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    วนัท่ี 2 กนัยายน 2565 นายบุญเล้ียง นนทรัตน์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองตาคง 
น าทีมคณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจา้ง
เทศบาลต าบลหนองตาคง และนักเรียนนายร้อยต ารวจฝึกรับใช้ประชาชนใน
ชนบท ร่วมกิจกรรมเก็บขยะและปรับปรุงภูมิทศัน์ หนา้ส านกังานเทศบาลต าบล
หนองตาคง โดยการเก็บขยะ และได้ท าความสะอาดอาคารอเนกประสงค์ เพ่ือ
เตรียมพ้ืนท่ีดงักล่าวใหพ้ร้อมใชง้านในการจดักิจกรรมต่างๆ

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทุกวันศุกร ์

โครงการก่อสร้างหลังคาสนามกีฬาประจ าหมู่บ้านคลองบอน

   นายบุญเล้ียง นนทรัตน์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองตาคงพร้อมคณะผูบ้ริหารลงพ้ืนท่ีติดตาม
การก่อสร้างอาคารอเนกประสงค(์โดม) บา้นคลองบอน หมู่ 4 ต าบลหนองตาคงอ าเภอโป่งน ้ า
ร้อน จงัหวดัจนัทบุรี และนอกจากน้ีเตรียมความพร้อมวางแผนการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตโดย
ไดรั้บอนุมติังบประมาณจากองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี ท่ีผา่นมา 
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ร่วมประชุมประจ าเดือนหมู่บ้านจางวาง

    วนัท่ี 4 กันยายน 2565 นายบุญเล้ียง นนทรัตน์นายกเทศมนตรี
ต าบลหนองตาคงพร้อมคณะผูบ้ริหาร และ ผูใ้หญ่ชยัณรงค์ วอ่งไว 
ผูใ้หญ่บา้นจางวาง ร่วมประชุมประจ าเดือนร่วมกบัพ่ีนอ้งชาวบา้น
จางวาง ช้ีแจงแนวทางการด าเนินงานแจง้ผลการ อนุมติัโครงการใน
ส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่นโครงการคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทาง จางวาง - 
บา้นโพธ์ิ ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร(งบฯ6ลา้นบาท) การแกปั้ญหาชา้ง
ป่า เร่ิมเขา้มาในพ้ืนท่ี และแผนการด าเนินงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 
ประปา การผลกัดนัโครงการถนนเสน้สายเกษตรไท(ไร่ตาโบง)

โครงการซ่อมแซมบ้านกาชาด 
    นายบุญเล้ียง นนทรัตน์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองตาคง พร้อมคณะผูบ้ริหาร ประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาล 
ลงพ้ืนท่ี บา้นนายปน โคตรนาม หมู่ท่ี 6 บา้นแปลง ติดตามความคืบหนา้การด าเนินงาน โครงการซ่อมแซมบา้นกาชาด 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 โดยไดรั้บความร่วมมือของหมู่บา้นและเจา้หนา้ท่ีกองช่างเทศบาลต าบลหนองตาคง
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   วนัอังคาร ท่ี 6 กันยายน พ.ศ.2565  นายบุญเล้ียง นนทรัตน์ 
นายกเทศมนตรีต าบลหนองตาคง มอบหมายให้ช่างไฟฟ้า ลง
พ้ืนท่ีซ่อมแซมเสียงไร้สายในพ้ืนท่ีของหมู่ท่ี 9 บา้นแสมด เพื่อให้
ใชง้านไดต้ามปกติ โดยมีนางวชัรี แยกวงษ ์สมาชิกสภาเทศบาล 
เขต 1 คอยอ านวยความสะดวกใหเ้จา้หนา้ท่ีในคร้ังน้ี

