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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  8 ประจ าปีงบประมาณ     

พ.ศ. ๒๕๖5 จัดท าโดยทีมงานเทศบาลต าบลหนองบัว 

ซ่ึงเทศบาลต าบลหนองบัว ได้จัดท าจดหมายข่าวฉบับ

นี้มาเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานกิจกรรมหรือ

โครงการท่ีเทศบาลได้จัดท าขึ้นตามแผนการด าเนินงาน 

โดยประชาสัมพันธ์เป็นรายเดือนเผยแพร่ให้ประชาชน

และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ 

       วันท่ี 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. งานการศึกษา ส านักปลัด ประกาศรายช่ือเด็กที่เข้า
รับการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนในแต่ละเดือนและมอบเงินค่าอาหารกลางวันพร้อมอาหาร
เสริม (นม) โรงเรียน ให้กับผู้ปกครองเด็กในเดือนพฤษภาคม 2565 ณ อาคารป้องกันและบรรเทา    
สาธารณภัย เทศบาลต าบลหนองบัว 

 
จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและจ่ายเงินเบี้ยความพิการ  

ประจ าเดือน พฤษภาคม 2565 

      วันท่ี 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. กองสวัสดิการและสังคม ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุและจ่ายเงินเบี้ยความพิการ ประจ าเดือน พฤษภาคม 2565 ณ อาคารป้องกันและบรรเทา  
สาธารณภัย เทศบาลต าบลหนองบัว โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์      
ก่อนเข้ารับเบี้ยยังชีพ  

 
ส ารวจร้านค้าในเขตเทศบาล 

    วันท่ี 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. งานผลประโยชน์และพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาล
ต าบลหนองบัว ลงพื้นที่ส ารวจร้านค้าในเขตเทศบาลต าบลหนองบัว เพื่อวัดพื้นท่ีของสถานประกอบการ
และแจ้งให้เจ้าของทรัพยส์ินท่ีต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเสียภาษีได้ถูกต้องและทันภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด  
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        ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. กองสวัสดิการและสังคม ส ารวจและลงเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้มีรายได้น้อยที่ประสบปัญหา 
เพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือและลงพื้นที่อ านวยความสะดวกต่อบัตรให้กับผู้พิการ  

          ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น.  งานการศึกษา ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลหนองบัว จัดการประชุมเพื่อด าเนินการ

พิจารณาคัดเลือกสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการส าหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหน องบัว 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ณ ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลหนองบัว ช้ัน 2 

 

        ในวันท่ี 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสรรญา ชัยเจริญ นายกเทศมนตรตี าบลหนองบัว ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
ต าบลหนองบัว ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นเทศบาลต าบลหนองบัว ครั้งท่ี 4/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ      
ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนฯเพื่อบรรจุลงแผนการด าเนินงาน เพิ่มเติมครั้งท่ี 4/2565 จ านวน 4 โครงการ และรายงานสถานะทางการเงิน    
ณ  ห้องประชุมอาคารพอเพียง 1 เทศบาลต าบลหนองบัว 

 

          ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น.  นายสรรญา ชัยเจริญ นายกเทศมนตรีต าบลหนองบัว ให้การต้อนรับและร่วมประชุม

คณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลระดับอ าเภอและคณะกรรมการกลั่นกรองช่วยเหลือด้านกฎหมายสันนิบาตเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี โดยการประชุมครั้งนี้

มีนายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีต าบลพระแท่น ประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในการประชุมครั้ง นี้

เพื่อพิจารณาแผนการด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ.2565 และพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลระดับอ าเภอ  ณ ห้องประชุมส านักงาน

เทศบาลต าบลหนองบัว ช้ัน 3 
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 เข้าร่วมประชุมวางแนวทางเพื่อคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจ าปี 2565  

        ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายสรรญา ชัยเจริญ นายกเทศมนตรีต าบลหนองบัว มอบหมาย นายสมพงษ์ หมื่นอาจยิ้ม รองนายกเทศมนตรี

ต าบลหนองบัวและนายเดชา พุ่มพวง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม เข้าร่วมประชุมวางแนวทางเพื่อคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจ า ปี 

2565 ณ ศาลาประชาคมบ้านตลิ่งแดง หมู่ที่ 8  

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า ประจ าปี พ.ศ. 2565 

              ในวันท่ี 23 พฤษภาคม 2565 เทศบาลต าบลหนองบัว ด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า โดยลงทะเบียน

จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าด้วยงบประมาณของเทศบาลและได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อ าเภอเมืองกาญจนบุรีเป็นผู้ด าเนินการฉีด

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และในวันที่ 23 - 27 พฤษภาคม 2565 ด าเนินการลงพื้นที่ฉีดวัคซีนให้กับสัตว์

 
การตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี 2565  

              วันท่ี 30 พฤษภาคม 2565 นายสรรญา ชัยเจริญ นายกเทศมนตรีต าบลหนองบัว พร้อมด้วยนางสาวสวนา ลีนะกุล ปลัดเทศบาลต าบล   

หนองบัว น าพนักงานเทศบาลต าบลหนองบัว เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Local Performance Assess-

ment : LPA) ประจ าปี 2565 จากคณะกรรมการประเมินฯ อ าเภอเมืองกาญจนบุรี ทั้ง 5 ด้าน  ณ อาคารพอเพียง 1 เทศบาลต าบลหนองบัว 
 

ตรวจเยี่ยมและประเมินความพร้อมในการเปิดจัดประสบการณ์การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองบัว 

              วันท่ี 30 พฤษภาคม 2565 นายสรรญา ชัยเจรญิ นายกเทศมนตรตี าบลหนองบัว มีความห่วงใยด้านสุขภาพและสิ่งแวดลอ้มของเด็กเล็กท่ีจะ
เข้ารับการจัดประสบการณ์การเรยีนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองบัว พร้อมด้วย นางสาวสวนา ลีนะกุล ปลัดเทศบาลและนางสมแสน 
ปานรัตน์ รองปลดัเทศบาล เข้าตรวจเยี่ยมและประเมินความพร้อมในการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองบัว 
ภาคเรยีนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2565 ท่ีจะเปิดในวันท่ี 1 มิถุนายน 2565 ให้ปลอดภยัภายใต้มาตรการเปิดเรียน On site ปลอดภยั อยู่ได้กับโควดิ 
19 ในสถานศึกษา รองรับการเปดิภาคเรียนท่ี  1/2565                
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การสอบสวนโรคและลงพื้นที่มอบถุงยังชีพใหแ้ก่ผู้ติดเชื้อโควิด-19  
                  ระหว่างวันท่ี 1 - 31 พฤษภาคม 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 42 หลังคาเรือน  

 

การออกพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
                       ระหว่างวันท่ี 1 - 31 พฤษภาคม 2565 นายสรรญา ชัยเจรญิ  นายกเทศมนตรีต าบลหนองบัว  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาลต าบลหนองบัว มีความห่วงใยประชาชน เนื่องจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมอบหมาย
เจ้าหน้าท่ีงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั ส านักปลดั เทศบาลต าบลหนองบัว ด าเนินการพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ให้แก่
บ้านผู้หายจากการตดิเช้ือ จ านวน 17 หลังคาเรือน และฉีดพ่นยาฆา่เชื้อเพื่อเตรียมเปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนวดัศรีอุปราราม จ านวน 1 แห่ง 
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สาระน่ารู้


