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วัน ท่ี1 สิ งหาคม 2565 นายบุญเลี้ ย ง   นนทรัตน 

นายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคงพรอมคณะผูบริหาร 

ลงพ้ืนท่ีรวมกับทีมชางดําเนินการแกปญหาฝนตกหนักน้ํากัด

เซาะถนนเสนทางสายบานแปลงนอย - กลุมยโส อยาง

ตอเนื่อง

Å§¾éื¹·ÕèÃ�ÇÁ¡Ñº·ÕÁª�Ò§´Óà¹Ô¹¡ÒÃá¡�»�ญËÒ ½¹µ¡Ë¹Ñ¡¹íéÒ¡Ñ́ à«ÒÐ¶¹¹

àÊ�¹·Ò§ÊÒÂº�Ò¹á»Å§¹�ÍÂ - ¡ÅØ�ÁÂâÊ

¨´ËÁÒÂ¢‹ÒÇ à·ÈºÒÅµíÒºÅË¹Í§µÒ¤§

Ã‹ÇÁÃÐ§ÑºàËµØ¡Ã³ÕªÒÂà¡Ô´ÍÒ¡ÒÃ¤ØŒÁ¤ÅÑè§

วันที่1 สิงหาคม 2565 นายบุญเลี้ยง นนทรัตน นายกเทศมนตรีตําบล        

หนองตาคงพรอมคณะผูบริหาร เจาหนาที่งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เจาหนาที่สาธารณสุข เจาหนาที่กองชาง รวมกับเจาหนาที่สถานตีํารวจภูธรบาน

แปลง ฝายปกครอง รวมระงับเหตุกรณีชายเกิดอาการคุมคลั่ง เนื่องอาการทาง

จิตเวช หมู 6 บานแปลงตําบลหนองตาคง อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี  

สามารถควบคุมตัวไวไดพรอมนําสงโรงพยาบาล  โปงน้ํารอนเพื่อรักษาตอไป
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วันที่ 3 สิงหาคม 2565 นายบุญเลี้ยง นนทรัตน 

นายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคง พรอมคณะ

ผูบ ริหาร เจาหนาที่กองชาง ลงพื้นพรอมชาง

ชลประทาน ผญ.บาน ม.4,5,10 พรอมสมาชิกม.10 

เพื่อสํารวจอางเก็บน้ําคลองบอนเตรียมดําเนินการ

ขุดลอกอางตอไป

สํารวจอางเก็บน้ําคลองบอนเตรียมดําเนินการขุดลอกอาง

¨´ËÁÒÂ¢‹ÒÇ à·ÈºÒÅµíÒºÅË¹Í§µÒ¤§

วันพุธท่ี 3 กรกฎาคม 2565 นายบุญเลี้ยง นนทรัตน 

นายก เทศมนตรี ตํ าบลหนองตาคง  ร วมล ง พ้ืน ท่ี

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองตาคง ตรวจเยี่ยม

ใหกําลังใจเจาหนาท่ีสาธารณสุข และบุคลากรทางการ

แพทย อําเภอโปงน้ํารอน ในการเปดศูนยใหบริการฉีด

วัคซีนเข็มกระตุนใหแรงงานในพ้ืนท่ีอําเภอโปงน้ํารอน 

จังหวัดจันทบุรี  เ พ่ือเตรียมความพรอมกอนเปดลง

ตามมาตรการ GAPplus ท่ีดําเนินการระหวางวันท่ี 3-4 

สิงหาคม 2565 ณ รพ.สต.หนองตาคง

รวมลงพ้ืนที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองตาคง 
ตรวจเย่ียมใหกําลังใจเจาหนาที่สาธารณสุขและบุคลากรทางการแพทย
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รวมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริแปลงมะมวง 3 ฤดู

วันท่ี 3 สิงหาคม 2565 นายบุญเลี้ยง นนทรัตน 

น า ย ก เ ท ศ ม น ต รี ตํ า บ ล ห น อ งต า ค ง  ม อ บ ห ม า ย                    

พันจาตรี  ดร . วิส วัส เ อิบสภาพ ปลัดเทศบาล และ

เจาหนาท่ีกองชาง รวมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริแปลง

มะมวง 3 ฤดู ต.เขาแกว อ.ทาใหม เฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พรอมรวมช้ีหาจุดจัดทํา

ธนาคารนํ้าใตดิน เพ่ือเก็บนํ้าไวในช้ันใตดินใหมีความอุดม

สมบูรณ สามารถกอใหเกิดความชุมช้ืน เพ่ือหลอเลี้ยง

ตนไม หรือใชในชีวิตประจําวันไดในหนาแลง

¨´ËÁÒÂ¢‹ÒÇ à·ÈºÒÅµíÒºÅË¹Í§µÒ¤§

¤³Ð´Ù§Ò¹¨Ò¡à·ÈºÒÅµÓºÅµÐà¤ÕÂ¹·Í§ 

àÂÕèÂÁªÁÈÖ¡ÉÒ´Ù§Ò¹¸¹Ò¤ÒÃ¹íéÒãµ�´Ô¹ ¢Í§à·ÈºÒÅµÓºÅË¹Í§µÒ¤§

วันศุกรที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายบุญเลี้ยง นนทรัตน 

