
         วนัศุกร์ที ่2 ธนัวาคม2565 เวลา 10.30  นายบุญเลีย้ง นนทรตัน์ นายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคง 
มอบหมายให ้เจา้หน้าทีสํ่านกัปลดังานนิติการและเจา้หน้าทีก่องช่าง รว่มกบัอําเภอโป่งนารอ้นผูป้กครองทอ้งที ่ม.3
ต.หนองตาคง และกํานนัตําบลหนองตาคง ลงพืน้ทีต่รวจสอบขอ้เทจ็จริงกรณีมีผูย่ื้นคํารอ้งขอใหเ้จรจาไกลเ่กลีย่           
กรณีไดร้บัความเดอืดรอ้นเก่ียวกบัการส่งเสียงดงัทําใหเ้กิดความรําคาญ ณ บริเวณ หมูท่ี3่ ต.หนองตาคง
อ.โป่งนารอ้น จ.จนัทบุรี ผลการเจรจาเป็นทียุ่ติ

 

ฉบับท่ี ๘ ประจําเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

จดหมายข่าวจดหมายข่าว
 เ ท ศบ า ล ตํา บลหนอ งต า ค งเ ทศบ า ล ตํา บลหนอ งต า ค ง

การประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองตาคง 

สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๔ คร้ังท่ี ๑ ประจําปี ๒๕๖๕

       วนัพฤหสับด ีที ่1 ธนัวาคม 2565 เวลา 10.00 น. เทศบาลตําบลหนองตาคงจดัประชุมสภาเทศบาล
 ตําบลหนองตาคง สมยัสามญั สมยัที ่4 ครัง้ที ่1 ประจําปี 2565 ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองตาคง 
 โดยมีนายเหยียน นนทรตัน์ ประธานสภาเทศบาล เปิดการประชุมและมีคณะผูบ้ริหาร
     นําโดยนายบุญเลีย้ง นนทรตัน์ นายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคง คณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
 ปลดัเทศบาล หวัหน้าส่วนราชการ เขา้รว่มประชุมโดยพรอ้มเพรียง

ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีผู้ย่ืนคําร้องขอให้เจรจาไกล่เกล่ีย

รวดเร็ว จริงใจ มุ่งม่ันพัฒนารวดเร็ว จริงใจ มุ่งม่ันพัฒนา
เทศบาลตําบลหนองตาคง 0 3948 0454 https://nongtakong.go.th/

จัดทําโดยจัดทําโดยจัดทําโดย       งานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการงานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการงานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการ

รวดเร็ว จริงใจ มุ่งม่ันพัฒนารวดเร็ว จริงใจ มุ่งม่ันพัฒนา
เทศบาลตําบลหนองตาคง 0 3948 0454 https://nongtakong.go.th/

จัดทําโดยจัดทําโดยจัดทําโดย       งานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการงานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการงานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการ



จดหมายข่าวจดหมายข่าว
 เ ท ศบ า ล ตํา บลหนอ งต า ค งเ ทศบ า ล ตํา บลหนอ งต า ค ง

 

ฉบับท่ี ๘ ประจําเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

ลงพ้ืนท่ีดําเนินการพ่นหมอกควันพร้อมท้ังหยอดทรายอะเบท

 เพ่ือควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก

 

 

 

 

 

        วนัศุกร์ที ่2 ธนัวาคม 2565  นายบุญเลีย้ง นนทรตัน์ นายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคง
มอบหมายเจา้หน้าทีง่านบริหารงานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม ลงพืน้ทีล่ง้อาชงดําเนินการพน่หมอกควนั
พรอ้มท ัง้หยอดทรายอะเบท เพือ่ควบคุมและป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก

กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ทุกวันศุกร์เก็บขยะและปรับปรุงภูมิทัศน์

หน้าสํานักงานเทศบาลตําบลหนองตาคง 

        วนัที ่2 ธนัวาคม 2565 เวลา 15.30 น. นายบุญเลีย้ง นนทรตัน์ นายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคง 
 มอบหมาย นายสมศกัดิ์ ใสตะภาพ รองนายกเทศมนตรีฯ นําพนกังานเทศบาลตําบลหนองตาคง รว่มกิจกรรม 
เก็บขยะและปรบัปรุงภมิูทศัน์ หน้าสํานกังานเทศบาลตําบลหนองตาคง โดยมีการเก็บขยะบริเวณหน้าสํานกังาน
เทศบาลตําบลหนองตาคง เพือ่ใหพ้ืน้ทีด่งักลา่วมีความสะอาดเรียบรอ้ย สวยงาม และน่าอยู ่น่ามอง

รวดเร็ว จริงใจ มุ่งม่ันพัฒนารวดเร็ว จริงใจ มุ่งม่ันพัฒนา
เทศบาลตําบลหนองตาคง 0 3948 0454 https://nongtakong.go.th/

จัดทําโดยจัดทําโดยจัดทําโดย       งานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการงานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการงานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการ

รวดเร็ว จริงใจ มุ่งม่ันพัฒนารวดเร็ว จริงใจ มุ่งม่ันพัฒนา
เทศบาลตําบลหนองตาคง 0 3948 0454 https://nongtakong.go.th/

จัดทําโดยจัดทําโดยจัดทําโดย       งานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการงานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการงานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการ

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B9%87%E0%B8%8D%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%8C?__eep__=6&__cft__[0]=AZVpJFUqFqVAI6rjfIvWgJn6PD44MZVH2UQOKMRpuY74KCVKzckhKVHdXNbwtvlIXgpNwtO6I4yMqxnAMNeLuDRNv93sp5dr17s0pSufmyzVHgivXC74nyBB9-fnD-jVMXjjrbQE9oTIZNA-kZHW1dBBbHmeWBJzOHSCPx2yvTz2hQX4NUErOvwgS_Qu8NaSBMQ&__tn__=*NK-R


จดหมายข่าวจดหมายข่าว
 เ ท ศบ า ล ตํา บลหนอ งต า ค งเ ทศบ า ล ตํา บลหนอ งต า ค ง

 

ฉบับท่ี ๘ ประจําเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

 ร่วมกิจกรรมเน่ืองในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร     

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

 5 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมอําเภอโป่งน้ําร้อน

     วนัที ่5 ธนัวาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายบุญเลีย้ง นนทรตัน์ นายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคง 
มอบหมาย นายปรชัญา พรหมฉิน รองนายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคง พรอ้มดว้ย ขา้ราชการ และเจา้หน้าที่
เทศบาลฯ รว่มกิจกรรมเน่ืองในวนัคลา้ยวนัพระราชสมภพ พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมิูพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพติร วนัชาติ และวนัพอ่แหง่ชาติ 5 ธนัวาคม 2565
ณ หอประชุมอําเภอโป่งนารอ้น

รวดเร็ว จริงใจ มุ่งม่ันพัฒนารวดเร็ว จริงใจ มุ่งม่ันพัฒนา
เทศบาลตําบลหนองตาคง 0 3948 0454 https://nongtakong.go.th/

จัดทําโดยจัดทําโดยจัดทําโดย       งานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการงานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการงานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการ

รวดเร็ว จริงใจ มุ่งม่ันพัฒนารวดเร็ว จริงใจ มุ่งม่ันพัฒนา
เทศบาลตําบลหนองตาคง 0 3948 0454 https://nongtakong.go.th/

จัดทําโดยจัดทําโดยจัดทําโดย       งานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการงานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการงานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการ



จดหมายข่าวจดหมายข่าว
 เ ท ศบ า ล ตํา บลหนอ งต า ค งเ ทศบ า ล ตํา บลหนอ งต า ค ง

 

ฉบับท่ี ๘ ประจําเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

 กิจกรรม รณรงค์ ลด คัดแยกขยะท่ีต้นทางจัดการได้ด้วยมือเรา

     วนัจนัทร์ที ่5 ธนัวาคม 2565  นายบุญเลีย้ง นนทรตัน์ นายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคง เป็นประธาน
 ในพธิเีปิด กิจกรรม รณรงค์ ลด คดัแยกขยะทีต่น้ทางจดัการไดด้ว้ยมือเรา วตัถุประสงค์เพือ่ใหป้ระชาชนใน
หมูบ่า้นคลองบอน ไดต้ระหนกัถงึส่ิงแวดลอ้ม และการแกปั้ญหาขยะมลูฝอยต ัง้แตต่น้ทาง การจดัทําแผนรณรงค์
“แยกกอ่นทิง้” ณ ศาลาประชาคมบา้นคลองบอน โดยมีหน่วยงานราชการ อาทิเช่น สมาชิกสภาเทศบาล เจา้หน้าที่
เทศบาล ผูนํ้าชุมชน ทหาร ตํารวจ คร ูนกัเรียนประชาชน เขา้รว่มกิจกรรมดงักลา่ว

รวดเร็ว จริงใจ มุ่งม่ันพัฒนารวดเร็ว จริงใจ มุ่งม่ันพัฒนา
เทศบาลตําบลหนองตาคง 0 3948 0454 https://nongtakong.go.th/

