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หนองบัว  พอเพียง  โปร่งใส  ตรวจสอบได ้
ll  www.nongbuakan.go.th   ll  facebook: nongbuakan  ll   E-Mail :  nongbua_kan@hotmail.com 

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 10 ประจ าปีงบประมาณ     

พ.ศ. ๒๕๖5 จัดท าโดยทีมงานเทศบาลต าบลหนองบัว 

ซ่ึงเทศบาลต าบลหนองบัว ได้จัดท าจดหมายข่าวฉบับ

นี้มาเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานกิจกรรมหรือ

โครงการท่ีเทศบาลได้จัดท าขึ้นตามแผนการด าเนินงาน 

โดยประชาสัมพันธ์เป็นรายเดือนเผยแพร่ให้ประชาชน

และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ 

ประชุมจัดท ำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยรับ-รำยจ่ำย  
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2566 

      วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสรรญา ชัยเจริญ นายกเทศมนตรีต าบลหนองบัว และนายสมพงษ์ 
หมื่นอาจยิ้ม รองนายกเทศมนตรีต าบลหนองบัว ได้มอบนโยบายในการบริหารราชการของเทศบาลต าบลหนองบัว และ
ร่วมพิจารณาให้ค าปรึกษาด้านการจัดท าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566          
โดยนางสาวสวนา ลีนะกุล เจ้าหน้าที่งบประมาณ (ปลัดเทศบาลต าบลหนองบัว)ได้จัดท างบประมาณรายรับ และประมาณ
การรายจ่ายของทุกส่วนราชการร่วมกับพนักงานเทศบาล และมอบหมายงานนโยบายและแผน ส านักปลัดเทศบาล จัดท า
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณเสนอผู้บริหารเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ และน าเสนอสภาเทศบาลภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2565  

 โครงกำรพัฒนำศักยภำพศูนย์จัดกำรดินปุ๋ยชุมชน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

      วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสรรญา ชัยเจริญ นายกเทศมนตรีต าบลหนองบัว มอบหมายให้
นายสมพงษ์ หมื่นอาจยิ้ม รองนายกเทศมนตรีต าบลหนองบัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ            
เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ณ อาคารพอเพียง 1 ส านักงานเทศบาลฯ โดยเป็นโครงการฯ 
ระหว่างเทศบาลฯ ร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเทศบาลฯ ซ่ึงก าหนดจัดอบรมวันที่ 6 และ    
11 กรกฎาคม 2565 เพื่อให้ความรู้เชิงปฏิบัติการแก่เกษตรกรและผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดการดินและปุ๋ย
ส าหรับการเกษตร และวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 นายสรรญา ชัยเจริญ นายกเทศมนตรีต าบลหนองบัว เป็นประธาน
พิธีปิดโครงการฯ พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมทุกคน 

 โครงกำรส่งเสริมกำรใช้ยำอย่ำงปลอดภัยในผู้สูงอำยุ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  
พร้อมแจกเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอำยุและผู้พิกำร ประจ ำเดือนกรกฎำคม 2565 

     วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น.  นายสรรญา ชัยเจริญ นายกเทศมนตรีต าบลหนองบัว คณะผู้บริหาร
และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองบัวทุกคน ให้ความส าคัญและห่วงใยและใส่ใจในการดูแลสุขภาพอนามัยรวมถึง
ปัญหาการใช้ยาที่อาจเกิดขึ้นในผู้สูงอายุได้ จึงได้เห็นควรให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลหนองบัว     
จัดโครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างปลอดภัยในผู้สูงอายุขึ้น โดยมีนายสรรญา ชัยเจริญ  นายกเทศมนตรีต าบลหนองบัว
กล่าวเปิดพิธีและกล่าวรายงานโดยนางสมแสน ปานรัตน์ รองปลัดเทศบาลต าบลหนองบัว ซ่ึงได้รับเกียรติจาก          
ภญ.กุสุมา เฉลิมกุล เภสัชกรโรงพยาบาลสถานพระบารมี อ าเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรีเป็นวิทยากรในการให้
ความรู้แก่ผู้สูงอายุในครั้งนี้ ในการนี้ เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุ จึงได้มอบหมายกองสวัสดิการและสังคม
ด าเนินโครงการจัดกิจกรรมจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจ าเดือน กรกฏาคม 2565 เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพฯ 
โดยในกิจกรรมในงานมีการตัดผมชายหญิง โดยได้รับการสนับสนุนจากช่างผู้มีความช านาญจากร้านปานบาร์เบอร์ เพื่อ
ตัดผมชายหญิงให้กับผู้สูงอายุภายในงานฟรี มีการให้บริการรับเสียค่าน้ าประปา มีการจัดมุมพรมมะกรูดเพื่อผ่อนคลาย  
มีกิจกรรมนันทนาการร่วมร้องเพลง ร าวง พร้อมรับอาหารว่างก่อนรับเบี้ยยังชีพภายใต้มาตรการโควิด 19 และเดินทาง
กลับบ้านอย่างมีความสุข  