นายกเทศมนตรีตํ าบลหนองตาคง พรอมด วยคณะผูบ ริหาร 

สมาชิกสภาปลัดเทศบาล เจาหนาที่กองชาง ผูใหญบานหมู 10 ใหการ

ตอนรับ นายประจิตต พงษสําราญ นายกเทศมนตรีตําบลตะเคียนทอง      

คณะผูบริหาร สมาชิกสภา และเจาหนาที่ ทต.ตะเคียนทอง มาศึกษาดู

งานธนาคารน้ําใตดินเทศบาลตําบลหนองตาคงเพื่อแลกเปลี่ยนความรู

เร่ืองธนาคารน้ําใตดิน
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¡Ô¨¡ÃÃÁºÓà¾çญ»ÃÐâÂª¹� (à¡çº¢ÂÐ)

วันท่ี 5 สิงหาคม 2565 เวลา 15.30 น. นายบุญเลี้ยง 

นนทรัตน นายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคง มอบหมาย 

นายสมศักดิ์  ใสตะภาพ รองนายกเทศมนตรีตําบล       

หนองตาคง นําเจาหนาท่ีเทศบาล เก็บขยะบริเวณหนา

สํานักงาน เพ่ือความสะอาดเรียบรอย ใหนามอง นาอยู

¨´ËÁÒÂ¢‹ÒÇ à·ÈºÒÅµíÒºÅË¹Í§µÒ¤§

Ã�ÇÁÅ§¾ืé¹·ÕèµÃÇ¨àÂÕèÂÁ¼Ù�»�ÇÂµÔ´àµÕÂ§

วันท่ี 5 สิงหาคม 2565 นายบุญเลี้ยง นนทรัตน 

นายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคง มอบหมายใหงาน

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอมและงานสวัสดิการสังคม    

ลงพ้ืนท่ีหมู ท่ี 7 บานคลองคต รวมกับโรงพยาบาล      

โปงน้ํารอนและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนอง

ตาคง ใหการชวยเหลือ นายบุญเลี้ยง ท่ีพิมาย ซ่ึงได

ปวยติดเตียง โดยเบื้องตนไดมีการตรวจเช็คอาการ

ผูปวย แนะนําวิธีการกายภาพบําบัด ใหกําลังใจและได

มอบแพมเพิสมามอบใหกับผูปวยติดเตียง
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¨´ËÁÒÂ¢‹ÒÇ à·ÈºÒÅµíÒºÅË¹Í§µÒ¤§

ลงพ้ืนที่รวมประชุมกับ กํานัน ผูใหญบานผูนําชุมชน
และพ่ีนองชาวตําบลหนองตาคง

วันที่ 6 สิงหาคม 2565 นายบุญเล้ียง นนทรัตน นายกเทศมนตรีตําบลหนอง

ตาคง พรอมคณะผูบริหารลงพ้ืนท่ี รวมประชุมกับ กํานัน ผูใหญบานผูนําชุมชน

และ      พ่ีนองชาวตําบลหนองตาคง วันนี้พบปะพ่ีนองประชาชน 2 หมูบานใน

วันประชุมประจําเดือนของหมูบานไดแก 1. บานคลองเรว กํานันสมภพโรจน

นาวิน 2. บานจางวาง ผูใหญชัยณรงค วองไว  ในการลงพ้ืนท่ีในแตละหมู จะ 

แจง ผลการดําเนินงาน การแกปญหา และการพัฒนาชวงท่ีผานมา พรอม รวม

วางแผนพัฒนากับผูนําชุมชนและพ่ีนองประชาชน  นายกเทศมนตรีฯลงพ้ืนที่

ดวยตนเอง ในการรับทราบปญหา เพ่ือนําไปสูการพัฒนาใหสอดคลองกับความ

ตองการของพ่ีนองประชาชนอยางแทจริง

Ã�ÇÁÅ§¾éื¹·ÕèÊÓÃÇ¨Í�Ò§à¡çº¹íéÒº�Ò¹¤ÅÍ§ºÍ¹ 

วั น ท่ี  8  สิ ง ห า ค ม  2 5 6 5  น า ย บุ ญ เ ลี้ ย ง  น น ท รั ต น 

นายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคง พรอมดวยท่ีปรึกษาพิเศษ ลงพ้ืนท่ี

