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              วันที่  ๗ เมษายน ๒๕๖๔ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมสัมภาษณ์           
นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลเมืองแกลง และเจ้าหน้าที่ของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือจัดท าโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการคัดแยกขยะพลาสติกจากบ้านเรือน เพ่ือการรี ไซเคิล แบบวงจรปิด 
และส่งเสริมการจัดการขยะพลาสติกแบบครบวงจร ในพ้ืนที่จังหวัดระยอง โดยการพัฒนา และเพ่ิมศักยภาพ                
การคัดแยก การเก็บรวบรวมขยะพลาสติกในระดับชุมชน เพ่ือน ากลับมารีไซเคิลตามหลักการ เศรษฐกิจหมุนเวียน 

        วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ น าโดย นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลเมืองแกลง  
พร้อมด้วย พนักงานเทศบาล ประธานชุมชนฯ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการก่อสร้างระบบกระจาย น้ า        
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา (แม่น้ าประแสร์) สนับสนุนโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ชุมชนโพธิ์เงิน ต าบลทางเกวียน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยมีเจ้าหน้าที่
จากส านักงานทรัพยากรน้ าภาค ๖ มาชี้แจงถึงความส าคัญ วัตถุประสงค์ และรายละเอียดโครงการก่อสร้างระบบกระจาย
น้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา (แม่น้ าประแสร์) สนับสนุนโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ชุมชนโพธิ์เงิน ต าบลทางเกวียน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง ณ ห้องประชุม
สภาเทศบาลต าบลเมืองแกลง ชั้น ๓ 



          วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ เทศบาลต าบลเมืองแกลง น าโดย นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีต าบลเมืองแกลง  พร้อมด้วย พนักงานเทศบาล พร้อมคนงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม               
ท าการฉีดล้างท าความสะอาด พร้อมฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อ   ในเขตเทศบาลต าบลเมืองแกลง พื้นที่ตลาด ชุมชนหนาแน่น 
สถานที่สาธารณะและพื้นที่เสียงต่อการระบาดของเชื้อโรค 

ฉีดล้างท าความสะอาดพร้อมฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-๑๙) พื้นทีเ่สี่ยงต่อการระบาดของเชื้อโรค 

ฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
พื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของเชื้อโรค 

          วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เทศบาลต าบลเมืองแกลง น าโดย นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีต าบลเมืองแกลง พร้อมด้วย พนักงานเทศบาล พร้อมคนงานกองสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม                 
ท าการฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อ ในเขตเทศบาลต าบลเมืองแกลง พ้ืนที่ตลาด ชุมชนหนาแน่น สถานที่สาธารณะและ                     
พ้ืนทีเ่สียงต่อการระบาดของเชื้อโรค 



ประชุมพิจารณาปัญหา/ความต้องการ/โครงการส าหรับการพัฒนาท้องถิ่น 

         วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เทศบาลต าบลเมืองแกลง ได้จัดการประชุมพิจารณาปัญหา/ความต้องการ/โครงการ
ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือเตรียมจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและร่างงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
โครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดระยอง อบจ.ระยอง และโครงการเสนอ
บรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดฉบับปรับปรุง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ น าโดย นางกานดา นามสง่า 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติ หน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลเมืองแกลง ให้ เ กียรติ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย              
หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมการประชุมพิจารณาปัญหา/ความต้องการ/โครงการ ส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่น เพ่ือเตรียมจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและร่างงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โครงการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดระยอง อบจ.ระยอง และโครงการเสนอบรรจุในแผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ฉบับปรับปรุง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองแกลง ชั้น ๓ 

          วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เทศบาลต าบลเมืองแกลง ได้จัดการประชุมพิจารณาปัญหา/ความต้องการ/
โครงการ จากชุมชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองแกลง ๑๖ ชุมชน น าโดย นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล           
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลเมืองแกลง ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และ
พนักงานเทศบาล ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองแกลง ชั้น ๓ 



            เนื่องด้วยในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือ (COVID-๑๙) ภายใน
จังหวัดระยองยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง เทศบาลต าบลเมืองแกลงจึงได้จัดท าแผนการด าเนินงานและมาตรการ
เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด โดยการล้างถนน ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในพ้ืนที่บริ เวณจุดเสี่ยง และ                  
ในชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาลต าบลเมืองแกลง ประกอบกับ เทศบาลต าบลเมืองแกลงได้รับความอนุเคราะห์จาก
สมาคมสายธารสะพานบุญ บ้านฉาง โดยการประสานงานจากคุณสายัณห์ รุ่งเรือง ประธานชุมชนหมู่บ้านเอ้ืออาทร
ระยอง (วังหว้า) ด าเนินการน ารถฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค COVID-๑๙ บริเวณจุดเสี่ยง ในเขตเทศบาลต าบลเมืองแกลง และ
ชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาลต าบลเมืองแกลง ในวันศุกร์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

 ฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
พื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของเชื้อโรค 



        วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เทศบาลต าบลเมืองแกลง น าโดย นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีต าบลเมืองแกลง พร้อมด้วย พนักงานเทศบาล น าเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ โดยได้รับการสนับสนุน        
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้ พ่อค้า แม่ค้า ตลาดสดเทศบาล 1 (ตลาดเช้า) และ
ขอความร่วมมือทุกคน ล้ างมือด้วยน้ าสบู่บ่อยๆ หรือ เจลแอลกฮอร์  เ พ่ือช่วยหยุดยั้ ง เชื้ อ โรค COVID-๑๙                    
ด้วยความปรารถนาดี จากเทศบาลต าบลเมืองแกลง 

       วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เทศบาลต าบลเมืองแกลง น าโดย นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีต าบลเมืองแกลง  พร้อมด้วย พนักงานเทศบาล น าเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ โดยได้รับการสนับสนุนจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้ พ่อค้า แม่ค้า ตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดเย็น) และ   ขอ
ความร่ วมมื อทุ กคน  ล้ า งมื อด้ วยน้ า สบู่ บ่ อยๆ  หรื อ เจลแอลกฮอร์  เ พ่ื อช่ วยหยุ ดยั้ ง เ ชื้ อ โ รค  COVID-๑๙                           
ด้วยความปรารถนาดี จากเทศบาลต าบลเมืองแกลง 



เทศบาลต าบลเมืองแกลงลงลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์
ลงทะเบียนฉีดวัคซีน COVID-๑๙ 

              วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เทศบาลต าบลเมืองแกลง น าโดย นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลเมืองแกลง นายชยพล อัครจิรากุล ปลัดอาวุโสอ าเภอแกลง พร้อมด้วย 
พนักงานเทศบาล และ อสม. ใน พ้ืนที่  ลง พ้ืนที่ ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนฉีควัคซีน โควิด -๑๙ ฟรี                   
กลุ่มผู้ สู งอายุ  ๖๐ ปีขึ้นไป และผู้ป่วย ๗ โรคเรื้อรัง  พร้อมเชิญชวนประชาชน กลุ่มอายุ  ๑๘ -๕๙ ปี                       
ร่วมลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีน COVID-๑๙ 



การประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระดับอ าเภอ (อ าเภอแกลง) 

             ตามประกาศอ าเภอแกลง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ อ าเภอแกลง 
จังหวัดระยอง ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งแต่งตั้งนายกเทศมนตรีต าบลเมืองแกลง          
เป็นประธานกรรมการ เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการประสานและบูรณาการจัดท า
แผนพัฒนาในภาพรวมของอ าเภอให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ จึงจัดการประชุมคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ (อ าเภอแกลง) ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ผ่านระบบ
การประชุมทางไกลออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom โดยนางปลัดกานดา นามสง่า ต าแหน่ง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีต าบลเมืองแกลง ประธานกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ และผู้เข้าร่วมประชุม 
ได้แก่ ท่านปลัดจุมพล กาญจนเทียนศรี ปลัดอ าเภอ, ดร.กนกวรรณ เบญจาทิกุส สส.อบจ.ระยอง เขต ๑ อ.แกลง,         
คุณอรรถพล พันธ์เฉลิมชัย ส.อบจ. เขต ๔ อ.แกลง, นายกองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น, ปลัดองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น, 
รองปลัดองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น , เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง, และเจ้าหน้าที่องค์กร           
ปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง ๑๗ แห่ง ในอ าเภอแกลง 



ประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองแกลง ครั้งแรก 
ประจ าปี ๒๕๖๔ 

      เทศบาลต าบลเมืองแกลงเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองแกลง ครั้ งแรก ในวันที่  ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔                          
โดยนายอนุสรณ์ แสงกล้า นายอ าเภอแกลง ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองแกลง           
และได้มอบโอวาทให้แก่สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองแกลง โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานสภา
เทศบาลต าบลเมืองแกลง ได้ แก่  นาย เกรี ยง ไกร  กิตติ ไพศาลศิลป์  ผู้ ได้ รั บการ เสนอชื่ อและได้ รั บการ แต่ งตั้ ง                          
ให้เป็นรองประธานสภาเทศบาลต าบลเมืองแกลง ได้แก่ นายสมปอง งาม เสงี่ยม ผู้ได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งให้เป็น   
เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเมืองแกลง ได้แก่ นางกานดา นามสง่า ในการนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเมืองแกลง              
๒ เขตเลือกตั้ง ทั้ง ๑๒ คน เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง และมี นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีต าบลเมืองแกลง,    
นางรัฐสิริ สิริวุฒิโชค ท้องถิ่นอ าเภอแกลง, นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการประชุม   
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองแกลง 



ประชุมเร่ืองรูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

        วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลต าบลเมืองแกลง จัดประชุมเรื่องรูปแบบและ        
การจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริม        
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ น าโดย นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลเมืองแกลง ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และ
พนักงานเทศบาล เพื่อท าความเข้าใจและจัดท าร่างงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ อย่างถูกต้อง         
เป็นไปตามหนังสือสั่งการฯ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองแกลง ชั้น ๓ 

       วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เทศบาลต าบลเมืองแกลง ได้จัดการประชุมคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่นเป็น
กรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลเมืองแกลง น า โดย นางกานดา นามสง่ า  ปลัด เทศบาล ปฏิบัติหน้ าที่                    
นายกเทศมนตรีต าบล เมืองแกลง ให้ เกียรติ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย พนักงานเทศบาล และ                     
ตัวแทนประชาคมชุมชน เพ่ือร่วมคิดร่วมท าร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบเพ่ือแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่น               
ตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบล และท าให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลเมืองแกลง มีความสุจริต                  
โปร่งใส ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ต าบลเมืองแกลง ชั้น ๓ 



ประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองแกลง  
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖๔ 

     วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ประธานสภาเทศบาลต าบลเมืองแกลง ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองแกลง 
สมั ยส ามัญ  สมั ยแรก  ประจ าปี  ๒๕๖๔ เ พ่ื อ ให้ น ายก เทศมนตรี ต าบล เมื อ งแกลง  ได้ แถลง น โยบายต่ อ                                     
สภาเทศบาลต าบลเมืองแกลง โดยไม่มีการลงมติ  และเสนอญัตติต่ างๆ ต่อสภาเทศบาลต าบลเมืองแกลง                          
เพ่ือพิจารณา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองแกลง ชั้น ๓ 



ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕)            
ฉบับเพิ่มเติม คร้ังที่ ๑๒ และแผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕) 

ฉบับเปลี่ยนแปลง คร้ังที่ ๔ เทศบาลต าบลเมืองแกลง 

        วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีต าบลเมืองแกลง ได้เชิญคณะกรรมการ                
พัฒนาเทศบาลต าบลเมืองแกลง เพื่อประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑๒ 
และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔ เทศบาลต าบลเมืองแกลง ณ ห้องประชุม      
สภาเทศบาลต าบลเมืองแกลง ชั้น ๓ น าโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีต าบลเมืองแกลง พร้อมด้วย               
รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาคราชการ/รัฐวิสาหกิจ    
ผู้แทนประชาคมเมือง ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล เพื่อเข้าร่วมประชุมพิจารณา               
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑๒ และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕)             
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔ เทศบาลต าบลเมืองแกลง ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลเมืองแกลงได้มีมติเห็นชอบให้  
ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

      วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เทศบาลต าบลเมืองแกลง ได้จัดการประชุมพิจารณาทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาและ
การให้การช่วยเหลือของเทศบาลต าบลเมืองแกลง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔    
น าโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีต าบลเมืองแกลง ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย      
คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล และคณะกรรมการฯ ร่วมการประชุมพิจารณาทุนการศึกษาส าหรับ
นักศึกษาและการให้การช่วย เหลือของ เทศบาลต าบลเมืองแกลง ภาคเรียนที่  ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๓               
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเมืองแกลง ชั้น ๓ 



ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

           วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เทศบาลต าบลเมืองแกลง บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับ 
สุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตเทศบาลต าบลเมืองแกลง 
บริเวณชุมชนหนองกระโดง ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 

           วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เทศบาลต าบลเมืองแกลง บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับ 
สุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตเทศบาลต าบลเมืองแกลง 
บริเวณชุมชนสุนทรโวหาร ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. 

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

           วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เทศบาลต าบลเมืองแกลง บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับ 
สุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตเทศบาลต าบลเมืองแกลง 
บริเวณชุมชนพลงช้างเผือก ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. 


