนวทางพัฒนาทองถ่ินเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน(ป พ.ศ.2566 - 2570) 

รวมกับคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ขาราชการ คณะกรรมการ และผูใหญบาน ณ หองประชุมเทศบาล

ตําบลหนองตาคง ชั้น 3

ดําเนินการซ� อมแซมท� อประปา
วันท่ี 26 ตุลาคม2564  นายบุญเลี้ยง นนทรัตน 

นายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคงมอบหมายเจาหนาท่ี

กองชาง ดําเนินการซอมแซมประปาหมูบานจางวาง 

รวมกับทานผูชวยกิตติชัย สายจันทร 

ฉีดพ�นน้ํายาฆ�าเช้ือ
วันอาทิตยท่ี 24 ตุลาคม 2564 นายบุญเลี้ยง นนทรัตน นายกเทศมนตรีหนองตาคง ไดมอบหมายให

เจาหนาท่ีเทศบาล ลงพ้ืนท่ีพนยาฆาเชื้อ  ณ หมูท่ี 2 บานจางวาง
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µÃÇ¨¤Ñ´¡ÃÍ§àªÔ§ÃØ¡´ŒÇÂªØ´µÃÇ¨â¤ÇÔ´-19 
Antigen Test Kit (ATK) ãËŒ¡Ñº¾‹Í¤ŒÒ 
áÁ‹¤ŒÒ µÅÒ´¨Ò§ÇÒ§ µÅÒ´â¤Œ§¾Ñ²¹Ò µÅÒ´¤ÃÙà¼×Í¡ µÅÒ´
à¾ÔèÁ·ÃÑ¾Â�

วนัท่ี 28 ตลุาคม 2564 เวลา 09.00 น. 

นายกเทศมนตรีตาํบลหนองตาคง พรอ้มดว้ยสมาชิกสภาเทศบาล ลง

พืน้ท่ีอาํนวยความสะดวกแก่กลุม่พ่อคา้ แม่คา้ ตลาดจางวาง ตลาด

โคง้พฒันา ตลาดครูเผือก ตลาดเพิ่มทรพัย ์ไดท้าํการตรวจคดักรอง

เชิงรุก โดยมีเจา้หนา้ท่ีสาธารณสขุจากโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพ

ตาํบลหนองตาคง ทาํการตรวจคดักรองเชิงรุก ดว้ยชดุตรวจโควิด 

Antigen Test Kit (ATK) ใหก้บัพ่อคา้แม่คา้ และเจา้หนา้ท่ี
เทศบาลไดท้าํการออกบตัรผ่านตรวจโควิด-19 ใหแ้ก่พ่อคา้แมค่า้ มี

ผลตรวจเป็นลบ ทัง้นีเ้พ่ือความปลอดภยัของผูค้า้ และผูท่ี้มาจบัจ่าย

ใชส้อยภายในตลาด และเพ่ือสรา้งความเช่ือมั่นใหก้บัพ่อแม่พ่ีนอ้ง

ประชาชนทกุทา่น

Å§¾×é¹·ÕèÁÍº¶Ø§ÂÑ§ªÕ¾á¡‹¼ÙŒ¾Ô¡ÒÃ
·Ò§¡ÒÃàËç¹
วนัท่ี 29 ตลุาคม 2564

นายบญุเลีย้ง นนทรตัน ์นายกเทศมนตรีตาํบล

หนองตาคง ไดม้อบหมายให ้นายสทุนิ ยนัตโกเศศ

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 และเจา้หนา้ท่ีพฒันา

ชมุชน มอบถงุยงัชีพเยียวยาคนพิการทางการเหน็ท่ี

ไดร้บัผลกระทบจากโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019

(โควิด-19) จาํนวน 2 ราย (ตามบญัชีรายช่ือ)

´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ«‹ÍÁá«Á¶¹¹ÅÙ¡ÃÑ§
วันท่ี 27 ตุลาคม 2564 นายบุญเลี้ยง นนทรัตน นายกเทศมนตรี