อางเก็บน้ําบานคลองบอน รวมกับ วิศวกร กรมชลประทาน เพ่ือเก็บ

ขอมูลความสามารถในการจุของน้ําในอางเก็บคลองบอน หมูท่ี 4

ตําบลหนองตาคง อําเภอโปงน้ํารอน

https://www.facebook.com/photo/?fbid=434948215349327&set=pcb.434948288682653&__cft__%5B0%5D=AZUJ-9Yz-LIj7tcRGQV3LdtIDSvvjFLoeZP335lVyvqjKSk_cFCHPULRliHszqel_e3j98kKi9Jwb1YsQ9jjpuLg0CQ4_2cX8-y8bSUMPwxMIBKuhbbHGMVMtuLmvN1YA3BIyR4u047tUYci7YFIrsYt6zwpzBTK-_ZQnppcgFuk8w&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=434948215349327&set=pcb.434948288682653&__cft__%5B0%5D=AZUJ-9Yz-LIj7tcRGQV3LdtIDSvvjFLoeZP335lVyvqjKSk_cFCHPULRliHszqel_e3j98kKi9Jwb1YsQ9jjpuLg0CQ4_2cX8-y8bSUMPwxMIBKuhbbHGMVMtuLmvN1YA3BIyR4u047tUYci7YFIrsYt6zwpzBTK-_ZQnppcgFuk8w&__tn__=*bH-R
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Ã‹ÇÁ¡Ô¨¡ÃÃÁà©ÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂÃµÔÊÁà´ç¨¾ÃÐ¹Ò§à Œ̈ÒÊÔÃÔ¡ÔµÔì 
¾ÃÐºÃÁÃÒªÔ¹Õ¹Ò¶ ¾ÃÐºÃÁÃÒªª¹¹Õ¾Ñ¹»‚ËÅÇ§ 

à¹×èÍ§ã¹âÍ¡ÒÊÁËÒÁ§¤Åà©ÅÔÁ¾ÃÐª¹Á¾ÃÃÉÒ 90 ¾ÃÃÉÒ 

Å§¾×é¹·ÕèÃ‹ÇÁ¡Ñº·Ò§ËÅÇ§ª¹º·ÇÒ§á¼¹¡ÒÃµÔ´µÑé§ä¿¡Ôè§ 9 àÁµÃ

วันพุธท่ี 10 สิงหาคม 2565 นายบุญเลี้ยง นนทรัตน 

นายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคง พรอมดวย คณะ

ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รวมกิจกรรมฉลิมพระ-

เกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนีพันปหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 

ณ โรงเรียนบานแปลง

วัน ท่ี10 สิ งหาคม 2565 นายบุญเลี้ ยง  นนทรัตน

นายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคงพรอมคณะผูบริหาร ลงพ้ืนท่ี

รวมกับทีมชางทางหลวงชนบทวางแผนการติดตั้งไฟก่ิง 9 เมตร

ในเขตพ้ืนท่ีหมู 6 บานแปลง ซ่ึงเปนโครงการท่ีนายกเทศมนตรี 

ประสานงานไวเม่ือป งบประมาณ 1,700,000 บาท ลาสุด     

จากการประสานงานของ "นายกเลี้ยง” โครงการ กอสรางถนน

คอนกรีตงบสนับสนุนจากองคการบริหารสวนจังหวัด จันทบุรี 

จํานวน 4 โครงการ ไดรับการอนุมัติเม่ือเดือนท่ีผานมาท่ีบาน

คลองบอนและบานคลองคต

¨´ËÁÒÂ¢‹ÒÇ à·ÈºÒÅµíÒºÅË¹Í§µÒ¤§

https://www.facebook.com/photo/?fbid=437498211760994&set=pcb.437498341760981&__cft__%5B0%5D=AZWwFBj3MmtsGPHEpt4nxT1F7EjnMKPTKyOaSxhqS2zTt6yMV_uAaNAmzXaD7fg0VK-rD4805UlNj_JrGGmcxw7GBWwalH-oes9YrC9HNpA7m52GGh75752Q3EbsBQfrKVWPzqhdTUcpG8aRq5QudbNzrYZ7zr162-6AoZQQTGQmNg&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=437498211760994&set=pcb.437498341760981&__cft__%5B0%5D=AZWwFBj3MmtsGPHEpt4nxT1F7EjnMKPTKyOaSxhqS2zTt6yMV_uAaNAmzXaD7fg0VK-rD4805UlNj_JrGGmcxw7GBWwalH-oes9YrC9HNpA7m52GGh75752Q3EbsBQfrKVWPzqhdTUcpG8aRq5QudbNzrYZ7zr162-6AoZQQTGQmNg&__tn__=*bH-R
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รวมกิจกรรม Big Cleaning day 
ของโครงการวัด ประชา รัฐ สรางสุข 

