
ฉบับท่ี 8 ประจําเดือน สิงหาคม พ.ศ.2565ฉบับท่ี 8 ประจําเดือน สิงหาคม พ.ศ.2565ฉบับท่ี 8 ประจําเดือน สิงหาคม พ.ศ.2565

จัดทําโดย เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์จัดทําโดย เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์จัดทําโดย เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์

   

   

วารสารประจําเดอืนวารสารประจําเดอืนวารสารประจําเดอืน   

   ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่านัดขององค์การบริหารส่วนตําบลท่านัดขององค์การบริหารส่วนตําบลท่านัด

   

                  " " " จดหมายขาวฉบับน้ี ฝายประชาสัมพันธ องคการบริหารสวนตําบลทานัดจดหมายขาวฉบับน้ี ฝายประชาสัมพันธ องคการบริหารสวนตําบลทานัดจดหมายขาวฉบับน้ี ฝายประชาสัมพันธ องคการบริหารสวนตําบลทานัด   
ไดจัดทําเปนประจําทุกเดือน เพ่ือเผยแพรขาวสาร ความเคล่ือนไหวตาง ๆไดจัดทําเปนประจําทุกเดือน เพ่ือเผยแพรขาวสาร ความเคล่ือนไหวตาง ๆไดจัดทําเปนประจําทุกเดือน เพ่ือเผยแพรขาวสาร ความเคล่ือนไหวตาง ๆ   
ขององคการบริหารสวนตําบลทานัดใหทุกทานรับทราบขอความรวมมือจากขององคการบริหารสวนตําบลทานัดใหทุกทานรับทราบขอความรวมมือจากขององคการบริหารสวนตําบลทานัดใหทุกทานรับทราบขอความรวมมือจาก
ทานผูอาน ชวยกรุณาสงขาว หรือ ขอเสนอแนะมาท่ีประชาสัมพันธทานผูอาน ชวยกรุณาสงขาว หรือ ขอเสนอแนะมาท่ีประชาสัมพันธทานผูอาน ชวยกรุณาสงขาว หรือ ขอเสนอแนะมาท่ีประชาสัมพันธ   
องคการบริหารสวนตําบลทานัดเพ่ือจะไดนํามาจัดทําเปนจดหมายขาวองคการบริหารสวนตําบลทานัดเพ่ือจะไดนํามาจัดทําเปนจดหมายขาวองคการบริหารสวนตําบลทานัดเพ่ือจะไดนํามาจัดทําเปนจดหมายขาว
ใหทานไดอานในโอกาสตอไป "ใหทานไดอานในโอกาสตอไป "ใหทานไดอานในโอกาสตอไป "

   

   

            
   บทนําบทนําบทนํา

   



   

วารสารประจําเดอืนวารสารประจําเดอืนวารสารประจําเดอืน   

   ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่านัดขององค์การบริหารส่วนตําบลท่านัดขององค์การบริหารส่วนตําบลท่านัด

ฉบับท่ี 8 ประจําเดอืน สิงหาคม พ.ศ.2565ฉบับท่ี 8 ประจําเดอืน สิงหาคม พ.ศ.2565ฉบับท่ี 8 ประจําเดอืน สิงหาคม พ.ศ.2565

                        คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถ่ิน ผู้นําชุมชน และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถ่ิน ผู้นําชุมชน และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถ่ิน ผู้นําชุมชน และบุคลากรขององค์การบริหารส่วน

ตําบลท่านัด เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมตําบลท่านัด เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมตําบลท่านัด เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม

ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ในวันพุธท่ี 10 สิงหาคม 2565 ณ วัดอมรญาติสมาคม90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ในวันพุธท่ี 10 สิงหาคม 2565 ณ วัดอมรญาติสมาคม90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ในวันพุธท่ี 10 สิงหาคม 2565 ณ วัดอมรญาติสมาคม   

อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรีอําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรีอําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี



  ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม



   

วารสารประจําเดอืนวารสารประจําเดอืนวารสารประจําเดอืน   

   ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่านัดขององค์การบริหารส่วนตําบลท่านัดขององค์การบริหารส่วนตําบลท่านัด

ฉบับท่ี 8 ประจําเดอืน สิงหาคม พ.ศ.2565ฉบับท่ี 8 ประจําเดอืน สิงหาคม พ.ศ.2565ฉบับท่ี 8 ประจําเดอืน สิงหาคม พ.ศ.2565

                        คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถ่ิน และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลท่านัดคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถ่ิน และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลท่านัดคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถ่ิน และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลท่านัด   

เข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 คร้ังท่ี 1/2565 ประจําปี 2565เข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 คร้ังท่ี 1/2565 ประจําปี 2565เข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 คร้ังท่ี 1/2565 ประจําปี 2565   

