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จดหมายข่าว
ฉบับที ่  9   ประจ าเดือน   กนัยายน   พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง
อ าเภอแสวงหา จังหวดัอ่างทอง
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จดหมายข่าว
เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง

อ าเภอแสวงหา จงัหวดัอ่างทอง

นายกชเดชา กลุ่มไหม
นายกเทศมนตรีต าบลเพชรเมืองทอง

รูปภาพ

ประชุมสภาสมยัสามญั สมยัที ่3 คร้ังที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2565
---------------------------------

เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ      
สมัยที่ 3 คร้ังที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2565 เม่ือวันที่ 13 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม
สภาเทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง
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จดหมายข่าว
เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง

อ าเภอแสวงหา จงัหวดัอ่างทอง

นายกชเดชา กลุ่มไหม
นายกเทศมนตรีต าบลเพชรเมืองทอง

รูปภาพ

กจิกรรมอบรมให้ความรู้โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
---------------------------------

วันที่14 กันยายน 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง จัดการอบรม
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ครู 
ผู้ปกครอง นักเรียนมีความรู้เร่ืองการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กเล็กปฐมวัยอย่างถูกวิธี              
โดยได้รับเกียรติจากนางสาวกุลวรัตน์ สิรินันทเกตุ ทันตแพทย์จากโรงพยาบาลแสวงหา               
เป็นวทิยากร
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จดหมายข่าว
เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง

อ าเภอแสวงหา จงัหวดัอ่างทอง

นายกชเดชา กลุ่มไหม
นายกเทศมนตรีต าบลเพชรเมืองทอง

รูปภาพ

แจกพนัธ์ุปลาพร้อมปล่อยกุ้งและกบ ณ บ่อทรายร้าง หมู่ที ่10
---------------------------------

นายอ าเภอแสวงหาร่วมกบัประมงจงัหวดัอ่างทองและนายกเทศมนตรีต าบลเพชรเมือง
ทอง พร้อมผู้ใหญ่บ้าน หมู่10,11,7 และพนักงานเทศบาล ร่วมกนัปล่อยกบ และกุ้ง ณ บ่อทราย
ร้างหมู่ที่ 10 ต าบลแสวงหาในการนีย้ังได้มอบพนัธ์ุปลาให้กบัผู้ใหญ่บ้านน าไปปล่อยในแหล่ง
น า้ธรรมชาตเิม่ือวนัที่ 15 กนัยายน 2565
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จดหมายข่าว
เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง

อ าเภอแสวงหา จงัหวดัอ่างทอง

นายกชเดชา กลุ่มไหม
นายกเทศมนตรีต าบลเพชรเมืองทอง

รูปภาพ

โครงการศูนย์พฒันาครอบครัวในชุมชน ประจ าปี 2565
---------------------------------

วนัที่  15 กนัยายน 2565 งานพฒันาชุมชน  ส านักปลดัเทศบาล ได้จดัโครงการศูนย์พฒันา
ครอบครัวในชุมชน พัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ณ พิพิธภัณฑ์บ้าน            
คูเมือง อ าเภอแสวงหา จังหวดัอ่างทองโดยมีวทิยากรจากส านักงานพฒันาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จงัหวดัอ่างทอง
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จดหมายข่าว
เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง

อ าเภอแสวงหา จงัหวดัอ่างทอง

นายกชเดชา กลุ่มไหม
นายกเทศมนตรีต าบลเพชรเมืองทอง

รูปภาพ

กจิกรรมอบรมให้ความรู้ในโครงการเฝ้าระวงัป้องกนัและควบคุม
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019
---------------------------------

วนัที่ 19 กนัยายน 2565 เวลา 9:00 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้จัดกจิกรรมอบรมให้ความรู้
ในโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการ
อบรมคร้ังนี้ได้มีวิทยากรจากโรงพยาบาลแสวงหา มาให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและเด็กนักเรียน
รวมทั้งบุคลากรในศูนย์พฒันาเดก็เลก็เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง
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จดหมายข่าว
เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง

อ าเภอแสวงหา จงัหวดัอ่างทอง

นายกชเดชา กลุ่มไหม
นายกเทศมนตรีต าบลเพชรเมืองทอง

รูปภาพ

โครงการจัดการขยะต้นทาง ประจ าปีงบประมาณ 2565
---------------------------------

วันที่  22 กันยายน 2565 งานสาธารณสุข ส านักปลัดเทศบาล ได้จัดการขยะต้นทาง ณ 
โรงเรียนทองเล่ือน ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง เพ่ือรณรงค์และประชาสัมพันธ์สร้างการ
รับรู้และส่งเสริมวนัิยการคดัแยกขยะ ลดปริมาณขยะก่อนน าเข้าสู่กระบวนการก าจัดขยะอย่างถูก
วธีิ โดยวทิยากรจากส านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมจงัหวดัอ่างทอง
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เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง
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นายกชเดชา กลุ่มไหม
นายกเทศมนตรีต าบลเพชรเมืองทอง

รูปภาพ

มอบบ้านกาชาดตามโครงการซ่อมสร้างบ้านสานฝันให้กบัผู้ยากไร้
---------------------------------

วนัที่  23 กนัยายน 2565 จังหวดัอ่างทอง ร่วมกบัเทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง มอบบ้าน
กาชาดตามโครงการซ่อมสร้างบ้านสานฝันให้กับผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย เพ่ื อขจัด
ปัญหาความยากจน ประจ าปี 2565 ณ บ้านเลขที่ 11/1 หมู่ 6  ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
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รูปภาพ

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพษิสุนัขบ้า
---------------------------------

วันที่ 23 กันยายน 2565 เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง ด าเนินการจัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จาก โรคพษิสุนัขบ้า ตามพระปณธิานศาสตราจารย์ ดร. เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควฒัน วรขตัติยราชนารี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565เพ่ือสร้างความต่ืนตัวและกระตุ้น
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเห็นความส าคัญในการน าสุนัข แมว ที่อยู่ในความดูแลไปรับบริการฉีดวัคซีน
ป้องกนัโรคพษิสุนัขบ้า และได้รับการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพษิสุนัขบ้าอย่างทัว่ถึง