วันท่ี 10 สิงหาคม 2565 นายบุญเลี้ยง นนทรัตน 

นายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคง มอบหมายให นายสมศักดิ์ 

ไสตะภาพ รองนายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคง นายวิจาร 

ลวนดี  ท่ีปรึกษานายกเทศบาลตําบลหนองตาคง งาน

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอมและพนักงานเทศบาลฯ ไดรวม

กิจกรรม Big Cleaning day ของโครงการวัด ประชา รัฐ 

สรางสุข และในชวงเชาไดมีการตักบาตรขาวสารอาหารแหง 

มอบทุนการศึกษาใหแกเด็กท่ีเรียนดีและเด็กท่ียากจนอีกดวย 

ในกิจกรรมครั้งนี้ไดรับความรวมมือจาก ผูนําทองถ่ิน ผูนํา

ทองท่ี สวนราชการและประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลหนองตาคง 

รวมใจกันพัฒนาวัดโพธาราม หมูท่ี 1 บานโพธิ์ ตําบลหนอง

ตาคง อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี เนื่องในวันเฉลิม

พระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง
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การประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองตาคง
สมัยประชุมสามญั สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจําป 2565

วันท่ี 10 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. เทศบาลตําบลหนองตา

คงจัดประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองตาคง สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 

ครั้งท่ี 1 ประจําป 2565 ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองตา

คง โดยมีนายเหยียน นนทรัตน ประธานสภาเทศบาล เปดการ

ประชุม นางภาวนา สายทองเปนเลขานุการ และมีคณะผูบริหาร 

นําโดยนายบุญเลี้ยง นนทรัตน นายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคง 

คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหนาสวน

ราชการ และเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียง

- ญัตติ เรื่อง การรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2566 (พิจารณาวาระท่ี1 ข้ันรับหลักการ)
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กิจกรรมทองถ่ินปลูกปาเฉลิมพระเกยีรติสมเดจ็พระนางเจาสิริกต์ิิ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปหลวง "รวมใจทองถิ่น ปลูกตนไมเพื่อแผนดนิ สืบสานสู 90 ลานตน"

วันนี้ 11 สิงหาคม เวลา09.30น. นายมงคล เลิศพรทิพย ปลัดอําเภอ ใหเกียรติมาเปนประธานในพิธีเปดกิจกรรม

ทองถ่ินปลูกปาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง "รวมใจทองถ่ิน 

ปลูกตนไมเพื่อแผนดิน สืบสานสู 90 ลานตน" โดยมี นายบุญเลี้ยง นนทรัตน นายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคง คณะ

ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล อําเภอโปงน้ํารอน สาธารณสุขอําเภอโปงน้ํารอน ชุดปฏิบัติการที่ 12 หนวย

เฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ชุดควบคุมทหารพราน ที่ 4 ชุดปฏิบัติการที่ 12 สถานีตํารวจภูธรบานแปลง กํานัน 

ผูใหญบานทุกหมู กลุมสตรีอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) โรงเรียนบานแปลง และหนวยงานภาคเอกชน 

อ่ืนๆเขารวม "กิจกรรมทองถ่ินปลูกปาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพัน

ปหลวง "รวมใจทองถ่ิน ปลูกตนไมเพื่อแผนดิน สืบสานสู 90 ลานตน" 

การปลูกตนไมในวันนี้ เปนอีกหนึ่งความดีที่ประชาชนที่มารวมโครงการในฐานะพสกนิกรไดกระทําเพื่อเฉลิมพระ

เกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง อันเปนการแสดงออกถึงความจงรักภักดี

ตอสถาบันพระมหากษัตริย โดยไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวน ทั้งสวนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ที่มีจิต

อาสาเขารวมกิจกรรมอันเปนประโยชนในวันนี้ นอกจากนี้ยังเปนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดลอม ที่

ถูกทําลายกลับคืนสูสภาพปกติตอไป
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รวมกิจกรรมเฉลมิพระเกียรตสิมเด็จพระนางเจาสริกิิติ์ พระบรมราชนินีาถ 

พระบรมราชชนนพีนัปหลวง

ลงพื้นที่ตรวจสอบบรเิวณบอขยะของเทศบาลตําบลหนองตาคง 

วันท่ี 12 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น.นายบุญเลี้ยง นนทรัตน นายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคง 

มอบหมาย นายปรัชญา พรหมฉิน รองนายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคง พรอมดวยคณะผูบริหาร สมาชิก

สภา ข าราชการ เจ าหนา ท่ี เทศบาล ร วมกิจกรรมเฉลิมพระเ กียรติสมเ ด็จพระนางเจ าสิ ริ กิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 

12 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมอําเภอโปงน้ํารอน

วันท่ี 15 สิงหาคม 2565 นายบุญเลี้ยง นนทรัตน นายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคง พรอมดวยคณะ

ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบบริเวณบอขยะของเทศบาลตําบลหนองตาคง ท่ีมีขยะลน

ออกมานอกบอ และบริเวณใกลเคียง ไมเปนระเบียบเรียบรอย ทําใหผู ท่ีอาศัยอยู ใกลเคียงไดรับ          

ความเดือดรอน ทานนายกจึงสั่งการใหรีบแกไขปญหา จึงมอบหมายใหเจาหนาท่ีกองชาง ดําเนินการนํา   

