
เทศบาลต�าบลท่ายางเมืองเกษตรพอเพียง เน้นพัฒนาการศึกษา คู่สังคมปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

สื่อสร้างสรรค์ เทศบาลต�าบลท่ายาง
ท่ายางนิวส์

หนังสือพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์

www.thayang.org facebook/pr thayang@yahoo.th

สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ

ผู้ให้การสนับสนุนการด�าเนินงานมูลนิธชิยัพัฒนา
พระราชทานเหรยีญท่ีระลกึ
	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ทรงเป็นองค์ประธานการประชุม
คณะกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา	 ครั้งที่	 1/2560	 ในการนี้	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 
สยามบรมราชกุมารี	 ทรงพระราชทานเหรียญที่ระลึกแก่ผู้ให้การสนับสนุน	 การด�าเนินงาน 
ของมูลนิธิชัยพัฒนา	จ�านวนทั้งสิ้น	57	ราย	ซึ่งนางนฤมล	กิจพ่วงสุวรรณ	นายกเทศมนตร ี
ต�าบลท่ายาง	ได้เข้ารบัพระราชทานเหรยีญทีร่ะลกึ	เม่ือวนัที	่27	ธันวาคม	2560	ณ	ห้องประชมุ 
ส�านักงานมูลนิธิชัยพัฒนา

สื่อสร้างสรรค์ เทศบาลต�าบลท่ายาง
ท่ายางนิวส์

ปีที่ 5 ฉบับที่ 15 ประจ�าเดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม พ.ศ. 2559

หนังสือพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์

facebook/เทศบาลต�าบลท่ายาง

www.thayang-phet.go.thปีที่ 7 ฉบับที่ 22 ประจ�าเดือน มกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2561

(อ่านข่าวต่อหน้า 6)

 อ่านเนื้อหาเทศบาลต�าบลท่ายาง  อ่านกิจกรรมหลากหลายของเทศบาลต�าบลท่ายางในเล ่ม 

นายกฯ มลเปิดงาน
โครงการงานวนัเด็ก

ตรวจเยี่ ยมการด� า เ นินงาน
โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด�ารแิละตรวจโครงการ

ดร.วชัรา ป่ินทอง ส�ารวจและศกึษา

สานสัมพันธ์
สายใยครอบครวั

แก้ไขปัญหาน�้าท่วมพ้ืนท่ีอ�าเภอท่ายาง

ทต.ท่ายาง จัดกจิกรรมวันเด็กแห่งชาติ’61

อตัลกัษณ์ไทยทรงด�าบ้านเขากระจิว

	 นางนฤมล	กิจพ่วงสุวรรณ	นายกเทศมนตรี
ต�าบลท่ายาง	 เป็นประธานเปิดงานโครงการ
จัดงานวันเด็กสานสัมพันธ์สายใยครอบครัว	
เมื่อวันที่	 14	 มีนาคม	 2561	ณ	ลานอเนก- 
ประสงค์เทศบาลต�าบลท่ายาง

(อ่านข่าวต่อหน้า 7)

p  อัตลักษณ์ไทยทรงด�า	 ดร.วัชรา	 ปิ่นทอง นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิคณะท�างานในโครงการศิลปาชีพ 
ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ วังสวนจิตลดา พร้อมคณะ เดินทางมาส�ารวจและศึกษาอัตลักษณ์เอกลักษณ์
วฒันธรรมของไทยทรงด�าบ้านเขากระจวิ อ.ท่ายาง พร้อมกบัศกึษาเครือ่งแต่งกายของกลุม่ชาตพินัธุช์นเผ่ากะเหรีย่ง  
บ้านสองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน เพื่อด�าเนินการรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้หาแนวทางการอนุรักษ์เครื่องแต่งกาย
ของทัง้สองเผ่า โดยม ีนางนฤมล กจิพ่วงสวุรรณ นายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง คณะผูบ้รหิาร หัวหน้าส่วนราชการ 
ให้การต้อนรับและอ�านวยความสะดวก เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

p ตรวจเยี่ยม พลอากาศเอก	ชลิต	พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตาม 
และขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริพื้นที่ภาคกลาง ตรวจเยี่ยมการด�าเนินงาน 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ และตรวจโครงการแก้ไขปัญหาน�า้ท่วมพื้นที่อ�าเภอ 
ท่ายาง ณ จุดเชื่อมต่อที่ผันน�้าจากแม่น�้าเพชรบุรี หน้าวัดท่าซิก ประตู 1 ขวา สายใหญ่ฝั่งขวา 3 และ 
คลองระบายน�้า D 18 มี หัวหน้าราชการที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายปกครอง ผู้น�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ร่วมต้อนรับพร้อมให้ข้อมูลอันจะส่งผลให้การด�าเนินงานแก้ไขปัญหาในระยะยาว เพื่อป้องกันปัญหา
น�า้ท่วมเพชรบุรีต่อไป

	 นายธาน	ียี่สาร	อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	จังหวัดเพชรบุรี	 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาต	ิ
ประจ�าปี	 	 2561		ณ	 ส�านักงานเทศบาลต�าบลท่ายาง	 โดยมีนางนฤมล	 กิจพ่วงสุวรรณ	 นายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง	 
คณะผู้บริหาร	สมาชิกสภา	ร่วมให้การต้อนรับ	พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ	ผู้น�าชุมชน	แขกผู้มีเกียรต	ิผู้ปกครอง	
เยาวชน	เข้าร่วมกิจกรรมอย่างมากมาย (อ่านข่าวต่อ หน้า 2)



สื่อสร้างสรรค์ เทศบาลต�าบลท่ายาง
ท่ายางนิวส์
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บรรณาธิการ
กอง

