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เทศบาลต�าบลท่ายางเมืองเกษตรพอเพียง เน้นพัฒนาการศึกษา คู่สังคมปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

นายประทีป นทีทววีฒัน์ นอภ.ท่ายาง 
และคณะผูบ้ริหาร สมาชกิสภาเทศบาลต�าบลท่ายาง 
“มอบถงุธารน�า้ใจ” ตามโครงการ “ท่ายางแบ่งปัน”
ให้กับ อสม. “นักรบด่านหน้า” ลดแพร่กระจายโควิด-19

ป้องกันโควิด-19
ระดมหน้า 3

รวมพลงัผลติหน้ากากผ้า
ก้าวผ่านโควดิ-19
ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก

เปิดภาพ New Normal ชาวท่ายาง
กบัวถิชีีวติแบบใหม่ ในยคุโควดิ-19
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บรรณาธิการ
กอง

ที่ตั้งอาคารส�านักงานเทศบาลต�าบลท่ายาง

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

อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130

บรรณาธิการ

นายภราดร เวทยนุกูล ปลัดเทศบาลต�าบลท่ายาง

นายอนุชา สุภาษิต รองปลัดเทศบาลต�าบลท่ายาง

ที่ปรึกษา

นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรี

นายสุรชัย จัตตุพรพงษ์ รองนายกเทศมนตรี

นายเทียนชัย คชานันท์ รองนายกเทศมนตรี

นายทองใบ เพ็งสว่าง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

นายศุภพล พรสมบูรณ์ศิริ 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

นางณัฐนันท์ ชีฮาน ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์

ออกแบบ & พิมพ์ที่ บริษัทเพชรภูมิการพิมพ์ จ�ากัด

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

 การแพร่ระบาดเชือ้ไวรสัโควดิ-19 จากหลายประเทศ
ยังอยูใ่นสถานการณ์ทีต้่องเฝ้าระวงั ส่วนการแจ้งข้อมลู
ข่าวสารการแพร่ระบาดเชือ้ COVID-19 ของหน่วยงาน 
ราชการยงัคงใช้หลกัการ แจ้งข้อมลูโดยไม่ให้ประชาชน
เกิดความต่ืนตระหนก ในส่วนของจังหวัดเพชรบุรี  
นายกอบชยั บญุอรณะ ผูว่้าราชการจงัหวดัเพชรบรุ ีและ 
สสจ.เพชรบรุ ีวางมาตรการป้องกนัอย่างเข้มแขง็ต่อเนือ่ง
จนถงึปัจจบุนั และยังคงใช้ 5 มาตรการการ์ดไม่ตก คือ ล้างมอื 
ใส่หน้ากาก เว้นระยะห่าง ท�าความสะอาด หลีกเลี่ยง 
สถานท่ีแออัด * ในส่วนของเทศบาลต�าบลท่ายาง 
หลังจากที่ นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรี
ต�าบลท่ายาง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานลูกจ้าง ได้ร่วมมือ 
กับส่วนราชการต่าง ๆ พร้อมด้วยก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
คณะกรรมการชุมชน อสม.จิตอาสา ด�าเนินการ
ป้องกนัการแพร่ระบาดเชือ้โควดิ-19 ในพืน้ท่ีรับผดิชอบ  
จนสถานการณ์คลีค่ลายลง พร้อมกบัวางมาตรการเปิดรับ 
บรจิาคเพือ่ระดมทนุช่วยเหลอืประชาชนผูไ้ด้รบัผลกระทบ 
จากโควิด-19 ทั้ง 37 ชุมชนผ่านไปเป็นที่เรียบร้อย  

* จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเช้ือโควดิ-19 ทีผ่่านมา 
พ.ต.อ. วันชาติ ม่วงศรี ผู้ก�ากับการสถานีต�ารวจภูธร
ท่ายาง พร้อมข้าราชการต�ารวจในสังกัด ร่วมกับบริษัท 
โตโยต้าเมืองเพชร สาขาท่ายาง จัดกิจกรรมจิตอาสา
รณรงค์การป้องกันโควดิ-19 “อยู่บ้าน หยุดเชือ้ เพือ่ชาต”ิ 
มบีรกิารฉดียาฆ่าเชือ้โรคภายในรถฟรไีม่เสยีค่าใช้จ่าย *
เช่นเดียวกันกับ นางสาวสุรีย์ จันทร์ปรุง ผู้อ�านวยการ 
กศน.อ�าเภอท่ายาง เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานหนึ่งที่จัดท�า 
หน้ากากผ้าพร้อมกับผลิตเจลล้างมือและน�าไปแจก 
ให้กบัประชาชนทีอ่าศยัอยูใ่นต�าบลต่าง ๆ  ทีอ่ยูห่่างไกลจาก
อ�าเภอท่ายาง * ขณะที ่นายสนอง เบีย่งสวาท สาธารณสขุ
อ�าเภอท่ายาง ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาล
ต�าบลท่ายาง เพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการ
ผ่อนปรนร้านจ�าหน่ายอาหาร หาบเร่ ช่วงการแพร่ระบาด 
ของไวรสัโควดิ-19 * หลงัจาก นายประทปี นททีววีฒัน์ 
มีค�าสั่งแต่งต้ังโยกย้ายจากต�าแหน่งนายอ�าเภอปากท่อ 
จงัหวดัราชบุร ีมาด�ารงต�าแหน่งนายอ�าเภอท่ายาง จงัหวดั
เพชรบุรี คนใหม่ แทนนายอานนท์ พร้อมเพรียง อดีต 
นายอ�าเภอท่ายางทีม่คี�าสัง่แต่งตัง้โยกย้ายไปด�ารงต�าแหน่ง
นายอ�าเภอกุยบรุ ีจงัหวดัประจวบครีีขนัธ์ ซึ่งการโยกย้าย 

ดงักล่าวอยูใ่นช่วงการแพร่ระบาดโควดิ-19 ท่านนายอ�าเภอ
ท่ายาง คนใหม่ ลงพ้ืนท่ีเอาใจใส่ดแูลพีน้่องประชาชนทนัที 
และปัจจุบันอยู่ในช่วงมาตรการผ่อนปรน นายอ�าเภอ 
ท่ายาง ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างสรรเพชญธรรม
สถานเพชรบรุจีดุรบัผดิชอบท่ายาง ตัง้ตูปั้นสขุ ณ บรเิวณ
หน้าหอประชมุอ�าเภอท่ายาง โดยร่วมกนัเตมิเครือ่งบรโิภค 
การด�ารงชพีประจ�าวนั เพือ่ช่วยเหลือ แบ่งปัน และให้ก�าลังใจ 
ช่วยคลายทุกข์ให้กับพ่ีน้องประชาชนที่ก�าลังเดือดร้อน
จากผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดโควิด-19 โดยปัจจุบันมีการตั้งตู้กับข้าว 
ปันสุข ในเขตเทศบาลต�าบลท่ายางเพิ่มขึ้นอีก 2 จุด คือ 
บรเิวณหน้าห้องสมดุประชาชนอ�าเภอท่ายาง และบรเิวณ
ศาลาหน้าเซเว่นบ้านหนองแฟบ และในต�าบลต่าง ๆ อีก
รวมจ�านวน 11 ตู ้โดยทีผ่่านมา ท้ังนายอ�าเภอ และนายก
เทศมนตรีต�าบลท่ายาง และผู้มีจิตศรัทธาต่างแวะเวียน 
น�าสิ่งของบริโภคร่วมกันเติมความสุข และขอให้ 
ผู้เดือดร้อน หยิบแต่พอดี พอควร เพื่อแบ่งปันให้กับ 
ผูอ้ืน่ * คณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภาเทศบาล พนกังานลกูจ้าง  
ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของ  
นายวินัย อุ่นใจเพื่อน อดีตรองประธานสภาและสมาชิก

สภาเทศบาลต�าบลท่ายางเขตเลือกตั้งที่ 1 ซึ่งจากไป 
อย่างสงบด้วยอาการหัวใจล้มเหลว เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 
2563 และขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของ  
นายสุวิช ยิ้มแย้ม สมาชิกสภาเทศบาลต�าบลท่ายาง  
เขต 2 ทีจ่ากไปอย่างสงบด้วยโรคประจ�าตวั เมือ่วนัที ่14 
เมษายน 2563 * ขอแสดงความยินดีกับ นายพยงค์ 
พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลต�าบลท่ายาง เขต 1 ที่ได้รับ
การแต่งตัง้ให้เป็นรองประธานสภาเทศบาลต�าบลท่ายาง 
คนใหม่แทนต�าแหน่งท่ีว่าง เมือ่วนัท่ี 12 มนีาคม 2563... 
## ท้ายนี้ นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรี 
ต�าบลท่ายาง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  
พนักงานลูกจ้างในสังกัดเทศบาลต�าบลท่ายาง  
ขอขอบพระคุณ ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธาน และ
คณะกรรมการชุมชนทั้ง 37 ชุมชน อสม. และ 
เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี พร้อมกับเจ้าหน้าที่
ชุดพ่นยาฆ่าเชื้อ รวมถึงประชาชนทุกท่าน ที่ร่วมมือ 
ร่วมใจ กันป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 
กันอย่างจริงจังและเข้มแข็ง ...SAVE ตัวเอง  
...SAVE บุคลากรทางการแพทย์ SAVE ท่ายาง  
SAVE เพชรบุรี SAVE ประเทศไทย...

นายประทีป นทีทวีวัฒน์ พ.ต.อ. วันชาติ ม่วงศรี นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณนายสนอง เบี่ยงสวาท นางสาวสุรีย์ จันทร์ปรุง นายพยงค์ พุทธา

ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบ�าบัดน�้าเสียชุมชน
 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ 

กองช่าง ร่วมประชุมและน�าเสนอข้อมูลการบริหารจัดการน�้าเสีย แก่ทางส�านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8, ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัดเพชรบุรี พร้อมทั้งลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบ�าบัดน�้าเสียชุมชน โดยมี นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด

เพชรบุรี และนายประทีป นทีทวีวัฒน์ นายอ�าเภอท่ายาง ร่วมลงพื้นที่ให้ค�าแนะน�าระบบบ�าบัดน�้าเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก�าหนด  

ณ บริเวณบ่อบ�าบัดน�้าเสียชุมชนเทศบาลต�าบลท่ายาง
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กสิพล ศิริลาภ : ภาพ/เรียบเรียงข้อมูล
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นายก "มล" ท่ายาง ร่วมกับ 
ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน ชุมชน อสม.จิตอาสา 

ป้องกันแพร่เช้ือโควิด-19

 ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 

2019 (COVID-19) มีการระบาดอย่างรวดเร็ว และมีรายงานผู้ติดเชื้อ 

ภายในประเทศมากข้ึน เทศบาลต�าบลท่ายาง น�าโดยนางนฤมล  

กจิพ่วงสวุรรณ นายกเทศมนตรตี�าบลท่ายาง ได้เชญิก�านนั ผูใ้หญ่บ้าน 

ประธานชมุชน อสม. กลุม่สตร ีและกลุม่จติอาสา เข้าร่วมประชมุปรกึษา

หารอื เพือ่ร่วมกนัผลติหน้ากากผ้า พร้อมกบัจดัเตรยีมแอลกอฮอล์ไว้ให้

ประชาชนในแต่ละชุมชน ส่วนการจัดงานพิธีต่าง ๆ ให้ยกเว้นงานศพ

โดยใช้มาตรการและระเบียบการจดังานศพ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย 

และลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อ เทศบาลต�าบลท่ายางจึงขอ 