จัดทําโดยจัดทําโดยจัดทําโดย       งานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการงานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการงานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการ

รวดเร็ว จริงใจ มุ่งม่ันพัฒนารวดเร็ว จริงใจ มุ่งม่ันพัฒนา
เทศบาลตําบลหนองตาคง 0 3948 0454 https://nongtakong.go.th/

จัดทําโดยจัดทําโดยจัดทําโดย       งานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการงานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการงานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการ



จดหมายข่าวจดหมายข่าว
 เ ท ศบ า ล ตํา บลหนอ งต า ค งเ ทศบ า ล ตํา บลหนอ งต า ค ง

 

ฉบับท่ี ๘ ประจําเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

ร่วมกิจกรรม "ปลูกข้าววันแม่ เก่ียวข้าววันพ่อ" 
       วนัจนัทร์ที ่5 ธนัวาคม 2565 เวลา 13.00 น.นายบุญเลีย้ง นนทรตัน์ นายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคง       

พรอ้มดว้ยคณะผูบ้ริหาร เจา้หน้าทีเ่ทศบาลตําบลหนองตาคง เขา้รว่มกิจกรรม เก่ียวขา้ววนัพอ่ โดยมี

นายประพศิ ญาณปัญญา นายอําเภอโป่งนารอ้น เป็นประธานในกิจกรรมฯ เพือ่ถวายเป็นราชสกัการะเน่ืองใน

วนัคลา้ยวนัพระราชสมภพพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมิูพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร

และน้อมนําเอาปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีงมาปฏิบติั ใหชุ้มชนพออยู ่พอกิน มีความสุขแบบพอเพยีง
 ณ บา้นคลองบอน ม.4 ต.หนองตาคง อ.โป่งนารอ้น จ.จนัทบุรี

รวดเร็ว จริงใจ มุ่งม่ันพัฒนารวดเร็ว จริงใจ มุ่งม่ันพัฒนา
เทศบาลตําบลหนองตาคง 0 3948 0454 https://nongtakong.go.th/

จัดทําโดยจัดทําโดยจัดทําโดย       งานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการงานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการงานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการ

รวดเร็ว จริงใจ มุ่งม่ันพัฒนารวดเร็ว จริงใจ มุ่งม่ันพัฒนา
เทศบาลตําบลหนองตาคง 0 3948 0454 https://nongtakong.go.th/

จัดทําโดยจัดทําโดยจัดทําโดย       งานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการงานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการงานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการ



จดหมายข่าวจดหมายข่าว
 เ ท ศบ า ล ตํา บลหนอ งต า ค งเ ทศบ า ล ตํา บลหนอ งต า ค ง

        วนัที ่6 ธนัวาคม 2565 นายบุญเลีย้ง นนทรตัน์ นายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคง ลงพืน้ทีร่ว่มกบัสํานกังาน
พฒันาชุมชนจงัหวดัและสํานกังานกองสลากกินแบง่รฐับาล ติดตามโครงการบา้นสรา้งสุขสลากสรา้งสรรค์เพือ่ชุมชน
โดยโครงการน้ีจงัหวดัพจิารณาคดัเลือกกลุม่เป้าหมายดงักลา่วเพือ่เขา้รว่มโครงการฯ จงัหวดัละ 1 ครวัเรือน
ในการน้ี นายวรีตัน์ ศิลานิล เป็นผูไ้ดร้บัคดัเลือกในโครงการน้ี ณ บา้นคลองคต หมูท่ี7่ ตําบลหนองตาคง อําเภอ
โป่งนารอ้น จงัหวดัจนัทบุรี

        วนัองัคาร ที ่6 ธนัวาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายบุญเลีย้ง นนทรตัน์ นายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคง

 มอบหมายเจา้หน้าทีง่านสวสัดกิารสงัคม ออกพืน้ทีสํ่ารวจขอ้มลูเดก็ในพืน้ทีตํ่าบลหนองตาคง ในการขอรบัการช่วย

เหลือผูป้ระสบภยัทางสงัคม โดยกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย(์ขอรบัทุนการศึกษา)

ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีกํ่าหนด โดยในวนัน้ีไดอ้อกสํารวจหมูท่ี ่2 หมูท่ี ่6และหมูท่ี ่9

 

ฉบับท่ี ๘ ประจําเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

ลงพ้ืนท่ีร่วมกับสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและสํานักงานกองสลาก

กินแบ่งรัฐบาล ติดตามโครงการบ้านสร้างสุขสลากสร้างสรรค์เพ่ือชุมชน 

เจ้าหน้าท่ีงานสวัสดิการสังคม ออกพ้ืนท่ีสํารวจข้อมูลเด็กในพ้ืนท่ีตําบล

หนองตาคง ในการขอรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสังคม

รวดเร็ว จริงใจ มุ่งม่ันพัฒนารวดเร็ว จริงใจ มุ่งม่ันพัฒนา
เทศบาลตําบลหนองตาคง 0 3948 0454 https://nongtakong.go.th/

จัดทําโดยจัดทําโดยจัดทําโดย       งานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการงานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการงานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการ

รวดเร็ว จริงใจ มุ่งม่ันพัฒนารวดเร็ว จริงใจ มุ่งม่ันพัฒนา
เทศบาลตําบลหนองตาคง 0 3948 0454 https://nongtakong.go.th/

จัดทําโดยจัดทําโดยจัดทําโดย       งานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการงานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการงานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการ



จดหมายข่าวจดหมายข่าว
 เ ท ศบ า ล ตํา บลหนอ งต า ค งเ ทศบ า ล ตํา บลหนอ งต า ค ง

          วนัองัคารที ่6 ธนัวาคม 2565 นายบุญเลีย้ง นนทรตัน์ นายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคง พรอ้มดว้ย
ประธานสภา เจา้หน้าทีเ่ทศบาล และผูนํ้าชุมชน ลงพืน้ทีห่มูท่ี ่6 ติดตามการดําเนินงานการขยายผิวจราจรภายใน
หมูบ่า้น เพือ่อํานวยความสะดวกดา้นการสญัจรแกป่ระชาชนในพืน้ที่

 

ฉบับท่ี ๘ ประจําเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

ลงพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 6 ติดตามการดําเนินงานการขยายผิวจราจรภายในหมู่บ้าน

 ลงพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 1 ติดตามการดําเนินงานซ่อมแซมเสียงตามสาย

ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

         วนัองัคารที ่6 ธนัวาคม 2565 นายบุญเลีย้ง นนทรตัน์ นายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคง พรอ้มดว้ย 
คณะผูบ้ริหาร ผูนํ้าชุมชน ลงพืน้ทีห่มูท่ี ่1 ติดตามการดําเนินงานซ่อมแซมเสียงตามสายใหส้ามารถใช้งานไดต้ามปกติ 
เพือ่ใหป้ระชาชนในพืน้ทีด่งักลา่วไดร้บัทราบขอ้มลูไดอ้ยา่งท ัว่ถงึ

รวดเร็ว จริงใจ มุ่งม่ันพัฒนารวดเร็ว จริงใจ มุ่งม่ันพัฒนา
เทศบาลตําบลหนองตาคง 0 3948 0454 https://nongtakong.go.th/

จัดทําโดยจัดทําโดยจัดทําโดย       งานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการงานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการงานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการ

รวดเร็ว จริงใจ มุ่งม่ันพัฒนารวดเร็ว จริงใจ มุ่งม่ันพัฒนา
เทศบาลตําบลหนองตาคง 0 3948 0454 https://nongtakong.go.th/

จัดทําโดยจัดทําโดยจัดทําโดย       งานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการงานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการงานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการ



จดหมายข่าวจดหมายข่าว
 เ ท ศบ า ล ตํา บลหนอ งต า ค งเ ทศบ า ล ตํา บลหนอ งต า ค ง

        วนัที ่7 ธนัวาคม 2565 นายบุญเลีย้ง นนทรตัน์ นายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคง มอบหมายเจา้หน้าที่
กองช่างดําเนินการซ่อมแซมถนนภายในหมูบ่า้นคลองบอน

               วนัที ่7 ธนัวาคม 2565 เวลา 10.00 น. เม่ือวนัที ่2 ธนัวาคม 2565 เวลา 20.30 น. เกิดฝนตกหนกั

      ลมกรรโชกแรง ทีบ่า้นซบัตาเมา ม.5 ต.หนองตาคง อ.โป่งนารอ้น จ.จนัทบุรี ส่งผลใหบ้า้นเรือนประชาชนไดร้บั

      ความเสียหาย นายบุญเลีย้ง นนทรตัน์ นายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคง มอบหมายเจา้หน้าทีง่านป้องและบรรเทา 

     สาธารณภยัเทศบาลตําบล  หนองตาคงไดม้อบถุงยงัชีพ และ เงนิสมทบช่วยเหลือเบือ้งตน้ ใหแ้กบ่า้นทีร่บัความเสีย