รถแบคโฮมาปรับพ้ืนท่ีบริเวณดังกลาว เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนโดยเรงดวน 

ในการนี้ ขอขอบคุณ ดร.รัฐวิทย ตั้งเกียรติพชร ไดสนับสนุนเครื่องจักรกล พรอมคนขับ
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โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา 

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จ

พระนองนางเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจําป

งบประมาณ 2565 ตั้งแตวันท่ี 15 สิงหาคม 2565 ถึง 19 สิงหาคม 2565 ณ ศาลาประชาคม หมูท่ี 1-10 ตําบลหนอง

ตาคง อําเภอโปง    นํ้ารอน จังหวัดจันทบุรี งานบริหารงานสาธารณสุข เทศบาลตําบลหนองตาคง 
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ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน ตัดตนไม 
บริเวณหมูที่ 8 บานคลองเรว 

ตรวจเยี่ยมมอบถุงยงัชพีและมอบเงินชวยเหลือผูปวยติดเตยีง

วันจันทรท่ี 15 สิงหาคม 2565 นายบุญเลี้ยง นนทรัตน นายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคง มอบหมายเจาหนาท่ี

กองชาง ลงพ้ืนท่ีดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน ตัดตนไม บริเวณหมูท่ี 8 บานคลองเรว ภายในเขตเทศบาลตําบล

หนองตาคง เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย ความสวยงาม ตลอดจนเปนการสรางความปลอดภัยแกประชาชน   

ท่ีสัญจรไป-มา ในบริเวณดังกลาว

วันพุธท่ี 17 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. อําเภอโปงน้ํารอน กาชาดอําเภอโปงน้ํารอน รวมกับ เทศบาล

ตําบลหนองตาคง โดยนายบุญเลี้ ยง  นนทรัตน  นายกเทศมนตรี ตํ าบลหนองตาคง มอบหมาย 

นายปรัชญา พรหมฉิน รองนายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคง พรอมดวยเจาหนาท่ีพัฒนาชุมชน ลงพ้ืนท่ี      

หมู 7 บานคลองคต ลงพ้ืนท่ีตรวจเยี่ยมมอบถุงยังชีพ และมอบเงินชวยเหลือ นายบุญเลี้ยง ท่ีพิมาย

ผูปวยติดเตียง
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ตรวจเยี่ยมและมอบถุงยังชีพแกผูยากไร

รวมลงพื้นท่ีตรวจสถานบริการ

วันพุธท่ี 17 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น.อําเภอโปงน้ํารอน หมูบาน 

รวมกับเทศบาลตําบลหนองตาคง โดยนายบุญเลี้ยง นนทรัตน นายกเทศมนตรี

ตําบลหนองตาคง มอบหมาย นายปรัชญา พรหมฉิน รองนายกเทศมนตรี

ตําบลหนองตาคง พรอมดวยเจาหนา ท่ีพัฒนาชุมชน ลงพ้ืนท่ี หมู  10          

บานซับมงคล ตรวจเยี่ยมและมอบถุงยังชีพ แกผูยากไร

วันท่ี 17 สิงหาคม 2565 เวลา 13.15 น. นายบุญเลี้ยง นนทรัตน นายกเทศมนตรีตําบลหนองตา

คง มอบหมายใหนายสมศักดิ์ ไสตะภาพ รองนายกเทศมนตรีฯ และเจาหนาท่ีงานบริหารงานสาธารณสุข 

ลงพ้ืนท่ีรวมกับปลัดอําเภอ เจาหนาท่ีรพ.สต. และ อสม. ตรวจสถานบริการ ณ ม.2 บานจางวาง 
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ตรวจสอบบริเวณบอขยะของเทศบาลตําบลหนองตาคงแกไขปญหาขยะลน

วันท่ี 17 สิงหาคม 2565 นายบุญเลี้ยง นนทรัตน 

นายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคง ไดมอบหมายให

เจาหนาท่ีกองชาง ดําเนินการซอมแซมไฟฟาสองสวาง 

หมูท่ี 7 บานคลองคต เพ่ือความปลอดภัยตอทรัพยสิน

ของประชาชนและผูใชถนน

วันท่ี 18 สิงหาคม 2565 นายบุญเลี้ยง นนทรัตน นายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคง พรอมคณะผูบริหาร 

ปลัดเทศบาล และเจาหนาท่ีเทศบาล ลงพ้ืนท่ีรวมกับหนวยปองกันรักษาปา จบ.5 ตรวจสอบบริเวณบอขยะ

ของเทศบาลตําบลหนองตาคง แกไขปญหาขยะลน ท่ีคลองตาดํา
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ปรึกษาหารือแนวทางแกปญหาน้ําทวมขังในหมูบานแสมดในกรณีฝนตกหนัก

สนับสนุนน้ําเพ่ืออุปโภคและบริโภค

วันท่ี 18 สิงหาคม 2565 นายบุญเลี้ยง นนทรัตน นายกเทศมนตรีตําบลหนองตา

คง พรอมดวยคณะผูบริหาร ท่ีปรึกษาพิเศษ และวิศวกรโยธาเทศบาลตําบลหนองตาคง 

เขาพบ นายชางโครงการกอสรางทางหลวงหมายเลข 3210 สายบานพังงอน-

บานจางวาง เพ่ือปรึกษาหารือแนวทางแกปญหาน้ําทวมขังในหมูบานแสมดในกรณีฝน

ตกหนัก ระบายขามทางหลวงไมทัน โดยนายชางโครงการฯ ไดรับแจงและจะนําเสนอ

ในสวนท่ีเก่ียวของของเพ่ือแกไขปญหาตอไป

วันท่ี 18 สิงหาคม 2565 นายบุญเลี้ยง นนทรัตน นายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคง มอบหมายงานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลหนองตาคง ใหการสนับสนุนน้ําเพ่ืออุปโภคและบริโภคแก นายเสน แกนสิน 

ผูปวยทุพพลภาพ ซอยบัวพนน้ํา บานซับตาเมา ม.5 ต.หนองตาคง
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กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน (เก็บขยะ)

ดําเนินการฉีดพนยาฆาแมลงวัน ณ บอขยะเทศบาลฯ(คลองตาดาํ)

วันท่ี 19 สิงหาคม 2565 เวลา 15.30 น. 

นายบุญเลี้ยง นนทรัตน นายกเทศมนตรี

ตําบลหนองตาคง มอบหมาย นางภาวนา 

สายทอง หัวหนาสํานักปลัด พรอมดวย

ผูอํานวยการกองคลัง นําเจาหนาท่ีเทศบาล

ตํ าบลหนองตาคง เ ก็บขยะและไดนํ า        

รถ แม็คโครเล็กมาปรับหนาดินบริเวณหนา

สํานักงาน ใหมีความสวยงาม

วันท่ี  19 สิงหาคม 2565 นายบุญเลี้ยง นนทรัตน นายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคง พรอมดวยท่ี

ปรึกษาพิเศษ ประธานสภา และสมาชิกสภา ลงพ้ืนท่ีติดตามการทํางานเจาหนาท่ีบริหารงานสาธารณสุขและ

เจาหนาท่ีกองชาง ดําเนินการฉีดพนยาฆาแมลงวัน ณ บอขยะเทศบาลฯ(คลองตาดํา)
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ติดตามการแกปญหาขยะลนบออยางตอเนื่อง

ลงพ้ืนที่ตรวจแนะนํากรณีการปลอยนํา้เสียลงสูแมนํ้าลาํคลอง

วันท่ี 21 สิงหาคม 2565 นายบุญเลี้ยง นนทรัตน นายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคง มอบหมาย 

นายเหยียน นนทรัตนประธานสภาฯ พรอมดวย สท. สํารวย กลิ่นเผ็ง สมาชิกสภา เขต1 ลงพ้ืนท่ีติดตามการ

แกปญหาขยะลนบออยางตอเนื่อง ซ่ึงตลอดสัปดาหท่ีผานมา เรงดําเนินการแกปญหาใหแลวเสร็จ โดยเร็ว

เพ่ือจะไดดําเนินการแกไขถนนเสนทางท่ีชํารุดแตละหมูเปนลําดับตอไป

วันท่ี 22 สิงหาคม 2565 นายบุญเลี้ยง นนทรัตน 

นายกเทศมนตรีตํ าบลหนองตาคง  มอบหมายให          

รองนายกเทศมนตรีฯ ประธานสภา สมาชิกสภา 

อาสาสมัครสาธารณสุข และ เจาหนาท่ีงานบริหารงาน

สาธารณสุข ลงพ้ืนท่ีตรวจแนะนํากรณีการปลอยน้ําเสีย  

ลงสูแมน้ําลําคลอง ณ ตลาด หองเชา ลงลําไย ในเขตพ้ืนท่ี

บานจางวางและบานแสมด
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สํารวจเสนทางการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระยะทาง 2.5 กิโลเมตร

การประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองตาคง
สมัยประชุมสามญั สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจําป 2565