ความร่วมมือ ดังนี้

 1. ให้เจ้าภาพประสานงานกับเจ้าหน้าที่ รพ. สต. อสม. ตั้งจุด

คัดกรอง และตรวจวัดไข้ให้กับผู้มาร่วมงานก่อนเข้างาน

 2. ให้แขกทีม่าร่วมงานสวมใส่หน้ากากอนามยั และให้เจ้าภาพ

จัดเตรียมเจลล้างมือไว้ให้แขกที่มาร่วมงาน

 3. ให้เจ้าภาพจัดเก้าอีส้�าหรบัแขกทีม่าร่วมฟังพระสวดห่างกัน 

1 เมตร

 4. ขอความร่วมมอืทางเจ้าภาพจดังานสวดพระอภธิรรมไม่เกนิ 

3 คืน และจัดล�าดับขั้นตอนพิธีสงฆ์อย่างรวบรัด เท่าที่จ�าเป็น

 5. ในช่วงพิธีวันฌาปนกิจศพ ควรนิมนต์พระสงฆ์ทั้งหมด 

ไม่เกิน 20 รูป เพื่อเว้นระยะห่างระหว่างนั่งพอสมควร

 6. การขึน้วางดอกไม้จันทน์ ให้จัดแถวขึน้ระยะห่างกนั 1 เมตร

 7. งดการดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด

 ต่อมาเมือ่ช่วงเยน็วนัที ่27 มนีาคม 2563 นางนฤมล กจิพ่วงสวุรรณ  

นายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง น�าคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 

พนักงานลูกจ้าง ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีจากด่านกักกันสัตว์จังหวัดเพชรบุรี 

น�ารถผสมน�้ายาฆ่าเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 1 ลิตร/น�้า 100 ลิตร 

ฉดีฆ่าเชือ้โรคตัง้แต่สามแยกท่ายาง-ตลาดสดเทศบาลต�าบลท่ายาง เพือ่

ป้องกนัการแพร่ระบาดเชือ้ไวรสัโควดิ-19 และในวนัรุง่ขึน้ได้ด�าเนนิการ 

ติดแผงกั้นรอบตลาดเทศบาลต�าบลท่ายาง เพื่อก�าหนดจุดคัดกรอง 

ประชาชนและพ่อค้าแม่ค้า ก่อนเข้า-ออกในตลาดสด โดยเริม่ด�าเนนิการ

เมือ่วนัจันทร์ที ่30 มนีาคม 2563 นอกจากนัน้ยงัน�าเจ้าหน้าทีด่่านกกักนั

สัตว์เร่งด�าเนินฉีดยาฆ่าเชื้อตั้งแต่บริเวณหน้าสถานีต�ารวจภูธรท่ายาง 

ถนนหน้าดับเพลิง-วัดท่าคอย-ชุมชนบ้านท่าคอย-สิ้นสุดที่หน้าที่ว่าการ

อ�าเภอท่ายาง ด�าเนินการตรวจสอบและคัดกรองบุคคลจากต่างจังหวัด

ที่เข้ามาอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต�าบลท่ายาง ต้ังศูนย์เฝ้าระวังป้องกัน

และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด และจัดตั้งศูนย์โครงการ ท่ายาง

แบ่งปัน อยู่เคียงข้างกัน ร่วมฝ่าภัยโควิด-19 รับบริจาคเงินเพื่อสบทบ

ทนุซือ้ข้าวสารอาหารแห้ง ช่วยเหลอืในการด�ารงชพีแก่พีน้่องประชาชน

ชาวท่ายาง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 

ที่บริเวณชั้น 1 อาคารส�านักงานเทศบาลต�าบลท่ายาง

 นางนฤมล เผยทิง้ท้ายว่า เทศบาลต�าบลท่ายางต้องขอขอบพระคุณ

เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี ที่ระดมก�าลังช่วยเหลือฉีดพ่นยา

ฆ่าเชื้อโรคตามพื้นที่เสี่ยง และขอขอบพระคุณผู้ประกอบการทุกท่าน

ที่มีน�้าใจมอบอาหารและเครื่องดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ ที่ออกปฏิบัติงาน 

ฉีดพ่นยาควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด พร้อมมอบอาหาร 

คาวหวานให้กบัจติอาสาขณะผลติหน้ากากผ้า รวมทัง้ต้องขอขอบพระคณุ  

สุดยอดฮีโร่ อสม. ซึ่งเปรียบเสมือนนักรบด่านหน้า ที่ช่วยกันท�าหน้าที่

ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคโควิด-19 ด้วยความตั้งใจ มุ่งมั่น และ

ความเสียสละ
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ประมวลภาพ

วันขึ้นปีใหม่
 นายอานนท์ พร้อมเพรยีง นายอ�าเภอท่ายาง, นายธาน ียีส่าร อดตีท่ีปรึกษารัฐมนตรีประจ�าส�านัก

นายกรฐัมนตร,ี นางนฤมล กจิพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรตี�าบลท่ายาง กล่าวอวยพรปีใหม่ให้กบัคณะ 

ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานลูกจ้างสังกัดเทศบาลต�าบลท่ายาง และประชาชน 

ชาวท่ายาง ทีเ่ข้าร่วมพธีิท�าบญุตกับาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จ�านวน 100 รปูในช่วง

เทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2563 ที่เทศบาลต�าบลท่ายาง จัดขึ้นที่บริเวณถนนใหญ่สายกลางท่ายาง 

เมื่อช่วงเช้าตรู่วันที่ 1 มกราคม 2563 โดยมีพระครูวัชรชลธรรม เจ้าคณะอ�าเภอท่ายาง  

เจ้าอาวาสวดัชลธราราม (ท่าซกิ) กล่าวสมัโมทนยีกถา ถอืเป็นกจิกรรมทีส่รรสร้างความใกล้ชิด 

ความสามคัครีะหว่างกนั ร่วมสบืทอดวฒันธรรมไทย เสรมิความเป็นสริิมงคลให้กับตนเองและ

ครอบครัวในช่วงวันขึ้นปีใหม่

	 ทกุวนัท่ี	1	มกราคม	ชาวท่ายางทราบดี	จงูลกูหลานและคนรกั 
ท�าบุญตักบาตรเสริมสิริมงคล
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 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 นายธานี ยี่สาร อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจ�าปี 2563 โดยมี นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล ผู้น�าชมุชน ร่วมให้การต้อนรับ แขกผูมี้เกยีรติ ประชาชน ผู้ปกครองน�าบตุรหลานเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเนอืงแน่น ณ บรเิวณ
ลานอเนกประสงค์หน้าส�านักงานเทศบาลต�าบลท่ายาง จ.เพชรบรุ ีกจิกรรมภายในงานนอกจากจะมกีารมอบของขวญัให้กบัเดก็แล้ว  
ยงัจดัให้มกีารสาธติการจูโ่จมของทหารค่ายหน่วยฝึกรบพเิศษแก่งกระจาน กจิกรรมการแสดงของนกัเรยีนในเขตเทศบาลฯ กจิกรรม
ทายปัญหา การแสดงนันทนาการจากซุ้มต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการและเอกชน การจัดนิทรรศการ ซุ้มอาหารและเครื่องดื่ม 
พร้อมกิจกรรมอื่น ๆ มากมาย ซึ่งทั้งหมดล้วนได้รับความสนใจจากผู้ปกครองที่น�าบุตรหลานเข้าร่วมได้เป็นอย่างดี 

สำ�หรับคำ�ขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563
พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

เด็กไทยยุคำใหม่ รู้รักสำามัคำคำี
รู้หน้าที่พลเมืองไทย

ล�าดับที่ ผู้สนับสนุน ซุ้มกิจกรรม

1 ร้านเซียมกี่ท่ายาง 1996 ข้าวหมูอบ 

2 ร้านเซียมกี่ บ้านเครื่องมือ ขนม

3 ห้างทองจินไถ่ กระเพาะปลาน�้าแดง

4 ร้าน ส บริการ  น�้าดื่ม

5 ร้านท่ายางค้าไม้ ขนมจีน+ทอดมัน+ไก่ทอด

6 คุณธนัช – ภิญญาดา โพธิ์ทักษิณ ขนมเบื้อง

7 ชมรมเปตองอ�าเภอท่ายาง ไอศกรีม

8 กลุ่มสตรีเทศบาลต�าบลท่ายาง น�้าคละสี ขนมปัง ผลไม้

9 สหกรณ์โคนม-ชะอ�า ห้วยทราย จ�ากัด นมถุง

10 คุณส�าเนียง พุอ้อย ก๋วยจั๊บ

11 บริษัท ศรีสวัสดิ์ เพาเวอร์ 2014 ขนม

12 ชมรมฟุตบอลอ�าเภอท่ายาง เล่นเกม

13 ร้าน ส การยาง ข้าวเหนียวหมู

14 คลินิกหมออังคาร ขนม

15 บริษัทโตโยต้าเมืองเพชร จ�ากัด สาขาท่ายาง ไอศกรีม

16 อู่อ�านวยการช่าง ก๋วยเตี๋ยวหมูน�้าแดง

17 กองคลัง เทศบาลต�าบลท่ายาง ไข่เต่าทอด

18 ส�านักปลัด เทศบาลต�าบลท่ายาง ไก่ทอด

19 คุณไพโรจน์ อุ๋ยตระกูล สมาชิกสภาเทศบาลต�าบลท่ายาง นมเปรี้ยว

20 ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด เฮงปิโตรเลียมบริการ นมเปรี้ยว