     หาย และรวบรวมเอกสารเพือ่ขอรบัความช่วยเหลือและเยียวยาตามระเบยีบของทางราชการตอ่ไป

 

ฉบับท่ี ๘ ประจําเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

เจ้าหน้าท่ีกองช่าง ดําเนินการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านคลองบอน

เจ้าหน้าท่ีงานป้องและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลหนองตาคง

ได้มอบถุงยังชีพ และ เงินสมทบช่วยเหลือเบ้ืองต้น ให้แก่บ้านท่ีรับ

ความเสียหาย

จัดทําโดยจัดทําโดยจัดทําโดย       งานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการงานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการงานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการ

เทศบาลตําบลหนองตาคง 0 3948 0454 https://nongtakong.go.th/รวดเร็ว จริงใจ มุ่งม่ันพัฒนารวดเร็ว จริงใจ มุ่งม่ันพัฒนา



จดหมายข่าวจดหมายข่าว
 เ ท ศบ า ล ตํา บลหนอ งต า ค งเ ทศบ า ล ตํา บลหนอ งต า ค ง

 

ฉบับท่ี ๘ ประจําเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ทุกวันศุกร์เก็บขยะและปรับปรุงภูมิทัศน์

หน้าสํานักงานเทศบาลตําบลหนองตาคง 

           วนัที ่9 ธนัวาคม 2565 เวลา 16.00 น. นายบุญเลีย้ง นนทรตัน์นายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคง 

พรอ้มคณะผูบ้ริหาร นําพนกังานเทศบาลตําบลหนองตาคง รว่มกิจกรรมเก็บขยะและปรบัปรุงภมิูทศัน์ หน้าสํานกังาน

เทศบาลตําบลหนองตาคง โดยมีการเก็บขยะบริเวณหน้าสํานกังานเทศบาลตําบลหนองตาคง เพือ่ใหพ้ืน้ทีด่งักลา่วมี

ความสะอาดเรียบรอ้ย สวยงาม และน่าอยู ่น่ามอง

จัดทําโดยจัดทําโดยจัดทําโดย       งานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการงานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการงานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการ

เทศบาลตําบลหนองตาคง 0 3948 0454 https://nongtakong.go.th/รวดเร็ว จริงใจ มุ่งม่ันพัฒนารวดเร็ว จริงใจ มุ่งม่ันพัฒนา

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B9%87%E0%B8%8D%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%8C?__eep__=6&__cft__[0]=AZVpJFUqFqVAI6rjfIvWgJn6PD44MZVH2UQOKMRpuY74KCVKzckhKVHdXNbwtvlIXgpNwtO6I4yMqxnAMNeLuDRNv93sp5dr17s0pSufmyzVHgivXC74nyBB9-fnD-jVMXjjrbQE9oTIZNA-kZHW1dBBbHmeWBJzOHSCPx2yvTz2hQX4NUErOvwgS_Qu8NaSBMQ&__tn__=*NK-R


จดหมายข่าวจดหมายข่าว
 เ ท ศบ า ล ตํา บลหนอ งต า ค งเ ทศบ า ล ตํา บลหนอ งต า ค ง

           วนัศุกร์ที ่9 ธนัวาคม 2565 นายบุญเลีย้ง นนทรตัน์ นายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคง พรอ้มดว้ย 
เจา้หน้าทีก่องช่าง ลงพืน้ทีห่มูท่ี ่6 บา้นแปลง ติดตามการดําเนินงานผูร้บัเหมากอ่สรา้งเทคอนกรีต การขยายผิว
จราจรภายในหมูบ่า้น

 

ฉบับท่ี ๘ ประจําเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

ลงพ้ืนท่ีบ้านโพธ์ิ  หมู่  1  ติดตามการดําเนินงานความคืบหน้าปรับปรุงผิว

จราจรแอสฟัลท์คอนกรีต
           วนัศุกร์ที ่9 ธนัวาคม 2565นายบุญเลีย้ง นนทรตัน์ นายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคง ลงพืน้ทีบ่า้นโพธิ์

  หมู ่ 1  ติดตามการดําเนินงานความคืบหน้าปรบัปรุงผิวจราจรแอสฟัลทค์อนกรีต(โอเวอร์เลย)์ภายในหมูบ่า้น

 ลงพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 6 บ้านแปลง ติดตามการดําเนินงานผู้รับเหมาก่อสร้าง

เทคอนกรีต การขยายผิวจราจรภายในหมู่บ้าน

รวดเร็ว จริงใจ มุ่งม่ันพัฒนารวดเร็ว จริงใจ มุ่งม่ันพัฒนา
จัดทําโดยจัดทําโดยจัดทําโดย       งานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการงานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการงานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการ

เทศบาลตําบลหนองตาคง 0 3948 0454 https://nongtakong.go.th/



จดหมายข่าวจดหมายข่าว
 เ ท ศบ า ล ตํา บลหนอ งต า ค งเ ทศบ า ล ตํา บลหนอ งต า ค ง

 

ฉบับท่ี ๘ ประจําเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

รวดเร็ว จริงใจ มุ่งม่ันพัฒนารวดเร็ว จริงใจ มุ่งม่ันพัฒนา
เทศบาลตําบลหนองตาคง 0 3948 0454 https://nongtakong.go.th/

จัดทําโดยจัดทําโดยจัดทําโดย       งานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการงานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการงานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการ

นายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคง ลงพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 6 บ้านแปลง ตรวจ

ติดตามความคืบหน้าการขยายผิวจราจรภายในหมู่บ้าน

            วนัเสาร์ที ่10 ธนัวาคม 2565 นายบุญเลีย้ง นนทรตัน์ นายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคง ลงพืน้ที่
หมูท่ี ่6 บา้นแปลง ตรวจติดตามความคืบหน้าการขยายผิวจราจรภายในหมูบ่า้น

นายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคง มอบหมายเจ้าหน้าท่ีงาน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดําเนินการฉีดล้างถนน 

         วนัเสาร์ที ่10 ธนัวาคม 2565 นายบุญเลีย้ง นนทรตัน์ นายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคง 
มอบหมายเจา้หน้าทีง่านป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ดําเนินการฉีดลา้งถนน ภายในหมูท่ี ่6 บา้นแปลง



จดหมายข่าวจดหมายข่าว
 เ ท ศบ า ล ตํา บลหนอ งต า ค งเ ทศบ า ล ตํา บลหนอ งต า ค ง

       วนัจนัทร์ที ่12 ธนัวาคม 65 นายบุญเลีย้ง นนทรตัน์ นายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคง พรอ้มคณะผูบ้ริหาร
 และช่างเทศบาลฯ ลงพืน้ทีติ่ดตามการดําเนินงานปรบัปรุงผิวจราจร overlay ภายในหมูบ่า้นจางวาง
#หนองตาคงโมเดล เดนิหน้าทํางานตอ่เน่ือง วนัหยุดไมใ่ช่อุปสรรคของการทํางาน

        วนัองัคารที ่13 ธนัวาคม 2565 นายบุญเลีย้ง นนทรตัน์ นายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคง 
พรอ้มคณะผูบ้ริหาร และเจา้หน้าทีก่องช่าง ลงพืน้ทีห่มูท่ี ่2 ติดตามการดําเนินงานของผูร้บัเหมากอ่สรา้งปรบัปรุงผิว
จราจร ภายในหมูบ่า้นจางวาง

 

ฉบับท่ี ๘ ประจําเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

รวดเร็ว จริงใจ มุ่งม่ันพัฒนารวดเร็ว จริงใจ มุ่งม่ันพัฒนา
เทศบาลตําบลหนองตาคง 0 3948 0454 https://nongtakong.go.th/

จัดทําโดยจัดทําโดยจัดทําโดย       งานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการงานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการงานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการ

ติดตามการดําเนินงานปรับปรุงผิวจราจร overlay

ภายในหมู่บ้านจางวาง

นายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคง พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ีกองช่าง 

ลงพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 2 ติดตามการดําเนินงานของผู้รับเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A5?__eep__=6&__cft__[0]=AZXkCW3z9rpWjZ6m7cUk0zfdpOFKYCrbNkJj6LxtdiMXqeBMf0d3PPWYxO80OgxFcNoEnDOPlJRnVIblzHgfVwvB4RHxrkswuFwJrLNjdC7K3B0aN77mM1h1uhBzfVlXis8&__tn__=*NK-R


จดหมายข่าวจดหมายข่าว
 เ ท ศบ า ล ตํา บลหนอ งต า ค งเ ทศบ า ล ตํา บลหนอ งต า ค ง

         วนัองัคารที ่13 ธนัวาคม 2565 นายบุญเลีย้ง นนทรตัน์ นายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคง ลงพืน้ทีติ่ดตาม
การดําเนินงานการทําถนนและทางขึน้อาคารเรียนภายในโรงเรียนหนองตาคงพทิยาคาร เพือ่อํานวยความสะดวกแก่
นกัเรียนผูพ้กิาร ในโครงการจดัต ัง้ศนูยก์ารศึกษาพเิศษประจําจงัหวดัจนัทบุรี หน่วยบริการโป่งนารอ้น

