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	 ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
แห่งสมเด็จพระปรมราชาธิราช
น้อมถวายอาศิรวาทด้วยปีติโสมนัส
สรรพสิริสวัสดิ์บังเกิดแก่แผ่นดิน
ความร่มเย็นแผ่ไพศาลทุกทิศานุทิศ
ขออานุภาพพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ประทานพรให้เจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน
พร้อมด้วยพิธพรมงคลอันโอภาสไพบูลย์
สถิตเสถียรจ�ารูญจรัสในสิริราชสมบัติ
ทรงเปี่ยมพระพลานุภาพน�าพสกนิกรผาสุกสโมสร
พระเกียรติคุณเกริกไกรขจายขจร
ทรงพระเกษมสุขส�าราญพระราชหฤทัย
พระบรมเดชานุภาพแผ่ปกไทยวิวัฒน์สถาพรตราบกาลนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล และลูกจ้างในสังกัดเทศบาลต�าบลท่ายาง
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รายชื่อผู้สนับสนุนของขวัญ ของรางวัลงานวันเด็ก 2562

ที่ ผู้สนับสนุน รายการ/จำานวน

1 ร้านท่ายางเฟอร์นิเจอร์ ที่นอนปิคนิค

2 หจก.เพชรพลัง ตุ๊กตา 30 ตัว

3 ร้านเกศราถ้วยรางวัล ชุดกีฬา

4 ร้านวิจิตรเซ็นเตอร์ ผ้าห่ม 10 ผืน

5 บริษัท แลคตาซอย จำากัด นม 6 ลัง

6 บริษัท ทีโอที จำากัด สาขาท่ายาง ของขวัญ

7 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำากัด 
สาขาท่ายาง

ของขวัญ นำ้าดื่ม 2 ลัง

8 บริษัท พรนุภาพ มอเตอร์ไบค์ จำากัด สาขาท่ายาง ของขวัญ

9 ร้านธนภัณฑ์ ของขวัญ

10 ร้านพรเจริญ ของขวัญ

11 ร้านทวีมิตร พัดลม 1 ตัว

12 บ.เพชรภูมิการพิมพ์ จำากัด จักรยาน 3 คัน

13 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเขื่อนเพชร (โค้งข่อย) ขนมกรุบกรอบ

14 ร้านท่ายางโทรทัศน์ ของขวัญ

15 บ.ฟอร์ด ป.รุ่งโรจน์ จำากัด ของขวัญ

16 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยมรวมนำ้าใจท่ายาง จำากัด ไมโครเวฟ

17 โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำากัด ไวไว 3 ลัง

รายชื่อผู้สนับสนุนเงินรางวัลงานวันเด็ก 2562

บรรณาธิการ
กอง

ที่ตั้งอาคารสำานักงานเทศบาลตำาบลท่ายาง

เลขที่ 888 หมู่ 1 ถ.ท่ายาง-หนองบ้วย ต.ท่ายาง 

อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130

บรรณาธิการ

นายธวัชชัย กุณฑีทอง ปลัดเทศบาลตำาบลท่ายาง

นายอนุชา สุภาษิต รองปลัดเทศบาลตำาบลท่ายาง

ที่ปรึกษา

นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรี

นายสุรชัย จัตตุพรพงษ ์ รองนายกเทศมนตรี

นายเทียนชัย คชานันท ์ รองนายกเทศมนตรี

นายทองใบ เพ็งสว่าง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

นายศุภพล พรสมบูรณ์ศิร ิ เลขานุการนายกเทศมนตรี

สมาชิกสภาเทศบาล

คณะผู้จัดทำา

เจ้าของ : เทศบาลตำาบลท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

กองบรรณาธิการ

นางวิมลทิพย์ เครื่องทิพย์ ผอ.กองวิชาการและแผนงาน

น.ส.พรพรหม เดชบุญ หวัหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

น.ส.ธนันท์ธร ดียิ่ง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายกสิพล ศิริลาภ ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์

น.ส.ณัฐนันท์ อิ่มบูรณาประวัติ ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์

ออกแบบ & พิมพ์ที่ บริษัทเพชรภูมิการพิมพ์ จำากัด

80 หมู่ 4 ถ.เพชรเกษม ต.บ้านหม้อ อ.เมือง 

จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 0-3247-4877-8, 0-3242-5310 