ลงพื้นที่ซ่อมแซมเสียงไร้สายในพื้นที่ของหมู่ที่ 9 บ้านแสมด 

   วนัพฤหัสบดีท่ี 8 กนัยายน 2565 นายบุญเล้ียง นนทรัตน์ 
นายกเทศมนตรีต าบลหนองตาคง มอบหมาย นายปรัชญา 
พรหมฉิน รองนายกเทศมนตรีฯ เขา้ร่วมประชุมประเดือน
กนัยายน 2565 หมู่ท่ี 9 บ้านแสมด ณ ศาลากลางหมู่บ้าน 
โดยมีผู ้ใหญ่บ้าน ผู ้ช่วยผู ้ใหญ่บ้าน ทหารชุดสัมพันธ์
มวลชนท่ี 1302 นกัเรียนนายร้อยต ารวจฝึกรับใชป้ระชาชน
ในชนบท และประชาชนในพ้ืนท่ี เขา้ร่วมประชุมดงักล่าว

    วนัพฤหสับดีท่ี 8 กนัยายน 2565 เวลา 10.30 น. 
นายบุญเล้ียง นนทรัตน์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองตาคง. มอบหมาย
ใหน้างสาวศรินยา วิทสุทธิแพทย ์ผูอ้  านวยการกองคลงั ให้การตอ้นรับ
นางสาวกัลป์อภิญญา ชยณัฏฐพงศ์ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญ 
พร้อมดว้ยเจา้หนา้ท่ีกลุ่มงานการเงินบญัชีและการตรวจสอบ ส านกังาน
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินจงัหวดั ในการตรวจสอบการเงิน บญัชีและ
พสัดุ ตามแผนการตรวจสอบฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้
สามารถปฏิบติังานดา้นการเงิน การบญัชี การพสัดุ และการใชจ่้ายเงิน
ไดถู้กตอ้งตามระเบียบฯ มีการใชป้ระโยชน์ในทรัพยสิ์นเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ คุม้ค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด ณ ส านักงานเทศบาล
ต าบลหนองตาคง

เข้ารว่มประชุมประเดือนกันยายน 2565 หมู่ที่ 9 บ้านแสมด 

การตรวจสอบการเงิน บัญชีและพัสดุ  
ตามแผนการตรวจสอบฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
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ด าเนินการแก้ไขระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 4 บ้านคลองบอน

นายกเทศมนตรีตำบลหนองตาคงให้เกียรติเป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน

   วนัท่ี 9 กนัยายน 2565 นายบุญเล้ียง นนทรัตน์ 
นายกเทศมนตรีต าบลหนองตาคง มอบหมาย
เจ้าหน้าท่ีกองช่างเทศบาลต าบลหนองตาคง 
ด าเนินการแกไ้ขระบบเสียงตามสาย หมู่ท่ี 4 บา้น
คลองบอน

   วนัท่ี 12 กนัยายน 2565 นายบุญเล้ียง นนทรัตน์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองตาคง 
พร้อมคณะบริหาร ใหเ้กียรติเป็นประธานในการเปิดงาน ทั้ง 4 โครงการ 
1.โครงการจิตอาสาหมอไมค้ลายเสน้ ฟ้ืนฟสุูขภาพบริการประชาชน 
2.โครงการ YC การใหค้  าปรึกษาปัญหาในวยัรุ่น
3.โครงการดนตรีพ้ืนบา้นอาใยบ าบดั เพ่ือพฒันาสุขภาพจิตเด็กและเยาวชน
4.โครงการการป้องกนัการสูบบุหร่ีไฟฟ้า
ระหวา่งวนัท่ี 12-13 กนัยายน พ.ศ.2565 ณ โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร อ าเภอโป่ง
น ้ าร้อน จงัหวดัจนัทบุรี
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 ด าเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อโรงเรียนบ้านแปลง

ขุดลอกท่อเปิดทางน้ าเพื่อระบายน้ าท่วมขังภายในหมู่บา้นแสมด

   วนัจนัทร์ท่ี 12 กนัยายน 2565  นายบุญเล้ียง นนทรัตน์ 
นายกเทศมนตรีต าบลหนองตาคง มอบหมายให้
เจ้าหน้าท่ีงานสาธารณสุข ด าเนินการพ่นยาฆ่าเ ช้ือ
โรงเรียนบา้นแปลง