ตําบลหนองตาคง มอบหมายใหเจาหนาท่ีกองชาง ซอมแซมถนน ภายใน

ตําบลหนองตาคง เปนการเรงดวน เนื่องจากถูกน้ํา กัดเซาะภายหลังฝนตก

หนักชวงท่ีผานมา
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https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%99?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVghWRqPLmYF8Ngh7ZiJkDIkZwLX2xvy8vvLn7ogaJ1ajytKIk3plPWJH_65cD7puWyXsXaOU-LAjt5g2lDw0TNGRtfUlcQUi5qAV8Etl127u1xX6pjDZf6KKbi7f_sPU8wRJXDxWtdpy6EWQGy0h6mqkLdXjc0o4eu6UV7FtyR11ccO1nSPnCbKZE3LeB1YOk&__tn__=*NK-R
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ลงพื้นที่พบประประชาชนวางแผนแกไขปญหาระบบประปา 
วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 นายบุญเลีย้ง นนทรัตน ์นายกเทศมนตรีตาํบลหนองตาคง พรอ้มคณะ

ผูบ้รหิารแลสมาชกิสภา ลงพืน้ท่ี วางแผนแกปั้ญหาระบบ ประปาบา้นคลองคต(สขุพิมาย) ซ่อมถนนชาํรุด และ

ตดิตามการตดิตัง้ไฟสนามโรงเรียนบา้นคลองคต

ชวยเหลือผูประสบอุบัติเหตุตกตน
ลําไย

วันท่ี 29 ตุลาคม 2564 เจ้าหน้าท่ี

ปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย พรอ้มดว้ย

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ร่วมกับหน่วยกู้ภัย

ส ว่ า ง กตัญ �ู  เ ข้าช่ วย เ ห ลื อผู้ป ระ ส บ

อบุตัเิหตตุกตน้ลาํไยจาํนวน 1 ราย เบือ้งตน้ 

ก่อนนําตัวส่ ง โ รง พยาบาล ฯ  ณ หมู่  9         

บา้นแสมด

จายนํ้าอุปโภค-บริโภค

วนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2564

นายสมศกัดิ ์ไสตะภาพ รอง

นายกเทศมนตรีตาํบลหนองตาคง 

พรอ้มดว้ยเจา้หนา้ท่ีงานปอ้งกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั ดาํเนินการจา่ย

นํา้อปุโภค-บรโิภค ใหก้บัประชาชนท่ี

ไดร้บัเดือดรอ้น มู่ 7 บา้นคลองคต

ซอยสขุพมิาย)
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ดําเนินการตรวจ ATK กลุมพอคา -แมคา
วนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2564  เทศบาลตาํบลหนองตาคง รว่มกบัโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตาํบลหนองตา

คง ดาํเนินการตรวจหาเชือ้โควิด-19 แบบ Antigen Test Kits(ATK) ใหก้บัผูป้ระกอบการคา้ในตลาดจางวาง ตลาด

โคง้พฒันา ตลาดเพิ่มทรพัย ์ตลาดครูเผือก พรอ้มออกบตัรใหส้าํหรบัพอ่คา้แมค่า้ท่ีผา่นการตรวจ COVID-19 

ผลตรวจเป็นลบ เพ่ือปอ้งกนัและระงบัยบัยัง้การแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19

ประชุมเรื่องกําหนดแนวทางปฏิบัติเรงการการฉีด
วัคซีนปองกันโควิด-19 ใหกับประชาชนในพื้นที่ตําบล
หนองตาคง 

วนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2564   นายบญุเลีย้ง นนทรตัน ์

นายกเทศมนตรีตาํบลหนองตาคง พรอ้มดว้ยคณะผูบ้รหิาร สมาชิกสภา

ฯ ปลดัเทศบาลรว่มประชมุกบั กาํนนัผูใ้หญ่บา้น เพ่ือกาํหนดแนวทาง

ปฏิบตัเิรง่การฉีดวคัซีนปอ้งกนัโควิด-19 ใหก้บัประชาชนในพืน้ท่ีตาํบล

หนองตาคง ณ หอ้งประชมุเทศบาลตาํบลหนองตาคง

¨´ËÁÒÂ¢‹ÒÇ à·ÈºÒÅµíÒºÅË¹Í§µÒ¤§

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ซอย 4
หมูที่ 7 บานคลองคต
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเขาเมรุ หมูที่ 1 บานโพธิ์
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมูที่ 10 บานซับมงคล
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ฉีดพนนํ้ายาฆาเช้ือ
วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2564  นายบญุเลีย้ง นนทรตัน ์นายกเทศมนตรีตาํบลหนองตาคง มอบหมายใหเ้จา้หนา้ท่ี

