
จดหมายขา่วประชาสมัพนัธ ์
องคก์ารบรหิารส่วนต าบลแกง่ดนิสอ

1.กจิกรรมเชญิธงชาตไิทยและกล่าวปฏญิาณตนเพือ่เป็นขา้ราชการทีด่ ี

และรบัฟังการมอบนโยบายและข่าวสาร  

จากผูบ้รหิารองคก์ารบรหิารสว่นต าบลแกง่ดนิสอ  ทุกวนัจนัทร ์แรกของ

เดอืน เวลา 08.00 น.

ฉบบัที ่1/2565 ประจ าเดอืน 

เมษายน 2565

อบต.แกง่

ดนิสอ
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บรรณาธกิาร

สวัสดี. . .ท่านผูอ้่านทุกท่านครบั จดหมายข่าวฉบับนี้เ ป็นฉบับแรกของ

ปีงบประมาณ 2565 องคก์ารบรหิารส่วนต าบลแก่งดินสอไดร้วบรวมผลงานใน

รอบเดอืนทีผ่่านมาเพือ่ประชาสมัพนัธก์จิกรรม/โครงการต่าง ๆตามอ านาจหนา้ที่

ตามภารกจิทีด่ าเนินใหป้ระชาชนไดร้บัทราบ ส าหรบัเนือ้หาของจดหมายข่าวใน

ฉบบันีจ้ะเป็นการรวบรวมกจิกรรมของ อบต.แกง่ดนิสอทีไ่ดด้ าเนินงานทีเ่ป็นสาระ

น่ารู อ้ ื่น ๆ อีกมากมาย และหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจดหมายข่าวฉบับนีจ้ะเป็น

ประโยชนส์ าหรบัผูอ้่านและประชาชนทั่วไปสามารถน ากจิกรรมต่าง ๆ ไปปรบัใช ้

ในพืน้ทีไ่ดอ้ย่างเหมาะสม และเราจะพบกนัอกีคร ัง้กบัสาระด ีๆ กบัจดหมายข่าว

ฉบบัหนา้ครบั..

วสิยัทศัน ์: “แกง่ดนิสอเมอืงน่าอยู่ สงัคมแห่งการเรยีนรู ้

ควบคู่วฒันธรรมล า้ค่า การเกษตรกา้วหน้า ประชาอยู่ดมีี

สุข”



2.กจิกรรมจติอาสา “ปราจนีบุรเีมอืงสะอาด”โดยผูบ้รหิารองคก์ารบรหิารส่วนต าบล

แกง่ดนิสอ  สมาชกิสภาทอ้งถิน่ พนักงานส่วนต าบล พนักงานจา้ง  ก านัน  

ผูใ้หญ่บา้น และประชาชนจติอาสาต าบลแกง่ดนิสอ  รว่มกนัท าความสะอาดบรเิวณที่

สาธารณะประโยชนท์ีป่ระชาชนใชร้ว่มกนัในพืน้ทีต่ าบล  วนัที ่29 เม.ย. 2565
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องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแกง่ดนิสอ

3.กจิกรรม “โครงการตัง้จดุอ านวยความสะดวกทางจราจรในชว่งเทศกาลสงกรานต ์

แกป่ระชาชน ระหวา่งวนัที ่11 -17 เมษายน 2565  ภายใต ้ชวีติวถิใีหม่  ขบัขี่

ปลอดภยั ไรอ้บุตัเิหตุ ” ณ  บรเิวณสี ่แยกหนา้องคก์ารบรหิารส่วนต าบลแกง่ดนิสอ 

โดยศูนยป้์องกนัภยัฝ่ายพลเรอืนองคก์ารบรหิารส่วนต าบลแกง่ดนิสอ (อปพร.) 

ปกครองอ าเภอนาด ี ก านัน  ผูใ้หญ่บา้น เจา้หนา้ทีต่ ารวจ อสม. และ ขา้ราชการ 

พนักงานส่วนต าบลแกง่ดนิสอ บูรณาการทุกภาคส่วนในพืน้ทีอ่ านวยความสะดวกแก่

ประชาชนทีส่ญัจรในชว่งเทศกาลสงกรานต ์ตามมาตรการป้องกนัการแพรร่ะบาด

ของโรค ตดิเช ือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
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4.กจิกรรมประชมุคณะท างานศูนยป์ฏบิตักิารป้องกนัและปราบปรามยาเสพ ตดิของ

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแกง่ดนิสอ

วนัศุกรท์ี ่29 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. องคก์ารบรหิารส่วนต าบลแก่ง

ดินสอ น าโดยท่านนายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลแก่งดินสอ รองนายกอบต.แก่ง