จดหมำยข่ำว  
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                     เทศบำลต ำบลหนองบัว  
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2 หนองบัว  พอเพียง  โปร่งใส  ตรวจสอบได ้

 

        วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 นายเดชา พุ่มพวง ผู้อ านวยการ       
กองสวัสดิการและสังคม พร้อมเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณ    
ที่รอรถโดยสารประจ าทาง หมู่ที่ 8 มีคนเร่ร่อนมาอาศัยและมีการ
ด าเนินการประสานส่งต่อศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงเพื่อด าเนินการต่อไป  

 

        วันที่  12 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น.  นายสรรญา ชัยเจริญ 
นายกเทศมนตรีต าบลหนองบัว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล น าพนักงาน
เทศบาลทุกคน ซึ่งมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและมีพลังสามัคคี ยึดมั่นในพระพุทธศาสนา      
เข้าร่วมโครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจ าปีพ.ศ. 2565 โดยมีการแห่เทียน
พรรษารอบอุโบสถและน าเทียนพรรษาถวายให้แก่วัดศรีอุปลาราม(วัดหนองบัว) ต าบล
หนองบัว อ าเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี  

 

        วันท่ี 18 กรกฎาคม 2565  เทศบาลต าบลหนองบัวได้รับแจ้งปัญหา
น้ าผุด ท่วมขังและส่งกลิ่นเหม็น และน้ าเอ่อล้นหน้าบ้านและบริเวณในบ้าน
ของบ้านในหมู่บ้านสุขแจ่ม หมู่ที่ 8 และได้แก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้ว         
ซึ่งหลังจากการแก้ไขปัญหาไปทางเทศบาลฯได้รับแจ้งปัญหาในเหตุการณ์เดิม
เพ่ือให้ด าเนินการแก้ไขอีกครั้ง เจ้าหน้าท่ีกองช่างและเจ้าหน้าท่ีงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัดได้ด าเนินการหาสาเหตุและด าเนินการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้วเสร็จ และได้แจ้งเจ้าของเรื่องทราบการแก้ไขปัญหา
เรียบร้อยแล้ว  

 

     วันท่ี 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสรรญา ชัยเจริญ 
นายกเทศมนตรีต าบลหนองบัวพร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล ได้ประชุม
พนักงานเพื่อมอบนโยบายและติดตามการด าเนินงานโครงการต่างๆ   
ในไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้การด าเนินงาน
บรรลุวัตถุประสงค์และเพื่อประโยชน์ของประชาชนสูงสูด  

 

        วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายสรรญา ชัยเจริญ 
นายกเทศมนตรีต าบลหนองบัว มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่    
ตัดหญ้าและท าความสะอาดบริเวณสองข้างทางถนนเทศบาล 1 และบริเวณ
ทางเข้าส านักงานประปาเก่าเพื่อปรับทัศนียภาพในการขับขี่ยานพาหนะ   
ของประชาชนและลดอุบัติเหตุในเขตเทศบาลต าบลหนองบัว และสร้าง
ชุมชนน่าอยู่เป็นระเบียบเรียบร้อย  



จดหมำยข่ำว  

www.nongbuakan.go.th   ll  facebook: nongbuakan  ll   E-Mail :  nongbua_kan@hotmail.com 

                     เทศบำลต ำบลหนองบัว  
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๓ 
หนองบัว  พอเพียง  โปร่งใส  ตรวจสอบได ้