สาธารณสขุ ลงพืน้ท่ีดาํเนินการฉีดพน่นํา้ยาฆา่เชือ้โรค ณ หมูท่ี่ 7 บา้นคลองคต เพ่ือปอ้งกนั ระงบัและยบัยัง้การ

แพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโควิด – 19

การประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองตาคง 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจําป 
2564

วนัท่ี 2 ธนัวาคม 2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลตาํบลหนอง

ตาคงจดัประชมุสภาเทศบาลตาํบลหนองตาคง สมยัสามญั สมยั

ท่ี 4 ประจาํปี 2564 ณ หอ้งประชมุสภาเทศบาลตาํบลหนองตา

คง จนัทบรุี โดยมีนายเหยียน นนทรตัน ์ประธานสภาเทศบาล

เปิดการประชมุ นางภาวนา สายทองเป็นเลขานกุาร และมีคณะ

ผูบ้รหิาร นาํโดยนายบญุเลีย้ง นนทรตัน ์นายกเทศมนตรีตาํบล

หนองตาคง คณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภาเทศบาล ปลดัเทศบาล 

หวัหนา้สว่นราชการ และเขา้รว่มประชมุโดยพรอ้มเพรียง

¨´ËÁÒÂ¢‹ÒÇ à·ÈºÒÅµíÒºÅË¹Í§µÒ¤§
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ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคมหน้า
พระบรมฉายาลักษณ์ฯ เนื�องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 
และพิธีตักบาตรถวายพระราชกุศล ประจาํป�  2564

วนัท่ี 5 ธนัวาคม 2564 เวลา 07.30 น.นายบญุเลีย้ง นนทรตัน ์

นายกเทศมนตรีตาํบลหนองตาคง มอบหมายให ้นายปรชัญา พรหมฉิน รอง

นายกเทศมนตรีฯ นาํพนกังานเทศบาลตาํบลหนองตาคง รว่มพิธีวางพานพุ่ม

ดอกไมแ้ละพิธีถวายบงัคมหนา้พระบรมฉายาลกัษณฯ์ เน่ืองในวนัคลา้ยวนัพระ

ราชสมภพของพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภมิูพลอดลุยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร วนัชาติ และวนัพ่อแห่งชาติ และพิธีตกับาตรถวาย      

พระราชกศุล ประจาํปี 2564 โดยมี นายประพิศ ญาณปัญญา นายอาํเภอ        

โป่งนํา้รอ้น เป็นประธานในพิธี ณ หอประชมุอาํเภอโป่งนํา้รอ้น(หลงัใหม)่

¨´ËÁÒÂ¢‹ÒÇ à·ÈºÒÅµíÒºÅË¹Í§µÒ¤§

กิจกรรมจติอาสาบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองส่งน�า
เนื�องในวันพ่อแห่งชาติ

วนัท่ี 5 ธนัวาคม 2564 เวลา 10.30 น.นายบญุเลีย้ง นนทรตัน ์นายกเทศมนตรตีาํบลหนองตาคง พรอ้มดว้ย

คณะผูบ้รหิาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจา้หนา้ท่ีเทศบาลรว่มกิจกรรมจิตอาสาบาํเพ็ญประโยชน ์ ปรบัภมูิทศันบ์รเิวณคลองสง่

นํา้ บา้นคลองคต หมูท่ี่ 7 โดยมีหนว่ยงานราชการ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เขา้รว่มกิจกรรมดงักลา่ว ภายในกิจกรรม

ดงักลา่วมีการเก็บขยะ  และทาํความสะอาดในพืน้ท่ีบรเิวณคลองสง่นํา้
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ฉีดพ่นน�ายาฆ่าเชื�อ
วนัท่ี วนัท่ี 7 ธนัวาคม 2564   นายบญุเลีย้ง นนทรตัน ์นายกเทศมนตรีตาํบลหนองตาคง มอบหมายให้

เจา้หนา้ท่ีสาธารณสขุ ลงพืน้ท่ีดาํเนินการฉีดพน่นํา้ยาฆา่เชือ้โรค ณ หมูท่ี่ 9 บา้นแสมด เพ่ือปอ้งกนั ระงบัและยบัยัง้

การแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโควิด – 19

¨´ËÁÒÂ¢‹ÒÇ à·ÈºÒÅµíÒºÅË¹Í§µÒ¤§

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน
นายบญุเลีย้ง นนทรตัน ์นายกเทศมนตรีตาํบลหนองตาคง ประชมุคณะกรรมการการชว่ยเหลือ

ประชาชนของเทศบาลตาํบลหนองตาคง เพ่ือพิจารณาใหค้วามชว่ยเหลือประชาชนท่ีประสบความเดือดรอ้นใน

ตาํบล ณ สาํนกังานเทศบาลตาํบลหนองตาคง ชัน้ 3

ฉีดล้างทําความสะอาดถนน
นายบญุเลีย้ง นนทรตัน ์นายกเทศมนตรีตาํบล

หนองตาคง มอบหมายให้ จ.อ.ศักรินทร์ กันสําอาง 

นกัป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั และเจา้หนา้ท่ีงาน

ปอ้งกนัฯ ฉีดลา้งถนนและทอ่ระบายนํา้ ภายในหมูบ่า้นแสมด
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ซ่อมแซมระบบเสียงตามสายและซ่อมแซมไฟฟ�า
ส่องสว่างที�ชํารุดภายในหมู่บ้าน

วนัท่ี 22 ธนัวาคม  2564 นายบญุเลีย้ง  นนทรตัน ์

นายกเทศมนตรีตาํบลหนองตาคง ไดม้อบหมายใหเ้จา้หนา้ท่ีกองชา่ง

เทศบาลตาํบลหนองตาคงลงพืน้ท่ี หมูท่ี่ 1 บา้นโพธ์ิ เพ่ือดาํเนินการปรบัปรุง

ซอ่มแซมระบบเสียงตามสายภายในหมูบ่า้น ใหส้ามารถใชง้านไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพและประชาชนในพืน้ท่ีไดร้บัทราบขอ้มลูขา่วสารท่ีเป็นประโยชน์

อยา่งทั่วถึง และดาํเนินการซอ่มแซมไฟฟ้าสอ่งสวา่งท่ีชาํรุดเพ่ือใหก้ลบัมาใช้

งานไดต้ามปกติ

¨´ËÁÒÂ¢‹ÒÇ à·ÈºÒÅµíÒºÅË¹Í§µÒ¤§

เทศบาลตําบลหนองตาคง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหนองตาคง 
ดําเนินการตรวจหาเชื�อโควิค-19 ด้วยชุดตรวจ AtigenTestKit(ATK) ให้กับพ่อค้าแม่ค้าใน
ตลาดจางวาง ตลาดโค้งพัฒนา ตลาดเพิ�มทรพัย์ ตลาดเสี�ยดิว และตลาดครูเผือก

เทศบาลตาํบลหนองตาคง รว่มกบัโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตาํบลหนองตาคง ดาํเนินการตรวจหาเชือ้โค

วิด-19 ใหก้ลุม่พอ่คา้แมค่า้ ตลาดจางวาง ตลาดโคง้พฒันา ตลาดเพิ่มทรพัย ์ตลาดเส่ียดวิ ตลาดครูเผือก พรอ้ม

ออกบตัรใหส้าํหรบัผูผ้า่นการตรวจโควิด-19 ณ สาํนกังานเทศบาลตาํบลหนองตาคง ผลการตรวจเชือ้ทัง้หมด 

294 ราย ไมพ่บเชือ้ทัง้หมด
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ประชุมโครงการป� องกันปละลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลป� ใหม่ พ.ศ.2564

วนัท่ี 24 ธนัวาคม 2564 เวลา 9.00 น. นายบญุเลีย้ง นนทรตัน์

นายกเทศมนตรีตาํบลหนองตาคง ไดเ้ป็นประธานในการประชมุโครงการ

ปอ้งกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนนชว่งเทศกาลปีใหม ่พ.ศ. 2564 ในโอกาสนี ้

นายสมศกัดิ ์ไสตะภาพ นายปรชัญา พรหมฉิน รองนายกเทศมนตรีตาํบล

หนองตาคง พรอ้มดว้ยหวัหนา้สว่นราชการตา่งๆ ไดเ้ขา้รว่มประชมุในครัง้นี ้

อาทิเชน่ สถานีตาํรวจภธูรบา้นแปลง ชป.นย.12 กองรอ้ยทหารพรานคลองตา

ดาํ หมวดการทางหนองตาคง รพ.สต.หนองตาคง รพ.สต.บา้นซบัตาเมา รพ.