    ว ันท่ี  13 กันยายน 2565 นายบุญเ ล้ียง  นนทรัตน์ 
นายกเทศมนตรีต าบลหนองตาคงมอบหมายคณะผูบ้ริหาร
พร้อมสมาชิกสภาและทีมช่างเทศบาลน ารถแบคโฮ ขุด
ลอกท่อเปิดทางน ้ าเพ่ือระบายน ้ าท่วมขงัภายในหมู่บา้นแส
มด เน่ืองจากฝนตกหนกัช่วงท่ีผา่นมา
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ลงพืน้ที่หารือเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดศูนย์เรยีนรู้การทอผ้าบ้านคลองบอน 

และศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามรอยเท้าพ่อ

ควบคมุการถมดนิและย้ายโดมที่จอดรถ

เพื่อปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบส านกังานเทศบาลต าบลหนองตาคง

    วนัท่ี 14 กนัยายน 2565 นายบุญเล้ียง นนทรัตน์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองตาคง พร้อมดว้ยคณะผูบ้ริหาร 
ร่วมลงพ้ืนท่ีหารือเพ่ือเตรียมความพร้อมเปิดศูนยเ์รียนรู้การทอผา้บา้นคลองบอน และศูนยเ์รียนรู้เกษตร
ทฤษฎีใหม่ตามรอยเทา้พ่อ หมู่ท่ี 4 บา้นคลองบอน ต าบลหนองตาคง อ าเภอโป่งน ้ าร้อน จงัหวดัจนัทบุรี ได้
ก าหนดจัดพิธีเปิดศูนยเ์รียนรู้การทอผา้บ้านคลองบอน ในวนัท่ี 25 กันยายน 2565 โดยไดรั้บเกียรติจาก            
นายสุทธิพงษ ์จุลเจริญ ปลดักระทรวงมหาดไทย จะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีดงักล่าว

   วนัท่ี 14 กนัยายน 2565 นายบุญเล้ียง นนทรัตน์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองตาคง ลงพ้ืนท่ีติดตามและควบคุมการ
ถมดินและยา้ยโดมท่ีจอดรถ เพื่อเป็นการปรับภูมิทศัน์เพื่อรองรับท่ีจอดรถของผูท่ี้เขา้มาใชบ้ริการ ณ ส านักงาน
เทศบาลต าบลหนองตาคง
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ลงพ้ืนท่ีร่วมกบัสาธารณสุขอ าเภอโป่งน ้ าร้อน
 เจา้หนา้ท่ีรพ.สต.หนองตาคง ตรวจสถานบริการ

   วนัท่ี 14 กันยายน 2565 นายบุญเล้ียง นนทรัตน์ 
นายกเทศมนตรีต าบลหนองตาคง มอบหมายเจา้หนา้ท่ี
ง านบ ริหาร ง านสาธ ารณ สุข  ลง พ้ืน ท่ี ร่ วมกับ
สาธารณสุขอ าเภอโป่งน ้ าร้อน เจา้หนา้ท่ีรพ.สต.หนอง
ตาคง ตรวจสถานบริการ ณ หมู่ท่ี 2 บา้นจางวาง

    วนัท่ี 15 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นายบุญเล้ียง นนทรัตน์ 
นายกเทศมนตรีต าบลหนองตาคง มอบหมายเจ้าหน้าท่ีงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั ออกด าเนินการฉีดลา้งท าความสะอาดเศษ
หิน-ดินทราย ผิวถนนภายในส านกังานเทศบาลต าบลหนองตาคง เพื่อ
ลดปัญหาฝุ่ นฟุ้งกระจายและเป็นการรักษาความสะอาด

ด าเนินการขุดลอกวางท่อท าทางระบายน้ า

    วนัท่ี 15 กนัยายน 2565 นายบุญเล้ียง นนทรัตน์ นายกเทศมนตรี
ต าบลหนองตาคง มอบหมายเจา้หนา้ท่ีกองช่าง น าเคร่ืองจกัรกล ขุด
ลอกวางท่อท าทางระบายน ้ า  เ พ่ือป้องกันน ้ าท่วม บริเวณข้าง
ส านกังานเทศบาลต าบลหนองตาคง
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ช่างไฟฟ้าดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ ์

