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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  2 ประจ าปีงบประมาณ     

พ.ศ. ๒๕๖5 จัดท าโดยทีมงานเทศบาลต าบลหนองบัว 

ซ่ึงเทศบาลต าบลหนองบัว ได้จัดท าจดหมายข่าวฉบับ

นี้มาเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานกิจกรรมหรือ

โครงการท่ีเทศบาลได้จัดท าขึ้นตามแผนการด าเนินงาน 

โดยประชาสัมพันธ์เป็นรายเดือนเผยแพร่ให้ประชาชน

และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ 

ประชุมหารือแนวทางการจัดงานประเพณีลอยกระทงของ 
เทศบาลต าบลหนองบวั ประจ าปี พ.ศ. 2564

 

          

         วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. เทศบาลต าบลหนองบัว น าผู้ที่ลงทะเบียนกับ

เทศบาลต าบลหนองบัว ซึ่งเป็นประชาชนในพื้นที่  เข้ารับการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม เพื่อป้องกันโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี  

      วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลต าบลหนองบัว ร่วมกับ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองบัว โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม และก านัน ผู้ใหญ่บ้านภายในเขตเทศบาล
ต าบลหนองบัว  เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือการจัดงานการประเพณีลอยกระทงต าบลหนองบัว   
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖4 และก าหนดแนวทางการจัดงานในสถานการณ์ โควิด-19 ณ ห้องประชุมอาคาร
พอเพียง 1 เทศบาลต าบลหนองบัว  

 
รับการตรวจประเมินประสิทธภิาพและประสทิธิผลการปฏิบัตริาชการ 

เพื่อเสนอขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ   

      วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2564  เวลา ๐๘.๓๐ น. เทศบาลต าบลหนองบัวเข้ารับการตรวจประเมิน

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ  เพื่อเสนอขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี

พิเศษฯ ณ ห้องประชุมอาคารพอเพียง 1 เทศบาลต าบลหนองบัว 
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 เข้าร่วมกิจกรรมจติอาสาพัฒนาเนื่องในวันสวรรคตสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

       วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลต าบลหนองบัว น าโดยนายสรรญา ชัยเจริญ นายกเทศมนตรีต าบลหนองบัว             
พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า      
ซึ่งมีนายธนณัฏฐ์ ศรีสันต์ นายอ าเภอเมืองกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี  โดยมีเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนราชการ ผู้น าชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่
จิตอาสาและประชาชนในต าบลหนองบัว เข้าร่วมกิจกรรมถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ มีการกล่าวส านึกในพระมหากรุณาธิคุณและกล่าวค า
ปฏิญาณ "เราท าความดี ด้วยหัวใจ" พร้อมท้ังร่วมกันท ากิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ท าความสะอาดบริเวณสวนสาธารณริมแม่น้ าแควใหญ่เทศบาล
ต าบลหนองบัว  

 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลหนองบัว

       วันท่ี ๒5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. เทศบาลต าบลหนองบัว จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลหนองบัว  เพื่อรับทราบการ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองบัว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ อาคารพอเพียง 1 เทศบาลต าบลหนองบัว  

หนองบัว  พอเพียง  โปร่งใส  ตรวจสอบได ้

 ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองบัว

       วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. เทศบาลต าบลหนองบัว จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  
ต าบลหนองบัว เพื่อรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองบัว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมอาคาร
พอเพียง 1 เทศบาลต าบลหนองบัว  
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