สต.บา้นคลองบอน ประธานสตรี ประธาน อปพร. สวา่งกตญั�จูดุเทพนิมิต 

ทต.คลองใหญ่ กาํนนัตาํบลหนองตาคง และผูใ้หญ่บา้นตาํบลหนองตาคง    

ทกุหมูบ่า้น เพ่ือเป็นการเตรียมความพรอ้มอีกทัง้เพ่ือกาํหนดมาตรการปอ้งกนั

และลดอบุตัเิหตทุางถนนชว่งเทศกาลปีใหม ่
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โครงการป� องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลป� ใหม่ พ.ศ.2564
วนัท่ี 24 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายบุญเลีย้ง นนทรตัน ์นายกเทศมนตรีเทศบาลหนองตาคง พรอ้มคณะ

ผูบ้รหิารและสมาชิกสภา ไดเ้ขา้รว่มพิธีเปิดโครงการปอ้งกนัและลดอบุตัิเหตทุางถนนช่วงเทศกาลปีใหม ่พ.ศ.2565 ณ จุดตรวจสามแยก

จางวาง โดยมีนายมงคล เลิศพรทิพย ์ปลดัอาวโุส อาํเภอโป่งนํา้รอ้น ใหเ้กียรติเป็นประธานเปิดโครงการฯ ในครัง้นี ้ไดร้บัความรว่มมือ

จากหนว่ยงานราชการและเจา้หนา้ท่ีจากหนว่ยงานทกุภาคสว่น อาทิเช่น หนว่ยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ชุดควบคมุทหารพราน 

ท่ี 4 (ชค 4) ชดุปฏิบตัิการนาวิกโยธิน ท่ี 12 (ชค.12) สถานีตาํรวจภธูรบา้นแปลง แขวงการทาง รพ.สต.หนองตาคง รพ.สต.ซบัตาเมา รพ.

สต.คลองบอน ชมรมกาํนนั-ผูใ้หญ่บา้นทกุหมู ่ชดุรกัษาความปลอดภยัหมูบ่า้น (ชรบ.) กลุม่สตรี อาสาสมคัรสาธารณสขุประจาํหมู่บา้น 

(อสม.) อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อาสากูภ้ยัสว่างกตญั�จูุดเทพนิมิต โครงการฯมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือป้องกนัและลด

ความสญูเสยีท่ีเกิดจากอบุตัิเหตทุางถนนใหแ้ก่ประชาชนท่ีเดินทางกลบัภมูิลาํเนาในเขตพืน้ท่ีตาํบลหนองตาคง และใกลเ้คียง
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมภายในหมู่บ้าน สายลงคลองประปา หมู่ที� 1
บ้านโพธิ� อ.โป� งน�าร้อน จ.จนัทบุรี
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมภายในหมู่บ้าน สายคลองคต ซอย 8 หมู่ที� 7 
บ้านคลองคต อ.โป� งน�าร้อน จ.จนัทบุรี
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ร่วมตั�งจุดตรวจคัดกรองการตรวจหาเชื�อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ (ATK)        
กลุ่มแรงงานต่างด้าว

วนัพฤหสับดีท่ี 30 ธนัวาคม 2564 เวลา 06.00 น. ณ สามแยกจางวาง   นายบญุเลีย้ง นนทรตัน ์นายกเทศมนตรตีาํบล

หนองตาคง สมาชิกสภา และเจา้หนา้ท่ีเทศบาลฯ รว่มกบั รพ.สต.หนองตาคง ชดุสมัพนัธม์วลชน 1302 สภ.บา้นแปลง สมาคม

การคา้ฯ ผูใ้หญ่บา้น รว่มตัง้จดุเพ่ือคดักรองการตรวจหาเชือ้โควิด-19 ดว้ยชดุตรวจ ATK ในแรงงานตา่งดา้วพรอ้มทัง้ออกบตัร
ผา่นการตรวจโควิด-19 พรอ้มอาํนวยความสะดวกให ้ณ จดุตัง้ดา่นตรวจแยกจางวาง หมู ่2 ต.หนองตาคง อ.โป่งนํา้รอ้น จงัหวดั