e-mail : petchpoom2561@gmail.com, 

Website : www.petchpoom.com

รายชื่อผู้สนับสนุนอาหาร ขนมและเครื่องดื่มงานวันเด็ก 2562

ที่ ผู้สนับสนุน รายการ/จำานวน

1 ร้านเซี่ยมกี่ท่ายาง 1996+ร้านเซี่ยมกี่ บ้านเครื่องมือ ข้าวผัด

2 ห้างทองจินไถ่+โรงรับจำานำาจินไถ่ ลูกชิ้นปลาทอด

3 คุณกันยา พงษ์ศรี ข้าวโพดคั่ว

4 ร้าน ส การยาง ข้าวเหนียวหมู

5 บริษัท โตโยต้าเมืองเพชร จำากัด สาขาท่ายาง บาบีคิว 300 ไม้

6 ร้านอาใหญ่ นำ้าแข็งใส

7 ร้านท่ายางค้าไม้ ขนมจีน ทอดมัน

8 คุณธานี-ทัศนาวดี ยี่สาร ผัดไทย

9 คุณธนัช-ภิญญดา โพธิ์ทักษิณ ขนมเบื้อง

10 กลุ่ม Drink ข้าวผัดปู

11 เทศบาลตำาบลท่ายาง ข้าวไข่เจียว

12 คุณศศินันท์ ธนาพรอธิวัฒน์ แจกขนม

13 ชมรมจักรยานอำาเภอท่ายาง ขนมจีนนำ้ายา–นำ้าพริก

14 ชมรมเปตองอำาเภอท่ายาง ไอศกรีม

15 กลุ่มสตรีเทศบาลและตำาบลท่ายาง นำ้าคละสี+ขนมปัง+ข้าวผัด+ผลไม้

16 คุณไพโรจน์ อุ๋ยตระกูล สมาชิกสภาเทศบาลตำาบลท่ายาง นมเปรี้ยว

17 คุณรัตติกาล สระสำาอาง สมาชิกสภาเทศบาลตำาบลท่ายาง ลูกชิ้นทอด

18 บริษัท เอเชี่ยนฟีด แจกของขวัญ

19 อู่ อำานวย ไก่ทอด

20 ร้านขนมหวานแม่กิมลั้ง ขนมหวาน

21 ร้านบำารุงพานิช ขนมเค้ก 200 กล่อง

22 ร้านจารีย์ ขนม

23 อู่ สิทธิโชค ข้าวเหนียวหมู 300 กล่อง

24 ชมรมผู้ประกอบการและแผงลอยเทศบาลตำาบลท่ายาง ขนมเบื้อง

25 นายไพศาล พุ่มอำาภาพันธ์ บ้านกระจับ ไอศกรีมแท่ง

26 บ้านเพชรเพลิน ซุ้มรถ

27 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี นม

28 ร้านชัยประเสริฐ ขนมเบื้อง

29 คุณสำาเนียง พุอ้อย ข้าวเหนียวหมู 500

30 สมศักดิ์กลการ อาร์ทอะไหล่แต่ง 
ข้าวแกงเจ้หน่อย เจ้น้อยผลไม้

ยำา เฟรนซ์ฟรายส์ หวานเย็น 
นำ้าผลไม้

31 เจ๊เบียบข้าวแกง ไอศกรีม

32 ร้านแชมป์ 20 บาท ทุกอย่างมโหฬาร ข้างธนาคารออมสิน ร่วมกับ 
คณุทพิย์วลัย์-ศศธิร-สมฤทัย กลดัเจริญ ครูปิงปอง และร้านผ้าม่าน PST

แจกของขวัญ

33 บ.ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็มจำากัด สาขาที่ U081 (Advice) แจกขนม เล่นเกม

34 ชุมชนถนนใหญ่ร่วมใจพัฒนา ข้าวผัด

35 ร้านอรุณวานิช ขนม

36 Hexa Ceram Co.,Ltd. อุปกรณ์ดูแลฟัน

37 บริษัท ศรีสวัสดิ์ เพาเวอร์ 1979 จำากัด มหาชน สาขาท่ายาง ของขวัญ

38 สมาคมชาวท่ายาง ขนม

39 ร้าน ส บริการ นำ้าดื่ม นำ้าอัดลม

40 St.ArenaKhaoKrachio เจ๊เล็ก สนามหญ้าเทียมเขากระจิว ขนม

41 สหกรณ์การเกษตรท่ายาง จำากัด กล้วยหอม

เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ
 กองการศึกษา เทศบาลตำาบลท่ายางได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขึ้น เมื่อวันเสาร์ท่ี 12 มกราคม 

2562 ณ สำานกังานเทศบาลตำาบลท่ายาง โดยมีนายธาน ียีส่าร อดีตสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวัดเพชรบุรี  

เขต 2 เป็นประธานในพิธี นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำาบลท่ายาง พร้อมคณะผู้บริหาร 

สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมเปิดงาน ประธานในพิธีกล่าวเปิดและอ่านสารวันเด็กจากนายกรัฐมนตรี ซึ่งภายใน

งานมีกิจกรรมการแสดงบนเวที การช่วยฟื้นคืนชีพจากโรงพยาบาลท่ายาง การแสดงจากค่ายฝึกรบพิเศษ 

แก่งกระจาน เกมและซุ้มกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะ มีความกล้าแสดงออก  

ในปีนี้ได้รับความสนใจจากเด็กและเยาวชนที่มาร่วมงานเป็นจำานวนมาก ทั้งนี้ เทศบาลตำาบลท่ายาง 

ขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ให้การสนับสนุนของขวัญ ของรางวัล อาหารและเครื่องด่ืมต่าง ๆ 