21 ร้านแชมป์ 20 บาททุกอย่างมโหฬาร ขนม

22 ร้านกุหลาบเพชร ปีกไก่ทอด

23 กลุ่ม Drink ขนมโดนัท

24 บ้านเพชรเพลิน ไอศกรีม

25 คุณสาธิต อุ๋ยตระกูล ส.ส.เขต 2 จ.เพชรบุรี ก๋วยเตี๋ยวน�้าใส

26 ชมรมผู้ประกอบการค้าและแผงลอยเทศบาลต�าบลท่ายาง อาหาร

27 ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านท่ายาง ขนมและอาหาร

28 สหกรณ์การเกษตรท่ายาง จ�ากัด ขนม

29 ชมรมจักรยานท่ายาง ขนมจีน น�้ายา น�้าพริก

30 คุณกันยา พงษ์ศรี ข้าวโพดคั่ว

31 ร้านท่ายางเภสัช (เจ๊เล้า) น�้าเต้าหู้

32 โรงเรียนท่ายางวิทยา ขนม

33 ร้านบ�ารุงพานิช ขนม

34 บริษัท สมบูรณ์โชค กิจเกษตร จ�ากัด ขนม

35 ชุมชนถนนใหญ่ร่วมใจพัฒนา ข้าวผัด

36 คุณพรรษา ร้อยแก้ว ไอศกรีม

37 ร้านสมศักดิ์กลการ อาร์ทอะไหล่แต่ง
ข้าวแกงเจ๊หน่อย เจ๊น้อยผลไม้

ย�า เฟรนช์ฟรายส์ หวานเย็น น�้าผลไม้

รายชื่อผู้สำนับสำนุนงานวันเด็ก ประจ�ปี 2563
ล�าดับที่ ผู้สนับสนุน ของรางวัล

1 ร้านท่ายางเฟอร์นิเจอร์ ที่นอนปิคนิค

2 ร้านเกศรา ถ้วยรางวัล ชุดกีฬา

3 ร้านวิจิตรเซ็นเตอร์ ของขวัญ

4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาท่ายาง ของขวัญ

5 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเขื่อนเพชร (โค้งข่อย) ขนม

6 ร้านท่ายางโทรทัศน์ ของขวัญ

7 โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จ�ากัด ไวไว

8 ร้านสมหวัง เงินสั่งได้ อุปกรณ์เครื่องเขียน

9 บริษัทเมจิกวอยส์ จ�ากัด จักรยาน 2 คัน

10 นายรามณรงค์ อักษรนันทน์ (ทนายเหน่ง) จักรยาน 1 คัน

11 ร้านชัยประเสริฐ กระติกน�้า+พัดลม 1 ตัว

12 ชมรมฟุตบอลพริบพรี จักรยาน 1 คัน

13 ร้านน�้าดื่มเพชรทิพย์ น�้าดื่ม 20 ลัง

14 ร้านมานะชัย จักรยาน 1 คัน

15 บ. สยามอินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด ขนม

16 ร้านมงคลชัย พัดลม 1 ตัว

17 ร้านยืนยงวิทยุ ของขวัญ มูลค่า 2,000 บาท

18 ร้านอรุณวานิช ขนม+ชั้นลิ้นชัก

ล�าดับที่ ผู้สนับสนุน จ�านวนเงิน

1 ร้านขนมหวานแม่บุญล้น 2,000 บาท

2 ชมรมแบดมินตันอ�าเภอท่ายาง 3,000 บาท

3 ร้านแซ่บร้อยหนึ่ง 1,000 บาท

4 ร้านอึ้งยู้ล้ง 3,000 บาท

5 บริษัทไทยนิยม เทรดดิ้ง จ�ากัด 2,000 บาท

6 บริษัทเพชรภูมิการพิมพ์ จ�ากัด 2,000 บาท

7 ร้านเซี่ยมกี่ 3,000 บาท

8 บริษัท เอ็นเนอร์จีรีพับบลิค จ�ากัด 2,000 บาท

9 ร้าน ก กอบชัย 2,000 บาท

10 บริษัท เอเชี่ยนฟีด จ�ากัด 5,000 บาท

11 ร้านสมบัติยนต์ 1,000 บาท

12 ธนาคารกรุงไทย 500 บาท

13 ร้านสมศักดิ์มอเตอร์ 1,000 บาท

14 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนรวมน�้าใจท่ายาง จ�ากัด 3,000 บาท

“เด็กไทยยุคำใหม่ รู้รักสำามัคำคำี รู้หน้าที่พลเมืองไทย"
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 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานลูกจ้าง 

สมาคมชาวท่ายาง แพทย์และเจ้าหน้าทีจ่ากโรงพยาบาลท่ายาง จ.เพชรบรุ ีร่วมสวมเสือ้แดง จดักจิกรรมแห่สงิโตอวยพรแก่พีน้่องชาวไทยเชือ้สายจนี 

บริเวณอาคารบ้านเรือนของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนทั้งสองฝั่งถนนเพชรเกษมและถนนใหญ่สายกลางเทศบาลต�าบลท่ายาง โดยบรรยากาศมีพี่น้อง

ชาวไทยเชื้อสายจีนต่างน�าส้มและน�้าชารับการอวยพรจากขบวนสิงโตเพื่อความเป็นสิริมงคลตามความเชื่อถือของประชาชนเชื้อสายจีน ส�าหรับเงิน

อังเปาจ�านวน 140,220 บาท ได้น�าร่วมสมทบทุนส�าหรับจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลท่ายางต่อไป

ประเพณีไทยเชื้อสายจีน “ท่ายาง” แห่สิงโตอวยพร
เพื่อความเป็นสิริมงคล ของชาวไทยเชื้อสายจีน

 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นายอานนท์ พร้อมเพรียง นายอ�าเภอท่ายาง และนางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรี

ต�าบลท่ายาง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วยพนักงานลูกจ้าง จัดกิจกรรม "รวมพลังท�าความดีด้วยหัวใจ" และโครงการ 

รวมพลังกวาดบ้านกวาดเมือง หรือบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ประจ�าปี 2563 เพื่อร่วมกันท�าความสะอาดสาธารณะ การเก็บขยะมูลฝอย  

แผ้วถางวัชพืช บริเวณชุมชนและสวนหย่อมแยกบ้านหนองแฟบและบริเวณสามแยกท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี โดยเป็นการแก้ปัญหา 

ลดฝุ่นละออง ซึ่งก�าลังเป็นภาวะมลพิษทางอากาศ รวมถึงการจัดระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้น่าดู

 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง 

เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสรมิหนนู้อยสขุภาพด ีประจ�าปี 2563 มคีณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภา

เทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ปกครอง และเด็กเล็กอายุ 1-3 ขวบ จ�านวน 20 คน เข้าร่วม

 นางนฤมล เปิดเผยว่า สุขภาพเป็นปัจจัยที่ส�าคัญในการด�ารงชีวิต ถ้าบุคคลมีสุขภาพดี  

จะเป็นพืน้ฐานทีส่�าคญัต่อการพฒันาคณุภาพชวีติ การพฒันาด้านสขุภาพอนามยัจะได้รบัการดแูล 

อย่างใกล้ชดิตัง้แต่วยัเดก็ ผูด้แูลเดก็จะต้องให้ความสนใจเรือ่งการเลีย้งดตูัง้แต่แรกเกดิจนกระทัง่ 

ถึงอายุ 6 ปี เป็นช่วงที่ส�าคัญที่สุดของการเจริญเติบโตและพัฒนาการทุก ๆ ด้าน ซึ่งจะต้องมี

สุขภาพอนามยัด ีสมบรูณ์ แขง็แรงทัง้ร่างกาย จติใจ รวมทัง้พฒันาสมองและร่างกายไปพร้อม ๆ  

กนั ดงันัน้โครงการนีมุ้ง่หวงัส่งเสรมิให้บดิา มารดา ให้ความส�าคญักบัปัญหาและร่วมสร้างความ

สัมพนัธ์อนัดีในครอบครวั เดก็เกดิการเรยีนรูต้ามความเหมาะสมของวยั เพือ่เป็นการพฒันาการ

ทางด้านร่างกายและสติปัญญาให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต

 ส�าหรับการตัดสินหนูน้อยสุขภาพดี ซึ่งมีเด็กผ่านเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้

 รางวัลชนะเลิศ มี 3 อันดับ ได้แก่ 1. ด.ญ.ชญาภา พูนน้อย น้องโมเดล  2. ด.ญ.ณวภัทร 

ดอกไม้คลี่ น้องยูซึ 3. ด.ช.คุณานนท์ สิทธิโชคธรรม น้องฟีนิกซ์

 รางวัลชมเชย มี 4 อันดับ ได้แก่ 1. ด.ช.นนทพัทธ์ บุญเพียรผล น้องมาร์วิน  

2. ด.ช.กนัฐพฒัน์ นวลพลอย น้องกนั 3. ด.ช.ธนกร แสงโสม น้องปลืม้ 4. ด.ญ.ชฏาภา จตัตพุรพงษ์ 

น้องเพลง

หนูน้อยสุขภาพดี พัฒนาการสมวัย 
คุณแม่ใส่ใจดูแลสุขภาพ

รวมพลัง
กวาดบ้านกวาดเมือง
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 เทศบาลต�าบลท่ายาง ได้มกีารจดัอบรมการท�าหน้ากากอนามยั เมือ่วนัที ่16-17 มนีาคม 2563 ทีผ่่านมา ณ ห้องประชมุชัน้ 3 ส�านกังาน

เทศบาลต�าบลท่ายาง ซึง่ได้มพีีน้่องประชาชนในชมุชนเขตเทศบาลต�าบลท่ายาง เข้าร่วมกจิกรรมดังกล่าว หลงัจากท่ีอบรมเสรจ็สิน้ไปแล้ว 

เทศบาลฯ ยงัได้เชญิชวนจติอาสามาร่วมกนัท�าหน้ากากอนามยั เพือ่แจกจ่ายให้กบัชมุชนในเขตเทศบาลต�าบลท่ายาง ตลอดเดอืนมนีาคม 

ทีผ่่านมา ทัง้นีเ้ทศบาลต�าบลท่ายางขอขอบคณุโรงเรยีนท่ายางวทิยา ทีใ่ห้การสนับสนุนจกัรเย็บผ้า, ศนูย์พฒันาฝีมอืแรงงานจงัหวดัเพชรบรุี 

อ�าเภอชะอ�า ร่วมสนบัสนนุจักรเยบ็ผ้าไฟฟ้า, ร้านวจิติรเซน็เตอร์ ท่ายาง ให้การอนเุคราะห์ในการตดัแบบผ้าท�าหน้ากากอนามยั, วทิยากร 

จากโรงพยาบาลท่ายาง ได้ให้ความรู้ในการป้องกันเชื้อไวรัส, วิทยากรจาก กศน.อ�าเภอท่ายางที่มาสอน และสาธิตการท�าหน้ากาก

อนามัย, วิทยากรจากมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี ที่มาสอนการท�าแอลกอฮอล์เจล และขอขอบคุณพี่น้องชุมชน 

ทุกท่านที่สละเวลามาร่วมกันเป็นจิตอาสาท�าหน้ากากอนามัยในครั้งนี้

"จิตอาสา ร่วมใจท�าหน้ากากอนามัย"

ขอบคุณจิตอาสาทุกท่าน ร่วมใจกันช่วยสังคม
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วันที่ รายการ จ�านวนเงิน (บาท)

27 เม.ย. 63 น�้ามันองุ่น  42  ลัง 20,790.00

 น�้าปลาทิพรส  42  ลัง 13,020.00

 น�้าตาลทรายมิตรผล  500 ถุง@1 กก. 11,000.00

 ถุงหิ้ว 12x20 จ�านวน  10  แพ็ค 350.00

 ถุงหิ้ว 12x26  จ�านวน  10 แพ็ค 650.00

รวม 45,810.00

29 เม.ย. 63 น�้าปลาทิพรส  42  ลัง 13,020.00

 น�้ามันองุ่น  42  ลัง 20,580.00

 น�้าตาลทราย  500 ถุง@1 กก. 10,600.00

 ถุงหิ้ว 12x26  จ�านวน  10 แพ็ค 600.00

 ถุงหิ้ว 15x30  270.00

รวม 45,070.00

30 เม.ย.63 สติ๊กเกอร์  “ธารน�้าใจ ท่ายางแบ่งปัน” 8,000.00

 ไข่ไก่   50  แผง 4,150.00

รวม 12,150.00

1  พ.ค. 63 ไข่ไก่   6  แผง 498.00

รวม 498.00

7 พ.ค. 63 น�้ามันองุ่น  65  ลัง 31,850.00

 น�้าปลาหอยหลอด 65 ลัง 17,550.00

 น�้าตาลทราย  500 ถุง@1 กก. 16,536.00

 ถุงหิ้ว 12x26  900.00

 ป้ายไวนิล ธารน�้าใจ ท่ายางแบ่งปัน 300.00

รวม 67,136.00

8 พ.ค. 63 ผ้าอ้อมส�าเร็จรูปส�าหรับผู้ใหญ่ 8,550.00

 จ�านวน 19 ห่อ @ 450.-  

 ข้าวสาร 5 กก.@ 90.-  จ�านวน 3,000 ถุง 270,000.00

รวม 278,550.00

12 พ.ค. 63 ผ้าอ้อมส�าเร็จรูปส�าหรับผู้ใหญ่ 900.00

 จ�านวน 2 ห่อ @ 450.-  

 ข้าวสาร 5 กก.@ 90.-  จ�านวน 70 ถุง 6,300.00

รวม 7,200.00

13 พ.ค. 63 น�้ามันองุ่น  28  ลัง 13,720.00

 น�้าปลาหอยหลอด 28 ลัง 7,560.00

 น�้าตาลทราย  336 ถุง@1 กก. 7,123.00

รวม 28,403.00

14 พ.ค. 63 ข้าวสาร 5 กก.@ 105.-  จ�านวน  5 ถุง 525.00

 ถุงพลาสติก  ขนาด 1  กก.  และยางมัดของ 140.00

รวม 665.00

20 พ.ค 63 ข้าวสาร 5 กก.@ 90.-  จ�านวน  80 ถุง 7,200.00

 น�้าปลาทิพรส  36  ขวด 930.00

 น�้ามันองุ่น  36  ขวด 1,470.00

 น�้าตาลทราย  36 ถุง@1 กก. 763.00

รวม 10,363.00

21 พ.ค. 63 ผ้าอ้อมส�าเร็จรูปส�าหรับผู้ใหญ่ 9,000.00

 จ�านวน 20 ห่อ @ 450.-  

 ข้าวสาร 5 กก.@ 90.-  จ�านวน  220 ถุง 19,455.00

รวม 28,455.00

รวมทั้งสิ้น 524,300.00

 เทศบาลต�าบลท่ายาง ได้จดัท�าโครงการ “ท่ายางแบ่งปัน” อยู่เคียงข้างกัน ร่วมฝ่าภยัโควิด-19 ซึง่ได้เริม่โครงการมาตัง้แต่