       เม่ือวนัที ่13 ธนัวาคม 2565เวลา 9.30 น.ไดร้บัแจง้เหตุไฟไหมส้วนลําไยบา้นซบัตาเมา ม.5 ต.หนองตาคง
อ.โป่งนารอ้น จ.จนัทบุรี นายบุญเลีย้ง นนทรตัน์ นายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคงมอบหมายเจา้หน้าทีง่าน
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเทศบาลตําบลหนองตาคงไดจ้ดักําลงัพลและรถบรรทุกนาอเนกประสงค์ เขา้ระงบั
เหตุ สามารถควบคุมเพลิงไวไ้ด ้

 

ฉบับท่ี ๘ ประจําเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

รวดเร็ว จริงใจ มุ่งม่ันพัฒนารวดเร็ว จริงใจ มุ่งม่ันพัฒนา
เทศบาลตําบลหนองตาคง 0 3948 0454 https://nongtakong.go.th/

จัดทําโดยจัดทําโดยจัดทําโดย       งานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการงานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการงานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการ

นายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคง ลงพ้ืนท่ีติดตามการดําเนินงานการ

ทําถนนและทางข้ึนอาคารเรียนภายในโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 

รับแจ้งเหตุไฟไหม้สวนลําไยบ้านซับตาเมา ม.5 ต.หนองตาคง 

อ.โป่งน้ําร้อน จ.จันทบุรี



จดหมายข่าวจดหมายข่าว
 เ ท ศบ า ล ตํา บลหนอ งต า ค งเ ทศบ า ล ตํา บลหนอ งต า ค ง

          วนัพุธที ่14 ธนัวาคม 2565 เวลา13.00น. นายบุญเลีย้ง นนทรตัน์ นายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคง 
มอบหมาย นายสมศกัดิ์ ใสตะภาพ รองนายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคง รว่มพธิเีปิดงานการฝึกอบรมกําลงัประชาชน
ตําบลชายแดน โดยศนูยจ์ดัระบบป้องกนัเพือ่จดัระเบยีบพืน้ทีช่ายแดน กองบญัชาการป้องกนัชายแดนจนัทบุรีและ
ตราด รว่มกบัอําเภอโป่งนารอ้น จงัหวดัจนัทบุรี

         วนัพุธที ่14 ธนัวาคม 2565 นายบุญเลีย้ง นนทรตัน์ นายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคง ลงพืน้ทีห่มูท่ี ่7 
บา้นคลองคต ติดตามโครงการบา้นสรา้งสุขสลากสรา้งสรรค์เพือ่ชุมชน โดยในวนัน้ีนายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคง
ไดม้อบหมายเจา้หน้าทีก่องช่าง ดําเนินการถมดนิและปรบัพืน้ทีบ่ริเวณดงักลา่ว

 

ฉบับท่ี ๘ ประจําเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

รวดเร็ว จริงใจ มุ่งม่ันพัฒนารวดเร็ว จริงใจ มุ่งม่ันพัฒนา
เทศบาลตําบลหนองตาคง 0 3948 0454 https://nongtakong.go.th/

จัดทําโดยจัดทําโดยจัดทําโดย       งานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการงานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการงานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการ

ร่วมพิธีเปิดงานการฝึกอบรมกําลังประชาชนตําบลชายแดน

ลงพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 7 บ้านคลองคต ติดตามโครงการบ้านสร้างสุขสลาก

สร้างสรรค์เพ่ือชุมชน



จดหมายข่าวจดหมายข่าว
 เ ท ศบ า ล ตํา บลหนอ งต า ค งเ ทศบ า ล ตํา บลหนอ งต า ค ง

 

ฉบับท่ี ๘ ประจําเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

รวดเร็ว จริงใจ มุ่งม่ันพัฒนารวดเร็ว จริงใจ มุ่งม่ันพัฒนา
เทศบาลตําบลหนองตาคง 0 3948 0454 https://nongtakong.go.th/

จัดทําโดยจัดทําโดยจัดทําโดย       งานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการงานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการงานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการ

 

ร่วมเป็นพยานและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องในการท่ีประชาชนใน

พ้ืนท่ีอุทิศท่ีดินส่วนบุคคลเพ่ือให้เป็นท่ีสาธารณประโยชน์

       วนัพุธที ่14 ธนัวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายบุญเลีย้ง นนทรตัน์ นายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคง 
รว่มเป็นพยานและดําเนินการในส่วนทีเ่ก่ียวขอ้งในการทีป่ระชาชนในพืน้ทีอุ่ทิศทีด่นิส่วนบุคคลเพือ่ใหเ้ป็นทีส่าธารณ
ประโยชน์หมูท่ี ่2 บา้นจางวาง สําหรบัใช้รว่มกนั

รองนายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคง พร้อมเจ้าหน้าท่ีเทศบาลฯ 

ลงพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 1,2,3 ออกประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 

      วนัพุธที ่14 ธนัวาคม 2565 เวลา 17.00น. นายบุญเลีย้ง นนทรตัน์ นายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคง มอบหมาย
นายสมศกัดิ์ ใสตะภาพ รองนายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคง พรอ้มเจา้หน้าทีเ่ทศบาลฯ ลงพืน้ทีห่มูท่ี ่1,2,3 ออก
ประชาสมัพนัธ์เสียงตามสาย พรอ้มรบัฟังปัญหาจากพีน้่องประชาชน



จดหมายข่าวจดหมายข่าว
 เ ท ศบ า ล ตํา บลหนอ งต า ค งเ ทศบ า ล ตํา บลหนอ งต า ค ง

              16 ธนัวาคม 2565 เวลาประมาณ 10.00 น. นายบุญเลีย้ง นนทรตัน์ นายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคง 
     มอบหมายเจา้หน้าทีง่านป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั รว่มออกปฏิบติัการดบัเพลิง ซ่ึงไดเ้กิดเหตุเพลิงไหม ้
     บริเวณรา้นมีดกีารยาง หมูท่ ี1 ตําบลทบัช้าง โดยมีหน่วยงานท ัง้ภาครฐัและเอกชนเขา้รว่มออกปฏิบติัการในครั้งน้ี

 

 

ฉบับท่ี ๘ ประจําเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

รวดเร็ว จริงใจ มุ่งม่ันพัฒนารวดเร็ว จริงใจ มุ่งม่ันพัฒนา
เทศบาลตําบลหนองตาคง 0 3948 0454 https://nongtakong.go.th/

จัดทําโดยจัดทําโดยจัดทําโดย       งานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการงานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการงานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการ

เจ้าหน้าท่ีงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 ร่วมออกปฏิบัติการดับเพลิง

ลงพ้ืนท่ีบ้านโพธ์ิ  หมู่  1  ติดตามการดําเนินงานความคืบหน้าปรับปรุง

ผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต
        วนัเสาร์ที ่17 ธนัวาคม 2565 นายบุญเลีย้ง นนทรตัน์ นายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคง ลงพืน้ทีบ่า้นโพธิ์  หมู ่ 1      
  ติดตามการดําเนินงานความคืบหน้าปรบัปรุงผิวจราจรแอสฟัลทค์อนกรีต(โอเวอร์เลย)์ภายในหมูบ่า้น



จดหมายข่าวจดหมายข่าว
 เ ท ศบ า ล ตํา บลหนอ งต า ค งเ ทศบ า ล ตํา บลหนอ งต า ค ง

        วนัจนัทร์ที ่19 ธนัวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ตามที ่โรงเรียนบา้นแปลงไดข้อความอนุเคราะห์รถกระเช้า
เพือ่ดําเนินการตดัตน้ไมภ้ายในโรงเรียน โดย นายบุญเลีย้ง นนทรตัน์ นายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคง พรอ้มคณะ
ผูบ้ริหาร เจา้หน้าทีก่องช่างและพนกังานเทศบาลฯ ลงพืน้ทีห่มู ่6 บา้นแปลง รว่มกบัผูอํ้านวยการโรงเรียนบา้นแปลง
ดําเนินการตดัตน้มะขามบริเวณโรงเรียนบา้นแปลง เพือ่ปรบัปรุงภมิูทศัน์โดยรอบ ใหมี้ความสวยงาม อกีท ัง้ยงัช่วย
ป้องกนัอุบติัเหตุทางธรรมชาติ เน่ืองจากช่วงน้ีมีลมแรงและตน้ไมมี้อายุทีย่าวนานอาจทําใหเ้กิดอนัตรายแกเ่ดก็
นกัเรียนได ้
#ขอขอบคุณผูอํ้านวยการและคณะครโูรงเรียนบา้นแปลงทีไ่ดจ้ดัเตรียมอาหารกลางวนัสําหรบัคณะผูบ้ริหารและ
พนกังานผูป้ฏิบติังานในครั้งน้ี

 

ฉบับท่ี ๘ ประจําเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

รวดเร็ว จริงใจ มุ่งม่ันพัฒนารวดเร็ว จริงใจ มุ่งม่ันพัฒนา
เทศบาลตําบลหนองตาคง 0 3948 0454 https://nongtakong.go.th/