ภายในงานเป็นอย่างยิ่ง

ที่ ผู้สนับสนุน จำานวนเงิน

1 คุณธวัช-บังอร-ศุภพล พรสมบูรณ์ศิริ 2,500 บาท

2 ร้านขนมหวานแม่บุญล้น 2,000 บาท

3 ชมรมแบดมินตันอำาเภอท่ายาง 3,000 บาท

4 ดร.ธนสิทธิ์ ทรัพย์แสนล้าน 5,000 บาท

5 ร้านแซ่บร้อยหนึ่ง  2,000 บาท

6 ธนาคารกรุงไทย จำากัด สาขาท่ายาง 500 บาท

7 ร้านอึ้งยู่ล้ง 3,000 บาท

8 คุณไพฑูรย์ วารีเพชร บ่อลูกรังเพชรไพฑูรย์ 1,000 บาท

9 ร้านศรีศิลป์แอร์ 1,000บาท

10 บริษัท เอเชี่ยนฟีด จำากัด 5,000 บาท

11 ร้านริมคลองเซอร์วิส 1,000 บาท

12 บริษัท ไทยนิยมเทรดดิ้ง จำากัด 3,000 บาท

13 ร้านเบ๊เจริญการยาง 2,000 บาท

14 ร้านดีดีกราฟฟิค 1,000 บาท

15 อู่ เปี๊ยกเซอร์วิส 3,000 บาท

16 ร้านสมศักดิ์มอเตอร์ 1,000 บาท

17 ร้านสมบัติยนต์ 1,000 บาท

18 ร้าน ก การช่าง 2,000 บาท

19 ร้าน ก กอบชัย 3,000 บาท

20 ร้านปรมัตถ์คอมพิวเตอร์ 2,000 บาท

รายชื่อผู้สนับสนุนซุ้มกิจกรรมงานวันเด็ก 2562

ที่ ผู้สนับสนุน กิจกรรม

1 โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) การแสดง, จัดกิจกรรม

2 โรงเรียนวัดท่าคอย (สกุณอุปถัมภ์) การแสดง

3 โรงเรียนท่ายางวิทยา การแสดง

4 สถานีตำารวจภูธรท่ายาง จัดกิจกรรม

5 กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 1 ค่ายฝึกการรบพิเศษแก่งกระจาน การแสดง

6 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำาเภอท่ายาง จัดกิจกรรม

7 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา การแสดง

8 บ้านแสนดีมิวสิค การแสดง

9 โรงพยาบาลท่ายาง จัดกิจกรรม
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“เทศบาลต�าบลท่ายาง หัวใจรักษ์โลก”

 ปัญหาขยะของประเทศไทยเป็นปัญหาสำาคัญ และมีแนวโน้ม

ท่ีปริมาณขยะจะเพิ่มขึ้น หากไม่รีบเร่งแก้ไขให้เป็นระบบจะทำาให้

เกิดขยะตกค้างสะสมไปเรื่อย ๆ และเป็นพิษภัยต่อลูกหลานของเรา  

ทั้งนี้รัฐบาล กำาหนดให้ถือเป็นวาระของชาติ ที่องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทุกแห่งต้องขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม  

ภายใต้ “แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาด”  

ขึ้น โดยให้ อปท. สร้างรูปแบบการจัดการขยะที่เหมาะสมกับบริบท

พืน้ที ่ภายใต้หลัก “ประชารฐั” เป็นการสร้างความรับผดิชอบและการม ี

ส่วนร่วมของทกุภาคส่วน โดยเฉพาะภาคประชาชน ด้วยการถ่ายทอด

ความรู ้การปลกูฝังจติสำานึก การสร้างกลุ่มเครอืข่ายเพ่ือการเฝ้าระวงั

และรักษ์สิ่งแวดล้อม เพราะสิ่งที่สำาคัญที่สุดที่ทุกคนต้องตระหนักรู้ 

นั่นคือ “คน” เป็นผู้ก่อให้เกิดขยะ

 นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำาบลท่ายาง  

ได้กล่าวว่า เทศบาลตำาบลท่ายางมีนโยบายและโครงการที่สนับสนุน

การขับเคลื่อนการลดปริมาณขยะมาโดยตลอด เพราะในเขต 

เทศบาลมีปริมาณขยะมากถึง วันละ 23 ตัน ทั้งจากภาคครัวเรือน 

จากการใช้ชวีติประจำาวนั เช่น การไปตลาดซือ้ผกั ผลไม้ใส่ถงุพลาสติก 

1-2 ชั้นต่อสินค้า 1 ชนิด วันหนึ่ง ๆ ซื้อหลากหลายชนิด ก็มีการใช้ 

ถุงพลาสติกมากเป็นทวีคูณ เทศบาลฯ รณรงค์ให้ประชาชนได้ใช ้

ถุงผ้าจ่ายตลาด เพ่ือลดการใช้ถุงพลาสติก หากใช้กันหลายคน  

หลายครอบครัว หลายชุมชน ก็จะทำาให้การสร้างขยะลดลง หลักการ

ที่สำาคัญของการที่จะลดขยะลงได้ คือ ทุกคนต้องช่วยกัน ตระหนัก 

อยู่เสมอว่าเราทุกคนเป็นผู้สร้าง “ขยะ” เราทุกคนจึงมีหน้าที่ 

ต้องรับผิดชอบ เรื่องง่าย ๆ ที่ทำาได้ คือการ “แยกก่อนทิ้ง” และ 

การใช้หลักการ 3 ช คือ ใช้น้อย ใช้ซำ้า และนำากลับมาใช้ใหม่

 ในส่วนของ “แยกก่อนทิ้ง” คือ การคัดแยกขยะเบื้องต้น  

เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด ก่อนการกำาจัดขยะแต่เดิมเทศบาลฯ  

มกีารวาง “ถงัขยะสเีขยีว” 

ให้สำาหรับครัวเรือนที่ขอ 

ติดตั้งถังขยะ โดยมีรถ 

จัดเก็บขยะหมุนเวียน 

จัดเก็บตามรอบเวลา ใน

ระยะต่อมา เทศบาลฯ  

ได้ติดตั้ง “ถังขยะสีแดง” 

ซึง่เป็นขยะอนัตราย ให้แก่ 

ชุมชนไปติดตั้งในจุด 

ที่เหมาะสม แล้วจัดเก็บ

ขยะมาไว้ที่ห้องเก็บขยะ

อันตราย เพื่อรอบริษัท 

มารับนำาไปกำาจัดอย่าง 

ถูกหลักสุขาภิบาล

 ทั้งนี้ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป เทศบาลฯ เริ่มติดตั้ง ถังขยะ

เพิ่ม อีก 2 ประเภท คือ

 1. ถังสีนำ้าเงิน สำาหรับขยะทั่วไป คือ ขยะที่ย่อยสลาย 

ตามธรรมชาติได้ยาก นำาไปรีไซเคิลไม่ได้ เช่น ถุงขนม กล่องโฟม  

ถุงพลาสติก เป็นต้น

 2. ถังสีเหลือง สำาหรับขยะนำากลับมาใช้ใหม่ คือ ขยะที ่

สามารถนำาไปแปรรปูใช้ใหม่ เช่น แก้ว กระดาษ พลาสตกิ โลหะ เป็นต้น

 เทศบาลตำาบลท่ายาง ขอฝากให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมกัน 