ในวันพุธท่ี 10 สิงหาคม 2565 และในวันพุธท่ี 10 สิงหาคม 2565 และในวันพุธท่ี 10 สิงหาคม 2565 และ      คร้ังท่ี 2/2565 ประจําปี 2565คร้ังท่ี 2/2565 ประจําปี 2565คร้ังท่ี 2/2565 ประจําปี 2565   

ในวันจันทร์ท่ี 22 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลท่านัดในวันจันทร์ท่ี 22 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลท่านัดในวันจันทร์ท่ี 22 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลท่านัด



ภาพการประชมุภาพการประชมุ



   

วารสารประจําเดอืนวารสารประจําเดอืนวารสารประจําเดอืน   

   ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่านัดขององค์การบริหารส่วนตําบลท่านัดขององค์การบริหารส่วนตําบลท่านัด

ฉบับท่ี 8 ประจําเดอืน สิงหาคม พ.ศ.2565ฉบับท่ี 8 ประจําเดอืน สิงหาคม พ.ศ.2565ฉบับท่ี 8 ประจําเดอืน สิงหาคม พ.ศ.2565

                     ประชุมพนักงาน องค์การบริหารส่วนตําบลท่านัด ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565ประชุมพนักงาน องค์การบริหารส่วนตําบลท่านัด ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565ประชุมพนักงาน องค์การบริหารส่วนตําบลท่านัด ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565   

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลท่านัดณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลท่านัดณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลท่านัด



   

วารสารประจําเดอืนวารสารประจําเดอืนวารสารประจําเดอืน   

   ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่านัดขององค์การบริหารส่วนตําบลท่านัดขององค์การบริหารส่วนตําบลท่านัด

ฉบับท่ี 8 ประจําเดอืน สิงหาคม พ.ศ.2565ฉบับท่ี 8 ประจําเดอืน สิงหาคม พ.ศ.2565ฉบับท่ี 8 ประจําเดอืน สิงหาคม พ.ศ.2565

                     คณะผู้บริหาร สมาชิกาภาท้องถ่ิน ผู้นําชุมชน และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนคณะผู้บริหาร สมาชิกาภาท้องถ่ิน ผู้นําชุมชน และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนคณะผู้บริหาร สมาชิกาภาท้องถ่ิน ผู้นําชุมชน และบุคลากรขององค์การบริหารส่วน

ตําบลท่านัด ร่วมดําเนินการปฏิบัติงานจิตอาสาตําบลท่านัด ร่วมดําเนินการปฏิบัติงานจิตอาสาตําบลท่านัด ร่วมดําเนินการปฏิบัติงานจิตอาสา      ในวันพุธท่ี 24 สิงหาคม 2565ในวันพุธท่ี 24 สิงหาคม 2565ในวันพุธท่ี 24 สิงหาคม 2565   

ณ วัดอมรญาติสมาคมณ วัดอมรญาติสมาคมณ วัดอมรญาติสมาคม



ภาพการปฏิบัติงานจิตอาสาภาพการปฏิบัติงานจิตอาสา



ภาพการปฏิบัติงานจิตอาสา (ต่อ)ภาพการปฏิบัติงานจิตอาสา (ต่อ)



ภาพการปฏิบัติงานจิตอาสา (ต่อ)ภาพการปฏิบัติงานจิตอาสา (ต่อ)



   

วารสารประจําเดอืนวารสารประจําเดอืนวารสารประจําเดอืน   

   ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่านัดขององค์การบริหารส่วนตําบลท่านัดขององค์การบริหารส่วนตําบลท่านัด

ฉบับท่ี 8 ประจําเดอืน สิงหาคม พ.ศ.2565ฉบับท่ี 8 ประจําเดอืน สิงหาคม พ.ศ.2565ฉบับท่ี 8 ประจําเดอืน สิงหาคม พ.ศ.2565

                     คณะผู้บริหาร สมาชิกาภาท้องถ่ิน บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลท่านัดคณะผู้บริหาร สมาชิกาภาท้องถ่ิน บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลท่านัดคณะผู้บริหาร สมาชิกาภาท้องถ่ิน บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลท่านัด   

เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับบุคลากรท้องถ่ิน ประจําปีงบประมาณเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับบุคลากรท้องถ่ิน ประจําปีงบประมาณเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับบุคลากรท้องถ่ิน ประจําปีงบประมาณ

พ.ศ. 2565 ในวันจันทร์ท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนพ.ศ. 2565 ในวันจันทร์ท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนพ.ศ. 2565 ในวันจันทร์ท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน

ตําบลท่านัด อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี จัดโดยสํานักปลัด อบต.ท่านัดตําบลท่านัด อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี จัดโดยสํานักปลัด อบต.ท่านัดตําบลท่านัด อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี จัดโดยสํานักปลัด อบต.ท่านัด



ภาพโครงการภาพโครงการภาพโครงการ


