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เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 น าโดยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ 
พนักงานเทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา 
ประจ าปี 2565 โดยกิจกรรมช่วงเช้าจัดให้เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง ถวายเทียนพรรษา และช่วงบ่ายน าไปถวาย          
ณ วัดบ้านเพชร วัดพวงทอง และวัดทองเลื่อน 
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กิจกรรมอบรมขยายพนัธุป์ลา และศูนย์ช่วยเหลือสงัคมออกส ารวจ
ครอบครัวที่ตกเกณฑ์ด้านที่อยู่อาศยั

ส านักงานประมงจังหวัดอ่างทอง
ด าเนินการจัดกิจกรรม อบรมการเพาะพันธุ์
ปลาน  าจืดใ ห้แก่  ข้ าราชการ พนักงาน
เทศบาลต าบล เพชร เมื อ งทอง  ก านั น     
ผู้ใหญ่บ้าน และนักเรียนโรงเรียนแสวงหา
วิทยาคม
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ศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลต าบล
เพชรเมืองทอง ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
อ่างทอง ออกส ารวจครอบครัวท่ีตกเกณฑ์
ด้านท่ีอยู่อาศัยในเขตพื นท่ีเทศบาลต าบล
เพชรเมืองทอง
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ประจ าเดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕



กิจกรรมปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 70 พรรษา

เทศบาลต าบลเพชรเมืองทองน าโดย นายอ าเภอแสวงหา นายกเทศมนตรี            
รองนายกเทศมนตรี ข้าราชการ พนักงาน สมาชิกสภาเทศบาลฯ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ประธานอสม. ผู้แทนจิตอาสา904 ผู้อ านวยการโรงเรียนในเขตพื นท่ี และประชาชน        
เข้าร่วมโครงการกิจกรรมปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธี              
มหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 70 พรรษา โดยมี                    
นายวีระศักด์ิ  วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิด โดยปล่อย
พันธุ์ปลาจ านวน 160,000 ตัว  ณ  โคก หนอง นา โมเดล โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม     
หมู่ท่ี 7 ต าบลแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
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โครงการอบรมให้ความรูต้ามหลกัธรรมาภบิาล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โครงการอบรมให้ความรู้ตามหลักธรรมาภิบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕    
วันท่ี ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบไปด้วย นายกเทศมนตรี
ต าบลเพชรเมืองทอง  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ 
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างหลักความรู้    
เรื่อง การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ จ านวน ๔๐ คน
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กิจกรรม วางพานพุ่ม เปิดกรวยดอกไม้เบื องหน้า
พระบรมฉายาลักษณ ์พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั

เทศบาลต าบลเพชรเมืองทองได้จัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติวางพานพุ่ม เปิดกรวย
ดอกไม้เบื องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวฯลฯ โดยมี         
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายอ าเภอแสวงหา นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี            
หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานอสม. ผู้แทนจิตอาสา904 
และผู้อ านวยการโรงเรียนในพื นท่ี ร่วมวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 70 พรรษา
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