ทิ้งขยะอย่างถูกวิธี เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ลูกหลาน

การใช้หลักการ 3 ช
 1. ใช้น้อย คือการไม่สร้างหรือทำาขยะให้เกิดน้อยที่สุด เช่น 

การใช้ถุงผ้า ปิ่นโต หรือตะกร้าที่สามารถนำากลับมาใช้

 2. ใช้ซำ้า เป็นการนำาสิ่งของที่จะทิ้งเป็นขยะ กลับมาใช้ใหม่

หรือใช้ซำ้า เช่น ขวดแก้วที่ใช้แล้วนำามาทำาแจกัน

 3. นำากลับมาใช้ใหม่ คือการนำาขยะมาแปรรูปใหม่ เช่น 

การนำากระดาษใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ เป็นต้น

ขยะแปรรูปได้ เช่น แก้ว  
กระดาษ พลาสติก  

เป็นต้น

ขยะย่อยสลายตามธรรมชาติ 
ได้ยาก เช่น ถุงพลาสติก  

กล่องโฟม เป็นต้น

ขยะมีสารอันตราย  
เช่น ถ่านไฟฉาย กระป๋องสเปรย์  

แบตเตอรี่ เป็นต้น

ขยะย่อยสลายได้ง่าย  
เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้  

เศษอาหาร เป็นต้น

 กิจกรรมวัน D-day 9 มกราคม 2562 “แยกขยะ
ก่อนทิ้ง” เดินรณรงค์ร่วมเปลี่ยนเมืองไทยไปด้วยกัน

 นอกจากวิธีดังกล่าวข้างต้นแล้ว เทศบาลตำาบลท่ายางขอเชิญ

ชวนประชาชนร่วมคัดแยกขยะอินทรีย์และขยะเปียกในครัวเรือน

ด้วยวิธีจัดทำาถังขยะอินทรีย์ในบ้านของท่าน เพื่อลดปริมาณขยะ 

จากต้นทาง ลดปัญหาขยะส่งกลิ่นเหม็น โดยวิธีง่าย ๆ สามารถทำาได้

ด้วยตนเองดังนี้

 ท้องถิ่นไทยจากจิตสำานึกรักบ้านเกิด ทำาให้เกิดจิตอาสา 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียงเพื่อความรัก  

ความสุขจากอดีตที่มั่นคงสู่ปัจจุบันที่มั่งคั่งและอนาคตที่ยั่งยืน 

อย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

นางสาวพรพรหม เดชบุญ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ : ผู้เขียน/ผู้เรียบเรียงข้อมูล



สื่อสร้างสรรค์ เทศบาลต�าบลท่ายาง
ท่ายางนิวส์

หนังสือพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์

www.thayang.org facebook/pr thayang@yahoo.th4 ปีที่ 8 ฉบับที่ 26 พุทธศักราช 2562

เริ่มต้นดี ชีวิตดี ในปี ใหม่
 เทศบาลตำาบลท่ายาง จัดกิจกรรมทำาบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง

แด่พระสงฆ์จำานวน 100 รูป เมื่อช่วงเช้าวันอังคารที่ 1 มกราคม 2562 โดยมี

ท่านพระครูวัชรชลธรรม เจ้าคณะอำาเภอท่ายาง เจ้าอาวาสวัดชลธราราม (ท่าซิก) 

ได้กล่าวสัมโมทนียกถา อวยพรปีใหม่ประพรมนำ้าพระพุทธมนต์ให้แก่ประชาชน 

พร้อมด้วยนายธานี ย่ีสาร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรี นายอานนท์ พร้อมเพรียง นายอำาเภอท่ายาง และ 

นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำาบลท่ายาง ร่วมกล่าวอวยพรปีใหม่ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 

หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนชาวท่ายาง ร่วมทำาบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคล เป็นการเริ่มต้นชีวิตที่ดีในวันปีใหม่  

ณ บริเวณถนนใหญ่สายกลางตลาดท่ายาง

จิตอาสา  “เราท�าความดีด้วยหัวใจ”
 อำาเภอท่ายาง ร่วมกับเทศบาลตำาบลท่ายาง จัดโครงการจิตอาสา “เราทำาความดีด้วยหัวใจ” 

โดยมีนายอานนท์ พร้อมเพรียง นายอำาเภอท่ายาง นายสุรชัย จัตตุพรพงษ์ รองนายกเทศมนตรี 

ตำาบลท่ายาง สมาชกิสภาเทศบาล  หวัหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าทีต่ำารวจ สภ.ท่ายาง กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน  

จิตอาสา ร่วมกิจกรรม ล่องเรือเก็บขยะ ถางวัชพืชริมฝั่งแม่นำ้าเพชรบุรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562  

ณ ท่าย์นำ้าข้ามภพ

 สมาคมชาวท่ายาง ร่วมกับ เทศบาลตำาบลท่ายาง จัดกิจกรรมประเพณีไทยเช้ือสายจีน  

ประจำาปี 2562 โดยมีขบวนแห่สิงโตร่วมอวยพรรับปีใหม่แก่พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนและพี่น้อง 

ชาวตลาดท่ายาง เมื่อช่วงเช้าวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 สำาหรับเงินอั่งเปาทั้งหมด จำานวน 172,770 บาท  

ซึ่งทางสมาคมชาวท่ายางได้มอบให้กับโรงพยาบาลท่ายาง โดยไม่หักค่าใช้จ่าย เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ 

