
เทศบาลต�าบลท่ายางเมืองเกษตรพอเพียง เน้นพัฒนาการศึกษา คู่สังคมปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

สื่อสร้างสรรค์ เทศบาลต�าบลท่ายาง
ท่ายางนิวส์

หนังสือพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์

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

(อ่านข่าวต่อหน้า 7)

p  จัดต้ังสภาเด็กและเยาวชน กองการศึกษา เทศบาลต�าบลท่ายาง ประชุมการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนให้มีความรู ้ ความสามารถ ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรม เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ส�านักงานเทศบาลต�าบลท่ายาง  
(อ่านข่าวต่อหน้า 8)

เทศบาลต�าบลท่ายางจัด 

เพื่อส่งเสริม ปชช.เขตเทศบาล
กจิกรรม “ป่ันเพ่ือสุขภาพ” 
	 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	 เทศบาลต�าบลท่ายางได้จัดท�าโครงการ 
มหกรรมปั่นเพื่อสุขภาพ	 โดยมี	 นายธานี	 ยี่สาร	 อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จังหวัดเพชรบุรี	 เป็นประธานกล่าวเปิดงาน	 และนางนฤมล	 กิจพ่วงสุวรรณ	 
นายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง	กล่าวรายงาน

สื่อสร้างสรรค์ เทศบาลต�าบลท่ายาง
ท่ายางนิวส์

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

หนังสือพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์

facebook/เทศบาลต�าบลท่ายาง

www.thayang-phet.go.thปีที่ 6 ฉบับที่ 20 ประจ�าเดือน กรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. 2560

(อ่านข่าวต่อหน้า 6)

 อ่านเนื้อหาเทศบาลต�าบลท่ายาง   อ่านกิจกรรมหลากหลายของเทศบาลต�าบลท่ายางในเล ่ม  

สนง.พาณชิย์จงัหวดัและเทศบาลต�าบลท่ายาง
ประสานสัมพันธ์องค์กรจัดกิจกรรม “ร�าลึกคุณแม่น�้าเพชรบุรี”

p ปั่นเพื่อสุขภาพ นายธานี	ยี่สาร	อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรี นางนฤมล	กิจพ่วงสุวรรณ  
นายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างในสังกัดเทศบาล 
ต�าบลท่ายาง น�าขบวนปั่นจักรยาน โครงการมหกรรมปั่นเพื่อสุขภาพ จัดโดย กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
เทศบาลต�าบลท่ายาง

p อบรมฟ้ืนฟูการดูแลผู้สูงอายุ โครงการพัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐานส�าหรับผู้ด้อยโอกาส 
และพัฒนาศักยภาพ อสม.ในชุมชน สามารถน�าไปประกอบอาชีพการดูแลผู้สูงอายุได้ จัดโดย 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรุร่ีวมกบัเทศบาลต�าบลท่ายาง  (อ่านข่าวต่อหน้า 11)

p ชุมชนสัมพันธ์สร้างความเข้มแข็ง กองสวัสดิการสังคม เทศบาล 
ต�าบลท่ายาง จัดโครงการชุมชนสัมพันธ์และเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการ 
ประจ�าปี 2560 เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาท 
หน้าทีต่ามระเบยีบกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง เพ่ือรองรบัภารกิจทกุภาคส่วนให้ด�าเนนิการ 
บรรลุเป้าหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน  (อ่านข่าวต่อหน้า 4)

	 นายณัฐวุฒ	ิ 
เพ็ชรพรหมศร	 รอง 
ผู้ว่าราชการจังหวัด 
เพชรบุรี	เป็นประธาน 
เป ิดงาน	 “ร�าลึก
คุณแม่น�้าเพชรบุร	ี 
ครั้งที่	 6	VS	ตลาด 
ต้องชม	 ท่าย ์น�้า 
ข้ามภพ	 ดีต ่อใจ	 
ครั้งที่	2”	ณ	ตลาด 
ท ่าย ์น�้ าข ้ามภพ	 
ระหว่างวันที่	 5-6	
สิงหาคม	2560
(อ่านข่าวต่อหน้า 6)
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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 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

น.ส.ณัฐนันท์ อิ่มบูรณาประวัติ 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 : sale_petchnews@hotmail.com, 

petchnews@yahoo.com 

Website : www.petchpoom.com

เทศบาลท่ายางร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

 12 สิงหาคม 2560 นางนฤมล	กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 

พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เพื่อ

แสดงความจงรักภักดีที่มีต่อพระองค์ท่านโดยร่วมถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มเงิน-พุ่มทอง) และลงนามถวาย

พระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอ�าเภอท่ายาง

มอบมาลัย ไหว้ด้วยใจ
ในวันแม่

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลต�าบลท่ายาง ร่วมกันจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้น  

เพื่อให้เด็กได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ ได้ท�ากิจกรรมร่วมกัน เช่ือมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง 

แม่กบัลกู โดยได้มีพิธีท�าบญุตกับาตร พธิมีอบมาลัยไหว้แม่ ในวนัท่ี 11 สงิหาคม 2560 ณ ศูนย์พฒันาเดก็เล็ก 

ในสังกัดเทศบาลต�าบลท่ายางทั้ง 7 ศูนย์
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กสิพล	ศิริลาภ	:	ภาพ/เรียบเรียงข้อมูล

เปลี่ยน “สี่แยกวัดใจ” 
เป็น “สี่แยกโล่งใจ” 

 นายก “มล” เทศบาลต�าบลท่ายาง  

หารือกับหลายหน่วยงาน หาทางแก้ไขปัญหา 

การจราจร	“สีแ่ยกวดัใจ” บ้านท่าคอย ภายหลงั

เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง เป็น “สี่แยกโล่งใจ”

 ด้วยจ�านวนรถที่เพิ่มมากขึ้น จึงเกิดผล 

กระทบส�าหรับการจราจรในเขตชุมชนเมือง 

มากขึ้น โดยเฉพาะบริเวณจุดเสี่ยงที่เป็นทาง

ร่วมและทางแยก บางพืน้ทีเ่กิดปัญหาการจราจร 

ติดขัด บางพื้นที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นหลายครั้ง  

จนน�าไปสู่การสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน  

ส�าหรับในเขตเทศบาลต�าบลท่ายาง บริเวณ 

ทางแยกบ้านท่าคอย ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ต.ท่าคอย  

อ.ท่ายาง จ.เพชรบรุ ีซ่ึงปัจจบุนัชาวบ้านมกัเรยีก 

กนัตดิปากว่า “สีแ่ยกวดัใจ” โดยทางแยกดงักล่าว  

เป็นจุดศูนย์กลางระหว่างผู้ท่ีจะสัญจรจากตลาดเทศบาลต�าบลท่ายาง  

มุ่งสู่ไปยังชุมชนรอบนอกต่าง ๆ  หรือผู้ที่เดินทางมาจากต�าบลอื่น ๆ  เพื่อ

มุ่งหน้าเข้ามาในตลาดท่ายาง และที่ส�าคัญถนนเส้นที่มีจุดแยกแห่งนี้  

ปัจจุบันเป็นเส้นทางสายหลักท่ีจะมุ ่งสู ่โครงการช่ังหัวมัน ตาม 

พระราชด�าริ อีกด้วย แต่ ณ ปัจจุบันสี่แยกแห่งนี้มักเกิดอุบัติเหตุขึ้น 

หลายต่อหลายครั้ง โดยครั้งที่รุนแรงที่สุดเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน  

2559 เมือ่รถบรรทกุ 18 ล้อ พุง่ชนรถจักรยานยนต์ จนมีผู้เสียชีวิต 1 ราย  

และบาดเจ็บอีกหลายราย หลังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาพวงจรปิด 

ขณะเกดิเหตพุบผูเ้สยีชวีติ ขับขีร่ถจักรยานยนต์มาจากถนนสายบ้านกระจบั  

ข้ามสะพานคอนกรีตคลองชลประทานสาย 3 มุ่งหน้าเข้าตลาดสด 

ท่ายาง เม่ือรถจกัรยานยนต์ข้ามมาได้ประมาณครึง่ถนน ถกูรถพ่วงซึง่วิง่ 

มาตามถนนเลียบคลองชลประทานสาย 3 มุ่งหน้าสู่ถนนเพชรเกษม 

ด้วยความเร็วพุ่งชนอย่างเต็มแรงจากนั้นลากรถจักรยานยนต์พร้อมร่าง  

ผู้เสียชีวิตพุ่งเข้ามาชนรถกระบะท่ีจอดรถเพ่ือจะข้ามถนน ท�าให้ม ี

ผู้บาดเจ็บอีกจ�านวนหลายราย

 ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นท้ังชีวิต 

และทรพัย์สนิของประชาชน นางนฤมล	กจิพ่วงสวุรรณ นายกเทศมนตรี 

ต�าบลท่ายาง คณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภา พนกังานเทศบาลในส่วนทีเ่กีย่วข้อง 

จงึจดัประชมุและร่วมหารือการแก้ปัญหาขึน้ทีห้่องประชมุเทศบาลต�าบล

ท่ายาง เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 โดยมี พ.ต.ท.	