จัดทําโดยจัดทําโดยจัดทําโดย       งานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการงานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการงานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการ

ลงพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 10 บ้านซับมงคล ติดตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

        วนัอาทิตยท์ี ่18 ธนัวาคม 2565 นายบุญเลีย้ง นนทรตัน์ นายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคง ลงพืน้ทีห่มูท่ี ่10 
บา้นซบัมงคล ติดตามโครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซบัมงคล-นาสนาดก์

ดําเนินการตัดต้นมะขามบริเวณโรงเรียนบ้านแปลง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ 

ให้มีความสวยงาม



จดหมายข่าวจดหมายข่าว
 เ ท ศบ า ล ตํา บลหนอ งต า ค งเ ทศบ า ล ตํา บลหนอ งต า ค ง

 

ฉบับท่ี ๘ ประจําเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

รวดเร็ว จริงใจ มุ่งม่ันพัฒนารวดเร็ว จริงใจ มุ่งม่ันพัฒนา
เทศบาลตําบลหนองตาคง 0 3948 0454 https://nongtakong.go.th/

จัดทําโดยจัดทําโดยจัดทําโดย       งานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการงานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการงานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการ

การประ ชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประ กันสุขภาพ

เทศบาลตําบลหนองตาคง ค ร้ัง ท่ี  ๓/๒๕๖๕

         วนัองัคารที ่๒๐ ธนัวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. กองทุนหลกัประกนัสุขภาพเทศบาลตําบลหนองตาคง 

จดัประชุมคณะกรรมการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ เทศบาลตําบลหนองตาคง โดยมีนายบุญเลีย้ง นนทรตัน์ 

นายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคง เป็นประธานกองทุนหลกัประกนัสุขภาพฯ พรอ้มคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ

รว่มประชุมโดยพรอ้มเพรียง

-โดยมีวาระการประชุม การรายงานสถานะการคลงักองทุนหลกัประกนัสุขภาพเทศบาลตําบลหนองตาคง

-รายงานผลผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

-การแตง่ต ัง้คณะกรรมการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัทอ้งถิน่เทศบาลตําบลหนองตาคง (ชุดใหม)่

-การพจิารณาแผนงาน/โครงการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖



จดหมายข่าวจดหมายข่าว
 เ ท ศบ า ล ตํา บลหนอ งต า ค งเ ทศบ า ล ตํา บลหนอ งต า ค ง

           วนัองัคาร ที ่๒๐ ธนัวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐น. ณ หอ้งประชุมเทศบาลตําบลหนองตาคง

เทศบาลตําบลหนองตาคงจดัประชุมคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลตําบลหนองตาคง โดยมีพนัจา่ตรีวสิวสั เอบิสภาพ

ปลดัเทศบาล เป็นประธานการประชุม พรอ้มดว้ยหวัหน้าส่วนราชการ ประธานคณะกรรมการและรองประธานคณะ

กรรมการ ศพด.ตําบลหนองตาคง รว่มประชุมโดยพรอ้มเพรียง

-ระเบยีบวาระการคดัเลือกประธานคณะกรรมและรองประธานการศึกษา

 

ฉบับท่ี ๘ ประจําเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

รวดเร็ว จริงใจ มุ่งม่ันพัฒนารวดเร็ว จริงใจ มุ่งม่ันพัฒนา
เทศบาลตําบลหนองตาคง 0 3948 0454 https://nongtakong.go.th/

จัดทําโดยจัดทําโดยจัดทําโดย       งานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการงานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการงานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการ

การประชุมคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลตําบลหนองตาคง

ติดตามความคืบหน้าการดําเนินการตัดต้นมะขามบริเวณ

โรงเรียนบ้านแปลง เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ ให้มีความสวยงาม 
         วนัองัคารที ่20 ธนัวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ตามที ่โรงเรียนบา้นแปลงไดข้อความอนุเคราะห์รถกระเช้า
 เพือ่ดําเนินการตดัตน้ไมภ้ายในโรงเรียนโดย นายบุญเลีย้ง นนทรตัน์ นายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคง พรอ้มคณะผูบ้ริหาร 
เจา้หน้าทีก่องช่างและพนกังานเทศบาลฯ ลงพืน้ทีห่มู ่6 บา้นแปลง รว่มกบัผูอํ้านวยการโรงเรียนบา้นแปลง ดําเนินการตดัตน้มะขามบริเวณ
โรงเรียนบา้นแปลง เพือ่ปรบัปรุงภมิูทศัน์โดยรอบ ใหมี้ความสวยงามอกีท ัง้ยงัช่วยป้องกนัอุบติัเหตุทางธรรมชาติ เน่ืองจากช่วงน้ีมีลมแรง
และตน้ไมมี้อายุทีย่าวนานอาจทําใหเ้กิดอนัตรายแกเ่ดก็นกัเรียนได ้
#ขอขอบคุณผูอํ้านวยการและคณะครโูรงเรียนบา้นแปลงทีไ่ดจ้ดัเตรียมอาหารกลางวนัสําหรบัคณะผูบ้ริหารและพนกังานผูป้ฏิบติังานในครั้งน้ี



จดหมายข่าวจดหมายข่าว
 เ ท ศบ า ล ตํา บลหนอ งต า ค งเ ทศบ า ล ตํา บลหนอ งต า ค ง

         วนัองัคารที ่20 ธนัวาคม 2565 นายบุญเลีย้ง นนทรตัน์ นายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคง 

ลงพืน้ทีบ่า้นคลองคต หมูท่ี ่7 เพือ่ดคูวามเรียบรอ้ย การปรบัปรุงผิวจราจรแอสฟัลทค์อนกรีต(โอเวอร์เลย)์ ภายในหมูบ่า้น

พรอ้มแกไ้ขยางทีต่กไปในรางระบายนา

 

ฉบับท่ี ๘ ประจําเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

รวดเร็ว จริงใจ มุ่งม่ันพัฒนารวดเร็ว จริงใจ มุ่งม่ันพัฒนา
เทศบาลตําบลหนองตาคง 0 3948 0454 https://nongtakong.go.th/

จัดทําโดยจัดทําโดยจัดทําโดย       งานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการงานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการงานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการ

ลงพ้ืนท่ีบ้านคลองคต หมู่ท่ี 7 เพ่ือดูความเรียบร้อย การปรับปรุงผิวจราจร

แอสฟัลท์คอนกรีต

ลงพ้ืนท่ีติดตามการปรับพ้ืนท่ีบริเวณโบสถ์วัดจางวาง

       วนัพุธที ่21 ธนัวาคม 2565 นายบุญเลีย้ง นนทรตัน์ นายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคง พรอ้มคณะผูบ้ริหาร

ลงพืน้ทีติ่ดตามการปรบัพืน้ทีบ่ริเวณโบสถ์วดัจางวาง เตรียมความพรอ้มในการประกอบพธิช้ีีแนวเขตวสุิงคามสีมา

ในวนัที ่26 ธนัวาคม 65 น้ี



จดหมายข่าวจดหมายข่าว
 เ ท ศบ า ล ตํา บลหนอ งต า ค งเ ทศบ า ล ตํา บลหนอ งต า ค ง

        วนัที ่22 ธนัวาคม 2565 เวลา 15.30 น. นายบุญเลีย้ง นนทรตัน์ นายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคง
 มอบหมายใหเ้จา้หน้าทีง่านบริหารงานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม ลงพืน้ทีต่รวจสถานประกอบการ ทีข่อรบัใบอนุญาต
ประกอบกิจการทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สุขภาพ เพือ่ป้องกนัการเกิดมลพษิทางอากาศ ทางนาจากของเสียอนัตรายทีร่ ั่วไหล
จงึตอ้งดําเนินการควบคุมและป้องกนัไมใ่หส่้งผลกระทบ เป็นอนัตรายตอ่สุขภาพประชาชนทีอ่าศยัอยูใ่นพืน้ทีใ่กลเ้คยีง
และพจิารณาการออกใบอนุญาตการประกอบกิจการทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สุขภาพ

       วนัที ่22 ธนัวาคม 2565 นายบุญเลีย้ง นนทรตัน์ นายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคง พรอ้มคณะผูบ้ริหาร 
สมาชิกสภาฯ เจา้หน้าทีก่องช่างและพนกังานเทศบาลฯ ลงพืน้ทีห่มู ่6 บา้นแปลง รว่มกบัผูอํ้านวยการโรงเรียนบา้น
แปลง ดําเนินการตดัตน้มะขามบริเวณโรงเรียนบา้นแปลง เพือ่ปรบัปรุงภมิูทศัน์โดยรอบ ใหมี้ความสวยงาม

 

ฉบับท่ี ๘ ประจําเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

รวดเร็ว จริงใจ มุ่งม่ันพัฒนารวดเร็ว จริงใจ มุ่งม่ันพัฒนา
เทศบาลตําบลหนองตาคง 0 3948 0454 https://nongtakong.go.th/

