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ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานลอยกระทงต าบลบ้านเก่า ประจ าปี 2565

7 พฤศจิกายน 2565  นายประสาน สงวนพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า  
เชิญคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม
การจัดงานลอยกระทงต าบลบ้านเก่า ประจ าปี 2565 เพื่อวางแผนการด าเนินงาน และมอบหมายหน้าท่ี
รับผิดชอบแต่ละส่วนงาน ให้กับเจ้าหน้าท่ีทุกท่าน  เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

7 พฤศจิกายน 2565 นายประสาน สงวนพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า มอบหมาย
ให้ นายช่างไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า ลงพื้นท่ีติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างริมทาง ในพื้นท่ี 
หมู่ 3 บ้านท่าโป๊ะ เพื่ออ านวยความสะดวกในการสัญจรให้กับพี่น้องประชาชน

กองช่าง ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างริมทาง
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8 พฤศจิกายน 2565  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า ร่วมกับ ผู้น าชุมชนต าบลบ้านเก่า จัดงาน
สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจ าปี 2565 โดยมี  นายอนุสรณ์ สง่าแสง ปลัดอาวุโสอ าเภอเมืองกาญจนบุรี 
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงต าบลบ้านเก่า และนายประสาน สงวนพันธ์ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน พร้อมด้วยผู้น าชุมชน
ต าบลบ้านเก่า หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า และประชาชน
ท่ีมาร่วมงานจ านวนมาก โดยการจัดงานดังกล่าว เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีท่ีดีงามให้คงอยู่สืบไป และถือ
เป็นการปลูกฝังให้เยาวชนคนรุ่นหลังเกิดความรักในมรดกทางวัฒนธรรมประเพณีท่ีดี ภายในงานมีกิจกรรม
ขบวนแห่กระทงหมู่บ้าน การประกวดกระทง  ร าวงย้อนยุค และการออกร้านจ าหน่ายสินค้าต่างๆมากมาย 
ซึ่งบรรยายกาศภายในงานเป็นไปอย่างสนุกสนาน 

ในโอกาสน้ี ทางองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า ขอขอบคุณทุกความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน 
และทุกภาคส่วนในต าบลบ้านเก่า ท่ีท าให้งานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี

กองการศึกษาฯ จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจ าปี 2565
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15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00 น. นายวิรุจ รอดข า ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 
เปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจ าปี พ.ศ.2565  โดยมีสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจ าปี พ.ศ.2565

11 พฤศจิกายน 2656  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ โครงการครู
รักษ์ถิ่น ปีการศึกษา 2566 รุ่นที่ 4 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 
โดยมี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 
ผู้น าชุมชนต าบลบ้านเก่า เข้าร่วมประชุมรับฟัง
รายละเอียดโครงการ

ประชาสัมพันธ์โครงการครูรักษ์ถ่ิน ปีการศึกษา 2566 รุ่นท่ี 4
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21 พฤศจิกายน 2565 นายประสาน สงวนพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 
มอบหมายให้นายช่างไฟฟ้าองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า ลงพื้นท่ีซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง     
ท่ีช ารุดเสียหาย ในพื้นท่ี หมู่ 1 บ้านเก่า และหมู่ 13 บ้านท่าทุ่งนา

กองช่าง ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างริมทาง

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า ขอเชิญชวนประชาชนต าบลบ้านเก่า ร่วมกิจกรรมท า      
ถังขยะเปียกลดโลกร้อนในครัวเรือน โดยสามารถใช้ถังพลาสติก ถังสี ท่ีมีฝาปิดน ามาท าถังขยะเปียก
เพื่อเปลี่ยนขยะอินทรีย์ ขยะเปียกในครัวเรือนให้มีมูลค่า จากขยะเน่าเสียกลายเป็นปุ๋ยท่ีมีประโยชน์
สามารถน าไปใช้ดูแลพืชผัก ในครัวเรือนได้ อีกท้ังยังช่วย ลดการปนเปื้อนขยะอินทรีย์กับขยะท่ีสามารถ
น าไปรีไซเคิลได้ ท าให้การจัดการขยะท าได้ง่ายยิ่งขึ้น ช่วยลดการเกิดก๊าซมีเทนท่ีเป็นสาเหตุหน่ึงของ
การเกิดภาวะโลกร้อน ทางองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าจึงจัดท าถังขยะเปียกในส านักงานขึ้น    
เพื่อเป็นต้นแบบให้พนักงานทุกท่านได้น าไปปรับใช้ในครัวเรือนของตนเองได้ และได้มีส่วนช่วยในการ 
ลดปัญหาขยะ และปัญหาภาวะโลกร้อน

ส านักปลัด เชิญชวนร่วมด้วยช่วยโลก จัดท าถังขยะเปียกลดโลกร้อนในครัวเรือน
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23 พ.ย.2565 เวลา 8.00 น. นายประสาน สงวนพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 
มอบหมายให้ นายสถาพร ประสมทรัพย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า ร่วมงานวันคล้าย
วันสถาปนาหน่วยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 11 ส านักงานพัฒนาภาค 1 ครบรอบปีท่ี 55                      
ณ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 11ฯ ต าบลท่าขนุน  อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

รองนายก ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยพฒันาการเคลื่อนที่ 11
ส านักงานพัฒนาภาค 1 ครบรอบปีที่ 55

24 พฤศจิกายน 2565   คณะผู้บริหาร ปลัด หัวหน้าส่วนราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 
ร่วมประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมเน่ืองในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ   

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 และพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า

ส านักปลัด ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม 5 ธันวาคม วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ
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27 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกา่ พร้อมด้วยผู้น าชุมชน และประชาชน
ต าบลบ้านเก่า ร่วมกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายไดใ้ห้ชุมชน   
ดพีร้อม (อาชีพดีพร้อม) ประจ าปีงบประมาณ 2565 โดยมีการจัดฝึกอบรมอาชีพ อาทิเช่น           
การท าสเปรย์ตะไคร้หอม ยาหม่องน้ า เทียนหอมกาแฟ ด าเนินการจัดโดย กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม มีประชาชนต าบลบ้านเก่าให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจ านวนมาก
โดยจัดกิจกรรมจัดขึ้น ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านล าทหาร ต าบลบ้านเก่า 

ในกาลนี้ได้รับเกยีรติจาก นางนฏกร สงวนพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกา่ ร่วม
พิธีเปิดโครงการ และต้องขอขอบคุณกรมส่งเสริมอตุสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ที่จัดโครงการ
ดีๆให้พี่น้องประชาชนต าบลบ้านเกา่ได้รับความรู้และสามารถน าไปต่อยอดในการสร้างอาชีพได้ตอ่ไป

โครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม 
(อาชีพดีพร้อม) ประจ าปีงบประมาณ 2565



สื่อประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า
ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2565