ประสงค์	กุลจิตติปราณี	รอง ผกก.ป.สภ.ท่ายาง นายปิยวัฒน์	ไทรงาม 

รองผู้อ�านวยการแขวงการทางจังหวัดเพชรบุรี นายธเนศ	 นาเมือง  

ปลัดฝ่ายความมั่นคงอ�าเภอท่ายาง เจ้าหน้าที่โครงการส่งน�้าเเละบ�ารุง

รักษาเพชรบุรี (ชลประทานเขื่อนเพชร) ผู้น�าชุมชน และผู้ทรงคุณวุฒิ  

เข้าร่วม โดยคาดหวังว่า เมื่อหลายฝ่ายระดมมันสมองร่วมกันแก้ไข 

ค�าว่า “สี่แยกวัดใจ” แห่งนี้ คงน่าจะแปรเปลี่ยนเป็น “สี่แยกโล่งใจ” 

อย่างแน่นอน

 นางนฤมล เปิดเผยว่า ตามทีเ่ทศบาลต�าบลท่ายาง จะด�าเนนิการ 

ติดต้ังระบบสัญญาณไฟจราจรบริเวณถนนสายริมคลองชลประทาน 

สายสาม ซึ่งเป็นทางแยกสะพานข้ามไปชุมชนบ้านฝั่งคลอง หมู่ท่ี 8 

ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี เพื่อแก้ไขการจราจรไม่คล่องตัวและ 

ที่ผ่านมาเป็นเส้นทางเเยกซึ่งเป็นจุดที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง 

จนน�าไปสู่การสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ใช้เส้นทาง 

ในการคมนาคม ท�าให้ปัจจบุนั ชาวบ้านตัง้ฉายาบรเิวณแยกดงักล่าวน้ีว่า 

ส่ีแยกวัดใจ ดังนั้นเทศบาลต�าบลท่ายางจึงต้ังงบประมาณในการแก้ไข

ปัญหาในครั้งนี้จ�านวน 1.5 ล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหา โดยเบื้องต้นได้

น�าเสนอในที่ประชุมว่า ระยะเเรกจะติดตั้งสัญญาณไฟจราจรชั่วคราว

ประมาณ 15-30 วัน เพื่อเป็นการทดลองว่าหลังจากที่ด�าเนินการติดตั้ง 

สัญญาณไฟจราจรแล้ว จะเกดิปัญหาส่งผลกระทบในด้านใดบ้าง และจะน�า 

เอาปัญหามาปรบัเปลีย่นแก้ไข ส่วนอนาคตในระยะยาวจะมกีารปรบัปรงุ 

อย่างไรบ้างนัน้ เทศบาลจะต้องน�าเร่ืองหารอืกบัส�านักงานแขวงการทาง 

จังหวัดเพชรบุรีเพื่อออกแบบแก้ไขปัญหาทางแยกบริเวณดังกล่าว 

อย่างถาวรต่อไป

 นางนฤมล กล่าวอกีว่า ปัจจุบนัเส้นทางถนนคันคลองชลประทาน

สาย 3 ถือเป็นเส้นทางเลี่ยงจากตลาดท่ายาง ท�าให้ประชาชนส่วนใหญ่ 

ใช้ถนนสายนีเ้ป็นเส้นทางหลกั ส่งผลให้การจราจรตรงบรเิวณเเยกสะพาน

โรงพยาบาลท่ายาง ทีปั่จจุบนัแม้ว่าได้ตดิตัง้สัญญาณไฟจราจรไปแล้วนัน้  

แต่เนื่องด้วยพื้นผิวจราจรมีเขตจ�ากัดยังส่งผลให้การจราจรยังคง

ติดขัดเกรงว่าประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดที่ยังไม่ชินเส้นทาง 

จะเกิดอุบัติเหตุขึ้น จึงต้องเร่งหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวควบคู่กันไป 