ที่ตั้งอาคารส�านักงานเทศบาลต�าบลท่ายาง

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

อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130

บรรณาธิการ

นายธวัชชัย กุณฑีทอง ปลัดเทศบาลต�าบลท่ายาง

นายอนุชา สุภาษิต รองปลัดเทศบาลต�าบลท่ายาง

ที่ปรึกษา

นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรี

นายสุรชัย จัตตุพรพงษ ์ รองนายกเทศมนตรี

นายเทียนชัย คชานันท ์ รองนายกเทศมนตรี

นายทองใบ เพ็งสว่าง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

นายศุภพล พรสมบูรณ์ศิร ิ เลขานุการนายกเทศมนตรี

สมาชิกสภาเทศบาล

คณะผู้จัดท�า

เจ้าของ : เทศบาลต�าบลท่ายาง 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	บริษัทเพชรภูมิการพิมพ	์จ�ากัด

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

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

e-mail : sale_petchnews@hotmail.com, 

petchpoom2561@gmail.com 

Website : www.petchpoom.com

รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี
 กองการศึกษา เทศบาลต�าบลท่ายางได้จัดกิจกรรมวันเด็ก 

แห่งชาติขึ้น เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ ส�านักงานเทศบาล

ต�าบลท่ายาง โดยมีนายธานี ยี่สาร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

จังหวัดเพชรบุรี เขต 2 ประธานในพิธี นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ  

นายกเทศมนตรตี�าบลท่ายาง พร้อมคณะผูบ้รหิาร สมาชิกสภาเทศบาล 

ร่วมเปิดงาน โดยประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงานและอ่านสารวันเด็ก

จากนายกรฐัมนตรี ซึง่ภายในงานมกีจิกรรมการแสดงบนเวท ีการแสดง 

ชิงตัวประกันจากค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจาน เกมและซุ้มกิจกรรม

ต่าง ๆ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะ มีความกล้าแสดงออก  

โดยในปีน้ีได้รับความสนใจจากเด็กและเยาวชนท่ีมาร่วมภายในงาน 

เป็นจ�านวนมาก ทั้งนี้ เทศบาลต�าบลท่ายางขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วม

กจิกรรมและผู้ให้การสนบัสนนุของขวญั ของรางวลั อาหาร และเครือ่งดืม่ 

ต่าง ๆ ภายในงานเป็นอย่างยิ่ง

รายชื่อผู้สนับสนุนเงินรางวัลงานวันเด็ก 2561

ที่ ผู้สนับสนุน จ�านวนเงิน

1 ร้านขนมหวานแม่บุญล้น  2,000 บาท

2 ร้านอึ้งยูล้ง  3,000 บาท

3 ร้านแยมโฟน  500 บาท

4 ร้านแซบร้อยหนึ่ง  2,000 บาท

5 ร้านสมศักดิ์มอเตอร์  500 บาท

6 ดร.ธนะสิทธิ์ ทรัพย์แสนล้าน

ประธานมูลนิธิทรัพย์แสนล้านมหาเศรษฐี

 5,000 บาท

7 ร้านเบ๊เจริญการยาง  1,000 บาท

8 บริษัท เอเชี่ยนฟีด จ�ากัด (มหาชน) สาขาเพชรบุรี 10,000 บาท

9 ร้านอารีย์พานิช  500 บาท

10 ร้านริมคลองเซอร์วิส 1,000 บาท

11 ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด สาขาท่ายาง  500 บาท

12 ร้าน ก กอบชัย  2,000 บาท

13 ชมรมแบดมินตันอ�าเภอท่ายาง  2,000 บาท

รายชื่อผู้สนับสนุนของขวัญ ของรางวัล งานวันเด็ก 2561

ที่ ผู้สนับสนุน รายการ/จ�านวน

1 ร้านทวีมิตร จักรยาน 1 คัน

2 สหกรณ์การเกษตรท่ายาง จ�ากัด จักรยาน 1 คัน

3 บริษัทเพชรภูมิการพิมพ์ จ�ากัด จักรยาน 3 คัน

4 ร้านมานะชัย จักรยาน 1 คัน

5 คุณปุณยวีร์ ฐาปนพลายพงษ์ ผู้จัดการ จักรยาน 1 คัน

6 ธนาคารออมสิน จ�ากัด สาขาท่ายาง ของขวัญ

7 บริษัท ทีโอที จ�ากัด สาขาท่ายาง ของขวัญ

8 บริษัท พรนุภาพ จ�ากัด สาขาท่ายาง ของขวัญ

9 ร้านสัตยาคอมพิวเตอร์ ของขวัญ

10 บริษัทอินฟอร์เมชั่นดีไซน์ จ�ากัด ของขวัญ

11 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนรวมน�า้ใจท่ายาง ของขวัญ

12 ร้านพรเจริญ ของขวัญ

13 ร้านอรุณวานิช ของขวัญ

14 บริษัท ฟอร์ด ป. รุ่งโรจน์เพชรบุรี จ�ากัด ของขวัญ

15
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

สาขาท่ายาง
ของขวัญ

รายชื่อผู้สนับสนุนอาหาร ขนม และน�้าดื่ม งานวันเด็ก 2561

ที่ ผู้สนับสนุน รายการ/จ�านวน

1 บริษัทไทยนิยมเทรดดิ้ง จ�ากัด น�้าเฉาก๊วย 300 แก้ว

2 คุณพรรษา ร้อยแก้ว กวยจั๊บ

3 คุณนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ ไก่ทอด

4 คุณพยงค์ พุทธา คุณณิชนันท์ ยิ้มเครือ ข้าวเหนียวหมู

5 ร้านอาใหญ่ น�้าแข็งใส

6 บริษัทโตโยต้าเมืองเพชร จ�ากัด สาขาท่ายาง ไอศกรีม

7 ชมรมจักรยาน ขนมจีน, น�า้ยา, น�้าพริก, 

ขนมกรุบกรอบ

8 คุณธนัช-ภิญญาดา โพธิ์ทักษิณ ขนมเบื้อง

9 ชมรมเปตองอ�าเภอท่ายาง ไอศกรีม

10 ร้านทองม้วนแม่เล็ก ผัดหมี่

11 คุณธวัช พรสมบูรณ์ศิริ นมเปรี้ยว

12 คุณส�าเนียง พุอ้อย ข้าวเหนียวหมู

13 ห้างทองจินไถ่ 3 กวยจั๊บ

14 Nursing students ขนม, อุปกรณ์การเรียน

15 บ้านเพชรเพลิน อาหาร, ขนม

16 ร้าน ส บริการ น�้าดื่ม

17 นายส�าราญ เจรจา ไอศกรีม 2 ถัง

18 หจก.โชควันฉัตรท่ายางก่อสร้าง ซูชิ

19 บริษัทเมจิกวอยส์ จ�ากัด ขนม

20 ร้านชัยประเสริฐ ขนม

21 คุณกันยา พงษ์ศรี ข้าโพดคั่ว

22 สมศักดิ์กลการ, ร้านอาร์ทอะไหล่แต่งท่ายาง, 

เจ้น้อย ผลไม้, เจ้น้อย ข้าวแกง, บ�ารุงโลหะ

อาหาร

23 กลุ่มสตรีเทศบาลต�าบลท่ายาง ข้าวไข่เจียว

24 คุณแดง-คุณหนิง (คุณนภสกร ภูมิเรศ) ไอศกรีม, ขนมไข่ 

25 ร้านท่ายางค้าไม้ ขนมจีน ทอดมัน

26 ร้านเซี่ยมกี่ ข้าวผัด, ขนม

27 บริษัทแลคตาซอย จ�ากัด สาขาเพชรบุรี นมแลคตาซอย

28 ร้านวอเตอร์เคมี ขนมปัง

29 กลุ่ม Drinks ข้าวผัดปู

30 คุณไพโรจน์ อุ๋ยตระกูล นมเปรี้ยว

31 ชุมชนถนนใหญ่ร่วมใจพัฒนา, บ�ารุงพานิช, 

สมบูรณ์กิจเกษตร

ขนมกรุบกรอบ

32 โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จ�ากัด (ไวไว) ไวไว 5 ลัง

33 ชมรมผู้ประกอบการค้าและแผงลอย 

เทศบาลต�าบลท่ายาง

ขนมกรุบกรอบ

34 ST. Arena Khao Krachio เจ้เล็กสนามหญ้า 

เทียมเขากระจิว

ข้าวเหนียวหมู

35 เจี๊ยบ, ตุ๊ก, ติ๋ม ก๋วยเตี๋ยว

36 หจก.เฮงปิโตเลียม

37 ยายรุณ กระเพาะปลา

38 สหกรณ์การเกษตรท่ายาง จ�ากัด ขนมเค้ก

39 สมาคมชาวอ�าเภอท่ายาง

40 ร้านข้าวแกงเจ้เบียบ ลอดช่อง

41 ร้านจารีย์ ขนม

42 แม่เล็ก กล้วยปิ้ง

43 เจ้น้อย กล้วยปิ้ง

44 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี นม

รายชื่อผู้สนับสนุนซุ้มกิจกรรมงานวันเด็ก 2561

ที่ ผู้สนับสนุน รายการ/จ�านวน

1 บริษัทอึ้งง่วนไต๋อีซูซุเซลล์ จ�ากัด 

สาขาเพชรบุรี

ขนม, น�้า, เครื่องเขียน

2 ชมรมฟุตบอลอ�าเภอท่ายาง เล่นเกม

3 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยอ�าเภอท่ายาง

รถห้องสมุดเคลื่อนที่, 

เล่นเกม

4 คลินิกหมออังคาร ขนมโดนัท

5 สถานีต�ารวจภูธร เล่นเกม

6 โรงพยาบาลท่ายาง สาธิตการช่วยฟื้นคืนชีพ
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กสิพล	ศิริลาภ	:	ภาพ/เรียบเรียงข้อมูล

เทศบาลต�าบลท่ายาง ระดมรับฟังความคิดเห็น
จากประชาชนร่างผังเมืองรวม

“สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจท่ายาง”

 ช่วงเช้าวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ

นายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง จ.เพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุม 

รับฟังและระดมความคิดเห็นจากประชาชนร่างผังเมืองชุมชนท่ายาง  

ตามโครงการวางและจัดท�าผังเมืองรวมชุมชนท่ายาง ณ ห้องประชุม

เทศบาลต�าบลท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี โดยมีนายธนินท์ ยุคลัง  

นกัผงัเมอืงประจ�าโครงการ บริษทั ทรดีอท ดไีซน์ จ�ากัด ทีป่รกึษาโครงการ 

บรรยายสร้างความเข้าใจในหลักการและเหตุผลให้กับผู้เข้าประชุม

ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ 

ท่ีเกี่ยวข้อง ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้น�าชุมชน ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้รับทราบ

ข้อมูลร่วมกัน จนน�าไปสู่การระดมความคิดเห็น 

 ทั้งนี้สืบเนื่องจาก การวางและจัดท�าผังเมืองรวม ตามพระราช

บัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 เป็นมาตรการหนึ่ง ที่ใช้เป็นแนวทาง

การพัฒนาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้อง หรือพื้นที่ที่เป็นชนบท และ

พืน้ทีเ่กษตรกรรมในด้านการใช้ประโยชน์ในทรพัย์สนิ ด้านการคมนาคม  

และการขนส่ง การสาธารณปูโภค สาธารณูปการ การบริการสาธารณะ

และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เพื่อสร้างหรือพัฒนาเมืองให้มี หรือท�าให้ดีขึ้น 

ถูกสุขลักษณะ ความสะดวกสบาย ความเป็นระเบียบ ความปลอดภัย

ของประชาชนและสวัสดิภาพของสังคม อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริม

เศรษฐกิจสังคมและสภาพแวดล้อม เพื่อด�ารงรักษา หรือบูรณะสถานที่ 

และวัตถุที่มีประโยชน์ในด้านศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์

หรือโบราณคดี หรือเพื่อบ�ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศที่

งดงาม อีกทัง้ยงัเป็นเครือ่งมอืส�าหรบัการบรหิารพืน้ทีท่ีส่�าคญั ซึง่จะช่วย

ในการอนรัุกษ์และพัฒนาปรับปรุงองค์ประกอบต่าง ๆ  อย่างเป็นเอกภาพ 

มีความสอดคล้อง และลดความสบัสน สิน้เปลืองงบประมาณ ตลอดจน

สร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 

 ดังนัน้ การประชมุรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชนร่างผงัเมอืง

รวมชุมชนท่ายางในครั้งนี้ ถือว่ามีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็น 

กระบวนการทีถ่อืเป็นหัวใจหลกัอย่างหนึง่ ซึง่ผูเ้ข้าร่วมจะได้รบัรู ้เพราะ

ทกุคนถือเป็นเจ้าของพ้ืนทีร่่วมกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนนิการ  

ของโครงการ และการจดัวางผงัเมอืงให้มีประสทิธภิาพ และเกดิประโยชน์

ต่อการใช้พื้นที่ และยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม ทางเศรษฐกิจให้กับ

ชุมชนในโอกาสต่อไป 

  นฤมล เปิดเผยว่า การจัดท�าโครงการ ระยะที่ 2 เริ่มด�าเนินการ 

ตั้งแต่เดือนกันยายน 2559 เพื่อศึกษารวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล  

ในการด�าเนินงานด้านผังเมือง เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง 

ในปัจจุบัน และในอนาคต โดยจะมีการจัดท�าโครงการระยะ 3 เป็นการ

ควบคุมการเจริญเติบโตในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้า ดังน้ัน เทศบาล 

ต�าบลท่ายาง จึงได้ร่วมกับ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้ทรงคุณวุฒิ  

ผู้น�าชุมชน รวมถึงประชาชน จัดรับฟังและการบรรยายจากที่ปรึกษา 

โครงการฯ ซึ่งจะน�าไปสู่การเสนอแนะข้อคิดเห็น เกี่ยวกับโครงการ 

เพื่อให้ด�าเนินโครงการ และการวางผังเมืองเกิดประสิทธิภาพ และเกิด

ประโยชน์ต่อการใช้พื้นที่ และยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ให้กับชุมชนในเขตเทศบาลต�าบลท่ายาง ซึ่งจะน�าไปสู่ การเจริญเติบโต

ในด้านต่าง ๆ ให้กับชุมชน และจังหวัดได้ในอนาคต
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 สมาคมชาวท่ายาง ร่วมกับเทศบาลต�าบลท่ายาง ได้จัดงานประเพณีไทยเชื้อสายจีน ประจ�าปี 

2561 โดยมีขบวนแห่สิงโตร่วมอวยพรปีใหม่แก่พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน และพี่น้องชาวตลาดท่ายาง 

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ส�าหรับเงินอั่งเปาทั้งหมดจ�านวน 123,121 บาท ซึ่งทางสมาคม

ชาวท่ายางได้มอบให้แก่โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) โดยไม่หักค่าใช้จ่าย เพื่อพัฒนาการศึกษา

ของบุตรหลานต่อไป

ประชุมประชาคมท้องถิ่นฯ 
เพื่อพิจารณาแผนสี่ปี

  เทศบาลต�าบลท่ายาง ได้จัดการประชุมประชาคมท้องถิ่นฯ เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาสี่ปี  

(พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 โดยมีคุณนฤมล	กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง  

เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน และประชาชน 

เข้าร่วมประชุมดังกล่าว เพื่อร่วมกันพิจารณาโครงการพัฒนาท้องถิ่น อาทิ โครงการด�าเนินงาน 

ตามแนวทางโครงการพระราชด�าริด้านสาธารณสุขแก่ชุมชน ประจ�าปี 2561 ซึ่งเป็นเงินอุดหนุน 

ทั้ง 37 ชุมชน ๆ ละ 20,000 บาท เพ่ือด�าเนินการพัฒนาสุขภาพอนามัยประชาชน นอกจากนี้ยัง

ได้รับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมใหญ ่

ชั้น 3 ส�านักงานเทศบาลต�าบลท่ายาง

งานประเพณีไทยเชื้อสายจีน 
ประจ�าปี 2561

เริ่มต้นดี ชีวิตดี
 เทศบาลต�าบลท่ายางได้จัดกิจกรรมท�าบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์จ�านวน 100 รูป  

ท่านพระครูวัชรชลธรรม เจ้าคณะอ�าเภอท่ายาง เจ้าอาวาสวัดชลธราราม (ท่าซิก) กล่าวสัมโมทนียกถา 

อวยพรปีใหม่ ประพรมน�้าพระพุทธมนต์ให้แก่ประชาชน พร้อมด้วย นายธานี	 ยี่สาร อดีตสมาชิกสภา 

ผู้แทนราษฎร จังหวัดเพชรบุรี นายอานนท	์พร้อมเพรียง นายอ�าเภอท่ายาง และนางนฤมล	กิจพ่วงสุวรรณ	

นายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง ร่วมกล่าวอวยพรปีใหม่ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้า 

ส่วนราชการ ประชาชนชาวท่ายาง เข้าร่วมท�าบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคล เน่ืองในวันข้ึนปีใหม่  

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561 ณ บริเวณถนนใหญ่สายกลางตลาดท่ายาง
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 นายสุรชัย	 จัตตุพรพงษ์ รองนายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง รับโล่รางวัลในโครงการท้องถิ่น 

เพชรบุรีสวยด้วยมือเรา และโครงการประกวดการพัฒนาอนุรักษ์แม่น�้าเพชรบุรี จากนางฉัตรพร	 

ราษฎร์ดษุด ีผูว่้าราชการจงัหวดัเพชรบรุ ีเมือ่วนัที ่26 มกราคม 2561 ณ ห้องพริบพรี ศาลากลางจังหวัด

เพชรบุรี โดยเทศบาลต�าบลท่ายาง ได้รับรางวัลรวม 4 รางวัล ได้แก่

 1. รางวัลชนะเลิศ  “ส�านักงานสวยสะอาด”

 2. รางวัลชนะเลิศ 	 “ชมุชน/หมู่บ้านน่าอยู	่ชุมชนหวัทุง่-ทุง่พร้าวพฒันา	หมู	่8	ต.ท่ายาง”

 3. รางวัลชนะเลิศ  “1	ท้องถิ่น	1	แหล่งท่องเที่ยว	ตลาดท่าย์น�า้ข้ามภพ”

 4. รางวัลรองชนะเลิศ  “รักษาสิ่งแวดล้อมคุณภาพความสะอาดแม่น�า้เพชรบุรี”

 ตลาดสดเป็นแหล่งชุมชนของผู้ค้าในการจับจ่ายสินค้า ไม่ว่าจะเป็นอาหารสด อาหารแห้ง  

เนื้อสัตว์ ผักผลไม้ต่าง ๆ รวมถึงอาหารปรุงส�าเร็จ ในปี 2560 เทศบาลต�าบลท่ายางได้เข้าร่วมโครงการ 

คัดเลือกตลาดสดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ประจ�าปี 2560 เทศบาลต�าบลท่ายาง 

ได้มีการพัฒนาปรับปรุงตลาดสดอย่างต่อเนื่องให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ด้านการจัดการสุขาภิบาล  

ด้านความปลอดภยัอาหารและการคุม้ครองผูบ้รโิภค เน้นคณุภาพสนิค้าทีเ่หมาะสมกบัราคา มป้ีายแสดงราคา 

สินค้า รวมถึงตาชั่งกลางที่ได้มาตรฐานส�าหรับผู้บริโภคและได้มีการล้างท�าความสะอาดตลาดสดทุกวันพุธ  

โดยใช้จุลินทรีย์ชีวภาพ ซึ่งในแต่ละวันมีประชาชนแวะเวียนมาจับจ่ายซื้อของจ�านวนมาก ทั้งนี้การพัฒนา

ปรับปรุงตลาดให้ได้มาตรฐานและผ่านเกณฑ์คัดเลือก 

นั้นได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการ พ่อค้า แม่ค้า 

ที่ร ่วมกับขับเคลื่อนและพัฒนาตลาดสดของเรา 

มาอย่างต่อเนื่อง จนได้รับการคัดเลือกให้เป็นตลาดสด

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

ประจ�าปี 2560 ประเภทตลาดขนาดใหญ่ ซึ่งก็หวัง 

เป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือร่วมใจที่ดีอย่างนี้

ตลอดไป

รางวัลแห่งความภาคภูมิ ใจ รางวัลตลาดสดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ประจ�าปี 2561 ประเภทตลาดขนาดใหญ่

ตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคา/
กักตุนสินค้า 

ร่วมรับฟังค�าชี้แจง
โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย

ลุ่มแม่น�้าเพชรบุรี
	 นายสุรชัย	 จัตตุพรพงษ์	 รองนายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากส�านักงาน

พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี ส�านักงานจังหวัดเพชรบุรี ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ส�านักงาน 

สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี ส�านักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี  กองบังคับการต�ารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี  

ส�านักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ส�านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี อ�าเภอท่ายาง และหน่วยงาน

อืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วข้องร่วมด�าเนนิการตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคา/กกัตุนสนิค้า เพือ่ป้องปรามการเอาเปรียบ

ผู้บริโภคหรือจ�าหน่ายสินค้าในราคา ที่สูงกว่าปกติเกินจริง ณ ตลาดสดเทศบาลต�าบลท่ายาง เมื่อวันที่ 14 

ธันวาคม 2560

 เทศบาลต�าบลท่ายางได้จัดการประชุมร่วมรับฟังค�าชี้แจงรายละเอียดรูปแบบการก่อสร้าง 

โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มแม่น�้า เพชรบุรี (งานระบบผันน�้าคลองส่งน�้าสายใหญ่ 

ฝั่งขวา 3 จังหวัดเพชรบุรี) ต�าบลท่าคอย อ�าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี และการบริหารจัดการน�้า  

โดยมีนางนฤมล	 กิจพ่วงสุวรรณ	 นายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย  

นายสันต์	 จรเจริญ	 ผู้อ�านวยการโครงการชลประทานจังหวัดเพชรบุรีและคณะเจ้าหน้าท่ีโครงการส่งน�้า

และบ�ารุงรักษาเพชรบุรี ร่วมชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการให้กับผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบถึง 

รูปแบบการก่อสร้างที่แก้ไขและปรับเปลี่ยนแล้ว และการบริหารจัดการน�้า โดยมีประชาชนในพื้นที ่

ก่อสร้างฯ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ณ ส�านักงานเทศบาล 

ต�าบลท่ายาง
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ตรวจเยี่ยม
พร้อมให้ค�าแนะน�าสุขภาพ

ลดและใช้ประโยชน์
ของเสียจากการเกษตร 

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยกองสวัสดิการสังคม เทศบาลต�าบลท่ายางร่วมกับ 

อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนแต่ละชุมชน ออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ผู้ป่วยติดเตียง และ 

หญงิหลงัคลอด โดยลงพืน้ทีต่รวจสุขภาพ วัดความดันโลหติ ให้ค�าแนะน�าด้านการปฏบิตัติวั ตรวจสขุภาพ 

เด็กแรกเกิดและหญิงหลังคลอดเบ้ืองต้น พร้อมกับแนะน�าการเล้ียงดูบุตรด้วยนมแม่และให้ค�าแนะน�า

ด้านสวัสดิการผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจ�าปี 2561

 กองคลัง เทศบาลต�าบลท่ายาง ได้ด�าเนินการตามแผนการปฏิบัติงานนอกสถานที่ การจัดเก็บภาษี

บ�ารุงท้องที่ โดยมีเจ้าหน้าที่กองคลังลงพื้นที่ในการจัดเก็บภาษี เพื่อเป็นการอ�านวยความสะดวกให้กับ 

พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ต�าบลท่ายาง และต�าบลท่าคอย เมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา

 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลต�าบลท่ายาง จัดโครงการเสริมสร้างความสามารถ 

ในการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนโดยจัดกิจกรรมคัดแยกขยะมูลฝอยจาก 

ต้นทางและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยมีนางจันทร์ธิมา	ปิ่นหิรัญ เป็นวิทยากรบรรยายสาธิต 

วิธีการท�าน�า้หมักจุลินทรีย์ชีวภาพจากเศษผักและผลไม้ และท�าน�้ายาอเนกประสงค์ เพื่อน�ามาใช้ประโยชน์

ในครัวเรือน เมื่อวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดหนองแขมและหมู่บ้านมั่นคง

 อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์ จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร เรื่อง การจัดการศัตรูพืชทางการเกษตร 

แบบผสมผสานและเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ในการลดและใช้ประโยชน์ของเสีย 

จากเกษตร เม่ือวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมค่ายสิ่งแวดล้อมนานาชาติ อุทยาน 

สิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ค่ายพระรามหก ต�าบลชะอ�า อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี และ 

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน บ้านนายเขียน สร้อยสม อ�าเภอชะอ�า โดยมีชุมชนใน 

เทศบาลต�าบลท่ายาง ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

“ท้องถิ่นดี ภาษีช่วย
ท้องถิ่นสวย ภาษีสร้าง”

ใช้วัสดุเหลือใช้ ให้เกิดประโยชน์
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สานสัมพันธ์ สายใยครอบครัว

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน (ฟุตบอล)
  กองการศกึษา เทศบาลต�าบลท่ายาง ได้จดัท�า

โครงการพฒันาเดก็และเยาวชน ภาคฤดรู้อน (ฟตุบอล)  

ประจ�าปี 2561 โดยมีนางนฤมล	กิจพ่วงสุวรรณ	 

นายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง พร้อมคณะผู้บริหาร 

สมาชกิสภาเทศบาล หวัหน้าส่วนการงาน เข้าร่วมในพิธี 

การมอบประกาศนียบัตรให้กับเด็กและเยาวชน 

ทีเ่ข้ารบัการฝึกในโครงการพฒันาเดก็และเยาวชน 

ภาคฤดูร้อน (ฟุตบอล) ซึ่งโครงการดังกล่าวนี ้

ได้จดัข้ึนเมือ่วันที ่22 มนีาคม ถงึ 4 เมษายน 2561 

เพือ่เป็นการส่งเสรมิให้เดก็และเยาวชนได้ใช้เวลา 

ในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์ มีความ

สนุกสนาน มีร่างกายที่แข็งแรง และมีพัฒนาการ

ฟตุบอลทีด่ขีึน้ ณ สนามฟตุบอลสวนเฉลมิพระเกยีรติ 

80 พรรษา เทศบาลต�าบลท่ายาง

 เทศบาลต�าบลท่ายางได้จัดโครงการจัดงานวันเด็กสานสัมพันธ์สายใยครอบครัวขึ้น เพ่ือให้เด็ก 

นักเรียนทั้ง 7 ศูนย์ ที่ศึกษาอยู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบลท่ายาง ได้มีความกล้าแสดงออกทางด้าน

ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ได้ท�ากิจกรรมร่วมกับเพื่อน ๆ  และเป็นการเชื่อมโยงถึงความรู้สึกระหว่าง

ผู้ปกครองกับนักเรียน ถ่ายทอดถึงความผูกพันเป็นแรงบันดาลใจให้กับครอบครัว รู้จักการแสดงออกถึง 

ความรัก ความอบอุ่นและเป็นการส่งเสริม ให้ครอบครัวมีคุณภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อ 

วันที ่14 มนีาคม 2561 ณ ลานอเนกประสงค์ส�านกังานเทศบาลต�าบลท่ายาง โดยมีนางนฤมล	กิจพ่วงสวุรรณ 

นายกเทศบาลต�าบลท่ายาง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน คณะกรรมการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมเปิดโครงการดังกล่าว
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ร่วมแรงร่วมใจ 
ขจัดสิ่งกีดขวางทางน�้า

 กองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่น�าโดยนางนฤมล	 กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง 

และคณะผู้บรหิาร ให้ความส�าคัญกบัการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ ตัง้แต่เวลา 17.00-20.00 น. ให้มกีจิกรรมตรวจสุขภาพ 

รักษาพยาบาลเบื้องต้น วัดความดันโลหิต ให้ค�าปรึกษาเรื่องการวางแผนครอบครัว ฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดยาคุมก�าเนิด 

ส�าหรบัสนุขัและแมว ตัดผมเดก็และผูใ้หญ่ ให้ค�าปรกึษาการขอรบัเบีย้ยงัชีพต่าง ๆ  ให้ค�าปรึกษาเร่ืองกฎหมายเบือ้งต้น การขออนุญาต

ปลูกสร้าง ต่อเติมอาคารและซ่อมแซมสาธารณูปโภค รับช�าระค่าน�้าประปา รับค�าขอติดต้ังมิเตอร์ประปา รับช�าระภาษี การเสีย 

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลมาใช้บริการได้สะดวกโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมท้ังออกหน่วยเคล่ือนที่สาธิต 

การขับขี่อย่างไรให้ปลอดภัย และส่งเสริมให้ความรู้วินัยจราจร

เป็นห่วง เป็นใย ใส่ ใจเกษตรกร

เต็มที่ เต็มใจ ให้บริการ โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจ�าปี 2561

 งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ส�านักปลัดเทศบาลต�าบลท่ายางร่วมกับส�านักงานเกษตร 

อ�าเภอท่ายางด�าเนินการส�ารวจและช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านการเกษตร มีพื้นที่การเกษตรท่ีเสียหาย 

และได้แจ้งไว้กับงานป้องกันฯ ทั้งหมดจ�านวน 476.75 ไร่ โดยเทศบาลจะใช้งบประมาณเยียวยา 

ให้ผู้ประสบภัย จ�านวน 263,640 บาท และใช้เงินทดรองราชการของจังหวัดเพชรบุรี จ�านวน  

540,441.50 บาท รวมทั้งสิ้น 804,081.50 บาท

 เทศบาลต�าบลท่ายาง ร่วมกับ กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์

ก�าจัดผักตบชวา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน�้า ในแหล่งน�้าสาธารณะ โดยมีนายอานนท	์ 

พร้อมเพรียง	นายอ�าเภอท่ายาง นางนฤมล	กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง พร้อมด้วย 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลต�าบลท่ายาง พ่ีน้องจิตอาสา และ 

เจ้าหน้าที่จากกรมโยธาธิการและผังเมือง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณริมแม่น�้าวัดท่าซิก  

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561
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ผู้สูงอายุสุขใจ ชีวาแจ่มใส กายใจแข็งแรง

ตรวจมาตรฐานสุขาภิบาลร้านอาหาร

แหล่งเรียนรู้
ด้านการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย

พัฒนาท�าความสะอาด

 เทศบาลต�าบลท่ายางร่วมกับส�านักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี ได้จัดท�าโครงการชุมชนปลอดภัย 

ร่วมใจ รักวินัย ไร้อุบัติเหตุ โดยจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ด้านการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยระดับท้องถิ่น  

ณ ส�านักงานเทศบาลต�าบลท่ายางและแหล่งเรียนรู้ด้านการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยระดับหมู่บ้าน  

ณ ศาลาหมูบ้่านหนองแฟบพฒันา หมูท่ี ่5 ต�าบลท่ายาง อ�าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบรุ ีภายในแหล่งเรยีนรู้ 

มกีารจัดบอร์ดประชาสมัพนัธ์สือ่การเรยีนรู ้คูม่อื แผ่นพบั แผ่นวดีทิศัน์และมคีอมพวิเตอร์เพือ่ให้ประชาชน 

ที่สนใจเข้ามาใช้งานค้นหาข้อมูลด้านการใช้รถ ใช้ถนน เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินรวมถึง 

การมีส่วนร่วมและยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางถนน และยังมี

ช่องทางให้ศึกษาหลายช่องทาง เช่น www.thayang - phet.go.th, Line 

กลุ่มถนนปลอดภัย เทศบาลต�าบลท่ายาง และ Facebook 

เทศบาลต�าบลท่ายาง หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

ส�านักปลัดเทศบาลต�าบลท่ายาง เบอร์โทร. 032-463000 ต่อ 124

 นายสุรชัย	 จัตตุพรพงษ์ รองนายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 

เทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเปิดโครงการ “รวมพลังกวาดบ้านกวาดเมือง	(big	cleaning	day)	

ครั้งที่	2” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พื้นที่บริเวณริมคลองสาย 3 จนถึงสี่แยกท่าคอยและถนนเพชรเกษม 

ให้มีความสะอาดน่ามอง เป็นระเบียบ เรียบร้อย เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561

 กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม เทศบาลต�าบลท่ายาง ร่วมกับ รพ.สต บ้านหนองขานาง จัดกิจกรรม 

โครงการเทศบาลห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ โดยมีนางนฤมล	 กิจพ่วงสุวรรณ	 นายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง  

พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเปิดโครงการทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเพื่อให้ 

ผู้สูงอายุมีจิตใจที่แจ่มใสและได้ท�ากิจกรรมร่วมกัน ซึ่งกิจกรรมวันนี้มีการจับของขวัญเนื่องในเทศกาลปีใหม่  

และร�าวงย้อนยคุ สร้างความสนกุสนานแก่ผู้สูงอายเุป็นอย่างมาก ณ วัดเขือ่นเพชร เมือ่วันที ่23 มกราคม 2561

 งานสขุาภบิาลอาหาร กองสาธารณสขุและสิง่แวดล้อมเทศบาลต�าบลท่ายาง ได้ลงพืน้ทีต่รวจมาตรฐาน

สุขาภิบาลร้านอาหาร/แผงลอยจ�าหน่ายอาหาร พร้อมให้ค�าแนะน�าด้านสุขาภิบาลร้านอาหารในเขตเทศบาล

ต�าบลท่ายาง ณ ศูนย์อาหารห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส สาขาท่ายาง จ�านวน 10 ร้าน ซึ่งผลการตรวจ 

ปรากฏว่าผ่านเกณฑ์การตรวจตามข้อก�าหนดของแผงลอยและเชื้อแบคทีเรียในอาหาร เมื่อวันที่ 20  

กุมภาพันธ์ 2561
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ลงพื้นทีต่รวจเยี่ยม

ขับเคลื่อนตามโครงการรัฐบาล
ไทยนิยม ยั่งยืน และประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก

 กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลต�าบลท่ายาง ได้ด�าเนนิการ 

จัดการประชุมประชาคมท้องถ่ินระดับชุมชน ในเขตเทศบาลต�าบล 

ท่ายาง โดยได้ออกด�าเนินการพร้อมกับโครงการไทยนิยม ย่ังยืน 

เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที ่ 

รวมถึงเพื่อพิจารณาความเห็นชอบแก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  

ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) ของเทศบาลต�าบลท่ายาง  

ซึ่งได้ออกด�าเนินการจัดการประชุมเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

 ท้องถ่ินจังหวัดเพชรบุรีและคณะเข้าตรวจเยี่ยมการด�าเนินการ 

รับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกและได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมห้องพักขยะ 

อันตรายและโรงเก็บขยะของทศบาล โดยมีนางนฤมล	 กิจพ่วงสุวรรณ 

นายกเทศมนตรตี�าบลท่ายางพร้อมคณะผูบ้รหิารร่วมต้อนรบั ณ ส�านกังาน

เทศบาลต�าบลท่ายาง เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

 เทศบาลต�าบลท่ายาง ได้จัดให้มีการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ�าปี 2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม 
สภาเทศบาลต�าบลท่ายาง ซ่ึงมีนายบัญชา	 วิจิตรปัญญารักษ์ ประธานสภาเทศบาลต�าบลท่ายาง เป็นประธานประชุมสภาเทศบาลต�าบลท่ายาง  
โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้สภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบการจ่ายเงินอุดหนุน 
โครงการด�าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด�าริด้านสาธารณสุขแก่ชุมชน ๆ ละ 20,000 บาท
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กีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์ 5 ไอเดียวาไรตี้...
สารพันความรู้