ทางการแพทย์ ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่าน

ประเพณีไทยเชื้อสายจีน ประจ�าปี 2562
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กิจกรรม…ยามว่าง งานวันท้องถิ่นไทย ประจ�าปี 2562

ประชุมประชาคมท้องถิ่น

ประชุมคณะกรรมการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต�าบลท่ายาง

 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลตำาบลท่ายาง ร่วมกับ รพ.สต.บ้านหนองขานาง  

จัดกิจกรรมโครงการเทศบาลห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  

หวัหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง ร่วมเปิดโครงการฯ เป็นประจำาทกุเดอืน ณ วดัเขือ่นเพชร  

(โค้งข่อย)

 เทศบาลตำาบลท่ายาง จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

ตำาบลท่ายาง ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำานักงานเทศบาลตำาบลท่ายาง เม่ือวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2562  

เพื่อพิจารณาคัดเลือกกรรมการทำาหน้าที่ประธานคณะกรรมการจำานวน 1 ท่าน และทำาหน้าที่เลขานุการ 

จำานวน 1 ท่าน และพิจารณากำาหนดแนวทางวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

ตำาบลท่ายาง โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง ดังนี้

 1. นายทวี สิทธิยานุรักษ ์ทำาหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการ 

 2. นางวิมลทิพย์ เครื่องทิพย์ ผู้อำานวยการกองวิชาการและแผนงาน ทำาหน้าที่เป็นเลขานุการ 

  ของคณะกรรมการ

 เทศบาลตำาบลท่ายางจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อพิจารณาการคัดเลือกผู้แทนประชาคม 

ท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล, คณะกรรมการสนับสนุนการจัดแผนพัฒนาเทศบาล  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

ในการพฒันาเทศบาล พร้อมทัง้ขอความเหน็ชอบบรรจโุครงการในแผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2564)  

โดยมีนางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำาบลท่ายาง เป็นประธานการประชุมพร้อมคณะ 

ผู้บริหาร สมาชิกเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในเขตเทศบาล ณ ห้องประชุมชั้น 3 

สำานักงานเทศบาลตำาบลท่ายาง เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562

 นายสุรชัย จัตตุพรพงษ์ รองนายกเทศมนตรีตำาบลท่ายางพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและ 

ข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจำาปี 2562 ณ ห้องประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัด

เพชรบุรี ชั้น 2 เมื่อช่วงเช้า (18 มี.ค. 62) เพื่อเป็นการรำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำาบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาล 

ท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำานาจการปกครองให้แก่ประชาชน

และเป็นการถือกำาเนิดของการปกครองส่วนท้องถ่ินคร้ังแรกในประเทศไทย พร้อมนี้ได้ให้เทศบาลฯ และ 

อบต.ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จัดนิทรรศการเรื่องขยะ

อบรมท�ำยำหม่องสมุนไพร

กิจกรรมสันทนำกำร

กิจกรรมทักทำย
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ส่งเสริมหนูน้อยสุขภาพดี

ระบายส ีจินตนาการสร้างสีสัน 
เยาวชนท่ายาง

 กองการศึกษา เทศบาลตำาบลท่ายาง ได้จัดโครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ วาดภาพ 

ระบายสี สำาหรับเด็กและเยาวชน เมื่อระหว่างวันที่ 9-11 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3  

สำานักงานเทศบาลตำาบลท่ายางที่ผ่านมา เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญในเรื่องของ 

งานศิลปะ ทั้งยังช่วยในเรื่องของการฝึกทักษะ ฝึกสมาธิ การใช้เวลาว่างในช่วงการปิดภาคเรียน 

ให้เป็นประโยชน์

 ทั้งน้ีหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรมโครงการดังกล่าวได้มีพิธีปิดโครงการและการมอบ 

เกียรติบัตรให้แก่เด็กและเยาวชนที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการ โดยมีนายสุรชัย จัตตุพรพงษ์  

รองนายกเทศมนตรีตำาบลท่ายาง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ

เข้าร่วมในพิธีปิดโครงการดังกล่าว

 นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำาบลท่ายาง  

พร้อมคณะผูบ้รหิาร หวัหน้าส่วนราชการ มอบป้ายให้กบัร้านจำาหน่าย 

อาหาร No Foam ในเขตเทศบาลตำาบลท่ายาง จำานวน 11 ร้าน ประกอบด้วย  

1. ร้านก๋วยจั๊บยายติ๋ม 2. ครัวยินดีท่าคอย 3. ร้านเค้กชุติมา  

4. ร้านยายฉันผัดไทย 5. ร้านแอนแอน 6. ร้านยายป้อม 7. ร้านจติตภา 

8. ร้านสมบูรณ์โภชนา 9. ร้านก๋วยเตี๋ยว 100 ชาม 10. ร้านยายใจ 

11. ร้านยายมะ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562

ร้านปลอดภัย ห่วงใยลูกค้า 
ไม่ ใช้โฟมบรรจุอาหาร

 นายสุรชัย จัตตุพรพงษ์ รองนายกเทศมนตรีตำาบลท่ายาง พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมเปิด 

โครงการส่งเสริมหนูน้อยสุขภาพดี (Healthy Baby) ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำานักงานเทศบาลตำาบลท่ายาง เม่ือวันที่ 24 มกราคม 2562 โดยม ี

นางสาวกรณิกา พิกุล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอท่ายาง เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่องโภชนาการ 

และพัฒนาการในเด็ก และได้รับเกียรติจาก นางฐานิตา สว่างศรี พยาบาลวิชาชีพชำานาญการ นางสาวรัตนา ทองอุไร นักจิตวิทยา  