  โดยในกรณนีี ้นายเฉลมิ	ยีส่าร ผูท้รงคณุวฒุ ิได้ให้ค�าแนะน�าว่า 

เทศบาลฯ น่าจะด�าเนินการขยายช่องทางถนนฝั่งสวนสุขภาพท่ายาง 

ให้กว้างขึน้ พร้อมกบัตดิตัง้ระบบสัญญาณไฟจราจรบรเิวณจดุแยกทีเ่กดิ

ปัญหาซ่ึงคาดว่าน่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาด้านการจราจรในระยะยาว 

ได้อย่างแน่นอน ซึง่ค�าแนะน�าของผู้ทรงคณุวฒุใินคร้ังนี ้ทางคณะผู้บริหาร 

เทศบาลต�าบลท่ายางจะรบัไปพจิารณาเพือ่เร่งแก้ไขปัญหาในโอกาสต่อไป

 แต่ !!! อุบัติเหตุเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เสมอ แต่หากทุกคนขับรถ

อย่างมีวินัย ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ระมัดระวัง ค�านึงถึง

ความปลอดภยั ไม่ประมาทและมนี�า้ใจต่อผูร่้วมใช้รถใช้ถนน เพยีงเท่านี้ 

ก็สามารถช่วยลดและป้องกันอุบัติเหตุได้แล้ว
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 นางนฤมล	 กิจพ่วงสุวรรณ	 นายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 

พ.ต.ท.	 ประสงค์	 กุลจิตติปราณี รองผกก.ป.สภ.ท่ายาง นายปิยวัฒน์	 ไทรงาม รองผู้อ�านวยการ 

แขวงการทางจังหวัดเพชรบุรี นายธเนศ	 นาเมือง ปลัดฝ่ายความมั่นคงอ�าเภอท่ายาง เจ้าหน้าที ่

โครงการส่งน�้าเเละบ�ารุงรักษาเพชรบุรี (ชลประทานเขื่อนเพชร) และผู้น�าชุมชน ร่วมกันปรึกษาหารือ

ในโครงการติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจรบริเวณสี่แยกบ้านท่าคอย (ฝั่งคลอง) รวมถึงการจราจร

บรเิวณสญัญาณไฟจราจรสะพานทางไปโรงพยาบาลท่ายาง ช่องทางเดินรถถนนเลียบคลองชลประทาน

สาย 3 ฝั่งขวา และบริเวณสะพานสูงถนนเพชรเกษม เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม

ชั้น 3 ส�านักงานเทศบาลต�าบลท่ายาง ทั้งนี้ หลังจากการประชุมได้มีการลงพื้นท่ีตรวจสอบบริเวณ 

จุดดังกล่าวเพื่อหาแนวทางการด�าเนินงานต่อไป

ประชุมประชาคมท้องถิ่น
และคณะกรรมการพัฒนา

เทศบาลต�าบลท่ายาง
 เทศบาลต�าบลท่ายางจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 

ต�าบลท่ายาง ครั้งที่ 1 ประจ�าปี 2560 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)  

เพิ่มเติมฉบับที่ 2 และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1  

โดยมีนางนฤมล	 กิจพ่วงสุวรรณ	 นายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิก 

สภาเทศบาล หวัหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการพฒันาเทศบาล และคณะกรรมการประชาคมท้องถิน่  

เข้าร่วมประชุม แผนพัฒนาท้องถ่ินดังกล่าว และส่งเสริมการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็น 

ของประชาชน ตามร่างเทศบัญญัติเทศบาลต�าบลท่ายาง เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  

พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ส�านักงานเทศบาลต�าบลท่ายาง เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560

ประชุมปรึกษาหารือ
การติดตั้งระบบ

สัญญาณไฟจราจร

 เทศบาลต�าบลท่ายางจัดโครงการชุมชน

สัมพันธ์และเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการชุมชน 

ประจ�าปี 2560 เพือ่สร้างความตระหนกัให้ผูน้�าชมุชน 

และคณะกรรมการชุมชนพร้อมเสียสละทุ่มเทปฏิบัติ

หน้าทีอ่ย่างเตม็ก�าลงัความสามารถสร้างความเข้มแขง็ 

ของชุมชนได้ พร้อมนี้ได้จัดทัศนศึกษาดูงานในวันที่  

ชุมชนสัมพันธ์… สร้างความเข้มแข็ง
19 สิงหาคม 2560 ทีศ่นูย์การเรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง 

