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เทศบำลต ำบลหนองบัว จ.กำญจนบุรี 
จดหมำยข่ำว  

 

นายสรรญา   ชยัเจริญ     นายกเทศมนตรี 

นางวงษ์จันทร์  ประสงค์   รองนายกเทศมนตรี 

นางสาวสวนา   ลีนะกุล    ปลัดเทศบาล 

นางสมแสน   ปานรัตน์     รองปลัดเทศบาล 

นายสมพงษ์  หมื่นอาจยิ้ม  รองนายกเทศมนตรี 

๑. นางสาวปุญญิศา  สขุดี หวัหน้าส านกัปลัด   

๒. นางสาวฐิติวัลคุ์  ภู่สวุรรณ์  หวัหน้าฝา่ย 

แผนงานและงบประมาณ  

นางสาวอภิญญา อยู่เจริญ นักวิชาการ 

คอมพิวเตอร์ช านาญการ 

            จดหมายข่าวของเทศบาลต าบลหนองบัว

ก้าวเข้าสู่ปีที่  8 ฉบับที่  ๗ ประจ าปีงบประมาณ     

พ.ศ. ๒๕๖5 จัดท าโดยทีมงานเทศบาลต าบลหนองบัว 

ซ่ึงเทศบาลต าบลหนองบัว ได้จัดท าจดหมายข่าวฉบับ

นี้มาเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานกิจกรรมหรือ

โครงการท่ีเทศบาลได้จัดท าขึ้นตามแผนการด าเนินงาน 

โดยประชาสัมพันธ์เป็นรายเดือนเผยแพร่ให้ประชาชน

และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ 

       วันท่ี 5 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. เทศบาลต าบลหนองบัว ร่วมกับส านักงานสภา
วัฒนธรรมต าบลหนองบัว คัดเลือกคณะกรรมการแทนคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมต าบลหนองบัวที่
หมดวาระ ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลหนองบัว โดยมี นายอัศดร รากบัว 
เป็นประธานในท่ีประชุมครั้งนี้  

 
รดน ้ำด้ำหัวขอพร ปลดัจังหวัดกำญจนบุรีและนำยอ้ำเภอเมือง

กำญจนบุรี เนื่องในโอกำสประเพณีสงกรำนต ์ประจ้ำปี พ.ศ.๒๕๖๕  

    วันท่ี 22 เมษายน 2565 เวลา 17.30 น. นายสรรญา ชัยเจริญ นายกเทศมนตรีต าบลหนองบัว 
พร้อมพนักงานเทศบาล ร่วมงานรดน้ าด าหัวขอพร ปลัดจังหวัดกาญจนบุรีและนายอ าเภอเมืองกาญจนบุร ี
เนื่องในโอกาสประเพณสีงกรานต์ ประจ าปี พ.ศ.2565 ณ บ้านพักนายอ าเภอเมืองกาญจนบุรี  
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        ในวันที่ 24 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสรรญา ชัยเจริญ นายกเทศมนตรีต าบลหนองบัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา
และพนักงานเทศบาลต าบลหนองบัว เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล ประจ าปี พ.ศ.2565 (24 เมษายน ของทุกปี เป็นวันเทศบาล)          
เวลา11.00 น. จัดพิธีท าบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์  โดยได้รับเกียรติจาก นายอัศดร  รากบัว ประธานสภาวัฒนธรรมอ าเภอเมืองกาญจนบุรี
เข้าร่วมในครั้งนี้ ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลหนองบัว ช้ัน 3 

สนับสนุนรถน ้ำและอำหำรเพื่อรับเสด็จสมเดจ็พระเจ้ำลูกยำเธอ เจ้ำฟ้ำพัชรกติิยำภำ นเรนทิรำเทพยวดี 
กรมหลวงรำชสำริณีสิรพิัชร มหำวัชรรำชธิดำ  

          เทศบาลต าบลหนองบัว ด าเนินการสนับสนุนรถบรรทุกน้ า ฉีดถนนบริเวณสนามกีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เพื่อเตรียมงานรับเสดจ็

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เมื่อวันท่ี 25 - 26 เมษายน 2565 และ

วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 11.00 น. ด าเนินการจัดหาและให้เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลหนองบัวด าเนินการส่งมอบข้าวกล่อง จ านวน 400 กล่อง  

ให้กับเจ้าหน้าที่อ าเภอเมืองกาญจนบุรี ณ สถานท่ีจัดงานในพิธีเปิดอาคาร"พัชรปัญญา"ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  
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 ลงพื นที่เพื่ออ้ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้พิกำรในกำรต่อบัตรประจ้ำตวัคนพิกำร 

        วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น. นายสรรญา ชัยเจริญ นายกเทศมนตรีต าบลหนองบัว มอบหมายเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการและสังคม  
ลงพื้นที่เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการโดยให้บริการต่อบัตรประจ าตัวคนพิการที่บัตรเดิมหมดอายุ ณ บ้านคนพิการ หมู่ 3 ต าบลหนองบัว 

เตรียมกำรขับเคลื่อนกำรด้ำเนินงำนขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงย่ังยืน 

ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

              วันที่ 28 เมษายน 2565 นายสรรญา ชัยเจริญ นายกเทศมนตรีต าบลหนองบัว และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการและสังคม ประชุมร่วมกับ

ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเมืองกาญจนบุรี และผู้ใหญ่บ้านเพ่ือเตรียมการขับเคลื่อนการด าเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลังเสร็จสิ้นการประชุมได้ลงติดตามครัวเรือนที่ตกเกณฑ์5 มิติในระบบ TPMAP ของเทศบาลต าบลหนองบัว    

เป็นจ านวน 15 ครัวเรือน  

 
ส้ำรวจและลงเยี่ยมบ้ำนผู้สูงอำยุและผู้พิกำรที่ประสบปัญหำ 

              วันท่ี 29 เมษายน 2565 นายสรรญา ชัยเจริญ นายกเทศมนตรีต าบลหนองบัว จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการและสังคม ส ารวจและ

ลงเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ท่ีประสบปัญหา เพื่อส่งต่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
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ประมวลภำพกำรสอบสวนโรคและลงพื นทีม่อบถุงยังชีพให้แก่ผู้ติดเชื อโควิด-19 
                  ระหว่างวันที่ 1 - 30 เมษายน 2565 นายสรรญา ชัยเจริญ นายกเทศมนตรีต าบลหนองบัว มอบหมายให้ นางวงษ์จันทร์ ประสงค์ 

รองนายกเทศมนตรีต าบลหนองบัว ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านหนองบัว คณะเจ้าหน้าที่ อสม. และเจ้าหน้ าที ่      

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลหนองบัว ลงพ้ืนท่ีสอบสวนโรค และมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ติดเช้ือโควิด -19 ในเขตเทศบาลต าบล     

หนองบัว จ านวน 56 หลังคาเรือน  

 

ประมวลภำพกำรออกพ่นยำฆ่ำเชื อไวรสัโคโรน่ำ 2019 
                       ระหว่างวันท่ี 1 - 30 เมษายน 2565 นายสรรญา ชัยเจริญ  นายกเทศมนตรตี าบลหนองบัว  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลหนองบัว มีความหว่งใยประชาชน เนื่องจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมอบหมาย
เจ้าหน้าท่ีงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั ส านักปลดั เทศบาลต าบลหนองบัว ด าเนินการพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ให้แก่
บ้านผู้หายจากการตดิเช้ือ จ านวน 27 หลังคาเรือน 
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สำระน่ำรู้