จัดทําโดยจัดทําโดยจัดทําโดย       งานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการงานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการงานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการ

ลงพ้ืนท่ีตรวจสถานประกอบการท่ีขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็น

อันตรายต่อสุขภาพ 

ลงพ้ืนท่ีหมู่ 6 บ้านแปลง ร่วมกับผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแปลง 

ดําเนินการตัดต้นมะขามบริเวณโรงเรียนบ้านแปลง

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%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E?__eep__=6&__cft__[0]=AZVoEdIW9p65QZDId-iHq92IwU1GHwHa5WYH_h8WSo5_LBsNzWzTg_RoX3mnwuBKH12fG-h1vj4BOZmdCr4oQA8ziFn1luUjPcL5uaNgrgaqzOa3MhkGy1-vuTAIyxreyCLzUjYE2OaueCeVzKr1QZay5AU9r5Q4im8yXiuz4yfC69Dngj2YhR_H1Qp1YtaRZhU&__tn__=*NK-R


จดหมายข่าวจดหมายข่าว
 เ ท ศบ า ล ตํา บลหนอ งต า ค งเ ทศบ า ล ตํา บลหนอ งต า ค ง

     เม่ือวนัที ่22 ธนัวาคม 2565 เวลา 19.00 น.นายบุญเลีย้ง นนทรตัน์ นายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคง เป็น
ประธานพธิเีปิด การชุมนุมรอบกองไฟคา่ยพกัแรมลกูเสือ - เนตรนารี ประจําปีการศึกษา 2565 โดยมีโรงเรียน
บา้นโพธิ์,โรงเรียนบา้นจางวาง, โรงเรียนบา้นนาสนาดก์ ,โรงเรียนบา้นคลองบอน,โรงเรียนราษฏร์พฒันา
สามคัค,ีโรงเรียนบา้นแปลง และโรงเรียนบา้นคลองคต เขา้รว่มกิจกรรม เพือ่ปลกูฝงัใหน้กัเรียน เป็นผูมี้ระเบยีบวนิยั
มีความรบัผิดชอบรูจ้กัเป็นผูนํ้าและผูต้ามทีด่ ีณ โรงเรียนบา้นคลองคต

       วนัศุกร์ที ่23 ธนัวาคม 2565 เวลา 09.00น.นายบุญเลีย้ง นนทรตัน์ นายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคง รว่มงาน

Merry Christmas and Happy New year 2023 และไดก้ลา่วเปิดงานพรอ้มมอบของรางวลัใหแ้กน่กัเรียนโรงเรียน

หนองตาคงพทิยาคาร

 

ฉบับท่ี ๘ ประจําเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

รวดเร็ว จริงใจ มุ่งม่ันพัฒนารวดเร็ว จริงใจ มุ่งม่ันพัฒนา
เทศบาลตําบลหนองตาคง 0 3948 0454 https://nongtakong.go.th/

จัดทําโดยจัดทําโดยจัดทําโดย       งานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการงานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการงานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการ

 นายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคง เป็นประธานพิธีเปิด
 การชุมนุมรอบกองไฟค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ประจําปีการศึกษา 2565

 ร่วมงาน Merry Christmas and Happy New year 2023 



จดหมายข่าวจดหมายข่าว
 เ ท ศบ า ล ตํา บลหนอ งต า ค งเ ทศบ า ล ตํา บลหนอ งต า ค ง

       เม่ือวนัที ่22 ธนัวาคม 2565 เวลา 10.00 น.นายบุญเลีย้ง นนทรตัน์ นายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคง 

มอบหมายเจา้หน้าทีง่านป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเทศบาลตําบลหนองตาคง จดัการฝึกอบรมการดบัเพลิงขั้นตน้ แก่
ลกูเสือ เนตรนารี ทีเ่ขา้รว่มกิจกรรม คา่ยพกัแรมลกูเสือ เนตรนารี ประจําปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนบา้นคลองคต

ม.7 ต.หนองตาคง อ.โป่งนารอ้น จ.จนัทบุรี

โดยการฝึกอบรม สาธติวธิดีบัไฟดว้ยมือเปลา่ และวธีกีารใช้ถงัดบัเพลิงชนิดผงเคมีแหง้ อยา่งถกูตอ้ง

       วนัที ่23 ธนัวาคม 2565เวลา 9.30 น.ไดร้บัคํารอ้งขอการสนบัสนุนนาเพือ่อุปโภคและบริโภค ที ่บา้นซบัตาเมา
ม.5 ต.หนองตาคง อ.โป่งนารอ้น จ.จนัทบุรี นายบุญเลีย้ง นนทรตัน์ นายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคง มอบหมายเจา้
หน้าทีง่านป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเทศบาลตําบลหนองตาคงจดักําลงัพลและรถบรรทุกนาเอนกประสงค์ ดําเนิน
การแจกจา่ยนา

 

ฉบับท่ี ๘ ประจําเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

รวดเร็ว จริงใจ มุ่งม่ันพัฒนารวดเร็ว จริงใจ มุ่งม่ันพัฒนา
เทศบาลตําบลหนองตาคง 0 3948 0454 https://nongtakong.go.th/

จัดทําโดยจัดทําโดยจัดทําโดย       งานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการงานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการงานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการ

สาธารณภัยเทศบาลตําบลหนองตาคง

 จัดการฝึกอบรมการดับเพลิงข้ันต้น แก่ลูกเสือ เนตรนารี 

เจ้าหน้าท่ีงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลหนองตาคง

จัดกําลังพลและรถบรรทุกน้ําเอนกประสงค์ 



จดหมายข่าวจดหมายข่าว
 เ ท ศบ า ล ตํา บลหนอ งต า ค งเ ทศบ า ล ตํา บลหนอ งต า ค ง

       วนัวนัศุกร์ 23 ธนัวาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายบุญเลีย้ง นนทรตัน์ นายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคง
 มอบหมายนกัพฒันาชุมชน และเจา้หน้าทีเ่ทศบาล อํานวยความสะดวกผูพ้กิาร เขา้รว่มกิจกรรม วนัคนพกิารสากล
จงัหวดัจนัทบุรี ครั้งที ่22 ประจําปี 2565 พรอ้มรบัมอบรถจกัรยานสามลอ้มือโยก จํานวน 3 คนั จากนายวสุิทธิ์

ประกอบความด ีรองผูว้า่ราชการจงัหวดัจนัทบุรี ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตําบลพลบัพลานารายณ์

 

ฉบับท่ี ๘ ประจําเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

รวดเร็ว จริงใจ มุ่งม่ันพัฒนารวดเร็ว จริงใจ มุ่งม่ันพัฒนา
เทศบาลตําบลหนองตาคง 0 3948 0454 https://nongtakong.go.th/

จัดทําโดยจัดทําโดยจัดทําโดย       งานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการงานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการงานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการ

 เข้าร่วมกิจกรรม วันคนพิการสากลจังหวัดจันทบุรี คร้ังท่ี 22 ประจําปี 2565 

ตรวจสอบกรณีได้รับร้องเรียนจากชาวบ้านว่าถนนได้ชํารุด เป็นหลุมบ่อ

เดินทางสัญจรลําบาก 
วนัศุกร์ที ่23 ธนัวาคม 2565 นายบุญเลีย้ง นนทรตัน์ นายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคง ลงพืน้ทีซ่อย 1 บา้นแสมด
ตรวจสอบกรณีไดร้บัรอ้งเรียนจากชาวบา้นวา่ถนนไดชํ้ารุด เป็นหลุมบอ่ เดนิทางสญัจรลําบาก ในการน้ีนายก
เทศมนตรีตําบลหนองตาคง ไดแ้จง้จะดําเนินการให ้โดยจะนําดนิลกูรงัไปซ่อมบํารุงบางส่วน



จดหมายข่าวจดหมายข่าว
 เ ท ศบ า ล ตํา บลหนอ งต า ค งเ ทศบ า ล ตํา บลหนอ งต า ค ง

 
แวะเวียนทักทาย เป็นกําลังใจ ไม่ทอดท้ิงกัน

"กลุ่มทอผ้าบ้านคลองบอน"

    วนัอาทิตยท์ี ่25 ธนัวาคม 2565 นายบุญเลีย้ง นนทรตัน์ นายกเทศมมนตรีตําบลหนองตาคง แวะเวยีนทกัทาย
เป็นกําลงัใจ ไมท่อดทิง้กนั กลุม่ทอผา้บา้นคลองบอน อา่งเก็บนาบา้นคลองบอน
-งบประมาณ ลอกอา่ง กวา่ 20 ลา้นบาท (อยูร่ะหวา่งติดตามผลกัดนัโครงการฯ

ฉบับท่ี ๘ ประจําเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

รวดเร็ว จริงใจ มุ่งม่ันพัฒนารวดเร็ว จริงใจ มุ่งม่ันพัฒนา
เทศบาลตําบลหนองตาคง 0 3948 0454 https://nongtakong.go.th/

จัดทําโดยจัดทําโดยจัดทําโดย       งานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการงานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการงานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการ

เข้าร่วมพิธีบวงสรวงท้าวพระเวสสุวรรณ ณ วัดโพธาราม

        วนัจนัทร์ที ่26 ธนัวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายบุญเลีย้ง นนทรตัน์ นายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคง 
พรอ้มดว้ย คณะผูบ้ริหาร ไดเ้ขา้รว่มพธิบีวงสรวงทา้วพระเวสสุวรรณ ณ วดับา้นโพธาราม หมูท่ี ่1 บา้นโพธิ์



จดหมายข่าวจดหมายข่าว
 เ ท ศบ า ล ตํา บลหนอ งต า ค งเ ทศบ า ล ตํา บลหนอ งต า ค ง

       วนัจนัทร์ที ่๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายบุญเลีย้ง นนทรตัน์ นายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคง 
คณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจา้หน้าทีเ่ทศบาล รว่มพธิปัีกเขตวสุิงคามสีมา ณ วดัจางวาง หมูท่ี ่๒ บา้นจางวาง
ตําบลหนองตาคง อําเภอโป่งนารอ้น โดยมี นางสาวภุมริน เพชรชําลิ ปลดัอําเภอโป่งนารอ้น เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
พระครไูพศาลบุญวฒัน์ เจา้คณะอําเภอโป่งนารอ้น ประธานฝ่ายสงฆ ์นายสินชยั จนัทรส ปลดัอําเภอโป่งนารอ้น
 ผูใ้หญบ่า้น ผูช่้วยผูใ้หญบ่า้น และประชาชน รว่มเป็นสกัขีพยานและอนุโมทนาบุญในครั้งน้ี

          วนัจนัทร์ที ่26 ธนัวาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายบุญเลีย้ง นนทรตัน์ นายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคง
มอบหมาย นายปรชัญา พรหมฉิน รองนายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคง เป็นประธานในการประชุมโครงการป้องกนั
อุบติัภยัช่วงเทศกาลปีใหม ่พ.ศ. 2565 พรอ้มดว้ยหวัหน้าส่วนราชการตา่งๆ ไดเ้ขา้รว่มประชุมในครั้งน้ี อาทิเช่น สถานี
ตํารวจภธูรบา้นแปลง ชป.นย.12 กองรอ้ยทหารพรานคลองตาดํา หมวดการทางหนองตาคง รพ.สต.หนองตาคง
รพ.สต.บา้นซบัตาเมา รพ.สต.บา้นคลองบอน ประธานสตรี ประธาน อปพร. สวา่งกตญั ูทต.คลองใหญ ่กํานนัตําบล
หนองตาคง และผูใ้หญบ่า้นตําบลหนองตาคง
เพือ่เป็นการเตรียมความพรอ้มอกีท ัง้เพือ่กําหนดมาตรการป้องกนัและลดอุบติัภยัช่วงเทศกาลปีใหม ่ต ัง้แตว่นัที ่29
ธนัวาคม 2565 ถงึ 4 มกราคม 2566

 

ฉบับท่ี ๘ ประจําเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

รวดเร็ว จริงใจ มุ่งม่ันพัฒนารวดเร็ว จริงใจ มุ่งม่ันพัฒนา
เทศบาลตําบลหนองตาคง 0 3948 0454 https://nongtakong.go.th/

จัดทําโดยจัดทําโดยจัดทําโดย       งานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการงานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการงานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการ

ร่วมงานปักเขตวิสุงคามสีมาวัดจางวาง ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ําร้อน

จ.จันทบุรี 

การประชุมโครงการป้องกันอุบัติภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87?__eep__=6&__cft__[0]=AZVYbBKFxjds4byPMI12OMNhxhDG22aA8PLxbHnUlg4dcj43Z3_C-8GqgKrhrPcmTjmphocY0nUDrfZUX6ZKehOu1YSUn0scQDBbXZiGygjUQBTPwxtoHjYphdZRedWacW-VthtjtHpOyXvEf1rpD65tTxASMmo-NdkpVvW1lhlItPm44kQLY7UzS793RaVF6ZY&__tn__=*NK-R


จดหมายข่าวจดหมายข่าว
 เ ท ศบ า ล ตํา บลหนอ งต า ค งเ ทศบ า ล ตํา บลหนอ งต า ค ง

       วนัที ่27 ธนัวาคม 2565   นายบุญเลีย้ง นนทรตัน์ นายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคง พรอ้มดว้ยคณะผูบ้ริหาร
เจา้หน้าทีก่องช่าง ลงพืน้ทีห่มู ่6 บา้นแปลง ดําเนินการปยูางมะตอยพืน้ผิวถนนตา่งระดบั บริเวณภายในหมูบ่า้นแปลง
โดยเจา้หน้าทีไ่ดดํ้าเนินการเทยางมะตอยปเูสริมผิวถนนส่วนทีเ่ป็นตา่งระดบั ปรบัสภาพพืน้ใหอ้ยูใ่นระดบัปกติ เพือ่ให้
ประชาชนใช้เส้นทางสญัจรไปมาไดโ้ดยสะดวกและปลอดภยั

 

ฉบับท่ี ๘ ประจําเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

รวดเร็ว จริงใจ มุ่งม่ันพัฒนารวดเร็ว จริงใจ มุ่งม่ันพัฒนา
เทศบาลตําบลหนองตาคง 0 3948 0454 https://nongtakong.go.th/

จัดทําโดยจัดทําโดยจัดทําโดย       งานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการงานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการงานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการ

ลงพ้ืนท่ีหมู่ 6 บ้านแปลง ดําเนินการปูยางมะตอยพ้ืนผิวถนนต่างระดับ 

เสร็จสิ้นภาระกิจดําเนินการตัดต้นไม้ขนาดใหญ่ภายในโรงเรียนบ้านแปลง
       วนัพุธที ่28 ธนัวาคม 2565 เวลา 11.00 น. ตามที ่โรงเรียนบา้นแปลงไดข้อความอนุเคราะห์รถกระเช้า เพือ่ดําเนินการตดั
ตน้ไมภ้ายในโรงเรียน โดย นายบุญเลีย้ง นนทรตัน์ นายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคง พรอ้มคณะผูบ้ริหาร เจา้หน้าทีก่องช่างและ
พนกังานเทศบาลฯ ลงพืน้ทีห่มู ่6 บา้นแปลง ดคูวามเรียบรอ้ย การดําเนินการตดัตน้มะขามบริเวณโรงเรียนบา้นแปลง เพือ่
ปรบัปรุงภมิูทศัน์โดยรอบ ใหมี้ความสวยงาม อกีท ัง้ยงัช่วยป้องกนัอุบติัเหตุทางธรรมชาติ เน่ืองจากช่วงน้ีมีลมแรงและตน้ไมมี้อายุ
ทีย่าวนานอาจทําใหเ้กิดอนัตรายแกเ่ดก็นกัเรียนได ้

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%87?__eep__=6&__cft__[0]=AZUwrXVzuq7Lil7iYu9VaQerJyHELiLWAvEQB6zZ8Bf3TQvwGXjtrOHAI9rKOcy-JH05WL7I4PnG4xbqui3pCW95eTF17KtTtMezkbWrUksa8-tFXrIS4RwnzPtfd-8962ZP-zaABsntFeTAlKFeqaLWMAtdUfSS89HE7mEtNCQ7lWE_Vbu2PbojAMUCiK2lIjA&__tn__=*NK-R


จดหมายข่าวจดหมายข่าว
 เ ท ศบ า ล ตํา บลหนอ งต า ค งเ ทศบ า ล ตํา บลหนอ งต า ค ง

    วนัพุธที ่28 ธนัวาคม 2565 ตามทีโ่รงเรียนบา้นนาสนาดก์ไดข้อความอนุเคราะห์รถเคร่ืองจกัรกลของเทศบาลตําบล
หนองตาคง เพือ่ดําเนินการร้ือถอนอาคารเรียนหลงัเกา่ โดย นายบุญเลีย้ง นนทรตัน์ นายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคง
พรอ้มดว้ยคณะผูบ้ริหาร และเจา้หน้าทีก่องช่าง ลงพืน้ที ่หมู ่3 โรงเรียนบา้นนาสนาดก์ โดยนายกเทศมนตรีฯ ไดม้อบ
หมายใหเ้จา้หน้าทีก่องช่าง นํารถแมคโคร พรอ้มรถบรรทุกเขา้พืน้ที ่เพือ่ดําเนินการร้ือถอนอาคารเรียนหลงัเกา่ พรอ้ม
เคลยีร์พืน้ทีบ่ริเวณดงักลา่ว

 

ฉบับท่ี ๘ ประจําเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

รวดเร็ว จริงใจ มุ่งม่ันพัฒนารวดเร็ว จริงใจ มุ่งม่ันพัฒนา
เทศบาลตําบลหนองตาคง 0 3948 0454 https://nongtakong.go.th/

จัดทําโดยจัดทําโดยจัดทําโดย       งานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการงานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการงานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการ

ติดตามการยืนคําร้องกรณีได้รับความเดือดร้อนเน่ืองจากผู้ประกอบการล้ง

ลําไยส่งกล่ินเหม็นของกํามะถัน ทําให้ได้รับมลภาวะทางกล่ิน

     วนัที ่28 ธนัวาคม2565 เวลา 10.00น. นายบุญเลีย้ง นนทรตัน์ นายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคง พรอ้มเจา้หน้าที่
สาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม และเจา้หน้าทีสํ่านกัปลดังานนิติกร ลงพืน้ทีต่รวจสอบกรณีมีผูย่ื้นคํารอ้งไดร้บัความเดอืดรอ้น
เน่ืองจากผูป้ระกอบการลง้ลําไยส่งกล่ินเหม็นของกํามะถนั ทําใหไ้ดร้บัมลภาวะทางกล่ิน โดยในวนัน้ีไดติ้ดตามการดําเนิน
การปรบัปรุงระบบ ทางผูป้ระกอบการลง้ลําไยไดทํ้าการตอ่ทอ่ระบายกล่ินกํามะถนัใหมี้ความสงูขึน้ และปรบัปรุงระบบ
เป็นทีเ่รียบรอ้ย และทางเทศบาลตําบลหนองตาคงจะดําเนินการติดตามผลอยูเ่ร่ือยๆ

ให้ความอนุเคราะห์รถเคร่ืองจักรกล เพ่ือดําเนินการร้ือถอนอาคารเรียนหลังเก่า

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A5?__eep__=6&__cft__[0]=AZUaUFdcZ9xHU2b1ijDhsQxBwCwZz3iz_1gyQpTJmOyxnyeQMo5O5Nr2W5a9JfnjUe-lhUH8PLDHJsjz2633bLWFfxkMx5VQkGKpSyYUFSoy5bN-Ui4FC2p7-gMJwoX_zHK43EPGrRo5k_y6-DrdBT1iBQEcRYav8suGWCYsEERWf9ZiwcigtxGITOFrZXMIsPg&__tn__=*NK-R


จดหมายข่าวจดหมายข่าว
 เ ท ศบ า ล ตํา บลหนอ งต า ค งเ ทศบ า ล ตํา บลหนอ งต า ค ง

     วนัที ่28 ธนัวาคม 2565เวลา 10.30 น. งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเทศบาลตําบลหนองตาตง ไดร้บัเกียรติเป็นวทิยากร
อบรมใหค้วามรู ้ การกูฟ้ื้นคืนชีพขัน้ตน้ ใหแ้ก ่ อสม.ในอําเภอโป่งนารอ้น จงัหวดัจนัทบุรี ณ หอประชุมเทศบาลตําบลคลองใหญ่
อ.โป่งนารอ้น จ.จนัทบุรี

  วนัพฤหสับดทีี ่29 ธนัวาคม 2565 เวลา09.00 น. นายบุญเลีย้ง นนทรตัน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลหนองตาคง มอบหมาย
นายปรชัญา พรหมฉิน และนายสมศกัดิ์ ใสตะภาพ รองนายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคง พรอ้มคณะผูบ้ริหารและสมาชิกสภา
เขา้รว่มพธิเีปิดโครงการป้องกนัอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม ่ประจําปี 2566 ณ จุดตรวจสามแยกจางวาง ต.หนองตาคง
อ.โป่งนารอ้น จ.จนัทบุรี ในโอกาสน้ีนายประพศิ ญาณปัญญา นายอําเภอโป่งนารอ้น ใหเ้กียรติเป็นประธานเปิดโครงการฯ
และนายสมศกัดิ์ ใสตะภาพ รองนายกเทศมนตรีตําบลหนองตาคง กลา่วรายงาน โดยพธิเีปิดโครงการป้องกนัและลดอุบติัเหตุ
ทางถนนฯ ในครั้งน้ี ไดร้บัความรว่มมือจากหน่วยงานราชการและเจา้หน้าทีจ่ากหน่วยงานทุกภาคส่วน

 

ฉบับท่ี ๘ ประจําเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

รวดเร็ว จริงใจ มุ่งม่ันพัฒนารวดเร็ว จริงใจ มุ่งม่ันพัฒนา
เทศบาลตําบลหนองตาคง 0 3948 0454 https://nongtakong.go.th/

จัดทําโดยจัดทําโดยจัดทําโดย       งานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการงานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการงานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการ

 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลหนองตาตง

 ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ การกู้ฟ้ืนคืนชีพข้ันต้น

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดโครงการป้องกันอุบัติเหตุทาถนน

ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจําปี 2566

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88?__eep__=6&__cft__[0]=AZWpKIAnVPDYt-3qFs8yEs4xEE0i5XqeDfOpCaiQwafwuT0puPUflVn-WzHU4aDRGSPqjvhiicvECW8NmCjeFLImqFx9l49FxgIzK5ZzVZJkeBYZKmkz5D1Wn8GqOQyR0jhauSqOfvPrarsmwmaRNhckFyrSccfgBi4-dtQbR7WZqJ265pwZwLBgMKq71m2uvWc&__tn__=*NK-R


จดหมายข่าวจดหมายข่าว
 เ ท ศบ า ล ตํา บลหนอ งต า ค งเ ทศบ า ล ตํา บลหนอ งต า ค ง

    วนัที ่30 ธนัวาคม พ.ศ.2565 เวลา 15.00 น. นางภาสินี สุวรรณเจริญ หวัหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยัจงัหวดัจนัทบุรี ตรวจเยี่ยมใหกํ้าลงัใจเจา้หน้าทีผู่ป้ฏิบติังานโครงการป้องกันและลดอุบติัเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม ่ประจําปี 2566 โดยมี นายสมศกัดิ์ ไสตะภาพ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลหนองตาคง
จา่เอกศกัรินทร์ กันสําอาง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัเทศบาลตําบลหนองตาคง ตวัแทน กํานันผูใ้หญ่
บา้น สภ.บา้นแปลง ร้อยทหารพรานคลองตาดํา อปพร. และ อสม. ใหก้ารตอ้นรบั

 

ฉบับท่ี ๘ ประจําเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

รวดเร็ว จริงใจ มุ่งม่ันพัฒนารวดเร็ว จริงใจ มุ่งม่ันพัฒนา
เทศบาลตําบลหนองตาคง 0 3948 0454 https://nongtakong.go.th/

จัดทําโดยจัดทําโดยจัดทําโดย       งานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการงานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการงานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการ

หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี 

ตรวจเย่ียมให้กําลังใจเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน

ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดจันทบุรี ตรวจเย่ียมให้กําลังใจเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติ

งานโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจําปี 2566

    วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ.2565 เวลา 15.30 น. พล.ต.ต.ผดุงศกัดิ์ รกัษาสุข ผูบ้งัคบัการตํารวจภธูรจงัหวดัจนัทบุรี
ตรวจเยีย่มใหกํ้าลงัใจเจา้หน้าทีผู่ป้ฏิบติังานโครงการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม ่ประจําปี
2566 บริเวณสามแยกบา้นจางวาง โดยมี นายปรชัญา พรหมฉิน รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลหนองตาคง
จา่เอกศกัรินทร์ กนัสําอาง นกัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเทศบาลตําบลหนองตาคง ตวัแทน กํานนัผูใ้หญบ่า้น
สภ.บา้นแปลง รอ้ยทหารพรานคลองตาดํา อปพร. รพ.สต. และ อสม. ใหก้ารตอ้นรบั



จดหมายข่าวจดหมายข่าว
 เ ท ศบ า ล ตํา บลหนอ งต า ค งเ ทศบ า ล ตํา บลหนอ งต า ค ง

 

ฉบับท่ี ๘ ประจําเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

รวดเร็ว จริงใจ มุ่งม่ันพัฒนารวดเร็ว จริงใจ มุ่งม่ันพัฒนา
เทศบาลตําบลหนองตาคง 0 3948 0454 https://nongtakong.go.th/

จัดทําโดยจัดทําโดยจัดทําโดย       งานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการงานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการงานส่งเส ริมและเผยแพร่ วิชาการ

 รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (นย.) ตรวจเย่ียม

ให้กําลังใจเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง

ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 

     วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ.2565 เวลา 18.00 น. พลเรือตรี เทอดเกียรติ จติต์แกว้ รองผูบ้ญัชาการป้องกนัชายแดน
จนัทบุรีและตราด (นย.) ตรวจเยีย่มใหกํ้าลงัใจเจา้หน้าทีผู่ป้ฏิบติังานโครงการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม ่ประจําปี 2566 บริเวณสามแยกบา้นจางวาง โดยมี นายสมศกัดิ์ ไสตะภาพ รองนายกเทศมนตรีเทศบาล
ตําบลหนองตาคง จา่เอกศกัรินทร์ กนัสําอาง นกัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเทศบาลตําบลหนองตาคง ตวัแทน
กํานนัผูใ้หญบ่า้น สภ.บา้นแปลง รอ้ยทหารพรานคลองตาดํา อปพร. รพ.สต. และ อสม. ใหก้ารตอ้นรบั


