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จดัท ำโดย

ส ำนักปลัดเทศบำลต ำบลหนองตำคง

งำนส่งเสริมและเผยแพร่วิชำกำร

ด ำเนินกำรขับเคลื่อนโครงกำรถังขยะเปียกลดโลกร้อน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น.

นายบุญเลี้ยง นนทรัตน์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองตาคง มอบหมายให้ นายปรัชญา พรหมฉิน       
รองนายกเทศมนตรีต าบลหนองตาคง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด าเนินการลงพ้ืนที่หมู่
ที่ 9 บ้านแสมด เพ่ือขับเคลื่อนและส ารวจครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการการจัดเก็บข้อมูลถังขยะเปียก   ลดโลกร้อน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกิจกรรม " KICKOFF ฟ้ืนชีวิตถังขยะเปียก ลดโลกร้อน " และ " กิจกรรม
รณรงค์ ลด คัดแยกขยะที่ต้นทาง ขยะ จัดการได้ด้วยมือเรา " โดยได้รับความร่วมมือจาก ผู้ใหญ่บ้านและ
ประชาชนในพื้นท่ีหมู่ที่ 9 บ้านแสมด ในครั้งนี้เป็นอย่างดี

ทอดกฐินสำมัคคี ณ วัดประชำนุกูล(วัดบ้ำนแปลง)
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ประเพณีลอยกระทง เทศบำลต ำบลหนองตำคง ปี 2565
วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลต าบลหนองตาคง ไดจ้ัดกิจกรรมประเพณี

ลอยกระทง ประจ าปีงบประมาณ 2565 ไดจ้ัดขึ้น ณ สะพานข้ามคลองทรายขาว 
หมูท่ี่ 6 บ้านแปลง ภายในกิจกรรมมีทั้งการแสดงแสงสีเสียง โดยมี นายบุญเลี้ยง นนทรัตน์                     

นายกเทศมนตรีต าบลหนองตาคง เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีประชาชนมาร่วมกิจกรรมดังกล่าว                              
อย่างคึกคัก ทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามให้สืบไป

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.00 น.
นายบุญเลี้ยง นนทรัตน์ นายกเทศมนตรี

ต าบลหนองตาคง มอบหมายให้ งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลหนองตาคง
ร่วมกับสว่ า งกตัญญู เข้าตรวจสอบ เหตุ มี
ผูเ้สียชีวิตจากรถไถลม้ทบั บา้นโคง้พฒันา ซอย 1

วันที่  9 พฤศจิกายน 2565 
เวลา 14.00 น.

ตามที่ ได้รับแจ้งเหตุ ไฟไหม้
หญ้าพ้ืนที่สาธารณะ หมู่ที่ 4 บ้าน
คลองบอน นายบุญเลี้ยง นนทรัตน์ 
นายกเทศมนตรีต าบลหนองตาคง 
มอบหมายให้  งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเทศบาล
ต าบลหนองตาคงได้จัดก าลังพล
และรถดับเพลิงเข้าระงับเหตุ 
ส าม า ร ถควบคุ ม เพลิ ง ไ ว้ ไ ด้
ขอขอบคุณดับเพลิงเทพนิมิตที่
เข้า ว.4 ร่วม
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ร่วมโครงกำรจัดตั้งศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัดจันทบุรี หน่วยบริกำรโป่งน้ ำร้อน
วัน ท่ี  ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐  น .  นายบุญเลี้ ยง  นนทรัตน์

นายกเทศมนตรีต าบลหนองตาคง พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมเปิดโครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดจันทบุรี หน่วยบริการโป่งน้ าร้อน ณ โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร

ท้ังนี้ โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก ดร.รัฐวิทย์ - สจ.รัฐนันท์ ตั้ง
เกียรติพชร กลุ่มชายแดนกรุ๊ป และสาธารณสุขอ าเภอโป่งน้ าร้อน

วัน ท่ี  ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.นายบุญเลี้ ยง  นนทรัตน์ 
นายกเทศมนตรีต าบลหนองตาคง มอบหมายงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกตรวจสถาน
ประกอบการล้งล าไย ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบเทศบาลต าบลหนองตาคงก่อนจะด าเนินการออก
ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ                                    

ออกตรวจสถำนประกอบกำรล้งล ำไย
ก่อนออกใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ
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งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยระงับเหตุเพลิงไหม้

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น.
นายบุญเลี้ยง นนทรัตน์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองตาคง มอบหมายงานป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลหนองตาคง ลงพื้นที่หลังจากได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้  
หญ้าพ้ืนที่สาธารณะบ้านคลองบอน ม.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดก าลังพล
และรถดับเพลิงเข้าระงับเหตุ สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 เวลา 19.00 น.
นายบุญเลี้ยง นนทรัตน์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองตาคง พร้อมคณะผู้บริหารร่วมประชุมกับผู้น าชุมชน      

และพ่ีน้องชาวบ้านนาสนาดก์ นอกจากจะสนับสนุนภารกิจอย่างหลากหลายแล้ว การลงพ้ืนที่พบปะพ่ีน้องประชาชน
เพ่ือรับทราบปัญหา และแจ้งผลการด าเนินงาน "นายกเลี้ยง" พร้อมทีมบริหาร ให้ความส าคัญ เป็นอันดับต้นๆ ในการ
สร้างความเข้าใจและวางแผนแก้ปัญหา การพัฒนา เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน1

ร่วมประชุมประจ ำเดือนหมู่บ้ำน
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ท ำลำยบัตรเลือกตั้ง สมำชิกสภำเทศบำลและ
นำยกเทศมนตรี

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.30 น.
นางสาวศรินยา วิสุทธิแพทย์ ผู้อ านวยการกองคลัง นางสุกัญญา ระวีวัฒน์ ผู้อ านวยการการศึกษา 

นายอนุสรณ์ จันทากูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าส านักปลัด และ 
นางสาวฐิติมา เพ็ชรพงษ์ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ ด าเนินการเผาท าลายบัตรเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล
และนายกเทศมนตรี ที่ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งแล้ว ได้พิจารณาเห็นว่าบัตรเลือกตั้งของเทศบาลต าบล
หนองตาคง เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 จึงอนุมัติด าเนินการท าลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และ
นายกเทศมนตรีต าบลหนองตาคง ณ ส านักงานเทศบาลต าบลหนองตาคง

วันที่ 16 พฤศจิกายน 65 เวลา 10.30 น.
นายบุญเลี้ยง  นนทรัตน์ นายกเทศมนตรี

ต าบลหนองตาคง  ลงพ้ืนที่พร้อมคณะผู้บริหาร
ก ากับติดตามการท างานของเจ้าหน้าที่กองช่าง 
ด าเนินการซ่อมแซมถนนช ารุดภายในพ้ืนที่ต าบล
หนองตาคง

ซ่อมแซมถนนช ำรุดในพื้นที่ต ำบลหนองตำคง
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พ่นหมอกควันเพื่อป้องกันและควบคุมโรคชิคุนกุนยำ
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.30 น. 

นายบุญเลี้ยง นนทรัตน์ นายกเทศมนตรีต าบลหนอง
ตาคง มอบหมาย นายสมศักดิ์ ใสตะภาพ รอง
นายกเทศมนตรีต าบลหนองตาคง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่งาน
บริหารงานสาธารณสุข ร่วมกับอสม. ลงพื้นที่ด าเนินการพ่น
หมอกควันเพื่อป้องกันและควบคุมโรคชิคุนกุนยา กรณีเกิด
โรค ณ หมู่ที่ 2 บ้านจางวาง

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565  เวลา 18.00 น.
นายบุญเลี้ยง  นนทรัตน์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองตาคง มอบหมายเจ้าหน้าท่ีงานป้องกันและบรรเทา     

สาธารณภัยเทศบาลต าบลหนองตาคง ร่วมกับ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ต ารวจ ชค.4 ชรบ. และ อ.ส.อ าเภอ จัดตั่งด่าน
ตรวจค้นเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย ในพ้ืนที่ต าบลหนองตาคง ณ บริเวณสามแยกจางวาง

ร่วมตั้งด่ำนตรวจค้นเพื่อป้องกันปัญหำยำเสพติดและสิ่งผิดกฎหมำย
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ลงพื้นที่ตรวจสอบแก้ปัญหำขยะ
วันที่ 21 พฤศจิกายน 65 เวลา 13.30 น. 