วันที่ 20 เมษายน 2563 เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธามาร่วมแบ่งปันช่วยเหลือเคียงกัน สมทบทุนเงิน บริจาคเงิน ตลอดจนสิ่งของอุปโภคบริโภค

ที่จ�าเป็นต่าง ๆ เพื่อช่วยในการด�ารงชีพให้กับพี่น้องประชาชนชาวท่ายางที่เดือดร้อนได้รับผลกระทบ จากมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 โดยเทศบาลฯ ได้รับการตอบรับที่ดีจากพี่น้องประชาชนเข้าร่วมบริจาคในโครงการ “ท่ายางแบ่งปัน” เป็นจ�านวนมาก เงินที่ได้รับมา 

เทศบาลฯได้น�าไปซื้อสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จ�าเป็นต่าง ๆ มารวมกับสิ่งของที่ได้รับบริจาคมา แล้วน�าไปจัดท�าเป็นถุงธารน�า้ใจให้กับพี่น้อง

ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เทศบาลฯ ได้มีการส�ารวจพี่น้องประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ที่ได้รับความเดือดร้อน ได้รับผลกระทบมากที่สุด

ตามล�าดับ ซึ่งส่ิงของท่ีประชาชนได้รับนั้นก็จะเป็นสิ่งของที่แตกต่างกันออกไปตามที่ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันบริจาคมา รวมถึงความจ�าเป็น  

และความเหมาะสมของผู้ที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ที่ถูกเลิกจ้างงาน ธุรกิจส่วนตัวถูกปิด ถูกลดวันท�างาน 

และผู้ที่มีรายได้ลดลง โดยมีตัวแทนของชุมชนลงพื้นที่น�าถุงธารน�้าใจ และข้าวสารไปมอบให้ที่บ้านของผู้ที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงน�าสิ่งของ

อปุโภคบรโิภคทีร่บัมาจากโครงการไปใส่ “ตูปั้นสขุ” แบ่งปันให้ทกุคนได้อิม่สบาย และมแีรงกาย แรงใจในการต่อสูก้บัสถานการณ์วกิฤตนีต่้อไป

 ทั้งนี้ เทศบาลต�าบลท่ายาง ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่าน และทุกภาคส่วน ที่ได้มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่ง ร่วมแบ่งปันน�้าใจให้แก่

กันในยามสถานการณ์วิกฤตเช่นนี้ ยอดเงินบริจาค ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 รวมเป็นเงิน 524,300 บาท

ส่งธารน�้าใจให้กัน... ในโครงการ “ท่ายางแบ่งปัน”

ประมวลภาพผู้ใหญ่ใจดี
ร่วมสมทบทุน “ท่ายางแบ่งปัน”

โครงการท่ายางแบ่งปัน
รายละเอียดการจัดซื้อของอุปโภค-บริโภค

 รายการมอบถงุธารน�า้ใจ ข้าวสาร และสิง่ของทีจ่�าเป็นต่าง ๆ   ในโครงการ “ท่ายางแบ่งปัน” 

ยอดสรุปวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 มีดังนี้

 1. ผู้ป่วยติดเตียง  มอบถุงธารน�้าใจ จ�านวน 148  ถุง

 2. ผู้ยากไร้ / ผู้พิการ มอบถุงธารน�้าใจ  จ�านวน 1,206 ถุง

 3. ผู้ถูกเลิกจ้าง  มอบถุงธารน�้าใจ จ�านวน 171 ถุง

 4. ธุรกิจส่วนตัวถูกปิด มอบถุงธารน�้าใจ  จ�านวน 142 ถุง

 5. ผู้ถูกลดวันท�างาน มอบถุงธารน�้าใจ จ�านวน 142 ถุง

 6. ผู้ที่มีรายได้ลดลง มอบข้าวสาร 5 กิโลกรัม จ�านวน 2,522 ถุง

 7. อสม. เขตเทศบาลต�าบลท่ายาง มอบถุงธารน�้าใจ  จ�านวน 428 ถุง

 8. ผู้ป่วยติดเตียง มอบชุดผ้าอ้อมส�าเร็จรูป จ�านวน 21 ห่อ

 9. ผู้ป่วยติดเตียง มอบนมกล่อง 5 แพ็ค จ�านวน 21 ชุด

 10. ชุดเยี่ยมผู้สูงอายุ  จ�านวน 88 ชุด

มอบถุงธารน�้าใจ...ส่งต่อให้กันและกัน
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วันที่ รายนามผู้ร่วมสมทบทุน
จ�านวนเงิน 

(บาท)
สิ่งของอุปโภคบริโภค

20 เม.ย. 2563 นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ   
นายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง 

30,000

นายสุรชัย จัตตุพรพงษ์ 
รองนายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง  

20,000

นายเทียนชัย คชานันท์ 
รองนายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง

20,000

ดาบต�ารวจ วรวุธ สนจีน 
โรงสีเจริญสิน (สาย 2)

20,000

นายเอกภาพ วิบูลย์ศิริชัย 
หจก.ท่ายางค้าไม้

5,000

นางสาวรัตติกาล สระส�าอาง 
สมาชิกสภาเทศบาลต�าบลท่ายาง 

3,000

หจก. ศิริชัยกราฟฟิค 5,000

บริษัท เมจิกวอยซ์ จ�ากัด   20,000

21 เม.ย. 2563 ร้านอึ้งอยู่ล้ง ท่ายาง 5,000

คุณรุ่งโรจน์ ปิ่นคง   300

ข้าวฟ่างกวนเมืองเพชรยายแจ่ม 1,000

คุณบัญชา วิจิตรปัญญารักษ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลต�าบลท่ายาง

5,000

22 เม.ย. 2563 คณะสงฆ์วัดท่าคอย 3,000

นางจารุวดี โหรชัยยะ 300

คุณธานี - คุณทัศนาวดี ยี่สาร 10,000 

กลุ่มสตรีเทศบาลต�าบลท่ายาง 2,000

กลุม่ฌาปนกจิสงเคราะห์สตรี-บรุษุ ต�าบลท่ายาง 2,000

คุณชูเกียรติ - คุณสุกัญญา กิจพ่วงสุวรรณ 
(โรงแรมชะอ�าฟิชชิ่งปาร์ค)

ข้าวสาร 250 กิโลกรัม

คุณสุรพงศ์-คุณช�าเลือง คชานันท์ 100,000

ผอ.สุนีย ์ กุลเทียมสิน ผู ้อ�านวยการ 
กองสาธารณสุขฯ เทศบาลต�าบลท่ายาง

1,000

ด.ต.ฐาคณิษฐ์ กิจพ่วงสุวรรณ บอย  
(ร้าน ก.การช่าง)

10,000

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 100

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 500

คุณหัสดิ์ ศรีสวัสดิ์ 
ประธานชุมชนสี่แยกสามัคคี

1,000

ร้านมานะชัย ท่ายาง 5,000

คุณศิริรักษ์ จันตรี 200 
(โอนผ่านบัญชี)

คุณฐิติวรดา สินธุภูมิ 1,000 
(โอนผ่านบัญชี)

คุณสุทิน พลายงาม มอบเงิน 100 
(โอนผ่านบัญชี)

ดร.เลิศจันฑา สีเหลืองสวัสดิ์ สมาชิกสภา
เทศบาลต�าบลท่ายาง  

3,000 
(โอนผ่านบัญชี)

ร้านแสงรุ่งเรืองอะลูมิเนียม 5,000 
(โอนผ่านบัญชี)

คณุกมลพนัธ์ จนัทนาลกัษณ์ และครอบครวั 3,000 
(โอนผ่านบัญชี) 

คุณวานิช ศรีอุทารวงศ์  1,000 
(โอนผ่านบัญชี)

คุณสายรุ้ง มอบเงิน 500 
(โอนผ่านบัญชี) 

คุณวันเพ็ญ ยงภูมิพุทธา รักษาการ 
ผูอ้�านวยการกองคลงั เทศบาลต�าบลท่ายาง 

2,000 
(โอนผ่านบัญชี)

23 เม.ย. 2563 ด๊อกเตอร์วุฒิคลีนิค 3,000 
(โอนผ่านบัญชี)

ดร.ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์ 500 
(โอนผ่านบัญชี)

คุณไพโรจน์ สุขโข 
และครอบครัว (หนองไข่เต่า)  

10,100 ข้าวสาร 600 กิโลกรัม
น�้าดื่ม 10 แพ็ค

คุณไกรสร จงดี 
ประธานชุมชนหนองแฟบพัฒนา 

1,000

อู่อ�านวยการช่าง 5,000

คุณพาณี วิจิตรปัญญารักษ์ 1,000 

คุณพิชัย ไฝศิริ   
ประธานสภาเทศบาลต�าบลท่ายาง 

2,000

คุณทองใบ เพ็งสว่าง 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง 

1,000

คุณภราดร เวทยนุกูล 
ปลัดเทศบาลต�าบลท่ายาง 

1,000

คุณอนุชา สุภาษิต 
รองปลัดเทศบาลต�าบลท่ายาง 
คุณมธุรจน์ สุภาษิต 
หัวหน้าส�านักปลัดเทศบาลต�าบลท่ายาง 

2,000

คุณวิมลทิพย์ เครื่องทิพย์ 
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 
เทศบาลต�าบลท่ายาง

1,000

ร้านหมอเกตุ (ร้านโอสถพินิจ) 3,000

ร้านเบ้การยาง 1,000
(โอนผ่านบัญชี)

คุณพรรณพิมล 1,000
(โอนผ่านบัญชี)

คณะครูเกษียณ โรงเรียนบ้านท่าโล้ ข้าวสาร 150 กิโลกรัม

คุณจันทรา มหาเบญจวงศ์ 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
เทศบาลต�าบลท่ายาง 

1,000

คุณสุชาดา ศรีสุนันท์ - คุณทรงเกษม 
ตละกลทรัพย์ (ร้านสยามเวชภัณฑ์) 

2,000 

คุณสุดาพร พัดแสง หัวหน้าฝ่ายพัฒนา 
รายได้ เทศบาลต�าบลท่ายาง 

 ข้าวสาร 50 กิโลกรัม

ร้านนิวแฟนซี ข้าวสาร 10 กระสอบ 
กระสอบละ 5 กิโลกรัม

คณุไพโรจน์ อุย๋ตระกูล สมาชกิสภาเทศบาล
ต�าบลท่ายาง และครอบครัว

5,000

คุณนิทยา คงเปี่ยม 100 

คุณน้อย แท่นประเสริฐกุล 
(เต็งง่วนเซ็ง) 