“รักษ์” โลกเพื่อบ้านเมืองที่น่าอยู่ 

ลดโลกร้อน

p	ร่วมต้อนรับ นางนฤมล	กิจพ่วงสุวรรณ	นายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้า
ส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายนิติการ ร่วมต้อนรับ นายเฉลิมพันธ์ ประทีปถ่ินทอง รองอธิบดีอัยการ ภาค 7 
พร้อมคณะที่ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิฯ เทศบาลต�าบลท่ายาง ณ ส�านักงานเทศบาลต�าบลท่ายาง 
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

p	บริจาครถวิลแชร ์คุณคมศร	ณ	วิเชียร	ตัวแทนกลุ่มเฮียตือ ได้บริจาครถวิลแชร์ จ�านวน 2 คัน 
โดยได้ให้เทศบาลต�าบลท่ายางเป็นผู้ประสานงานและมอบให้กับนายมูล	จันทร์แจ่ม	อายุ 84 ปี ผู้พิการชาวชุมชน
บ้านหนองแจง และนางสาวนงนุช	อินอาจ	อายุ 40 ปี ผู้พิการชุมชนบ้านเขากระจิว เพื่อใช้อ�านวยความสะดวก
ในการด�ารงชพีประจ�าวนั ในการนีน้ายกเทศมนตรตี�าบลท่ายาง และผูอ้�านวยการกองสวสัดกิารสงัคมได้ร่วมเยีย่ม
และมอบกระเช้าเพื่อเป็นขวัญก�าลังใจให้กับผู้พิการ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561

ย่อยข่าว
 เทศบาล

p	คณะศึกษาดูงาน นายสุรชัย จัตตุพรพงษ์ รองนายกเทศมตรีต�าบลท่ายาง พร้อมคณะผู้บริหาร 
หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน หลักสูตรนักบริหารงาน 
ศนูย์พฒันาเดก็เลก็ปฐมวยั รุน่ที ่25/2 โดยได้รบัชมวิดทัีศน์การบรหิารเทศบาลต�าบลท่ายาง และลงพืน้ทีเ่ยีย่มชม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ายาง เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต�าบลท่ายาง ได้จัดท�าโครงการเทศบาลห่วงใยใส่ใจ 

สุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีการรวมกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและท�ากิจกรรมร่วมกัน  

โดยมีนางนฤมล	กิจพ่วงสุวรรณ	นายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร 

สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลต�าบลท่ายาง อบต.ท่าคอย รพ.สต.บ้านหนองขานาง ชมรมผู้สูงอายุ 

และ อสม.ต�าบลท่าคอย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์ ผู้สูงอายุต�าบลท่าคอย เม่ือวันท่ี 22 

กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามฟุตบอลหน้าแฟลตต�ารวจภูธรท่ายาง
 ยิ่งนับวัน ขยะยิ่งเพิ่มปริมาณมากขึ้นและส่งกระทบให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย ซึ่งปัญหา 

ดังกล่าวเราทุกคนสามารถช่วยกันจัดการร่วมกันได้ด้วยตัวเองแบบง่าย ๆ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษ 

ทางอากาศและน�้า อีกทั้งยังท�าให้บ้านเมืองเราเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจุบันนี้มีหลากหลายวิธีรักษ์โลก

ที่สามารถท�าได้ง่าย ๆ ดังนี้

เก็บถุงพลาสติกเพื่อใช้ซ�้า	เมื่อเราได ้

ถุงพลาสติกมาจากการซื้อของ เรา

สามารถน�ากลับมาใช้ได้หลายคร้ัง  

ดังนั้นเราควรพับเก็บให้เรียบร้อย  

เพ่ือความเป็นระเบียบและสะดวก 

ต่อการใช้งานในครั้งต่อไป

เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทเติม 

ไม่ว่าจะเป็นเครื่องส�าอาง น�้ายา

ล้างจาน สบู่เหลว ยาสระผม ถ้า

หากเราเลือกใช้แบบประเภทเติม 

จะสามารถช่วยลดปริมาณขยะที่

บรรจุภัณฑ์ได้

เลอืกใช้ผ้าท�าความสะอาด

แทนกระดาษทชิช ูเราควร

ช่วยกันลดปริมาณการใช้

กระดาษทิชชูและเปลี่ยน 

มาใช้เป็นผ้าเพื่อเช็ดท�า 

ความสะอาดแทน

เลือกบริโภคจากอาหารกล่องแทนกล่องโฟม ปัจจุบันเรามักเน้น “อิ่ม เร็ว ถูก” จึงท�าให ้

กล่องโฟมถูกใช้บรรจุอาหารมากขึ้น โดยโฟมเป็นวัสดุที่มีระยะเวลาที่ย่อยสลายที่ 

ค่อนข้างนาน อีกทั้งยังส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนอีกด้วย การเปลี่ยนใช้กล่องถนอมอาหาร 

จึงเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาที่ดี เพราะสามารถใช้ซ�้าและยังช่วยลดปริมาณขยะได้อีกด้วย

เลือกบริจาคเสื้อผ้าให้กับผู้อื่น การบริจาคเสื้อผ้าเพื่อให้ผู้อื่นได้ใช้ต่อ นับเป็นอีกวิธีหนึ่ง

ที่ช่วยหลีกเล่ียงการใช้พลังงานในการผลิตและการขนส่งเสื้อผ้าตัวใหม่ อันเป็นสาเหตุ

ท�าให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ช้ันบรรยากาศ นอกจากน้ันแล้วเสื้อผ้าท่ีไม่ใช้แล้ว 

ยังสามารถน�าไปหลอมท�าเป็นเส้นใยใหม่ได้อีกครั้งด้วย
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