จากโรงพยาบาลท่ายาง และนางสาววราภรณ์ ทวีศรี พยาบาลชำานาญการ สำานักงานเทศบาลตำาบลท่ายาง ร่วมเป็นคณะกรรมการ การตัดสินหนูน้อย

สุขภาพดี ซึ่งมีเด็กผ่านเกณฑ์การตัดสินได้รับรางวัล ดังนี้

 ท้ังน้ี สุขภาพเป็นปัจจัยที่สำาคัญในการดำารงชีวิต ถ้าบุคคลมีสุขภาพดีจะเป็นพื้นฐานสำาคัญต่อการพัฒนา 

คุณภาพชีวิต การพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยจะต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดตั้งแต่วัยเด็ก ผู้ดูแลเด็กจะต้อง 

ให้ความสนใจเร่ืองการเลี้ยงดูตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งถึงอายุ 6 ปี เป็นช่วงที่สำาคัญที่สุดของการเจริญเติบโต 

และพัฒนาการทุก ๆ ด้าน ซึ่งจะต้องมีสุขภาพอนามัยดี สมบูรณ์ แข็งแรงทั้งร่างกาย จิตใจ รวมทั้งพัฒนาสมอง 

และร่างกายไปพร้อมกัน

รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

รางวัลชมเชย

ด.ช.พชรวินท์ ทองเกิด

ด.ญ.สุพิชญา พุดเดช

ด.ช.น้อมเกล้า สุวรรณเฟื่องฟู

ด.ช.พงศ์ภีระ ดาเด

ด.ญ.พีรญา บุญปรีดี

ด.ญ.ชนะวรรณ บุญช่วย

ด.ช.ณัฐภัชร์ ชุ่มชื่น
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 กองการศึกษา เทศบาลตำาบลท่ายาง ได้จัดกิจกรรมโครงการงานวันเด็กสานสัมพันธ์สายใยครอบครัว โดยมี 

นางนฤมล กิจพ่วงสวุรรณ เป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยคณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภาเทศบาล ผูป้กครองและนกัเรยีนจากศนูย์

พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำาบลท่ายาง เข้าร่วมกิจกรรมท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้ม สำาหรับกิจกรรม 

ภายในงานจัดให้มีการแสดงต่าง ๆ เพื่อให้เด็กนักเรียนกล้าแสดงออกทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา 

และยังเป็นการถ่ายทอดความผูกพัน ความรัก ความอบอุ่นที่ผู้ปกครองมีให้กับบุตรหลานของตนเอง เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562  

ณ บริเวณหอประชุมศาลเจ้าแม่ทับทิม

 สำาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำาบลท่ายาง ปัจจุบันมีทั้งหมด 7 ศูนย์ มีเด็กปฐมวัยจำานวน 384 คน  

มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เด็กเตรียมความพร้อมที่จะก้าวสู่วัยเรียนในระดับอนุบาลต่อไป

สานสัมพันธ์ สายใยครอบครัว
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ลงพื้นที่มอบรถเข็น
 นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำาบลท่ายาง นายอนุชา สุภาษิต รองปลัด 

เทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมได้ร่วมมอบสิ่งของยังชีพ พร้อมกับตัวแทน 

กลุ่มเพื่อนเฮียตือได้ลงพื้นที่ มอบรถเข็น ให้กับนายกวี ทองจีน ชุมชนบ้านท่าคอย และนายพยอม  

ทองทิพย์ ชุมชนสาย 1 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งในปีนี้ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 โดยทางกลุ่ม 

จะให้ทางเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำาบลท่ายาง เป็นผู้คัดเลือกผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

ในเขตเทศบาลตำาบลท่ายาง ทั้งนี้ เทศบาลตำาบลท่ายางต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีกลุ่มเพื่อนเฮียตือ 

มา ณ โอกาสนี้

เทศบาลเคลื่อนที่ ประจ�าปี 2562

 นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำาบลท่ายาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ 

กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้พิการในเขตพื้นที่เทศบาลตำาบลท่ายาง โดยคณะผู้บริหาร 

ได้นำาเงินส่วนตัว จัดหาสิ่งของเครื่องใช้ท่ีจำาเป็น และนำาไปมอบให้กับผู้พิการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ 

จากสำานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ได้ลงตรวจสอบข้อมูลตามที่รับ

เร่ืองร้องเรียนขอความช่วยเหลือผ่านทางสำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี ระบบสายด่วน 1111 

จากนางสาวศศิธร กริชเพชร ชุมชนบ้านหนองแขม เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้พิการ

 นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำาบลท่ายางพร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 

และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำาบลท่ายาง ได้ร่วมกิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอำานวย

ความสะดวกในการติดต่อราชการให้กับประชาชนนอกเวลาราชการ และบริการประชาชนในชุมชนต่าง ๆ 

อย่างทั่วถึง บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ตรวจสุขภาพ, รักษาพยาบาลเบื้องต้น, วัดความดันโลหิต, ให้คำาปรึกษา

เรื่องการวางแผนครอบครัว, ฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า, ฉีดยาคุมกำาเนิดสำาหรับสุนัขและแมว, ตัดผมเด็ก

และผู้ใหญ่, ให้คำาปรึกษาการขอรับเบี้ยยังชีพต่าง ๆ, ให้คำาปรึกษาเรื่องกฎหมายเบื้องต้น, การขออนุญาต 

ปลูกสร้าง ต่อเติมอาคารและซ่อมแซมสาธารณูปโภค, รับชำาระค่านำ้าประปา, รับคำาขอติดตั้งมิเตอร์ประปา, 

รับชำาระภาษี การเสียค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และให้บริการนวดคลายเส้นจากสมาคมคนตาบอด