ข้าวสาร 7.5 กิโลกรัม 10 ถุง

คุณบรรจง แก้วบัลลัง ร้านข้าวนึ่งอบไอน�้า 
ซ.12 และ หน้าอ�าเภอท่ายาง 

ข้าวสาร 1 กระสอบ

คุณพนมวัสส์ วุฒาพาณิชย์ ผู้ช่วยผู้ตรวจ
กระทรวงมหาดไทย 

1,000

วันที่ รายนามผู้ร่วมสมทบทุน
จ�านวนเงิน 

(บาท)
สิ่งของอุปโภคบริโภค

ผู้ใหญ่บุญส่ง กรสวัสดิ์ 500 

คุณมณฑา บัวศิริ   1,000
(โอนผ่านบัญชี)

ร้าน ก.กอบชัย & สรรไทเพชรบุรี 10,000
(โอนผ่านบัญชี) 

คุณนราธิป พิบูลย์โภคทรัพย์ 
ร้านเก๋ บาร์เบอร์ ตัดผมชาย ท่ายาง 

500

ร้านต๋องฟิชชิ่ง สปอร์ต ท่ายาง 1,000 

24 เม.ย. 2563 คุณประจวบ - คุณจรรยง ศรีสวัสดิ์ 1,000

คณะกรรมการชมุชนถนนใหญ่ร่วมใจพฒันา 2,000

“กลุ่มสุขภาพดีไม่มีขาย” มอบเงิน 5,000
(โอนผ่านบัญชี)

คุณจิรศักดิ์ มาลัย 
ประธานชุมชนบ้านท่าคอย

1,000

คุณละมูล บุญชู 2,000

คุณศิริ เฮ่งพก 
ประธานชุมชนบ้านฝั่งคลอง 

1,000 

ผอ.วราภรณ์ สิทธิข�า 500

คุณอารีย์ เฮ่งพก 500

คุณเถลิงศักดิ์ ช้างเผือก 
ประธานชุมชนเขื่อนเพชร 

1,000

คุณบุญช่วย ไมตรีจิตต์ 
ประธานชุมชนสาย 1 

1,000

บ้านยาท่ายาง 1,000
(โอนผ่านบัญชี)

ส.ส.สาธิต อุ๋ยตระกูล ข้าวสาร ถุงละ 5 กิโลกรัม 
จ�านวน 200 ถุง 

คุณฉลาด พุกเขียว 
สมาชิกสภาเทศบาลต�าบลท่ายาง

1,000

ร้านทองเจริญศิลป์ สาขา 1  5,000
(โอนผ่านบัญชี)

คุณยุพาภรณ์ วิทยา 1,000
(โอนผ่านบัญชี)

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม  500
(โอนผ่านบัญชี)

คุณกสิพล ศิริลาภ ค่ายมวย ก.คนเขียนข่าว  1,000
(โอนผ่านบัญชี)

หจก.เจริญชัยท่ายาง 10,000
(โอนผ่านบัญชี)

25 เม.ย. 2563 คณะกรรมการชุมชนหนองแจง 1,000
(โอนผ่านบัญชี)

ปั๊มลุงเท่ง 20,000  
(โอนผ่านบัญชี)

26 เม.ย. 2563 “กลุม่เพือ่น ป.โท ยทุธศาสตร์การพฒันา รุน่ 1” 3,000

คุณพยงค์ พุทธา 
รองประธานสภาเทศบาลต�าบลท่ายาง 

2,000 
(โอนผ่านบัญชี)

27 เม.ย. 2563 ร้านเฉลียวพาณิชย์ 1,000
(โอนผ่านบัญชี)

สหกรณ์การเกษตรท่ายาง ข้าวสาร 250 ถุง

คณะกรรมการชุมชนมงคลเกษม 3,500

คุณพลัฎฐ์ - คุณณิชาภา พนสิทธิวนา และ
ครอบครวั บรษิทั สมบรูณ์โชคกจิเกษตร จ�ากดั 

5,000 

กองทุนหมู่บ้านหนองแขม หมู่ 8 ต.ท่ายาง 2,000

คุณเสนอ ฉ�่าชื่น 
สมาชิกสภาเทศบาลต�าบลท่ายาง 

2,000

แม่กิมลั้ง ไข่ไก่ 30 แผง, ข้าวเกรียบถุงใหญ่ 
20 ถุง, ขนมหวาน 8 ชุด, ทาโร่ 2 ลัง, 
ข้าวสาร&ข้าวไรซ์เบอร์รี่ 1 กิโลกรัม 
65 ถุง, ข้าวเกรียบรสปลาหมึก 2 ลัง

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ท่ายาง 

น�้าดื่ม 50 แพ็ค

ชุมชนโรงพยาบาลท่ายาง-ระหานบอน 2,000

คุณเพ็ญพร โอบอ้อม 100

คุณสายหยุด ปราโมทย์ 100

คุณศิริวรรณ ทองสุข 100

คุณกันหา โอบอ้อม 100

คุณสมศรี อินทร์สวาท 1,000 

คุณสุริยัน รุ่งเรือง 100 

คุณสายชล ไทยสุวรรณ 100

พลโท สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ 
(รองผูบ้ญัชาการหน่วยบญัชาการทหารพฒันา) 
คุณพัณณ์ชิตา นันทิภาคย์หิรัญ 
และครอบครัว

น�้าดื่ม 50 แพ็ค, นม 10 ลัง, ทิชชู 
120 ม้วน, มาม่า 2 ลัง 6 ห่อ, 
กาแฟ 30 กระป๋อง, ไมโล 48 

กล่อง, ขนมเค้ก 3 กล่อง, 
คุกกี้ 2 กล่อง, น�้ายาล้างจาน 1 ลัง 
กับอีก 2 แพ็ค, แก้วน�้า 15 แพ็ค, 
เฟสชิล 200 ชิ้น, อาหารทะเล

แห้ง 10 ลัง, ปลาทูเค็ม 60 แพ็ค, 
รองเท้าแตะ 192 คู่

ท่านเจ้าคุณปรีชามงคลญาณ (ผู ้ช่วย 
เจ้าอาวาสวดัเทพศรินิทราวาสราชวรวหิาร) 
และพระอาจารย์ภทัร มหาลาโภ (อาจารย์บรีส)

ไข่ไก่ 2,100 ฟอง , 
ข้าวสาร 5 กิโลกรัม 100 ถุง 

คุณบุญฤทธิ์-คุณวนิดา พิพัฒนศิริกุล มาม่า 15 ลัง, นมกล่อง 13 ลัง, 
ขนม 34 แพ็ค

คุณณภัทร วัชราภรณ์ (น้องนันท์) 10,000

คณุประสทิธิ ์อยู่ทอง ประธานชมุชนหนองแขม 
มอบเงิน (โอนผ่านบัญชี) 

1,000 
(โอนผ่านบัญชี)

คณุสมใจ ยิม้รอด ประธานชมุชนตะแบกทอง  1,000 
(โอนผ่านบัญชี)

คุณบรรจบ ศรีสวัสดิ์ 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 ต.ท่ายาง 

1,000
(โอนผ่านบัญชี)

คุณสุภเดช นาคน้อย 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ต.ท่ายาง มอบเงิน 

2,000 
(โอนผ่านบัญชี)

กองคลัง เทศบาลต�าบลท่ายาง 1,500

คุณกรพัศ ปานณรงค์ 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ต.ท่ายาง มอบเงิน 

1,000 
(โอนผ่านบัญชี)

คุณนันทิยา เอี่ยมเอก 
หัวหน้าฝ่ายพฒันาชุมชน กองสวสัดิการสงัคม 
เทศบาลต�าบลท่ายาง

1,000 
(โอนผ่านบัญชี)

กองวิชาการและแผนงาน 
เทศบาลต�าบลท่ายาง 

2,500

วันที่ รายนามผู้ร่วมสมทบทุน
จ�านวนเงิน 

(บาท)
สิ่งของอุปโภคบริโภค

คณะกรรมการชุมชนหมู่ 10 พัฒนา  1,500
(โอนผ่านบัญชี)

คุณกนก พ่วงทอง 
ผู้อ�านวยการกองสวัสดิการสังคม 
เทศบาลต�าบลท่ายาง 

1,000 

คุณพรพิมล ศีลสัตยาวงศ์ 
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
กองการศึกษา เทศบาลต�าบลท่ายาง

1,000 
(โอนผ่านบัญชี)

บริษัท กรีนฟร็อก จ�ากัด มอบเงิน 1,000 
(โอนผ่านบัญชี)

28 เม.ย. 2563 คุณมลวิภา กัญญาค�า 
ร้านแซ่บร้อยหนึ่ง 

2,000 
(โอนผ่านบัญชี)

คุณศุภพล พรสมบูรณ์ศิริ 
เลขานุการนายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง 

1,000 
(โอนผ่านบัญชี)

ผอ.กร จุลกระรัตน์ จากส�านักงานมูลนิธิชัย
พัฒนา เป็นผู้แทนมอบสิ่งของพระราชทาน 
จากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด  

gel Alcohol 300 ขวด : 300ml
spray Alcohol 50 ขวด : 30ml
น�้ายาฆ่าเชื้อ 8 แกลลอน : 5 ลิตร

คุณอุษา ธนาประเสริฐสุข ข้าวสาร 5 กิโลกรัม 10 ถุง

ครอบครัวนางกิมล้วน ศิริเศรษฐ ข้าวสาร 5 กิโลกรัม 200 ถุง

นางพุ่มพวง ฉัตรฑัณต์ และครอบครัว นมเปรี้ยวไทยเดนมาร์ค 
จ�านวน 10 ลัง

คุณสมนึก หอมนาน 
(อดีต ผอ.กองศึกษาเทศบาลเมืองชะอ�า) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ กทจ.เพชรบุรี 

2,000

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม  2,000
(โอนผ่านบัญชี)

29 เม.ย. 2563 ร้านแว่นกรุงทอง ท่ายางเพชรบุรี น�้าดื่ม 20 แพ็ค

ร้านปรมัตถ์คอมพิวเตอร์ มอบเงิน 3,000 
(โอนผ่านบัญชี)

โรงรับจ�าน�าของรัฐ 
(สถานธนานุบาลเทศบาลต�าบลท่ายาง)  

1,000 

คุณพัชรี บุญพ่วง 100 

คุณไพศาล ผลศรัทธา 100

คุณนันทา นุชจ้อย ข้าวสาร 1 กิโลกรัม 6 ถุง

ร้านขายข้าวเหนียวมะม่วงแม่โฉม 800

ร้านแม่กิมลั้ง พริกป่น จ�านวน 250 ถุง

ครอบครัวคุณสมาน-คุณประทุม พุ่มดารา 700

ร้านโจ๊กเจ๊ชุ ตลาดท่ายาง 1,000

คุณประกิจ สุดเดือน 
ประธานชุมชนศาลเจ้าท่ายาง 

1,000

ครอบครัวชื่นสุวรรณ  1,000 
(โอนผ่านบัญชี)

คุณวิภาวี แสงหิรัญ 1,000 
(โอนผ่านบัญชี)