ดนิสอ  ผูอ้ านวยการโรงเรยีนในพืน้ที ่ปลดัอ าเภอนาดผูีร้บัผิดชอบต าบลแก่งดนิสอ 

ผูแ้ทนผูก้ ากบัสถานีต ารวจภูธรนาดี สาธารณสุขอ าเภอนาดี ทอ้งถิน่อ าเภอนาด ี

ก านันต าบลแกง่ดนิสอ ประธานสภาอบต.แกง่ดนิสอ และบุคคลทีไ่ดร้บัการแต่งต ัง้ โดย

มปีลดัองคก์ารบรหิารส่วนต าบลแก่งดนิสอ นายเจษฎา เทยีนน้อย เป็นกรรมการและ

เลขานุการ พรอ้มกรรมการและผูช้่วยเลขานุการที่เป็นเจา้หน้าที่รบัผิดชอบงาน

ป้องก ันและแก้ไขปัญหายาเสพติดต าบลแก่งดินสอได้ประชุมขับเคลื่อนศูนย ์

อ านวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดอบต.แก่งดนิสอ คร ัง้ที ่1/2564 ณ หอ้ง

ประชุมสภาอบต.แก่งดินสอ (อาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเด็กบา้นแก่งใหญ่เดมิ)  จ านวน 

20 คน

3.เจา้หนา้ทีศู่นยช์ว่ยเหลอืประชาชนขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลแกง่ดนิสอ  รอง

นายกอบต.แกง่ดนิสอ และสมาชกิสภาทอ้งถิน่ หมู่ที ่9 ลงตรวจสอบพืน้ทีก่ารเกษตรที่

ไดร้บัความเดอืดรอ้นจากชา้งป่าลงท าลายพชืพลการเกษตรของประชาชน หมู่ที่ 9 

ไดร้บัความเสยีหาย (สวนไผ่ตง) เมือ่วนัที ่ 24 เมษายน 2565
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6.กจิกรรมบรกิารพ่นยาฆ่าเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ส าหรบับรกิารประชาชนตาม

อาคารบา้นเรอืนทีพ่กัอาศยัและสถานศกึษาหรอือาคารสว่นราชการในพืน้ทีท่ีไ่ดร้บั

ค ารอ้งขอใหเ้ขา้พ่นยาฆ่าเชือ้ โดยหน่วยปฏบิตักิารฉีดพ่นยาฆ่าเชือ้องคก์ารบรหิาร

สว่นต าบลแกง่ดนิสอ 

5.กจิกรรมจดัรถรบั-สง่ประชาชนทีป่่วยตดิเชือ้ไวรสัโคโรนาโควคิ-19 ไปตรวจรกัษาที่

โรงพยาบาลและรบักลบัมาพกัเพือ่รกัษาอาการป่วยทีบ่า้น ตามมาตรการแยกกกัตวัที่

บา้น ( community isolation and home isolation : CI ) โดยศูนยพ์กัคอยและแยก

กกัตวัทีบ่า้นองคก์ารบรหิารสว่นต าบลแกง่ดนิสอ บูรณาการรว่มกบัโรงพยาบาล

สง่เสรมิสุขภาพในพืน้ที่
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8.โครงการกอ่สรา้งรางยู ระบายน ้า หมูท่ี ่8 บา้นหนิเทนิ ระยะทาง 200 เมตร  โดยกอง

ชา่งองคก์ารบรหิารสว่นต าบลแกง่ดนิสอ งบประมาณ ปี 2565  จ านวน  488,500     

บาท   

ทีป่รกึษาบรรณาธกิาร
1.นายส าราญ ออ่นอรุณ  นายกอบต.แกง่ดนิสอ

2.นายสุรวิงค ์ พรมพลิา รองนายกอบต.แกง่ดนิสอ

3.นายบญุเกดิ กระจ่างวรรณ์ รองนายกอบต.แกง่ดนิสอ

4.นายพชิยั เจนเขา  เลขานุการนายกอบต.แกง่ดนิสอ

7.วนัที ่29 เมษายน 2565 เจา้หน้าทีส่ านักปลดั อบต. กองชา่งและนายเอนก ธนะ

ไพบูลย ์ประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลแกง่ดนิสอ  ลงพืน้ทีต่รวจสอบกรณี

พพิาทลุกล า้และปิดทาง สาธารณะประโยชน ์หมูท่ี ่11 บา้นอา่งทอง ต าบลแกง่ดนิสอ
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กองบรรณาธกิาร

1.นายเจษฎา เทยีนน้อย       ปลดัอบต.แก่งดนิสอ

2.นางสาวดลยา พละเดช รองปลดัอบต.แก่ง

ดนิสอ

3.นายชยุต ทพิวนั               หวัหน้าส านกัปลดั

4.นางระเบยีบ จนัทรส์ ารวม   ผูอ้ านวยการกอง

คลงั

5.นายสุเทพ ฉุนตู                ผูอ้ านวยการกอง

ช่าง

6.นายรุธ พนัธภู์ม ิ              ผูอ้ านวยการกอง

การศกึษาฯ

ส านักปลดัอบต. งานประชาสมัพนัธ ์
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