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จดหมายข่าว
ฉบับที ่  8   ประจ าเดือน   สิงหาคม   พ.ศ. 2565

เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง
อ าเภอแสวงหา จังหวดัอ่างทอง
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จดหมายข่าว
เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง

อ าเภอแสวงหา จงัหวดัอ่างทอง

นายกชเดชา กลุ่มไหม
นายกเทศมนตรีต าบลเพชรเมืองทอง

รูปภาพ

โครงการ เยาวชนอาสาเรียนรู้กู้ชีพ กู้ภัย ของสภาเดก็และเยาวชน
เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง

---------------------------------
วันที่ 1 สิงหาคม 2565  นายกชเดชา กลุ่มไหม นายกเทศมนตรีต าบล

เพชรเมืองทอง เป็นประธานเปิดโครงการ เยาวชนอาสาเรียนรู้กู้ ชีพ            
กู้ภัย  ของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง ณ โรงเรียน      
พวงทองอุปถัมภ์
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จดหมายข่าว
เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง

อ าเภอแสวงหา จงัหวดัอ่างทอง

นายกชเดชา กลุ่มไหม
นายกเทศมนตรีต าบลเพชรเมืองทอง

รูปภาพ

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

เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ      
สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2565 เม่ือวันที่ 10 สิงหาคม 2565 เร่ือง การเสนอร่าง      
เทศบัญญตัิ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
ต าบลเพชรเมืองทอง
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จดหมายข่าว
เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง

อ าเภอแสวงหา จงัหวดัอ่างทอง

นายกชเดชา กลุ่มไหม
นายกเทศมนตรีต าบลเพชรเมืองทอง

รูปภาพ

กจิกรรมท าความสะอาด Big Cleaning Day
---------------------------------

วันที่  11 สิงหาคม 2565 เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง ร่วมกับ
หมู่บ้านทองเล่ือน หมู่ที่  11  วัดทองเล่ือน ต าบลแสวงหา อ าเภอแสวงหา       
จั งหวั ด อ่ า งทอง  กิ จกรรมท าคว ามสะอ าด  (Big Cleaning Day) 
เ น่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์            
พระบรมราชีนีนาถพระบรมราชชนนีพนัปีหลวง
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จดหมายข่าว
เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง

อ าเภอแสวงหา จงัหวดัอ่างทอง

นายกชเดชา กลุ่มไหม
นายกเทศมนตรีต าบลเพชรเมืองทอง

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพฒันาและฝึกอาชีพของชุมชน
---------------------------------

วันที่17  สิงหาคม 2565  เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง น าโดย   
นายกชเดชา กลุ่มไหม นายกเทศมนตรีต าบลเพชรเมืองทอง  และคณะผู้บริหาร 
ข้าราชการ พนักงาน จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพฒันา และฝึกอาชีพ
ของชุมชน  ปรับปรุงพันธ์ไม้ประดับ  (แก้วกาญจนา)  เพ่ือส่งเสริมกลุ่มอาชีพ     
ทีป่ลูกไม้ประดบั พนัธ์อโกลนีมา ให้ปรับปรุงผสมพนัธ์ไม้ใหม่ๆ ให้เป็นที่ต้องการ
ของตลาด  โดยมี นายสุรพร  หมายเจริญ  เป็นประธานในพธีิเปิดโครงการ 
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จดหมายข่าว
เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง

อ าเภอแสวงหา จงัหวดัอ่างทอง

นายกชเดชา กลุ่มไหม
นายกเทศมนตรีต าบลเพชรเมืองทอง

รูปภาพ

โครงการเฝ้าระวังป้องกนัและควบคุมโรคตดิต่อในเดก็ปฐมวัย
---------------------------------

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง 
จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
ในเด็กปฐมวัย โดยมีนายกชเดชา  กลุ่มไหม นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธี
เปิดโครงการ โดยการอบรมคร้ังนี้ ได้รับวิทยากรจากโรงพยาบาลแสวงหา        
มาให้ความรู้แก่ผู้ปกครองนักเรียนและบุคลากรของศูนย์พฒันาเดก็เลก็ฯ
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จดหมายข่าว
เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง

อ าเภอแสวงหา จงัหวดัอ่างทอง

นายกชเดชา กลุ่มไหม
นายกเทศมนตรีต าบลเพชรเมืองทอง

รูปภาพ

โครงการ พฒันาศักยภาพด้านสาธารณสุข
---------------------------------

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 เทศบาลเพชรเมืองทอง ได้จัดโครงการพัฒนา
ศักยภาพด้านสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 2565 โดยมีผู้น าชุมชน
ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
(อสม.) เข้าร่วมโครงการ จัดขึน้เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ทักษะ 
ความสามารถในการช่วยเหลือประชาชน 
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เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง

อ าเภอแสวงหา จงัหวดัอ่างทอง

นายกชเดชา กลุ่มไหม
นายกเทศมนตรีต าบลเพชรเมืองทอง

รูปภาพ

โครงการกฬีาสีศูนย์พฒันาเดก็เลก็เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง
---------------------------------

วันที่  30 สิงหาคม 2565 ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง ได้จัด
กิจกรรมกีฬาสี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีสุขภาพร่างกาย
สมบูรณ์ แข็งแรง มีใจรักการเล่นกีฬาและการออกก าลังกาย มีความมั่นใจ          
ในตนเองในการแสดงออกทางด้านกีฬาได้อย่างเหมาะสม สามารถร่วมกิจกรรม
กบัผู้อ่ืนได้