สรุปผลเทศบาลเคลื่อนที่ ประจ�าปี 2562

ลำาดับที่ รายชื่อ (กอง) รายการบริการ จำานวน

1 สำานักปลัดเทศบาล บริการตัดผมชาย-หญิง 170 ราย

2 กองคลัง รับชำาระภาษีบำารุงท้องที่ 36 ราย

3 กองช่าง รับคำาร้องให้คำาปรึกษาการขออนุญาตปลูกสร้าง 

ต่อเติมอาคารและซ่อมแซมสาธารณูปโภค

7 ราย

4 กองการประปา รับชำาระค่านำ้าประปาและรับคำาขอติดตั้ง

มิเตอร์ประปา

8 ราย

5 กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

- บริการตรวจสุขภาพ

- บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

290 ราย

3,042 โด๊ส

6 กองวิชาการและแผนงาน บริการให้คำาปรึกษาด้านกฎหมายและรับคำาร้อง

เรื่อง เสียงตามสาย

8 ราย



สื่อสร้างสรรค์ เทศบาลต�าบลท่ายาง
ท่ายางนิวส์

หนังสือพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์

www.thayang.org facebook/pr thayang@yahoo.th 9ปีที่ 8 ฉบับที่ 26 พุทธศักราช 2562

พัฒนาเด็กและเยาวชน ภาคฤดูร้อน

ห่วงใย ใส่ ใจเสมอ ต้อนรับ
คณะอาจารยแ์ละนักศึกษา

 กองการศึกษา เทศบาลตำาบลท่ายาง ได้จัดโครงการพัฒนา 
เด็กและเยาวชน ภาคฤดูร้อน โดยมี นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ  
นายกเทศมนตรีตำาบลท่ายางพร้อมคณะผู ้บริหาร สมาชิก 
สภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีการมอบเกียรติบัตร  
ให้กับเด็กและเยาวชนที่เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งโครงการดังกล่าว 
ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2562 เพื่อเป็นการ 
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชนให้มีมาตรฐานสูงขึ้น  
รวมทั้งเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และมีพิธีมอบเกียรติบัตร
สำาหรับผู้เข้าร่วมการฝึกทักษะฟุตบอล มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วม
โครงการทั้งหมด 140 คน ณ สนามฟุตบอลสวนเฉลิมพระเกียรติ  
80 พรรษา เทศบาลตำาบลท่ายาง

 นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำาบลท่ายาง พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ 

สมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ เข้าเยี่ยม นางทวีทรัพย์ นาคแก้ว บ้านเลขที่ 422/7 หมู่ที่ 7  

ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562  

เวลา 01:05 พร้อมมอบเงินเยียวยาผู้เสียหาย เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หมู่บ้านท่ายางเมืองใหม่

 นายสรุชยั จตัตพุรพงษ์ รองนายก 

เทศมนตรีตำาบลท่ายาง พร้อมเจ้าหน้าที ่

กองคลัง ร่วมต้อนรับ คณะอาจารย์  

นักศึกษา จากคณะมนุษยศาสตร์และ

สงัคมศาสตร์ สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ีในการศกึษา 

ดูงานเก่ียวกับการบริหารงานจากกองคลัง  

เทศบาลตำาบลท่ายาง เมือ่วนัที ่15 มนีาคม 

2562
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การจัดการสิ่งแวดล้อมให้น่ามอง

เฝ้าระวังและป้องกันโรค

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
ปี 2563 เพิ่มเติม เทศบาลตำาบลท่ายาง จัดกิจกรรมโครงการรวมพลังกวาดบ้านกวาดเมือง (Big Cleaning Day)  

เพื่อเป็นการรักษาความสะอาด การจัดการสิ่งแวดล้อม ถนน ต้นไม้ เก็บกวาดขยะมูลฝอย ปรับปรุงภูมิทัศน์

ให้มีความสะอาด สวยงาม บริเวณถนนริมคลองสาย 3 ฝั่งโรงแรมบลูแมนชั่นถึงศาลาชุมชนบ้านฝั่งคลอง 

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562

แอฟดี จึงบอกต่อ “ฟาร์ม D” ตัวช่วยออกแบบ
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานแอฟ “ฟาร์ม D”
ฟาร์มด้วยตนเอง ตอบโจทย์เกษตรกรยุคดิจิทัล

 เทศบาลตำาบลท่ายาง ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี 2563 จากจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งได้รับ 

การอนุมัติงบประมาณ 2 โครงการ คือ 1. โครงการก่อสร้างท่อระบายนำ้าพร้อมถนน คสล.  

ถนนเพชรเกษม-หนองจอก ถึงสี่แยกกระจิว ม.6 ต.ท่ายาง และ 2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.  

บ้านโค้งตาสุก-บ้านหนองปลวก ชุมชนโค้งตาสุก ม.9 ต.ท่าคอย เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 21 มีนาคม 2562 

ทางจังหวัดเพชรบุรีพร้อมกับเจ้าหน้าที่สำานักงบประมาณ นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรี

ตำาบลท่ายาง เจ้าหน้าที่กองช่าง และผู้ใหญ่บ้าน ม.6 ต.ท่ายาง ร่วมลงพ้ืนที่ในการตรวจสถานที่ 

ดำาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติงานดังกล่าว

 “ฟาร์ม D” เป็นแอพพลเิคชัน่ช่วยเกษตรกรในการวิเคราะห์แผนการผลติสนิค้าเกษตรของตนเอง 

ในรอบปีได้อย่างเหมาะสมตรงกบัความต้องการของเกษตรกรเอง สร้างขึน้มาโดยใช้แนวคดิการจดัการฟาร์ม  