ร้านทองโค้วซุ่ยเซ้ง ท่ายาง  5,000

30 เม.ย. 2563 คุณส�าราญ คลับคล้าย 
ประธานชุมชนหนองปลวก  

1,000

คณุสมพร แซ่อึง้ และครอบครวัเพชรสมัฤทธิ์ 
ร้านข้าวต้มโกห่าว ท่ายาง 

1,000

คุณกรกฎา ยอดพราหมณ์ 500

ปลัดอ�านาจ วิทยา และครอบครัว 5,000

ส�านักปลัดเทศบาลต�าบลท่ายาง 2,500

คุณทวี สิทธิยานุรักษ์ 
ประธานกิตติมศักดิ์ในเครือสิทธิภัณฑ์กรุ๊ป 

5,000

คุณศุภชัย วินิจโกศล 
อดีตปลัดเทศบาลต�าบลท่ายาง 

2,000

คุณเจน ทองมี 
ประธานชุมชนหนองไข่เต่า-ระหารบอน 

1,000

ชุมชนบ้านหนองไข่เต่า-ระหารบอน 1,000

ร้านลีวายส์เพื่อนคุณ บ้านวังขุนด่าน 500
(โอนผ่านบัญชี)

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม
3,000 

(โอนผ่านบัญชี)

1 พ.ค. 2563 กองช่าง เทศบาลต�าบลท่ายาง 4,000 

ร้านบ�ารุงพานิช บ�ารุงเอโกรพลัส 10,000

คุณปรัชญ์ธัชช์ชัชชญ์ นิสัยซื่อ  500 
(โอนผ่านบัญชี)

คุณสมพงศ์ คูวิจิตรจารุ 
ร้านชัยประเสริฐ ท่ายาง 

6,000 
(โอนผ่านบัญชี)

2 พ.ค. 2563 มูลนิธิชัยพัฒนา น�้าดื่ม 500 แพ็ค 
จ�านวน 6,000 ขวด

4 พ.ค. 2563 ร้านเจริญการช่าง ริมคลองสาย 3  3,000
(โอนผ่านบัญชี)

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 500 
(โอนผ่านบัญชี)

5 พ.ค.2563 บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จ�ากัด 
(บริษัทไวไว) 

ไวไวจ�านวน 10 ลัง

7 พ.ค. 2563 ส�านกังานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 
14 ฝ่ายก่อสร้างที่ 2/14 พก. 

ข้าวสารถุงละ 5 กิโลกรัม 
จ�านวน 100 ถุง

โครงการก่อสร้าง ที่ 1 สชป.14 ข้าวสารถุงละ 5 กิโลกรัม 
จ�านวน 100 ถุง

โรงสีไร่ใหญ่ บ้านลาด ข้าวสารถุงละ 5 กิโลกรัม 
จ�านวน 10 ถุง

8 พ.ค. 2563 คุณเดชา ชาญรัตนพิพัฒน์ 
ร้านแม่โจ้เกษตรภัณฑ์ 

10,000 
(โอนผ่านบัญชี)

คุณกมลพันธ์ จันทนาลักษณ์ มอบ พัดลม 5 ตัว 
มอบให้ผู้ป่วยติดเตียงที่ยากไร้

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 2,000
(โอนผ่านบัญชี)

12 พ.ค. 2563 บรษิทัโตโยต้าเมืองเพชร จ�ากดั สาขาท่ายาง ข้าวสาร 5 กิโลกรัม 
จ�านวน 200 ถุง

คุณเทพทิศ หิญชีระนันทน์ และครอบครัว 
อดีตผู้อ�านวยการกองคลัง เทศบาลต�าบล
ท่ายาง และ คุณวรรณา พราหมณ์แก้ว  
อดีตผู้อ�านวยการกองการศึกษา เทศบาล
ต�าบลท่ายาง 

ข้าวสาร 5 กิโลกรัม 
จ�านวน 200 ถุง

13 พ.ค. 2563 ร้านลิส่นฮวด ท่ายาง 500

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 300 

14 พ.ค. 2563 ตวัแทนบรษิทัแลคตาซอย สาขา จ.เพชรบรุี 
คุณปิยะ สุพันธมาตย์ หัวหน้าคลังสินค้า 
จังหวัดเพชรบุรี

นม 12 ลัง

ผอ.มิญธ์ - คุณครูประไพ คชกฤษ 
พร้อมบุตรธิดา

ข้าวสาร 50 กิโลกรัม

15 พ.ค. 2563 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 500 
(โอนผ่านบัญชี)

ยอดเงินรวม 524,300

สรุปรายการสมทบทุนโครงการท่ายางแบ่งปัน
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 พี่น้อง อสม. ถือได้ว่าคือผู้เสียสละให้กับชุมชนเป็นอย่างมาก ทั้งงานดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ การดูแลด้านสาธารณสุขเบื้องต้น โดยเฉพาะช่วงที่มีการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทุกคนได้ท�างานกันเป็นอย่างหนัก 

ลงพื้นที่คัดกรองกลุ่มเสี่ยง ตรวจวัดอุณหภูมิให้กับผู้ที่มาในเขตพื้นที่อยู่ตลอดเวลา รวมถึงการจัดงานต่าง ๆ

 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา นายประทีป นทีทวีวัฒน์ นายอ�าเภอท่ายาง ร่วมกับ นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต�าบลท่ายาง 

หัวหน้าส่วนราชการ ได้มอบถุงธารน�้าใจท่ายางแบ่งปันให้แก่ อสม. ในเขตเทศบาลจ�านวน 428 ถุง โดยมีตัวแทน อสม. ของแต่ละชุมชนเข้ารับมอบ ณ ห้องประชุมชั้น 3 ส�านักงานเทศบาลต�าบลท่ายาง

ขอขอบคุณ พี่น้อง อสม.
พลังของฮีโร่ชุมชน สู้วิกฤตโควิด-19

NEW NORMAL (นิว นอร์มัล)
ชีวิตที่เปลี่ยนไปหลัง โควิด-19

 Social Distancing (การเว้นระยะห่างทางสังคม) 
การเว้นระยะห่างทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นการ นั่ง ยืน ต่อคิว ต้องมีระยะห่างกันไม่น้อย

กว่า 1 - 2 เมตร อยู่บ้านให้มากขึ้น ไม่ออกไปไหนโดยไม่จ�าเป็น ลดการสัมผัสทั้งทางตรง

และทางอ้อม ไม่ใช้ของร่วมกัน ไม่เอาตัวเองไปเสี่ยงในสถานที่แออัด ที่มีผู้คนมากมาย 

โดยเฉพาะคนที่เราไม่รู้จักที่มาที่ไป

 วิถีออนไลน์ที่เลี่ยงไม่ได ้การใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์จะเป็นเรื่องปกติ

ส�าหรับทุกคน ทุกวัย เพื่อหลีกเลี่ยงการออกจากบ้าน เช่น การซื้อสินค้า การสั่งอาหาร

ออนไลน์ การเรียน การประชุม การท�างานจากที่บ้าน หรือ Work from Home อาจ

กลายเป็นเรื่องปกติในอนาคต

 การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จะจบเมื่อใดไม่มีใครสามารถคาดเดาได้ หรือพวกเราอาจจะอยู่กับ 

เชื้อไวรัสนี้ยาวไป 1-2 ปี จากการประเมินของกระทรวงสาธารณสุข แต่ในห้วงเวลานี้ “โควิด” ท�าให้พฤติกรรมคน

เริ่มเปลี่ยนไป ต้องปรับตัวให้คุ้นชินเพื่อให้รอดพ้นจากโรคนี้ จึงเป็นที่มาของค�าว่า “New Normal” (นิว นอร์มัล) หรือ  

“ความปกตใิหม่” หลงัจากโควดิ-19 นี ้สิง่ทีจ่ะก�าลงัเกดิขึน้ในอนาคตจะเป็นการส่งผลกระทบให้เกดิการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม 

 ความสะอาด คือ ท่ีหนึ่ง สิ่งที่เราทุกคนต้องพกประจ�าตัวแบบขาดไม่ได้ทุกครั้งที่ออกจากบ้าน นั่นก็คือ หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า และแอลกอฮอล์เจล เพ่ือสุขอนามัยของตัวเราเอง  

การเก็บท�าความสะอาดบ้านเรือนเป็นประจ�าอย่างสม�่าเสมอ รวมไปถึงความพิถีพิถันในการเลือกซื้ออาหารที่ปรุงสุก ถูกสุขลักษณะ สามารถน�ากลับไปอุ่นร้อนก่อนทานได้ และหากเป็นผักผลไม้สดก็ต้องล้างให้สะอาดก่อน 

รับประทาน

 ออกก�าลังกายแบบฉายเดี่ยว การเว้นระยะห่างทางสังคมที่เพิ่มขึ้น อาจส่งผลให้ทางเลือกของกิจกรรมสุขภาพบางอย่างลดลง กิจกรรมการออกก�าลังกายคนเดียวภายในบ้าน หรือในที่โล่งแจ้ง 

ที่สามารถเว้นระยะจากผู้คนได้ เช่น การเต้นแอโรบิก โยคะ การวิ่งจ๊อกกิ้งในซอยบ้าน น่าจะเป็นที่นิยมมากขึ้น

 พฤติกรรมการทานอาหารที่เปลี่ยนไป การทานอาหารจานกลางอาจจะปรับเปลี่ยนเป็นการทานอาหารแบบจานเดี่ยว หรือต้องมีอุปกรณ์บนโต๊ะอาหารเพิ่ม คือ ช้อนกลางของตัวเองหากต้อง

รับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น

 เมื่อสถานการณ์โควิดดีขึ้น มีวัคซีนที่สามารถรักษาได้ และเพียงพอต่อความต้องการ ทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังไม่มีความแน่นอน แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนไปก็คือการปรับหาวิถีการด�ารงชีวิตแบบใหม่ เพื่อให้ปลอดภัยจาก 

การติดเชื้อควบคู่ไปกับความพยายามรักษา และฟื้นฟูศักยภาพทางเศรษฐกิจและธุรกิจ น�าไปสู่การสรรค์สร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่  ๆ เทคโนโลยีใหม่  ๆ มีการปรับแนวคิด วิสัยทัศน์ วิธีการจัดการ ตลอดจนพฤติกรรมที่เคย

ท�ามาเป็นกิจวัตร รวมถึงพฤติกรรมการบริโภค หลาย ๆ คน ก็เริ่มชินกับการเว้นระยะทางสังคม ชินกับการใส่หน้ากากอนามัยเมื่อออกนอกบ้าน และได้รับความสะดวกสบายจากการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ ไม่ต้องออกนอก

บ้านให้เสียเวลา เปลืองน�้ามัน และเสี่ยงต่อการติดโรค เพราะฉะนั้นแล้วในช่วงนี้เราจะต้องคอยเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ที่ส�าคัญที่สุดก่อนที่จะเข้าสู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงนั้น เราทุกคนก็ยังคง

ต้องปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสรอบใหม่

ครัง้ยิง่ใหญ่เกีย่วกบัวถิชีีวติของคนทัง้โลก ถงึแม้ว่าโควดิ-19 จะมหีนทางรกัษาแล้ว แต่ New Normal 