 

              วันท่ี 22 กรกฎาคม 2565 นายสรรญา ชัยเจริญ นายกเทศมนตรีต าบลหนองบัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการของ
เทศบาลต าบลหนองบัว ผู้น าชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 8 ร่วมกันต้อนรับคณะท างานจากสภาองค์กรชุมชนระดับจังหวัดของจั งหวัด
กาญจนบุรี ในการตรวจการด าเนินงานตามโครงการบ้านพอเพียงโดยสภาองค์กรชุมชนต าบลหนองบัว ร่วมกับเทศบาลต าบลหนองบัว ซึ่งในเขตเทศบาล
ต าบลหนองบัวได้งบประมาณในการปรับปรุง/ซ่อมแซมจ านวน 5 หลัง ได้แก่หมู่ที่ 1 จ านวน 2 หลังและหมู่ที่ 8 จ านวน 3 หลัง  

 

        วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น.เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา      
ลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ใ นวันที่                   
28 กรกฎาคม 2565 ครบ 70 พรรษา เหล่าพสกนิกรล้วนส านึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม หาที่สุดมิได้ ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบา ท     
ทรงปฏิบัติบ าเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์อันมหาศาลของประเทศชาติและประชาชนชาวไทย นายสรรญา ชัยเจริญ นายกเทศมนตรี
ต าบลหนองบัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบล หนองบัว น าพนักงานเทศบาลต าบลหนองบัว ถวายพระพรชัยมงคล ณ หน้าส านักงาน
เทศบาลต าบลหนองบัว น าพนักงานเทศบาลต าบลหนองบัว จัดกิจกรรมอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ ท ากิจกรรมท าความสะอาดสวนสาธารณะริมแม่น้ าแควใหญ่
เทศบาลต าบลหนองบัว และบริเวณวัดศรีอุปลาราม (วัดหนองบัว) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  

 

        วันท่ี 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลต าบลหนองบัว จัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อลดการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช          
ในเกษตรกร ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2565 เพื่อให้เกษตรกรในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลต าบลหนองบัว ไดร้ับการตรวจสารเคมีในเลือดเกษตรกรในพื้นที่ให้มคีวามรู ้
ความเข้าใจ ในการป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมี ลดการใช้สารเคมีและเกษตรกรกลุม่เสีย่งมีระดับสารเคมีในเลือด เกณฑ์ปกติและปลอดภัย โดยได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลหนองบัว การด าเนินโครงการมีการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับสารเคมใีนการเกษตร อันตราย
จากสารเคมี และการป้องกันการรับสารเคมจีากการประกอบอาชีพเกษตร วิทยากรโดยนายสุนทร หงส์ทอง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
บ้านท่ายาง อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี อบรมให้ความรู้ ผลกระทบจากการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม วิทยากรโดย นางสาววิลาสนิ ี
จันทร์หอม ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสรมิการเกษตรช านาญการ ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองกาญจนบุรี ด าเนินการตรวจหาสารเคมีก าจัดศัตรูพืชตกค้าง       
ในกลุ่มเกษตรกรที่ประสงค์รับการตรวจคัดกรองจ านวน 51 คน โดยวิทยากรกลุ่มตรวจเลือดจ านวน 3 คน ได้แก ่ นางประณยา กันแก้ว ต าแหน่งพยาบาล
วิชาชีพ, นางสาวรัชนีวรรณ ยอดวิมล ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการ , นางสาวจฑุาลักษณ์ ศรพลธรรม์ ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบตัิการ  



จดหมำยข่ำว  

www.nongbuakan.go.th   ll  facebook: nongbuakan  ll   E-Mail :  nongbua_kan@hotmail.com 

                     เทศบำลต ำบลหนองบัว  
อ ำเภอเมืองกำญจนบุรี จังหวัดกำญจนบุรี 

ประจ ำเดอืน  กรกฎำคม พ.ศ.  ๒๕๖๕  ปทีี ่๘ ฉบบัที ่๑๐ ปงีบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕     

๔ 

 

หนองบัว  พอเพียง  โปร่งใส  ตรวจสอบได ้

สำระน่ำรู้