(Farm management) โดยนำาข้อมูลราคา ต้นทุนการผลิต และผลตอบแทนสุทธิในการผลิตพืช ปศุสัตว์ 

และประมง ในจงัหวัดทีเ่กษตรกรอยู ่นำามาวเิคราะห์ตามแนวคิดโปรแกรมเส้นตรง (Linear Programming)  

หาแผนการผลิตสินค้าเกษตรในรอบปีให้กับเกษตรกรภายใต้ข้อจำากัดที่ดินที่เกษตรกรมีอยู่ แอพพลิเคชั่น 

ฟาร์ม D เป็นเครื่องมือสำาคัญช่วยเกษตรกรของไทยก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล หรือ 4.0 ต่อไปเกษตรกร 

จะสามารถวิเคราะห์และตัดสินใจปรับเปลี่ยนแผนการผลิตสินค้าเกษตรได้ด้วยตัว

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำาบลท่ายาง 

ดำาเนินการตรวจมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารแก่ร้านจำาหน่ายอาหาร

และแผงลอยจำาหน่ายอาหารในเขตเทศบาลตำาบลท่ายาง เพื่อเป็น 

การยกระดับร้านอาหารและแผงลอยจำาหน่ายอาหารให้เป็นไปตาม 

เกณฑ์มาตรฐาน สุขาภิบาลอาหาร รวมถึงเฝ้าระวังและป้องกันโรค 

ที่เกิดจากอาหารซึ่งเป็นสื่อนำาโรคในช่วงหน้าร้อน

ดำวน์โหลดคู่มือกำรใช้งำน
แอฟ “ฟำร์ม D”

ขั้นตอนการใช้งาน
 1. ดาวน์โหลดแอพพลเิคช่ันทางโทรศพัท์มอืถอืทาง play store 

  ค้นหา “ฟาร์ม D” หรือ แสกน QR code ด้านล่าง

 2. เลือกติดตั้ง

 3. กรอกข้อมูลกิจกรรมเพื่อการวางแผน
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ขอความร่วมมืองดเผาไร่ นา ขยะ

 เทศบาลตำาบลท่ายาง จัดทำาประกาศเทศบาลตำาบลท่ายาง เรื่อง ขอความร่วมมืองดเผาไร่ นา  
ขยะ ฯลฯ ในพื้นท่ีโดยเด็ดขาด เพื่อลดปัญหาการเกิดฝุ่นละอองและหมอกควัน ซ่ึงส่งผลกระทบ 
ต่อการดำารงชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพอนามัยของประชาชนและคุณภาพสิ่งแวดล้อม

	เสียงของประชาชน ขอขอบคุณเทศบาลตำาบลท่ายาง ท่ีช ่วยประสาน และแก้ไขปัญหา 
ความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาลตำาบลท่ายาง

	ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำาบลท่ายาง พร้อม 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
จากเทศบาลเมืองอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและรับชมวีดิทัศน์การจัดการบริหารบ้านเมืองที่ดีของ 
เทศบาลตำาบลท่ายาง ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำานักงานเทศบาลตำาบลท่ายาง เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562

	ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน นายสุรชัย จัตตุพรพงษ์ รองนายกเทศมนตรีตำาบลท่ายาง พร้อม 
หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำาบลบางจะเกร็ง  
จังหวัดสมุทรสงคราม มีการเย่ียมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ้วย พร้อมรับชมวิดีทัศน์การเรียนการสอน  
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ้วย  เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

ย่อยข่าว
 เทศบาล

	ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 เทศบาลตำาบลท่ายาง ได้จัดให้มีการประชุมสภาเทศบาล  
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำาปี 2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำาบลท่ายาง  
ซึ่งมี นายบัญชา วิจิตรปัญญารักษ์ เป็นประธานสภาเทศบาลตำาบลท่ายาง โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
เทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้สภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสมโครงการ
สนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ เป็นเงินจำานวน 536,000 บาท

ด้วยความปรารถนาดี เทศบาลต�าบลท่ายาง

หากจำาเป็นต้องอยู่กลางแดดที่ร้อนจัด ให้กางร่ม หรือใส่หมวก ดื่มนำ้าเปล่ามาก ๆ ตลอดทั้งวัน โดยไม่ต้องรอหิวนำ้า 

ไม่ทิ้งเด็กเล็กหรือผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ไว้รถที่จอดตากแดด เพราะอาจเสียชีวิตจากความร้อนได้



 เทศบาลต�าบลท่ายาง เดินหน้า Thailand 4.0 อ�านวยความสะดวกต่อประชาชนในการรับบริการ หรือติดต่อราชการในระบบ 
ที่ทันสมัย รวดเร็ว ลดภาระค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน ยกเลิกการใช้ส�าเนาบัตรประชาชน-ทะเบียนบ้าน ใน 8 กระบวนการดังนี้
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กำรขอรับสงเครำะห์ผู้ป่วยเอดส์ กำรลงทะเบียนและยื่นค�ำขอรับเงินเบี้ยยังชีพควำมพิกำร

กำรลงทะเบียนและยื่นค�ำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ

กำรรับนักเรียนเข้ำเรียนก่อนประถมศึกษำในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

กำรรับช�ำระภำษีปำ้ย

กำรรับช�ำระภำษีโรงเรือนและที่ดิน

กำรโฆษณำด้วยกำรปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกำศ หรือใบปลิว

กำรขอรับบ�ำเหน็จปกติหรือบ�ำเหน็จรำยเดือนของลูกจ้ำงประจ�ำ

เทศบาลต�าบลท่ายาง 4.0
ยกเลิกการใช้ส�าเนาบัตรประชาชน-ทะเบียนบ้าน

ใน 8 กระบวนการ
อ�านวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน


