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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  9 ประจ าปีงบประมาณ     

พ.ศ. ๒๕๖5 จัดท าโดยทีมงานเทศบาลต าบลหนองบัว 

ซ่ึงเทศบาลต าบลหนองบัว ได้จัดท าจดหมายข่าวฉบับ

นี้มาเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานกิจกรรมหรือ

โครงการท่ีเทศบาลได้จัดท าขึ้นตามแผนการด าเนินงาน 

โดยประชาสัมพันธ์เป็นรายเดือนเผยแพร่ให้ประชาชน

และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ 

ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.2565 

      วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลต าบลหนองบัว จัดประชุมสภาเทศบาลต าบล
หนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบล   
หนองบัว (อาคารพอเพียง 1)  เพื่อพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่าย และน าเรื่องปัญหาของ
ประชาชนเข้าพิจารณาแนวทางการแก้ไข โดยก่อนการเข้าประชุม ได้มีการตรวจ ATK ตามโครงการการ
คัดกรอง ผู้ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน  

 ประเมินคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง  

      วันท่ี 6 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายสรรญา ชัยเจริญ นายกเทศมนตรีต าบลหนองบัว 
เข้าร่วมงานและให้ก าลังใจคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านตลิ่งแดงในการรับประเมินคัดเลือก
หมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจ าปี 2565 ระดับจังหวัด 
ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน หมู่ 8 ต.หนองบัว อ.เมืองฯ จ.กาญจนบุรี  

 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ 
ที่ยากไร้ในเขตเทศบาลต าบลหนองบัว 

     วันท่ี 9 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.  นายสรรญา ชัยเจริญ นายกเทศมนตรีต าบลหนองบัว
และผูน้ าชุมชน พนักงานเทศบาล ให้การต้อนรับ นางรชยา ภูมิสวสัดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด
กาญจนบุรี พร้อมคณะ และเข้ารว่มลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผูสู้งอายุ ที่ยากไร้ ในเขต
เทศบาลต าบลหนองบัว หมู่ที่ 1,2,3 และ 8 จ านวน 7 ราย โดยเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ไดม้อบ
เครื่องอุปโภค-บริโภค จ านวน 7 ชุด ผ้าห่ม 9 ผืน พร้อมเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 3,000 บาท จ านวน  
7 ราย  
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2 หนองบัว  พอเพียง  โปร่งใส  ตรวจสอบได ้

 โครงการบ้านพอเพียงชนบท ประจ าปี 2565 

        วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เทศบาลต าบลหนองบัวร่วมกับสภาองค์กร
ชุมชนต าบลหนองบัวและก านันผู้ใหญ่บ้าน ด าเนินการซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัย
ให้แก่กลุ่มเปราะบางทางสังคม ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ภายใต้
โครงการบ้านพอเพียงชนบท ประจ าปี 2565 ซึ่งผู้ใหญ่บ้านด าเนินการขอ
งบประมาณจากสภาองค์กรชุมชนต าบลหนองบัว โดยที่อยู่อาศัยหลัง
ปัจจุบันที่ด าเนินซ่อมแซม ได้แก่   ที่อยู่อาศัยของนางทิน จันดรา หมู่ 1     
ต.หนองบัว ประสบปัญหาเพื่อประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องให้การ
ช่วยเหลือและลงพื้นที่อ านวยความสะดวกต่อบัตรให้กับผู้พิการ  

 โครงการส่งเสริมอาชีพแบบพอเพียงการท าหมอนและเบาะนั่งจากหลอดกาแฟเพื่อสุขภาพ

        วันที่  14 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลต าบลหนองบัว          
จัดท าโครงการส่งเสริมอาชีพแบบพอเพียงการท าหมอนและเบาะนั่งจากหลอดกาแฟเพื่อ
สุขภาพ ร่วมกับส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี     
จัดโครงการส่งเสริมอาชีพแบบพอเพียงการท าหมอนและเบาะนั่งจากหลอดกาแฟเพื่อ
สุขภาพ ระหว่างวันที่ 14 - 15 มิถุนายน 2565 โดยการจัดโครงการครั้งนี้ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ส านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ โดยมี อาจารย์จากกศน.ต าบลหนองบัวเป็นวิทยากรในการ
อบรมให้ความรู้ในครั้งนี้  และมีการมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้ารับอบรมทุกคน 

 การตรวจประเมินเพื่อยกระดับมาตรฐานตลาดนัด น่าซื้อ 
        วันที่ 13 มิถุนายน 2565 นายสรรญา ชัยเจริญ นายกเทศมนตรี
ต าบลหนองบัว มอบหมาย นางวงษ์จันทร์ ประสงค์ รองนายกเทศมนตรีต าบล
หนองบัว และเจ้าหน้าที่  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลต าบล
หนองบัว ลงพื้นที่ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองบัว และเจ้าหน้าท่ี อสม. ในการตรวจประเมิน
เพื่อยกระดับมาตรฐานตลาดนัด น่าซื้อ Temporary market ตามเกณฑ์
มาตรฐานกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ณ ตลาดหนองบัว (ใหม่)  

 โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลต าบลหนองบัว 

        วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. เทศบาลต าบลหนองบัว 
จัดโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองบัว 
เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ หลักการ และนโยบายการจัดการศึกษาตลอดจน  
แนวทางการปฏิบัติงานต่างๆของศูนย์ฯ ให้ผู้ปกครองที่น าบุตรหลานมา      
จัดประสบการณ์การเรียนการสอนทราบและปฏิบัติให้เป็นในแนวทางเดียวกัน  

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
ส าหรับเด็กเล็ก 

        วันที่  14 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น. โครงการอบรม              
เชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นส าหรับเด็กเล็กให้แก่ผู้ปกครอง ครู
และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองบัว และ           
ในระดับช้ันอนุบาลในโรงเรียนวัดศรีอุปลาราม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 โดยมีนางสาวกาญจนาภรณ์ จันทรชัย พยาบาลวิชาชีพ    
ช านาญการ และนายเสกสรร สุระคงคา พนักงานกู้ชีพ โรงพยาบาลพหลพล
พยุหเสนา เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้   



จดหมำยข่ำว  

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

                     เทศบำลต ำบลหนองบัว  
อ ำเภอเมืองกำญจนบุรี จังหวัดกำญจนบุรี 

ประจ ำเดอืน  มถินุำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๕  ปทีี ่๘  ฉบบัที ่๙ ปงีบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕     

3 หนองบัว  พอเพียง  โปร่งใส  ตรวจสอบได ้

 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล  

         วันท่ี 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวสวนา ลีนะกุล 
ปลัดเทศบาลต าบลหนองบัว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ณ ห้องประชุมพอเพียง 1 
เทศบาลต าบลหนองบัว  

 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลหนองบัว  

        วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น. นายสรรญา ชัยเจริญ 
นายกเทศมนตรีต าบลหนองบัว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลต าบลหนองบัว เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ของเทศบาลต าบลหนองบัว      
ณ ห้องประชุมพอเพียง 1 เทศบาลต าบลหนองบัว  

 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลหนองบัว ครั้งท่ี 6/2565 

 ตรวจการเงินการบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองบัว 

          วันท่ี 21 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.  นายสรรญา ชัยเจริญ 
นายกเทศมนตรีต าบลหนองบัว ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลต าบลหนองบัว ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นเทศบาลต าบลหนองบัว ครั้งที่ 6/2565  ณ อาคาร
พอเพียง 1 เทศบาลต าบลหนองบัว  

 

        วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสรรญา ชัยเจริญ นายกเทศมนตรีต าบลหนองบัว ให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลหนองบัว ร่วมลงพื้นที่พ่นหมอกควันเพื่อก าจัดยุงลายและมอบทรายอะเบท จ านวน 1 ถัง ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภ าพ
ต าบลบ้านหนองบัวในการด าเนินงานรณรงค์เชิงรุกของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองบัว ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ อสม.ลงพื้นที่ก าจัดลูกน้ า ยุงลาย    
ตามบ้านเรือนประชาชนเพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก  