จนัทบรุ ีผลการสุม่ตรวจแรงงานทัง้หมด 183 ราย ผลปรากฏวา่ ไมพ่บเชือ้ทัง้หมด
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ให้การช่วยเหลือเกษตรกร
วนัท่ี 6 มกราคม 2565 นายบญุเลีย้ง นนทรตัน์

นายกเทศมนตรีตาํบลหนองตาคง พรอ้มดว้ยคณะ

ผูบ้รหิารลงพืน้ท่ีใหค้วามชว่ยเหลือครอบครวันายธนเดช ภู

อวด เกษตรกรเลีย้งโค หมู ่3 บา้นนาสนาดก์ เน่ืองจากโคท่ี

ตนเลีย้งไดป่้วยและเสียชีวิตดว้ยโรคลมัปี สกิน (LSD) 
ตามมตคิณะกรรมการการชว่ยเหลือประชาชนของ

เทศบาลตาํบลหนองตาคง เป็นจาํนวนเงิน 13,000 บาท 

(หนึ่งหม่ืนสามพนับาทถว้น)

ซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณซอยลุงเพ็ชร
นายบญุเลีย้ง นนทรตัน ์นายกเทศมนตรีตาํบลหนอง

ตาคง ไดร้บัทราบขอ้รอ้งเรียนของประชาชน หมูท่ี่ 2 ถึง

ปัญหาความเดือดรอ้นในการเดนิทางสญัจร จงึได้

มอบหมายใหเ้จา้หนา้ท่ีกองชา่ง ดาํเนินการซอ่มแซมถนน

ซอยลงุเพ็ชร หมู ่2 จางวาง เพ่ือเป็นการบรรเทาความ

เดือดรอ้นใหแ้ก่ประชาชนในพืน้ท่ี
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ระงบัเหตุอัคคีภัย
วนัองัคาร ท่ี 18 มกราคม 2565 เวลา 11.00 น. 

นายบญุเลีย้ง นนทรตัน ์นายกเทศมนตรตีาํบลหนองตาคง มอบหมายใหเ้จา้หนา้ท่ีงานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยันาํ

รถดบัเพลงิออกระงบัเหตอุคัคีภยับรเิวณหมูท่ี่ 1 ซอย 1 บา้นโพธ์ิ
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สนับสนุนชุดตรวจAntigen Tesk kit (ATK) แกโรงเรียนในเขตพื้นที่ตําบลหนองตาคง      
วนัท่ี 18-19 มกราคม 2565  นายบญุเลีย้ง นนทรตัน ์นายกเทศมนตรีตาํบลหนองตาคง มอบหมายใหร้อง

นายกเทศมนตรี เลขานกุารนายกเทศมนตรี เจา้หนา้ท่ีเทศบาล มอบชดุตรวจ Antigen Tesk kit (ATK)และ

ชดุ PPE ใหแ้ก่โรงเรียนในเขตพืน้ท่ีในตาํบลหนองตาคง ไดแ้ก่ โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร จาํนวน 550 ชดุ,
โรงเรียนบา้นคลองคต จาํนวน 200 ชดุ, โรงเรียนบา้นโพธ์ิ จาํนวน 139 ชดุ, โรงเรียนบา้นคลองบอน จาํนวน 100 ชดุ,
โรงเรียนบา้นแปลง จาํนวน 100 ชดุ, โรงเรียนราษฎรพ์ฒันาสามคัคี จาํนวน 318 ชดุ โดยมีคณุครูแตล่ะโรงเรียนเป็น
ตวัแทนรบัมอบ เพ่ือใชใ้นการตรวจคดักรองเชิงรุกในโรงเรียน เพ่ือปอ้งกนัควบคมุไมใ่หมี้การแพรร่ะบาดของโรคตดิ

เชือ้ไวรสัโคโรนา 2019
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ร่วมประชุมแก้ป� ญหาแรงงาน
วนัท่ี  20 มกราคม 2565   นายบญุเลีย้ง นนทรตัน ์นายกเทศมนตรีตาํบลหนองตาคง รว่มประชมุสรุป