บ้านหนองสาหร่าย จังหวัดกาญจนบุรี บรรยายโดย 

นายแรม	เชียงกา	ประธานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ 

พอเพยีงบ้านหนองสาหร่าย เรือ่ง การจดัท�าแผนชุมชน  

การพฒันาชมุชนบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพยีง กองทนุ 

สวสัดิการชมุชนและการปฏบิตังิานของ อสม. และลงพืน้ที่ 

ดูการผลิตข้าวสารและการผลิตน�้าและในวันที่ 20  

สิงหาคม 2560 ได้เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู ้

ชุมชนบ้านบ่อมะกรูด จังหวัดราชบุรี บรรยายโดย 

นายธัมมสัญญ์	อุม่เอบิ ประธานศนูย์การเรยีนรูช้มุชน 

บ้านบ่อมะกรูด เรื่องการเอาชนะยาเสพติด การพนัน  

อย่างยั่งยืนและดูงานการผลิตภัณฑ์สินค้าในชุมชน
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 กองการศึกษา เทศบาลต�าบลท่ายาง ร่วมกับผู้น�าชุมชนจัดโครงการถวายเทียนพรรษา และ 

ท�าบุญตักบาตร ประจ�าปี 2560 ณ อุโบสถวัดเขื่อนเพชร ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี เม่ือ 

วันที่ 7 กรกฎาคม 60 โดยมีนางนฤมล	 กิจพ่วงสุวรรณ	 นายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง พร้อมด้วย 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้น�าชุมชน ประชาชน คณะครูนักเรียนจากโรงเรียนวัดเขื่อนเพชร  

เข้าร่วมกจิกรรมการแห่เทยีนพรรษารอบอโุบสถ จากนัน้ได้ถวายเทยีนพรรษาภายในอโุบสถ และร่วมกนั 

ถวายภัตตาหารเพล โดยมีพระครูวัชรินทรขีลารักษ์ เจ้าอาวาสวัดเขื่อนเพชร พร้อมพระภิกษุสงฆ์  

ร่วมเจริญพระพุทธมนต์

	 เทศบาลต�าบลท่ายางเข้าร่วมงานเทศน์มหาชาติ เทศนาเวสสันดรชาดก มีท้ังหมด 13 กัณฑ์  

ซึ่งเทศบาลต�าบลท่ายางได้เป็นเจ้าภาพร่วมในกัณฑ์ที่ 3 คือ ทานกัณฑ์ โดยมีนางนฤมล	กิจพ่วงสุวรรณ 

นายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน และ

ลูกจ้างในสังกดัเทศบาลต�าบลท่ายาง เข้าร่วมงานดังกล่าว เมื่อวันที ่29 สงิหาคม 2560 ณ วัดชลธราราม  

(วัดท่าซิก)

สืบสานประเพณี เทศน์มหาชาติ
แห่เทียนพรรษา

ตอน ชุมชนเรา 

อนุรักษ์วิถี ไทย
 กิจกรรมภายในงานร�าลึกคุณแม่น�้าเพชร ที่ส�านักงาน 

พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับเทศบาลต�าบลท่ายาง องค์การ

บริหารส่วนต�าบลยางหย่อง ส�านักงานท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

จังหวัดเพชรบุรี และตลาดท่าย์น�้าข้ามภพ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 

5-6 สิงหาคม 2560 ณ ท่าย์น�้าข้ามภพ โดยคณะกรรมการก�าหนด 

จดักจิกรรมทีน่่าสนใจอย่างมากมาย แต่อกีหน่ึงกิจกรรมทีนั่กท่องเทีย่ว 

และประชาชนให้ความสนใจ นั่นก็คือ การเห่เรือบกของชาวชุมชน 

หัวทุ่ง-ทุ่งพร้าว หมู่ 8 ต�าบลท่ายาง ที่มีนายบรรจบ	 ศรีสวัสดิ	์ 

ประธานชุมชนเป็นหัวเรือใหญ่ การเห่เรือบก เป็นการละเล่นที่มี

วิวัฒนาการ หรือ การดัดแปลงจากการเห่เรือน�้าซ่ึงเป็นประเพณ ี

การละเล่นดั้งเดิมของชาวเพชรบุรี การเห่เรือบกเริ่มมากว่า 20 ปี  

ต่อมาภายหลงัจากสร้างเขือ่นเพชรปิดกัน้แม่น�า้เพชรบรุทีีอ่�าเภอท่ายาง 

เป็นผลให้แม่น�้าเพชรบุรีแห้งขอดลง และส่วนตอนกลางแม่น�้า 

กต็ืน้เขนิ ไม่เหมาะแก่การเห่เรือน�า้เหมอืนในอดีต ผูเ้คยเล่นเห่เรอืน�า้ 

ส่องกล้อง
มองชุมชน

(คนเขียนข่าว)

