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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  5 ประจ าปีงบประมาณ     

พ.ศ. ๒๕๖5 จัดท าโดยทีมงานเทศบาลต าบลหนองบัว 

ซ่ึงเทศบาลต าบลหนองบัว ได้จัดท าจดหมายข่าวฉบับ

นี้มาเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานกิจกรรมหรือ

โครงการท่ีเทศบาลได้จัดท าขึ้นตามแผนการด าเนินงาน 

โดยประชาสัมพันธ์เป็นรายเดือนเผยแพร่ให้ประชาชน

และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ 

          

      วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายสรรญา ชัยเจริญ นายกเทศมนตรีต าบลหนองบวั

น าพนักงานเทศบาล ออกท าความสะอาดและปรับปรุงพื้นที่สองข้างทาง โดยมีการเก็บขยะ เปลี่ยน       

ถังขยะ และลอกท่อระบายน้ าบริเวณตลาดในเขตเทศบาลต าบลหนองบัว 

      วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. เทศบาลต าบลหนองบัว ด าเนินโครงการคัดกรองผู้ที่มี
ความเสี่ยงในการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลหนองบัว เพื่อคัดกรองผู้ปฏิบัติงานบริการแก่ประชาชนเบื้องต้น
ด้วย Antigen Test Kit (ATK) พร้อมให้ความรู้ด้านระบาดโรคติดเช้ือโควิด-19 ไม่ให้เป็นพาหะน าโรค
ระบาดไปยังชุมชน โดยมี นพ.สมพงษ์ ศิริรัตน์ ต าแหน่งนายแพทย์เช่ียวชาญ นายจักรกฤษณ์ คล้ าเงิน 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองบัวและนางประณยา กันแก้ว นางพยาบาล
วิชาชีพช านาญการ วิทยากร และผลการตรวจทั้งหมด 78 คน ไม่พบการติดเช้ือโควิด -19 และติด
ประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน  
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        วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลต าบลหนองบัว จัดประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 
ประจ าปีพ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัว (อาคารพอเพียง 1) เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติ 9 เรื่อง, การโอนย้ายครุภัณฑ์, การโอน
งบประมาณรายจ่าย เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ และก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัว สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2565 และก าหนดวันเริ่ม
ประชุมสภา สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.2566 โดยก่อนการเข้าประชุม ได้มีการตรวจ ATK ตามโครงการการคัดกรองผู้ท่ีมีความเสี่ยงในการเกิดเช้ือไวรัส     
โคโรนา 2019 (covid-19) ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมและพนักงานเทศบาลทุกคน   

 

              วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลต าบลหนองบัว น าโดย นายสรรญา ชัยเจริญ นายกเทศมนตรีต าบลหนองบัว เข้าร่วมประกาศเจตจ านง
การป้องกันการทุจริตคอร์รัปช่ัน และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   
ตามโครงการ PEA หมู่บ้านช่อสะอาด ณ ห้องประชุมด่านเจดีย์สามองค์ ช้ัน 4 ส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี 

การพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 
              ในทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ เทศบาลต าบลหนองบัว ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่เร็วในการฉีดพ่นยาฆ่าเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

โดยมีการฉีดพ่นยาฆ่าเช้ือในเขตชุมชน ตลาด ร้านค้าและพื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19)  
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สาระน่ารู้