(นิว นอร์มัล) ก็อาจจะกลายเป็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปได้อย่างถาวร สิ่งที่จะส่งผลต่อเราทุกคนก็คือ
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 s ส่งเสรมิใช้วสัดภุณัฑ์ ** นายณฐัวุฒ ิเพช็รพรหมศร รองผูว่้าราชการจงัหวดั 
เพชรบรุ ีเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิติัการ ส่งเสรมิให้มีการใช้วสัดภุณัฑ์
และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
ภมิูอากาศ ปี 2563 โดยม ีนายนพิล ไชยสาล ีรกัษาราชการแทนผูอ้�านวยการส�านกังาน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมจงัหวดัเพชรบรุ ีนายสรุชยั จตัตพุรพงษ์ รองนายก
เทศมนตรีต�าบลท่ายาง นายภราดร เวทยนุกูล ปลัดเทศบาลต�าบลท่ายาง และหัวหน้า
ส่วนราชการ พนักงานลูกจ้าง กลุ่มภาคีเครือข่ายรักษ์โลก เข้าร่วม ณ ห้องประชุม
เทศบาลต�าบลท่ายาง เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

 s ท�าความดีด้วยหัวใจ ** นายสุรชัย จัตตุพรพงษ์ รองนายกเทศมนตรี 
ต�าบลท่ายาง นายทองใบ เพง็สว่าง ท่ีปรกึษานายกเทศมนตรตี�าบลท่ายาง พร้อมด้วย สมาชกิ
สภาเทศบาล หวัหน้าส่วนราชการสงักดัเทศบาลต�าบลท่ายาง เข้าร่วมท�ากจิกรรมจติอาสา
พฒันา ตามโครงการจติอาสา "เราท�าความดด้ีวยหวัใจ" ทีส่�านกับรหิารพืน้ทีอ่นรุกัษ์ที ่3 
สาขาเพชรบรีุ กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัว์ป่าและพนัธุ์พชื จดัขึน้ โดยมนีายกอบชยั บญุอรณะ 
ผวจ.เพชรบรุ ีเป็นประธาน ณ ศนูย์เรยีนรูต้ามแนวพระราชด�าร ิโครงการชัง่หวัมนัตาม
แนวพระราชด�าริ ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

 s สวมหมวกนิรภัย 100% ** นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ รอง
ประธานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ มอบโล่รางวลัองค์กรแบบอย่างทีม่บีคุลากร
สวมหมวกนิรภัย 100% ให้กับเทศบาลต�าบลท่ายาง โดยมี นางสาวพรพิมล ศีลสัตยวงค์ 
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

 s มอบพัดลมกับผู้ป่วยติดเตียง ** นายทองใบ เพ็งสว่าง ท่ีปรึกษานายก
เทศมนตรีต�าบลท่ายาง พร้อมเจ้าหน้าที่ กองสวัสดิการสังคม และกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมเทศบาลต�าบลท่ายาง เป็นตัวแทนน�าพัดลมที่ได้รับบริจาค จากนายกมลพันธ์ 
จันทนาลักษณ์ และนางสาวทิพวรรณ ทิมจิตร รวม 6 ตัว มอบให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงในเขต
เทศบาลต�าบลท่ายาง เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563

 s หยดุเชือ้เพือ่ชาต ิ** นายประทปี นททีววีฒัน์ นายอ�าเภอท่ายาง เป็นประธาน
พิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสารณรงค์การป้องกันโควิด-19 อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ โดยมี 
พ.ต.อ. วันชาติ ม่วงศร ีผูก้�ากบัการสถานตี�ารวจภธูรท่ายาง นางนฤมล กจิพ่วงสุวรรณ 
นายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ  
เจ้าหน้าที่ต�ารวจสถานีต�ารวจภูธรท่ายาง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน  
เข้าร่วม โดยกิจกรรมดังกล่าว ทางสถานีต�ารวจภูธรท่ายาง ร่วมกับ บริษัทโตโยต้า 
เมืองเพชร สาขาท่ายาง จัดขึ้น ณ บริเวณตลาดสดเทศบาลต�าบลท่ายาง-สามแยก
ท่ายาง เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563

 s ตรวจสอบแรงงาน ** นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรี 
ต�าบลท่ายาง นางศิรินทร์ กรุงศรีเมือง ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�าบลบ้านหนองขานาง นายพงษ์ศักดิ์ พงษ์เถื่อน ผู้ใหญ่บ้านวังขุนด่าน พร้อมหัวหน้า 
ส่วนราชการ อสม.ร่วมตรวจสอบ และคัดกรองต่อกลุ่มแรงงานจากต่างจังหวัดที่เข้ามา
เช่าที่อาศัยอยู่ภายในหมู่บ้านวังขุนด่าน หมู่ที่ 2 ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง เพื่อรับจ้างท�างาน
ก่อสร้างคลองระบายน�้า D9 โดยเจ้าหน้าท่ีคุมเข้มห้ามกระท�าผิดตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน  
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563

 บรมส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีอ  เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง เป็นประธานเปิดโครงการ

อบรมส่งเสรมิประสทิธภิาพการบรหิารจดัการท่ีด ีเพือ่ให้คณะผูบ้ริหาร สมาชกิสภาเทศบาล พนกังานลูกจ้างในสังกัดรวม 100 

คน ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รวมทั้งมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการเขียน
โครงการนวัตกรรมท้องถิ่นอย่างถูกต้อง มี นายสมบัติ รู้รอบ หัวหน้าส�านักปลัดเทศบาลต�าบลทุ่งคอก 

จังหวัดสุพรรณบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมเทศบาลต�าบลท่ายาง 

“ห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ” จัดกิจกรรมต่อเนื่อง เพื่อรอยยิ้มและสุขภาพผู้สูงอายุ
 เทศบาลต�าบลท่ายาง ได้ให้การสนบัสนนุชมรมผู้สงูอายตุ�าบลท่าคอยและจดักจิกรรม "เทศบาลห่วงใยใส่ใจผูส้งูอาย"ุ มาอย่างต่อเนือ่ง โดยชมรมผูส้งูอายตุ�าบลท่าคอยจะพร้อมใจกนั 

ก�าหนดวันจัดกิจกรรมเดือนละครั้ง ตลอดทั้งปี ณ ศาลาอเนกประสงค์ภายในวัดเขื่อนเพชร อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ส�าหรับภายในกิจกรรมตามโครงการเทศบาลห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ  

จดัให้มตีรวจรกัษาโรคเบือ้งต้นโดยเจ้าหน้าทีจ่าก รพ.สต.บ้านหนองขานางและ อสม. การแสดงนนัทนาการหลากหลายรปูแบบ การสวดมนต์ท�าจติใจให้สงบ พร้อมแลกเปลีย่นประสบการณ์  

ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยตระหนักถึงความส�าคัญของผู้สูงอายุ เน้นการเอาใจใส่ดูแลให้มีความสุข มีสุขภาพท่ีดี ลดความตึงเครียด ดังน้ันการจัดกิจกรรมจะท�าให้ผู้สูงอายุ  

เห็นคุณค่าของตนเอง มีความกล้าแสดงออก ผ่อนคลาย และเมื่อผู้สูงอายุมีความสุข รอยยิ้มและสุขภาพที่ดีก็จะเกิดขึ้น
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อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 เมื่อเวลา 8.30 น. วันที่ 13 มีนาคม 2563 นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง เป็นประธานเปิดโครงการ 

"นกัข่าวชมุชน" โดยม ีคณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภาเทศบาล หวัหน้าส่วนราชการ ผูน้�าชมุชน ผูป้ระกาศเสยีงตามสายชมุชน คณะคร ูและ

นักเรียน เข้าร่วม ทั้งนี้มี นายนภัส ธีรดิษฐากุล ผู้ประกาศข่าวเนชั่น และ น.ส.วรางคณา ดอกกฐิน กองสารนิเทศ สนง.ปลัดกระทรวง

มหาดไทย เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมเทศบาลต�าบลท่ายาง 

 นางนฤมล เปิดเผยว่า เนื่องจากในโลกปัจจุบันก้าวสู่ยุคดิจิทัล สังคมในทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทั่วโลกได้โดย

ง่าย ผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ อาทิ เสียงตามสายชุมชน วิทยุชุมชน เฟซบุ๊ก แอปพลิเคชันไลน์ ประชาชนไม่ได้เป็นผู้รับสารเพียง

ด้านเดียวดังเช่น ชมโทรทัศน์หรือฟังวิทยุในสมัยอดีตต่อไป แต่เป็นการรับและส่งสารได้โดยรวดเร็ว ทันที ฉับไว จนน�าไปสู่การสื่อสาร

หรือส่งข้อมูลข่าวสารที่ผิดพลาด ข่าวสารที่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น ซึ่งเป็นการกระท�าที่มีความผิดตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วย

การกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 อันมีโทษร้ายแรงหากไม่รู้เท่าทัน

อบรม "นักข่าวชุมชน" หลีกเลี่ยงถ่ายทอดข่าวสาร FAKE NEWS

 ดังนัน้ เทศบาลต�าบลท่ายาง จึงต้องการส่งเสรมิให้ประชาชนในท้องถิน่ได้มคีวามรูค้วามเข้าใจทีถ่กูต้อง 

ในการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ ตลอดจนสามารถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้อง ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน  

จึงจัดโครงการนักข่าวชุมชน โดยให้ประชาชนน�าความรู้ที่ได้รับ สร้างข่าวที่เป็นจริง รู้จักรับผิดชอบต่อสังคม 

หลีกเลี่ยงการน�าเสนอข่าวอันเป็นเท็จ (Fake news) มุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนในด้านส่ือประชาสัมพันธ์ 

อันหลากหลาย และปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยที่ทุกคนเป็นสื่อ

THAYANG
NEWS

 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง 

เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรูเ้กีย่วกบัภาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสร้าง โดยมีคณะผูบ้รหิาร 

สมาชกิสภาเทศบาล หัวหนา้ส่วนราชการ ผูน้�าชมุชนและผู้ประกอบการ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม

เทศบาลต�าบลท่ายาง

 นางนฤมล เผยว่า ปัจจุบันนโยบายของรัฐบาล มุ่งปฏิรูปโครงสร้างระบบภาษีทรัพย์สิน

ของประเทศไทยให้มีความทันสมัยและเป็นสากลเช่นเดียวกับนานาประเทศ และแก้ไขปัญหา

โครงสร้างภาษแีบบเดมิทีบ่งัคับใช้มาเป็นเวลานาน จงึยกเลิกภาษโีรงเรอืนและท่ีดนิและภาษบี�ารงุ

ท้องที่มาบังคับใช้เป็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแทน โดยได้ประกาศเป็นกฎหมาย

บังคับใช้แล้ว ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภาษีที่ดิน

และสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลต�าบลท่ายาง จึงจัดโครงการดังกล่าวขึ้น โดย

ได้รับเกียรติจาก นายนที สินพูล หัวหน้างานแผนภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สิน เทศบาลเมืองเพชรบุรี มาให้ความรู้ เพื่อเป็นการให้

ความรูต่้อผูป้ระกอบการ ประชาชน และผูเ้กีย่วข้องทีม่หีน้าที่ 

ต้องรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติกฎหมายนี้
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 ประชาสมัพนัธ์พระราชบญัญตัภิาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสร้าง พ.ศ. 2562 ให้ขยายก�าหนดเวลาด�าเนนิการตามพระราชบญัญตัิ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เป็นการทั่วไปเฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ. 2563

ล�าดับที่ เรื่อง ระยะเวลาตามกฎหมาย ระยะเวลาที่ขยายออกไป

1 การจัดท�าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อประกาศ พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบ ภายในเดือนพฤศจิกายน 2562 ภายในเดือนมีนาคม 2563

2 การประกาศราคาประเมนิทุนทรพัย์ของท่ีดนิและส่ิงปลกูสร้าง อตัราภาษทีีจ่ดัเกบ็ และรายละเอยีดอืน่ทีจ่�าเป็นในการจดัเกบ็ภาษี ก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2563

3 การแจ้งการประเมินภาษีโดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ภายในเดือนมิถุนายน 2563

4 การช�าระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษี ภายในเดือนเมษายน 2563 ภายในเดือนสิงหาคม 2563

5 การผ่อนช�าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (1) งวดที่หนึ่ง ภายในเดือนเมษายน 2563
(2) งวดที่สอง ภายในเดือนพฤษภาคม 2563
(3) งวดที่สาม ภายในเดือนมิถุนายน 2563