ยินดีต้อนรบัคณะดูงานจากเทศบาลตำบลพลับพลาชัย 
จังหวัดบุรีรมัย์ ศึกษาดูธนาคารน า้ใต้ดิน 

   วนัพฤหัสบดีท่ี 15 กันยายน 2565 นายบุญเล้ียง นนทรัตน์ 
นายกเทศมนตรีต าบลหนองตาคง มอบหมายเจา้หน้าท่ีกองช่าง 
ช่างไฟฟ้าด าเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสวา่ง หมู่ท่ี 1 บา้นโพธ์ิ

   วนัศุกร์ท่ี 16 กนัยายน 2565 เวลา 13.00 น. นายบุญเล้ียง นนทรัตน์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองตาคง พร้อมดว้ยคณะ
ผูบ้ริหาร สมาชิกสภาปลดัเทศบาล เจา้หนา้ท่ีเทศบาล ร่วมให้การตอ้นรับ นายบุญช่วย ศิลาไลย นายกเทศมนตรีต าบล
พลบัพลาชยั คณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภา ปลดัเทศบาล เจา้หน้าท่ีเทศบาล ผูน้ าชุมชน จ านวน 40 คน มาศึกษาดูงาน
ธนาคารน ้ าใตดิ้นของเทศบาลต าบลหนองตาคง เพ่ือเพ่ิมองคค์วามรู้ น าความรู้ท่ีไดไ้ปปรับใชใ้นพ้ืนท่ี
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 ลงพืน้ที่ติดตามการแกป้ัญหาขยะอย่างต่อเนื่อง

    ว ัน ท่ี  18  กันยายน 2565นายบุญเ ล้ียง  นนทรัตน์ 
นายกเทศมนตรีต าบลหนองตาคง ลงพ้ืนท่ีติดตามการ
แกปั้ญหาขยะอยา่งต่อเน่ืองไม่เวน้วนัหยดุเสาร์ – อาทิตย ์
ดูแล ก ากับ พร้อมวางแนวทางแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
เพ่ือใหง้านออกมาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

    นายบุญเล้ียง นนทรัตน์ นายกเทศมนตรีต าบล
หนองตาคง พร้อมปลัดสินชัย จันทรส ร.ท. 
มงคล เวชกุล หัวหน้าชุดปฏิบติัการท่ี 12 คณะ
ผูบ้ริหารเทศบาลต าบลหนองตาคง สมาชิกสภา 
เจ้าหน้าท่ี เทศบาลทุกท่าน ผู ้น าชุมชน และ
ประชาชนในพ้ืนท่ี ร่วมกนัจดัเตรียมสถานท่ี ท า
ความสะอาดสถานท่ี เพื่อเตรียมความพร้อม ใน
พิธีเปิดศูนย์ทอผา้บ้านคลองบอน ในวนัท่ี 25 
กนัยายน 2565
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ร่วมพิธีเปิดศูนยท์อผ้าบ้านคลองบอน หมู่ที่ ๔ ต.หนองตาคง อ.โป่งน า้ร้อน จ.จันทบุรี
วนัอาทิตยท่ี์ ๒๕ กนัยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. น าโดย นายบุญเล้ียง นนทรัตน์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองตาคง 
พร้อมดว้ยคณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภา ปลดัเทศบาล หวัหนา้ส่วนราชการ และเจา้หนา้ท่ีเทศบาล ร่วมพิธีเปิดศูนยท์อผา้
บา้นคลองบอน หมู่ท่ี ๔ ต าบลหนองตาคง อ าเภอโป่งน ้ าร้อน จงัหวดัจนัทบุรี โดยมี นายสุธี ทองแยม้ ผูว้่าราชการ
จงัหวดัจนัทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด นายประพิศ ญาณปัญญา นายอ าเภอโป่งน ้ าร้อน กล่าวรายงาน และนางสุ
นิชฌาน์ ทองแยม้ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวดัจันทบุรีและคณะ หน่วยงานราชการ ทหาร ต ารวจ อสม. 
สาธารณสุขอ าเภอ ก านนั ผูใ้หญ่บา้น ชรบ. และหน่วยงานอ่ืนๆ ร่วมพิธีการเปิดศูนยท์อผา้บา้นคลองบอน หลงัจากนั้น
ผูว้า่ราชการจงัหวดัจนัทบุรีและคณะ ลงพ้ืนท่ีตรวจเยีย่มศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเทา้พอ่บา้นคลองบอน
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  โครงการซ่อมแซมบ้านกาชาด ประจำปีงบประมาณ 2565