วัน ท่ี  22 สิ งหาคม 2565นายบุญเลี้ ยง  นนทรัตน 

น า ย ก เ ท ศ ม น ต รี ตํ า บ ล ห น อ ง ต า ค ง ม อ บ ห ม า ย ใ ห                 

นายเกียรติ สุขเอม สมาชิกสภาฯ พรอมทีมชาง สํารวจเสนทาง

การกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระยะทาง 2.5 กิโลเมตร 

งบประมาณ 6 ลานบาท(งบฯเฉพาะกิจ กรมสงเสริมปกครอง

สวนทองถ่ินป 65) ไดรับอนุมัติงบประมาณเม่ือ 12 สิงหาคมท่ี

ผานมา

ในการสํารวจครั้งนี้ มี นายชัยณรงค วองไว ผูใหญบานจําวาง 

รวมสํารวจเสนทาง กันแนวเขตแดนพ้ืนท่ีกอสรางและแจงใหผูท่ี

มีพ้ืนท่ีอยูในบริเวณเสนทางการกอสรางไดรับทราบ และขอ

ความรวมมือแกปญหา ตนไมกีดขวาง การกอสราง โดยไดรับ

ความรวมมือเปนอยางดี

วันท่ี 23 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. เทศบาลตําบลหนองตาคงจัดประชุมสภาเทศบาลตําบล       

หนองตาคง สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจําป 2565 ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองตาคง โดยมี           

นายเหยียน นนทรัตน ประธานสภาเทศบาล เปดการประชุม นางภาวนา สายทองเปนเลขานุการ และมีคณะ

ผูบริหาร นําโดยนายบุญเลี้ยง นนทรัตน นายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคง คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 

ปลัดเทศบาล หัวหนาสวนราชการ เขารวมประชุมโดยพรอมเพรียง
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พนหมอกควัน ภายในบริเวณ รพ.สต.หนองตาคง

โครงการลอกอางเก็บนํ้าคลองบอน

วันอังคารท่ี 23 สิงหาคม 2565 นายบุญเลี้ยง นนทรัตน 

นายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคง มอบหมายใหเจาหนาท่ี

งานบริหารงานสาธารณสุข ดําเนินการพนหมอกควัน 

ภายในบริเวณ รพ.สต.หนองตาคง

วันท่ี 23 สิงหาคม 2565  ตามท่ี นายบุญเลี้ยง นนทรัตน นายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคง ประสานงาน

โครงการลอกอางเก็บน้ําคลองบอน ตั้งแตปลายป งบ 2564 ท่ีผานมา กระท่ังไดรับอนุมัติงบสํารวจและการขุด

ลอกเบื้องตน พรุงนี้ 24 สิงหาคม 2565 พรอมดําเนินการเปดทางรองน้ําเขาอางเก็บน้ําคลองบอน 
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การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตําบลหนองตาคง(สปสช.) ครั้งที่ 2/2565

งานบริหารงานสาธารณสุข เทศบาลตําบลหนองตาคง จัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

เทศบาลตําบลหนองตาคง(สปสช.) ครั้งท่ี 2/2565 โดยมี นายบุญเลี้ยง นนทรัตน นายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคง 

เปนประธานการประชุม พรอมดวยคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาล หัวหนาสวนราชการ 

ผอ.รพ.สต.หนองตาคง ผอ.รพ.สต.ซับตาเมา เจาหนาท่ีศูนยแพทยชุมชนฯ รอง ผอ.ร.ร.หนองตาคงพิทยาคารและ   

คณะครู อสม. และตัวแทนชุมชน ฯลฯ เขารวมประชุมดังกลาว ณ หองประชุมเทศบาลตําบลหนองตาคง ชั้น 3

สํารวจวางแผนซอมบํารุงระบบประปา หมูบานจางวางซอยเขาโสม 

น า ย บุ ญ เ ลี้ ย ง  น น ท รั ต น 

นายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคง 

มอบหมายใหชาง สํารวจวางแผน

ซอมบํารุงระบบประปา หมูบาน

จางวางซอยเขาโสม ฝงตะวันตก 

โดยมี สท. เกียรติ สุขเอม สมาชิก

สภาเทศบาล ซ่ึงเปนผูประสานงาน

เม่ือชวงท่ีผานมา และรวมสํารวจ 

พรอมทีมชางวันนี้
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กิจกรรมการปลูกตนไมบริเวณหนา
สํานักงานเทศบาลตําบลหนองตาคง

วันท่ี 25 สิงหาคม 2565 เวลา 15.30 น. นําโดย นายบุญเลี้ยง นนทรัตนนายกเทศมนตรีตําบล      

หนองตาคงพรอมดวยคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ เจาหนาท่ีเทศบาล ปลูกตนไม(ดาวเรือง)บริเวณหนา

สํานักงานเทศบาลตําบลหนองตาคง เพ่ือปรับภูมิทัศนและใหอาคารสถานท่ีมีความสวยงาม "เทศบาลนาอยู 

นามอง"
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รวมประชุมเตรียมความพรอมซอมรับแผนเผชิญเหตุ

