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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  ๔ ประจ าปีงบประมาณ     

พ.ศ. ๒๕๖5 จัดท าโดยทีมงานเทศบาลต าบลหนองบัว 

ซ่ึงเทศบาลต าบลหนองบัว ได้จัดท าจดหมายข่าวฉบับ

นี้มาเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานกิจกรรมหรือ

โครงการท่ีเทศบาลได้จัดท าขึ้นตามแผนการด าเนินงาน 

โดยประชาสัมพันธ์เป็นรายเดือนเผยแพร่ให้ประชาชน

และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ 

 

          

      วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด

กาญจนบุรี พร้อมด้วย นางสาวกิตติยา จึงรุ่งเจริญกิจ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี พร้อม

คณะ โดยมี นายสรรญา ชัยเจริญ นายกเทศมนตรีต าบลหนองบัวและคณะ ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม      

ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ที่ยากไร้ ในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลหนองบัว หมู่ที่ 1, 2 และ 3 จ านวน 

8 ราย 

      วันท่ี 7 มกราคม  2565 เวลา 10.00 น. เทศบาลต าบลหนองบัวน าคณะท างานเพื่อศึกษาความ
เป็นไปได้และจัดแนวทางการพัฒนารายได้ท้องถิ่นจากการใช้ทรัพยากรน้ า (กรณศีึกษาลุ่มแม่น้ าแม่กลอง) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เข้าศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตและการจัดจ าหนา่ยน้ าประปา ผู้ใช้น้ า 
และข้อมลูอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปน็ข้อมูลพัฒนาระบบการจัดหารายได้และแนวทางการจัดหารายได้
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอนาคต
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 คณะกรรมการ ป.ป.ช.ภาค 7 และ ป.ป.ช.จังหวัดกาญจนบุรี ตรวจพื้นที่และให้ค าแนะน า 
โครงการจัดซื้อจดัจ้าง

              วันท่ี 26 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสรรญา ชัยเจริญ นายกเทศมนตรีต าบลหนองบัว ให้การต้อนรับคณะกรรมการ ป.ป.ช.ภาค 7 
และ ป.ป.ช.จังหวัดกาญจนบุรี ในการเข้าสังเกตการณ์และให้ค าแนะน าโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลต าบลหนองบัว และลงตรวจพื้นที่จริง         
ตามวัตถุประสงค์ในการพัฒนากลไกด้านการป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต เพื่อยับยั้งการทุจริตในพ้ืนท่ี 

หนองบัว  พอเพียง  โปร่งใส  ตรวจสอบได ้

 

        วันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น.  นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นางสาวกิตติยา จึงรุ่งเจริญกิจ 
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมคณะ โดยมี นายสรรญา ชัยเจริญ นายกเทศมนตรีต าบลหนองบัวและคณะ ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้พิการ 
ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ที่ยากไร้ ในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลหนองบัว  หมู่ที่ 8 จ านวน 8 ราย 

 

              วันท่ี  25 มกราคม 2565 เทศบาลต าบลหนองบัว น าเจ้าหน้าที่ออกพ่นหมอกควัน ในพื้นที่เขตเทศบาลต าบลหนองบัว  เพื่อเป็นการป้องกัน
และหยุดการเพาะพันธุ์ยุงสาเหตุของโรคไข้เลือดออก  
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การประชุมหลักประกนัสุขภาพในระดับท้องถิ่นเทศบาลต าบลหนองบัว ครั้งที่ 3/2565

              วันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. เทศบาลต าบลหนองบัวจัดประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นเทศบาล
ต าบลหนองบัว ครั้งที่ 3/2565 เพื่อพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนฯ เพื่อบรรจุลงในแผนการด าเนินงานเพิมเติม ครังที่  
2/2565 และรายงานผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯให้คณะกรรมการทราบ  
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              วันที่ 28 มกราคม 2565 เทศบาลต าบลหนองบัวเข้าร่วมกิจกรรมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในกิจกรรมสานเสวนาโครงการ PEA 
หมู่บ้านช่อสะอาด  ณ อาคารพอเพียง 1 เทศบาลต าบลหนองบัว 

 

การพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 

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

โดยมีการฉีดพ่นยาฆ่าเช้ือในเขตชุมชน ตลาด ร้านค้าและพื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส
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สาระน่ารู้