กิจกรรมเคารพธงชาติและเพลงชาติไทย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองตาคง

   วนัท่ี 26 กนัยายน 2565 นายบุญเล้ียง นนทรัตน์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองตาคง คณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภา 
และนกัพฒันาชุมชน เทศบาลต าบลหนองตาคง ร่วมมอบบา้น โครงการซ่อมแซมบา้นกาชาด ให้แก่ นาย ปน 
โคตนาม เพ่ือถวายเป็นพระราชกศุลแด่พระบาทสมเด็จพระมหาบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ประจ าปี 2565  น าโดย รองนายกเหล่ากาชาดจนัทบุรี ปลดัอ าเภอโป่งน ้ าร้อน พฒันาการอ าเภอ
โป่งน ้ าร้อน หวัหนา้ ชป.12 ก านนั ผูใ้หญ่บา้น และอสม. ใหเ้กียรติมาร่วมมอบบา้นในคร้ังน้ีดว้ย

    วนัน้ี ( 28 ก.ย. 65 ) เวลา 08.00 น.  น าโดย นายบุญเล้ียง นนทรัตน์ 
นายกเทศมนตรีต าบลหนองตาคง พร้อมดว้ยคณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลต าบล
หนองตาคง น าเชิญธงชาติ และร้องเพลงชาติไทยหน้าเสาธง ณ ลาน
ดา้นหนา้ส านกังานเทศบาลต าบลหนองตาคง ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการสร้างความ
สามคัคี สร้างความภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการนอ้มร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุเกล้าเจ้าอยู่ท่ีทรงพระราชทานธง
ไตรรงคเ์ป็นธงชาติไทย
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ลงพื้นที่ติดตามโครงการปรับปรุงศาลาประชาคมประจำหมู่บ้านซับตาเมา

ลงพื้นทีต่ิดตามโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็กสายซับมงคล

  วนัน้ี 28 กนัยายน 2565 นายบุญเล้ียง นนทรัตน์ นายกเทศมนตรี
ต าบลหนองตาคง พร้อมดว้ย สมาชิกสภา และเจา้หนา้ท่ีกองช่าง ลง
พ้ืนท่ีติดตามโครงการปรับปรุงศาลาประชาคมประจ าหมู่บา้นซบัตา
เมา หมู่ท่ี 5 ต าบลหนองตาคง

   ว ัน ท่ี  28  กันยายน  2565  นาย บุญเ ล้ี ยง  นนทรัตน์ 
นายกเทศมนตรีต าบลหนองตาคง พร้อมดว้ย สมาชิกสภา 
และเจ้าหน้าท่ีกองช่าง ลงพ้ืนท่ีติดตามโครงการก่อสร้าง
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายซบัมงคล หมู่ท่ี 10

ลงพื้นที่ศูนย์ทอผ้าบ้านคลองบอน
   วนัท่ี 28 กนัยายน 2565 นายบุญเล้ียง นนทรัตน์ นายกเทศมนตรีต าบล
หนองตาคง ลงพ้ืนท่ีศูนยท์อผา้บา้นคลองบอนหมู่ท่ี 4 เยี่ยมเยียนและ
ติดตามการด าเนินการวสิาหกิจชุมชนของกลุ่มทอผา้บา้นคลองบอน