นายบุญเลี้ยง  นนทรัตน์ นายกเทศมนตรีต าบลหนอง
ตาคงพร้อมคณะผู้บริหารประธานสภาและสมาชิกสภาร่วม
ลงพ้ืนตรวจสอบควันไฟจากการเผาขยะตามที่มีผู้รับแจ้ง
เบื้องต้นพบว่าเป็นพ้ืนที่อ่ืน  พร้อมกันนี้ติดตามการท างาน 
การแก้ปัญหาขยะล้นบ่ออย่างต่อเนื่อง

วนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2565
นายบญุเลีย้ง นนทรตัน ์นายกเทศมนตรีต  าบลหนองตาคง พรอ้มคณะผูบ้รหิาร และขา้ราชการ รว่มกบั 

สจ.รฐันนัท์ ตัง้เกียรตพิชร กาชาดอ าเภอโป่งน า้รอ้น คณะกรรมการเหลา่กาชาด และนางปราณี ยอดคณุ 
ประธานคณะกรรมการพฒันาสตรีอ าเภอโป่งน า้รอ้น ลงพืน้ท่ีบา้น นายทองมี บญุบตุร หมูท่ี่ 3 บา้นนาสนาดก์
ตรวจเย่ียมผูป่้วยตดิเตียง พรอ้มมอบถงุยงัชีพและมอบเงินชว่ยเหลือแก่ผูป่้วยตดิเตียง เพ่ือสรา้งขวญัและ
ก าลงัใจในการด ารงชีวิตตอ่ไป

ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบถงุยงัชพีพร้อมมอบเงนิช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง



ฉบับท่ี 7 ประจ ำเดือน พฤศจิกำยน 2565
จดหมายข่าว เทศบาลต าบลหนองตาคง

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

199 หมู่ 2 ต ำบลหนองตำคง อ ำเภอโป่งนำ้ร้อน จงัหวัดจนัทบุรี 22140  039-480454,089-8346482

จดัท ำโดย

ส ำนักปลัดเทศบำลต ำบลหนองตำคง

งำนส่งเสริมและเผยแพร่วิชำกำร

ซ่อมแซมไฟฟ้ำส่องสว่ำง
วันที่ 21 พฤศจิกายน 65 เวลา 13.30 น. 

นายบุญเลี้ยง  นนทรัตน์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองตาคงพร้อมคณะผู้บริหาร
ประธานสภาและสมาชิกสภาร่วมลงพ้ืนตรวจสอบควันไฟจากการเผาขยะตามที่มีผู้รับ
แจ้งเบื้องต้นพบว่าเป็นพ้ืนที่อ่ืน  พร้อมกันนี้ติดตามการท างาน การแก้ปัญหาขยะล้น
บ่ออย่างต่อเนื่อง

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30น.
นายบุญเลี้ยง นนทรัตน์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองตาคง มอบหมาย นายอนุสรณ์ จันทากูล นักวิเคราะห์

นโยบายและแผนช านาญการ ร่วมประชุมพร้อมคณะกรรมการ ประชุมเพ่ือติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายอ านาจ ชยางคานนท์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองบอน เป็นประธานในการ
ประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลหนองตาคง

กำรประชุมเพื่อติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2565



ฉบับท่ี 7 ประจ ำเดือน พฤศจิกำยน 2565
จดหมายข่าว เทศบาลต าบลหนองตาคง

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

199 หมู่ 2 ต ำบลหนองตำคง อ ำเภอโป่งนำ้ร้อน จงัหวัดจนัทบุรี 22140  039-480454,089-8346482

จดัท ำโดย

ส ำนักปลัดเทศบำลต ำบลหนองตำคง

งำนส่งเสริมและเผยแพร่วิชำกำร

ด ำเนินกำรขุดวำงทอ่เพ่ือปอ้งกันน้ ำท่วม

วันนี้ 29 พฤศจิกายน 2565
นายบุญเลี้ยง นนทรัตน์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองตาคง มอบหมายเจ้าหน้าที่กอง

ช่างน าเครื่องจักรกล ลงพ้ืนที่หมู่ท่ี 6 บ้านแปลงน้อย ด าเนินการขุดวางท่อระบายน้ าเพ่ือ
ระบายน้ าป้องกันน้ าท่วมในพ้ืนที่บริเวณดังกล่าว

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 น.
นายบุญเลี้ยง นนทรัตน์ นายกเทศมนตรีต าบลหนองตาคง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองช่าง ร่วมกับองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดจันทบุรี ลงพ้ืนที่ส ารวจโครงการก่อสร้างสะพานคลองขนุน โดยเทศบาลฯได้รับการสนับสนุนในการ
ก่อสร้างสะพานฯ เพ่ือแก้ปัญหาถนนช ารุดเสียหายจากน้ าท่วม สายบ้านแปลงน้อย-กลุ่มยโส จากองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดจันทบุรี

ลงพื้นที่ส ำรวจโครงกำรก่อสร้ำงสะพำนคลองขนุน