อปุสรรคปัญหาตา่งๆท่ีเกิดขึน้ในการปฏิบตังิานตามแนวทางการนาํแรงงานกมัพชูาเขา้มาทาํงานในจงัหวดั

จนัทบรุีตามมาตรา 64 แหง่ พรก.การบรหิารจดัการการทาํงานของคนตา่งดา้ว พ.ศ.2560 โดยมี นายประพศิ 

ญาณปัญญานายอาํเภอโป่งนํา้รอ้นเป็นประธาน พรอ้มผูเ้ขา้รว่มประชมุจากหนว่ยงานสาธารณสขุ สมาคม

การคา้และการทอ่งเท่ียวชายแดนไทยกมัพชูา หนว่ยงานความมั่นคง ณ จดุผา่นแดนถาวรบา้นแหลม ต.เทพนิมิต 

จ.จนัทบรุี ตัง้แต ่8 ธนัวาคม 2564 - 19 มกราคม 2565 เพ่ือแกไ้ขขอ้บกพรอ่งท่ีเกิดขึน้ในแตล่ะหนว่ยงานท่ี

เก่ียวขอ้งทัง้ระบบ รวมทัง้จะเดนิหนา้ขออนญุาตใหแ้รงงานสามารถเขา้มาและทาํงานอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือ

แกปั้ญหาความขาดแคลนแรงงานใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะกิจการและความตอ้งการของนายจา้ง/สถาน

ประกอบการในพืน้ท่ีจงัหวดัจนัทบรุีตอ่ไป
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รวมลงพื้นที่ตรวจสอบขอเท็จจริง(เพิ่มเติม) กรณี นางเกษม สมบุญ รองขอความ
ชวยเหลือในการซอมแซมที่อยูอาศัย

วนัท่ี 25 มกราคม 2565 เวลา13.30น.นายบญุเลีย้ง  นนทรตัน ์นายกเทศมนตรตีาํบลหนองตาคง 

ไดม้อบหมายเจา้หนา้ท่ีเทศบาล รว่มกบัพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนษุยจ์งัหวดัจนัทบรุ ีศนูยด์าํรง

ธรรมอาํเภอโป่งนํา้รอ้น ผูใ้หญ่บา้น ม.10 ต.หนองตาคง เจา้หนา้ท่ี รพ.สต.บา้นซบัตาเมา ลงพืน้ท่ี

ตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ(เพิ่มเติม) กรณี นางเกษม สมบญุ รอ้งขอความช่วยเหลือในการซอ่มแซมท่ีอยู่อาศยั
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ระงบัเหตุเพลิงไหม้ บ้านพักคนงานล้งอาหวัง หมู่ที� 7 บ้านคลองคต
วนัท่ี 26 มกราคม 2665 เวลา 14.44 น. เจา้หนา้ท่ีงานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั ไดร้บัแจง้เกิดเหตเุพลงิไหม ้

ณ บา้นพกัคนงานลง้อาหวงั หมูท่ี่ 7 บา้นคลองคต โดยนายบญุเลีย้ง นนทรตัน ์นายกเทศมนตรตีาํบลหนองตาคง ไดส้ั่งการให้

เจา้หนา้ท่ีงานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยันาํรถดบัเพลงิลงพืน้ท่ีเขา้ควบคมุระงบัเหตเุพลงิไหมด้งักลา่วทนัที
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พนหมอกควันกําจัดยุงลาย
นายบญุเลีย้ง นนทรตัน ์นายกเทศมนตรตีาํบลหนองตาคง ไดม้อบหมายใหเ้จา้หนา้ท่ีงานสาธารสขุและสิง่แวดลอ้ม ดาํเนินการ

พน่หมอกควนักาํจดัยงุลายในพืน้ท่ีโรงเรยีนหนองตาคงพิทยาคาร เพ่ือปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของโรคไขเ้ลอืดออก
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ซ่อมไฟฟ�าส่องสว่าง
วนัท่ี 4 กมุภาพนัธ ์2565 นายบญุเลีย้ง  นนทรตัน ์นายกเทศมนตรีตาํบลหนองตาคง ไดม้อบหมายให้