จึงคิดดัดแปลงลักษณะของการเห่เรือน�้ามาเล่นบนบก โดยเอาเนื้อร้อง 

และท�านองมาประยุกต์ให้เหมาะสมกับท่าทางของฝีพายขณะเดินเห่  

ผู้เล่นมีท้ังหญิงและชายซึ่งเป็นทั้งฝีพายและลูกคู่ ส่วนเรือที่จ�าลอง 

จะประดับประดาสวยงามมาก เนื้อความที่ใช้เห่เรือบกจะเริ่มด้วย  

บทไหว้ครู บทเกร่ิน บทเกี้ยวพาราสี บทชมนกชมไม้ มีข้อสังเกตว่า 

ไม่มีบทว่าโต้ตอบกัน ต้นเสียงจะเห่บทเพลงไปเรื่อย ๆ เมื่อเห็นว่า 

สมควรแก่เวลาก็จะเห่บทอ�าลาและอวยพรให้ผู้ชม 

 การเล่นเห่เรือบกนั้น ผู้พายเรือจะต้องมีความสามารถในการ

พายเรือ และร้องเพลงประกอบให้เข้ากับจังหวะ ท�าให้ผู้พายเกิด 

ความสนุกสนาน ครึกครื้น ซึ่งการจัดคนเล่นขึ้นอยู่กับจ�านวนคน 

ที่ใช้ในการพายเรือไม่มีจ�ากัด และขึ้นอยู่กับขนาดของเรือ เช่น  

10 คน เป็นต้นไป เมื่อเริ่มเล่น จะ โห่ 3 ครั้ง และร้องตาม 

บทร้องเพลง	 “เอาเฮราโล	 เอาสาระพา	 เอาสาระพา	 เอาเฮราโล	 

เอาเฮโลสาระพา	 เอาสาระพาเฮราโล...”	 การละเล่นเห่เรือบก  

ปัจจุบันมีผู้เล่นน้อยลง นิยมเล่นกันตามประเพณี และสถานที่ 

ท่องเที่ยว เพื่อสร้างความตระหนัก มีความภาคภูมิใจในความ 

เป็นไทย ปลุกจิตส�านึกให้เยาวชน และประชาชนร่วมกันอนุรักษ ์

ในความเป็นไทย
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ร�ำลึกคุณแม่น�้ำเพชรบุรี

สืบสำนอนุรักษ์แม่น�้ำเพชรบุรี
 เทศบาลต�าบลท่ายางจัดโครงการสืบสานและอนุรักษ์แม่น�้าเพชรบุรี น�าโดย นางนฤมล	 กิจพ่วงสุวรรณ  

นายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลต�าบลท่ายาง ผู้น�าชุมชน  

โรงเรียน กศน. และประชาชน ร่วมเดนิรณรงค์จากส�านักงานเทศบาลไปตามถนนหน้าโรงพยาบาล เข้าสู่ถนนใหญ่สายกลาง 

ผ่านตลาดสดเทศบาลเลี้ยวซ้ายเข้าซอยเทศบาล 10 จนถึงท่าย์น�้าข้ามภพ นายธวัชชัย	 กุณฑีทอง ปลัดเทศบาล 

ต�าบลท่ายาง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานจากน้ัน นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง 

กล่าวเปิดงาน พร้อมมอบพันธุ์ปลาและเงินสนับสนุนในการพัฒนาแม่น�้าเพชรบุรีแก่ชุมชนจ�านวน 9 ชุมชน ซึ่งภายในงาน 

มีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนบ้านท่ายางประชาสรรค์และนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าคอย (สกุณอุปถัมภ์)  

แล้วร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แม่น�้าเพชรบุรี พัฒนาท�าความสะอาดบริเวณริมแม่น�้าเพชรบุรี และกิจกรรม ถาม-ตอบ 

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ณ ท่าย์น�้าข้ามภพ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560

 ส�านักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรีร่วมกับเทศบาลต�าบลท่ายาง อบต.ยางหย่องและคณะกรรมการ 