ติดตามการดําเนินงานกอสรางอาคารอเนกประสงค (โดม) บานคลองบอน 

วัน ท่ี  26 สิ งหาคม 2565 นายบุญเลี้ ย ง  นนทรัตน 

นายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคง มอบหมายให นายสมศักดิ์ 

ไสตะภาพ รองนายกฯ รวมประชุมเตรียมความพรอมซอมรับ

แผนเผชิญเหตุ ณ หองประชุมสํานักงานเทศบาลตําบลหนอง

ตาคง โดยมีหนวยงานตางๆเขารวม ไดแกฝายปกครองอําเภอ

โปงน้ํารอน องคการบริหารปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงาน

สาธารณสุข ผูนําชุมชน อสม. และแกนนํากลุมอาสาสมัคร

กูภัย ฯลฯ 

ในการประชุมดั งกล าว  จ า เอกศักรินทร  กันสํ าอาง 

นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลหนองตาคง 

ผูดําเนินโครงการพรอม ชี้แจงรายละเอียด แนวทางปฏิบัติ 

ในท่ีประชุม รวมหารือกําหนดใหมีการดําเนินการซอมแผน

เผชิญเหตุในวันท่ี 31 สิงหาคม 65 โดยใชพ้ืนโรงเรียนหนองตา

คงพิทยาคารและบริเวณสามแยกบานจางวาง ในการกิจกรรม

ดังกลาว

วันท่ี 28 สิงหาคม 2565  นายบุญเลี้ยง นนทรัตน 

นายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคง ใชเวลาชวงวันหยุด 

ติดตามการดําเนินงานกอสรางอาคารอเนกประสงค 

(โดม) บานคลองบอน ซ่ึงมีความคืบหนาไปมาก

ขอขอบคุณ กํานันฯ ผู ใหญฯ ผูชวยฯ แพทยฯ 

สารวัตรฯ รวมวางแผนพัฒนาชุมชนรวมกัน และให

กําลังใจคนทํางานดวยดีเสมอมา
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รวมพิธีเปดอาคารเรียนและรวมทําบุญ ครบรอบ 37 ป 
โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร

วันท่ี 29 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น.

นายบุญเลี้ยง นนทรัตน นายกเทศมนตรีตําบล

หนองตาคง พรอมดวยคณะผูบริหาร สมาชิก

สภา เจาหนาท่ีเทศบาล รวมพิธีเปดอาคาร

เรียนและรวมทําบุญ ครบรอบ 37 ป โรงเรียน

หนองตาคง  โดย มี  นาย พิทยุ ตม กง กุล 

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาจันทบุรี  ตราด เปนประธานฯ 

ท้ังนี้ นายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคง ได

สนับสนุนกวยเต๋ียวนํามาเลี้ยงผูเขารวมพิธี

ดังกลาว
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ติดตามความคืบหนาการดําเนินงาน 
โครงการซอมแซมบานกาชาด ประจําปงบประมาณ 2565

วันท่ี 30 สิงหาคม 2565 นายบุญเลี้ยง นนทรัตน นายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคง พรอมคณะ

ผูบริหาร ลงพ้ืนท่ี หมูท่ี 6 บานแปลง ติดตามความคืบหนาการดําเนินงาน โครงการซอมแซมบานกาชาด 

ประจาํปงบประมาณ 2565 โดยไดรับความรวมมือของหมูบาน เจาหนาท่ีกองชางเทศบาลตําบลหนองตาคง 

และชุดปฏิบัติการท่ี 12
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โครงการฝกซอมแผนเผชิญเหตุ 
(เหตุอัคคีภัย)ประจําปงบประมาณ 2565

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายบุญเลี้ยง นนทรัตน นายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคง พรอมดวยคณะผูบริหาร       

สมาชิกสภาเทศบาล เจาหนาที่งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และหนวยงานตางๆไดแกฝายปกครองอําเภอ       

โปงน้ํารอน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานสาธารณสุข ทหาร ตํารวจ ผูนําชุมชน อสม. ชรบ. โรงเรียน          

หนองตาคงพิทยาคาร และแกนนํากลุมอาสาสมัครกูภัย ฯลฯ เขารวมซักซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย     

ตามโครงการฝกซอมแผนเผชิญเหตุ (เหตุอัคคีภัย)ประจําปงบประมาณ 2565 ของเทศบาลตําบลหนองตาคง           

เพื่อเตรียมความพรอมในการรับมือเหตุสาธารณภัย โดยมีการจําลองสถานการณเพื่อใหเกิดความพรอมตอเหตุการณจริง 

และไดมีการใหความรูความเขาใจเก่ียวกับวิธีการควบคุมและการดับเพลิงข้ันตนอยางถูกวิธีเพื่อสามารถตอบโตเหตุไฟ

ไหมตางๆไมใหรุกลามรวมไปถึงสามารถใชอุปกรณดับเพลิงเบื้องตนไดอยางถูกตองและปลอดภัย ในโอกาสนี้นายมงคล 

เลิศพรทิพย ปลัดอาวุโส รักษาการนายอําเภอโปงน้าํรอน ใหเกียรติเปนประธานในพิธีปดโครงการฯดังกลาว ในการนี้

เทศบาลตําบลหนองตาคงขอขอบคุณทุกภาคสวนที่เขารวมโครงการฯในคร้ังนี้
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