เจา้หนา้ท่ีกองช่าง ดาํเนินการซอ่มไฟฟ้าสอ่งสวา่งท่ีชาํรุด หมูท่ี่ 5 บา้นซบัตาเมา
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รวมประชุมประจําเดือนหมูบาน
วนัท่ี 6 กมุภาพนัธ ์2565 นายบญุเลีย้ง นนทรตัน ์นายกเทศมนตรตีาํบลหนองตาคง พรอ้มคณะผูบ้รหิารและสมาชิกสภา

เทศบาล ลงพืน้ท่ีหมูท่ี่ 3 บา้นนาสนาดก์ และหมูท่ี่ 9 บา้นแสมด รว่มการประชมุประจาํเดือนของหมูบ่า้น เพ่ือแจง้ผลการ

ดาํเนินงาน แนวการพฒันา และการแกไ้ขปัญหาตา่งๆ ของเทศบาลตาํบลหนองตาคง

จายนํ้าอุปโภค-บริโภคแกประชาชนที่
ไดรับความเดือดรอน

วนัท่ี 8 กมุภาพนัธ ์2565 นายบญุเลีย้ง  นนทรตัน ์

นายกเทศมนตรตีาํบลหนองตาคง ไดม้อบหมายให้

เจา้หนา้ท่ีงานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั  ดาํเนินการ

จ่ายนํา้อปุโภค-บรโิภค ซอยวดักิโล 8 หมูท่ี่ 7 บา้นคลองคต
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199 หมู่ 2 ตําบลหนองตาคง อําเภอโป� งน�าร้อน จงัหวัดจนัทบุรี 22140    039-480454,089-8346482

 : www.nongtakong.go.th        : nongtakong10@gmail.com

ออกตรวจเหตุรําคาญและนําหนังสือแจงแนะนํา
และอธิบายขอกฎหมายเกี่ยวกับเหตุรําคาญ

วนัท่ี 8 กมุภาพนัธ ์ 2565   นายบญุเลีย้ง  นนทรตัน ์ 

นายกเทศมนตรีตาํบลหนองตาคง  มอบหมายใหน้ิตกิร 

สง่หนงัสือและอธิบายขอ้กฎหมายเก่ียวกบัเหตรุาํคาญ แก่

ผูป้ระกอบการลง้ลาํไย ในหมูท่ี่ 3 บา้นนาสนาดก์

¨´ËÁÒÂ¢‹ÒÇ à·ÈºÒÅµíÒºÅË¹Í§µÒ¤§
ฉºÑº·Õè 1 »ÃÐ¨Óà´ืÍ¹ µØÅÒ¤Á 2564 – ÁÕ¹Ò¤Á 2565

เกิดเหตุเพลิงไหม
วนัท่ี 9 กมุภาพนัธ ์65 เวลา13.30น.   จ่าเอกศกัรนิทร ์กนัสาํอาง หวัหนา้งานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยัเทศบาล

ตาํบลหนองตาคงพรอ้มเจา้หนา้ท่ีงานปอ้งกนัฯ ไดร้บัแจง้เหตอุคัคีภยั เพลงิไหมบ้า้น นายใหญ่ สวา่งไพร บา้นเลขท่ี 59/8 ม.7 

บา้นคลองคต ซอย 4 (คลองดา่น) สามารถควบคมุเพลงิไวไ้ด้

ชวยเหลือผูประสบอัคคีภัยจากไฟไหม
วนัพฤหสับดีท่ี 10 กมุภาพนัธ ์พ.ศ.2565 

เวลา 12.00 น. นายบบญุเลีย้ง นนทรตัน ์นายกเทศมนตรตีาํบลหนองตาคง พรอ้มคณะผูบ้รหิาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลดัเทศบาล 

หวัหนา้สาํนกัปลดัเทศบาล เจา้หนา้ท่ีเทศบาล รว่มกบัอาํเภอโป่งนํา้รอ้น เหลา่กาชาดจงัหวดัจนัทบรุ ีมอบเงินและสิง่ของช่วยเหลอืผู้

ประสบอคัคีภยัจากไฟไหมบ้า้นนายใหญ่ สวา่งภยั บา้นเลขที 59/8 ม.7 บา้นคลองคต ต.หนองตาคง อ.โป่งนํา้รอ้น จ.จนัทบรุ ีเกิดเหตุ

เมื่อวนัท่ี 9 กมุภาพนัธ ์2565
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