           วันท่ี 20 มิถุนายน 2565 นายสรรญา ชัยเจริญ นายกเทศมนตรี
ต าบลหนองบัว น าพนักงานเทศบาลต้อนรับ นางกนกวรรณ พึ่งสาระ 
นักวิชาการคลังช านาญการ และนางสาวเสาวลักษณ์ พรหมวนิช นักวิชาการ
คลังช านาญการ จากกองตรวจสอบด้านการเงินบัญชีท้องถิ่น กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น เพื่อตรวจสอบการด าเนินงานด้านการเงิน การบัญชี 
และการพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองบัว โดย          
นายสรรญา ชัยเจริญ มอบหมายเจ้าหน้าที่งานการศึกษา ส านักปลัดและ
กองคลังจัดเตรียมเอกสารส าหรับการตรวจสอบและน าตรวจเยี่ยมการ
ท างานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองบัวในครั้งนี้  
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              วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 18.00 น. เทศบาลต าบลหนองบัว จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับต าบล เพื่อพิจารณาเห็นชอบโครงการ
ตามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ของเทศบาลต าบลหนองบัว โดยที่ประชุม มีมติเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว จ านวน 13 
โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. จ านวน 7 โครงการ , ก่อสร้างท่อระบายน้ า จ านวน 3 โครงการ และโครงการปรับปรุงขยายเขตท่อประป า 
จ านวน 3 โครงการ  

 

 

        วันที่ 28 มิถุนายน 2565  นายสรรญา ชัยเจริญ นายกเทศมนตรี
ต าบลหนองบัว ได้รับทราบและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างส ารวจและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาน้ าผุด ท่วมขังและส่งกลิ่นเหม็น เนื่องจากท่อประปา
แตก บริเวณหมู่บ้านสุขแจ่ม หมู่ที่ 8  โดยมีนางวงษ์จันทร์ ประสงค์                
รองนายกเทศมนตรีต าบลหนองบัว ร่วมสังเกตการณ์และให้ค าปรึกษาใน
การด าเนินงานครั้งนี ้โดยด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

 

             วันที่  28  มิ ถุ นายน 2565 นายสรรญา  ชัย เจริญ 
นายกเทศมนตรีต าบลหนองบัว มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่
ตัดต้นไม้ที่ละแนวสายไฟในหมู่บ้านสวนพฤกษา เพื่อป้องกันอันตราย 
และลดอุบัติเหตุในเขตเทศบาลต าบลหนองบัว และสร้างชุมชนน่าอยู ่

        วันท่ี 29 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลต าบลหนองบัว จัดประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งท่ี 2 ประจ าปี
พ.ศ.2565 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติเรื่อง การบริหารกิจการประปาเทศบาลต าบลหนองบัว พ.ศ. 2565 , การโอนย้ายครุภัณฑ์, การโอนงบประมาณ
รายจ่าย เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ และการรายงานการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ณ ห้องประชุมพอเพียง 1 
เทศบาลต าบลหนองบัว 
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การสอบสวนโรคและลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ติดเชื้อโควิด-19  

             ระหว่างวันท่ี 1 - 30 มิถุนายน 2565 นายสรรญา ชัยเจริญ นายกเทศมนตรีต าบลหนองบัว มอบหมายให้ นางวงษ์จันทร์ ประสงค์          

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

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลหนองบัว ลงพื้นที่สอบสวนโรค และมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ติดเช้ือโควิด -19 ในเขตเทศบาลต าบลหนองบัว 

จ านวน 16 หลังคาเรือน  

 การออกพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

             ระหว่างวันท่ี 1 - 31 พฤษภาคม 2565 นายสรรญา ชัยเจรญิ  นายกเทศมนตรีต าบลหนองบัว  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลหนองบัว มีความห่วงใยประชาชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมอบหมายเจ้าหน้าที ่   
งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลหนองบัว ด าเนินการพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID19) ให้แก่บ้านผูห้ายจากการติดเชื้อ 
จ านวน 15 หลังคาเรือน  

 ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มแม่บ้านสัมมาชีพชุมชนบ้านตลิ่งแดง หมู่ที่ 8 

              เทศบาลต าบลหนองบัว ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มแม่บ้านสัมมาชีพชุมชนบ้านตลิ่งแดง หมู่ที่ 8 ต าบลหนองบัว ที่ได้รับรางวัล "ชนะเลิศ" 
ประเภทกลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนหลักส าคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัด ในการเข้าร่วมคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจ าปี 25 65   
เมื่อวันท่ี 28 มิถุนายน 2565 

 ขอแสดงความยินดีกับกองทุนหมู่บ้านห้วยหอยกาบ หมู่ 1

               เทศบาลต าบลหนองบัว ขอแสดงความยินดีกับกองทุนหมู่บ้านห้วยหอยกาบ หมู่ 1 ต าบลหนองบัว ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ กองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองตัวอย่าง โครงการจดักจิกรรมส่งเสริม และสร้างโอกาสในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน จากส านักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 12 มิถุนายน 2565 
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สาระน่ารู้