(1) งวดที่หนึ่ง ภายในเดือนสิงหาคม 2563
(2) งวดที่สอง ภายในเดือนกันยายน 2563
(3) งวดที่สาม ภายในเดือนตุลาคม 2563

6 การมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้างช�าระ ภายในเดือนพฤษภาคม 2563 ภายในเดือนกันยายน 2563

 นางนฤมล กจิพ่วงสวุรรณ นายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง เปิดเผยถงึความเปลีย่นแปลงของงานกอง
คลังเพื่อให้ก้าวทันต่อยุคดิจิทัลในปัจจุบันว่า ตนได้มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษีกองคลัง จัดท�า
แผนที่แม่บทครอบคลมุพื้นที่เทศบาลต�าบลท่ายาง ระบบสารสนเทศภมูิศาสตรเ์ชื่อมโยงเข้ากบัโปรแกรม
ประยกุต์ สามารถน�าไปเป็นฐานข้อมลูในการพฒันาระบบ สะดวกในการจดัเกบ็ภาษ ีแก้ไขปรบัปรงุ และ
สบืค้นได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ซึง่เป็นการเพิม่ความรูใ้ห้กบับคุลากรในการน�าสารสนเทศภมูศิาสตร์กบังาน
บริการจัดการเทศบาลต�าบลท่ายางในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งเป็นการก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเป็นโมเดล
เศรษฐกิจใหม่เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย สู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน

กองคลังเทศบาลต�าบลท่ายาง 
จัดท�าโมเดลแผนแม่บทก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0

พัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข อบรมกลุ่มเสี่ยง 
ในเด็ก วัยเรียน วัยรุ่น วัยท�างาน และผู้สูงอายุ

จัดระเบียบตลาด 
ลดการแพร่ระบาดโควิด-19

 เม่ือวนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2563 นายสรุชยั จัตตุพรพงษ์ รองนายกเทศมนตรตี�าบลท่ายาง เป็นประธาน

เปิดอบรมโครงการพฒันาศกัยภาพด้านสาธารณสขุ โดยเป็นการอบรมกลุม่เสีย่งของโรคจิตเวชทีมี่แนวโน้มเกดิขึน้ 

ในเด็ก วัยเรียน วัยรุ่น วัยท�างาน และผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมเทศบาลต�าบลท่ายาง โดยมีคณะผู้บริหาร 

สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานลูกจ้าง อสม. ครูโรงเรียนบ้านท่ายางประชาสรรค์ และ

ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมจ�านวน 200 คน เข้าร่วม โดยได้รับเกียรติจาก นางบังเอิญ ทองสมนึก พยาบาล

วิชาชีพช�านาญการ จาก รพ.หนองหญ้าปล้อง, นางส�ารวย บุญแจ้ง พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ จาก  

รพ.แก่งกระจาน นางฐานิตา สว่างศรี พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ รพ.ท่ายาง และนางรัตนา ทองจุไร  
นักจติวทิยาปฏบิตักิาร รพ.ท่ายาง เป็นวทิยากร

บรรยายการอบรม เพ่ือให้ผูเ้ข้าร่วมสามารถ

น�าความรูท้ีไ่ด้รบัไปปรบัใช้ในชวีติประจ�าวนั 

จนน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ตนเองและบุคคลใกล้ชิดอย่างถูกต้อง

 เทศบาลต�าบลท่ายาง ด�าเนินการจัดระเบียบตลาดท�าแผงกั้นรอบตลาดสดเทศบาลต�าบลท่ายางและก�าหนด

ให้มีทางเข้า-ออก ตลาดสดเทศบาล เพื่อตั้งเป็นจุดคัดกรอง สวมหน้ากาก ตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ 

อ�านวยความสะดวกให้กบัพ่อค้าแม่ค้าและประชาชน ก่อนเข้าและออกในตลาดสด และด้านในตลาดยงัได้มกีารตดิตัง้

อ่างน�า้ล้างมอื ซึง่เป็นการลดการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโควดิ-19 ตัง้แต่วนัท่ี 30 มนีาคม 2563 จนกว่าสถานการณ์

จะเข้าสู่สภาวะปกติ ล่าสุดเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้ลงพื้นที่ตรวจการจัดระเบียบเรียบร้อยภายในตลาดสด 

เนื่องจากเป็นวันเปิดตลาดนัดวันแรก หลังผ่อนปรนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

สอบถามเพิ่มเติม งานแผนที่ภาษีฯ และงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง โทร. 032-463000-2 ต่อ 102

จุดคัดกรองตลาดสดเทศบาลท่ายาง

ขอขอบคุณพ่อค้า แม่ค้า ผู้บริโภค ร่วมใจสวมหน้ากากอนามัย 100%



14 ปีที่ 9 ฉบับที่ 30 พุทธศักราช 2563

เราจึงก้าวผ่านโควิด-19 ไปด้วยกันเราจึงก้าวผ่านโควิด-19 ไปด้วยกัน
เพราะพวกเราทราบดีว่าคือหน้าที่ เรารู้เราไม่ทิ้งกันเพราะพวกเราทราบดีว่าคือหน้าที่ เรารู้เราไม่ทิ้งกัน



15ปีที่ 9 ฉบับที่ 30 พุทธศักราช 2563

จังหวัดเพชรบุรีได้ร่วมกับหลายหน่วยงาน โดยเฉพาะกับเทศบาล 
ต�าบลท่ายาง มีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และ 
ท�าความเข้าใจกบัสถานประกอบการและประชาชน ในการมส่ีวนร่วม 
การลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และงดใช้โฟมบรรจุอาหาร 
ในพื้นที่ตลาด ห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อบ้างแล้วนั้น ใน
ครั้งนี้เป็นการส่งให้มีการใช้วัสดุภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการในการ “หยิบ
เส้นใยต้นกล้วย” มาสร้างงานดีไซน์ลดขยะพลาสติก “ดีต่อใจ ดี
ต่อโลก” เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยขั้นตอนผลิต
บรรจุภัณฑ์มีกระบวนการผลิต 2 ขั้นตอน 

 ขัน้ตอนแรก เป็นการเตรยีมเส้นใย เริม่จากเลอืกล�าต้นกล้วย 
ที่เก็บผลผลิตแล้ว ยังสีเขียวสด โดยแกะกาบกล้วยออกจากล�าต้น  
ตดัให้ได้ความยาวไม่เกนิ 3 นิว้ต่อชิน้ น�าไปต้มให้เป่ือย เสรจ็แล้วล้างน�า้ 
น�ากาบกล้วยมาปั่นกับเครื่องปั่นให้เป็นเส้นฝอย เทในภาชนะและ 
ตากแดดให้แห้ง

 “โลกก�าลังเผชิญปัญหาวิกฤติจากขยะพลาสติก

สังเคราะห์ เช่นเดียวกับประเทศไทยก�าลังมีปัญหาขยะ

ท่วมเมือง โดยเฉพาะขยะจากบรรจุภัณฑ์ ถุง ภาชนะ

ของใช้พลาสติกนานาชนิดท�าให้ประเทศไทยมีขยะ 

ในทะเลมากเป็นอันดับ 6 ของโลก ซึ่งเป็นอันตรายต่อ

ระบบนิเวศ สัตว์ทะเล และห่วงโซ่อาหารของมนุษย์” 
เป็นการบ่งบอกชดัเจนว่า ขยะพลาสตกิ เป็นปัญหาส�าคญัที่
ต้องได้รบัการแก้ไขของประเทศไทย ซึง่นีก่เ็ป็นหนึง่ในแรง
บนัดาลใจให้หลาย ๆ  หน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครฐั
และภาคเอกชน หรือกลุ่มคนบางกลุ่ม ได้มีไอเดียร์คิดค้น
วิธีท�าผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดสารพิษ ที่ท�ามา
จากเส้นใยต้นกล้วย โดยได้คิดหาวธีิใช้ประโยชน์จากล�าต้น
กล้วยทีเ่หลอืทิง้ให้เกดิมลูค่าสามารถสร้างรายได้และรกัษ์โลกขึน้มา 

 และเมือ่วนัที ่20 กมุภาพนัธ์ 2563 ส�านกังานทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อมจงัหวดัเพชรบรีุ ได้จดัโครงการฝึกอบรมเชงิปฏิบตักิาร 
ส่งเสรมิให้มกีารใช้วสัดภุณัฑ์และบรรจภัุณฑ์ทีเ่ป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
ภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม ในระดับพื้นที่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  
ประจ�าปี 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลต�าบลท่ายาง โดยม ีนายณฐัวฒุ ิ
เพช็รพรหมศร รองผู้ว่าราชการจงัหวดัเพชรบรุ ีให้เกยีรตเิป็นประธานเปิด 
โดยม ีนายนพิล ไชยสาล ีรกัษาราชการแทนผูอ้�านวยการส�านกังาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี นายสุรชัย  
จัตตุพรพงษ์ รองนายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง พร้อมด้วย หัวหน้า
ส่วนราชการ พนักงานลกูจ้างสงักดัเทศบาลต�าบลท่ายาง กลุม่ภาคี
เครือข่ายรักษ์โลก เข้าร่วม

 นายณัฐวุฒิ เผยว่า ปัจจุบันการจัดการขยะพลาสติก เรามี 
เป้าหมายการลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวท้ิง ซึ่งท่ีผ่านมา 

 ขั้นตอนที่ 2 อัดข้ึนรูปเป็นบรรจุภัณฑ์ โดยได้สร้างเครื่อง
อัดขึ้นรูปวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อน�ามาอัดเส้นใยกาบ
กล้วย ซึ่งได้ออกแบบกลไกการท�างานประกอบด้วย 5 ส่วน
ส�าคัญ คือ ชุดโครงเครื่อง ชุดส่งก�าลังอัดขึ้นรูป ชุดให้ความร้อน
แก่แม่พิมพ์ ชุดแม่พิมพ์ และชุดควบคุมการท�างานของเครื่อง 
โดยใช้แม่พิมพ์อัดให้มีลักษณะเป็นรูปจาน โดยใช้ฮีตเตอร์แผ่น
ให้ความร้อนโดยตรงกับแม่พิมพ์ สามารถปรับระดับอุณหภูมิ
ของแม่พิมพ์ได้เป็นอย่างดี และใช้แรงกดจากกระบอกไฮดรอลิก 
เมื่อฮีตเตอร์ให้ความร้อนกับแม่พิมพ์จนอุณหภูมิที่ได้ กดแม่พิมพ ์
เพื่อขึ้นรูปจานให้มีลักษณะตามต้องการ 

 “จานกาบกล้วย”ผลติภณัฑ์บรรจุภณัฑ์อาหารปลอดสารพษิ
จากเส้นใยต้นกล้วย จะมีลักษณะเด่นเฉพาะด้วยลายของเส้นใย
กาบกล้วย ภาชนะไม่มีสารพิษเจือปน ย่อยสลายง่ายไม่เป็นพิษ
ต่อสิ่งแวดล้อม”

โครงการมอบอาหารกลางวัน
 คณะผูบ้รหิารเทศบาลต�าบลท่ายาง มอบหมายให้ครผููด้แูลศนูย์พฒันาเดก็เลก็ในสงักดั มอบอาหารกลางวนัแก่เดก็ในระหว่าง 

ที่ยังไม่เปิดภาคเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้เพ่ือเป็นการดูแลความเป็นอยู่ของเด็กเล็กและ 

เพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง

“หยิบเส้นใยต้นกล้วย”
มาสร้างงานดีไซน์ลดขยะพลาสติก 

ดีต่อใจ ดีต่อโลก