ตลาดท่าย์น�้าข้ามภพร่วมกันจัดงาน “ร�าลึกคุณแม่น�้าเพชรบุรี	 คร้ังท่ี	 6	 vs	 ตลาดต้องชม	 ท่าย์น�้าข้ามภพ	 

ดีต่อใจ	 คร้ังที่	 2” ณ ตลาดท่าย์น�้าข้ามภพ เพื่อกระตุ้นความเข้มแข็งทางการค้าอย่างยั่งยืน โดยมี นายณัฐวุฒ	ิ 

เพ็ชรพรหมศร	 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงาน มีนายธีรวุฒิ	 คล้ายเคลื่อน พาณิชย์ 

จังหวัดเพชรบุรี นายชวลิต	 ปราบพาล นายอ�าเภอท่ายาง นางนฤมล	 กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรี 

ต�าบลท่ายาง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้น�าชุมชนและประชาชนเข้าร่วมงานร�าลึกคุณแม่น�้าเพชรบุรี ครั้งที่ 6  

ณ ตลาดท่าย์น�้าข้ามภพ งานได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2560 เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนได้

ร่วมกันอนุรักษ์แม่น�้าเพชรบุรี และช่วยกันรักษาความสะอาดให้เหมือนในอดีตที่ผ่านมา ภายในงานได้จัดให้ 

มีกิจกรรมนิทรรศการเกี่ยวกับแม่น�้าเพชร การประกวดวาดภาพ การแสดงเห่เรือบก และการแสดงอื่น ๆ อีกมากมาย
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 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต�าบลท่ายางได้จัดท�าโครงการมหกรรมปั่นเพ่ือสุขภาพ โดยม ี 

นายธาน	ียีส่าร	อดตีสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวดัเพชรบรุ ีเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนางนฤมล	กจิพ่วงสวุรรณ	 

นายกเทศมนตรตี�าบลท่ายาง กล่าวรายงานวตัถปุระสงค์ในการจดักจิกรรมป่ันจกัรยานเพือ่สขุภาพเปิดรบัลงทะเบยีน

ตั้งแต่ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เส้นทางการปั่น เริ่มจากเทศบาลต�าบลท่ายาง 

ปั่นเข้าสู่ถนนใหญ่สายกลาง ผ่านตลาดท่ายาง ข้ามสะพานแยกท่าคอย ตรงไปวัดเขื่อนเพชร เลี้ยวขวาไปโครงการ

ชลประทานเขือ่นเพชร แล้วเข้าสูถ่นนรมิคลองชลประทานสาย 3 กลบัสู่ส�านกังานเทศบาลต�าบลท่ายางรวมระยะทาง  

20 กิโลเมตร ทั้งนี้ได้มีชมรมจักรยานต่าง ๆ โรงเรียน กศน. ชุมชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ�านวนมาก  

ผู้มีอายุมากที่สุดที่ปั่นจักรยานถึงเส้นชัย ได้แก่ คุณลุงณรงค์ แสงอรุณ อายุ 82 ปี เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560

ภาพ : pao_yuttana

ปั่นเพื่อสุขภาพ
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ตรวจประเมิน
ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค

 กองการศึกษา	 เทศบาลต�าบลท่ายาง ได้จัดโครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็ก และทัศนศึกษาดูงาน ประจ�าปีการศึกษา  

2560 เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กได้มีความรู้ ความสามารถในการสอนท่ีถูกวิธีการเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัยส�าหรับ 

การศึกษา ไทยแลนด์ 4.0 และการบูรณาการ STEM ระดับปฐมวัย การจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเด็กวัย 3 ขวบ  

รูก้ารแก้ปัญหาต่าง ๆ  ทีเ่กดิขึน้กบัเดก็ พฒันาจติวทิยาของเดก็ให้เท่าเทียมกนั เพือ่ยกระดบัมาตรฐานการศกึษาของศนูย์พฒันา 

เด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้จัดอบรมเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม-วันที่ 1 กันยายน 2560 โดยมี คณะครูศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็กทั้ง 7 ศูนย์ ในสังกัดเทศบาลต�าบลท่ายาง เข้าร่วมรับการอบรม ณ ส�านักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา 

ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จากนางหริณญา	รุ่งแจ้ง	ศึกษานิเทศก์ช�านาญการพิเศษพร้อมคณะ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560  

และได้เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ STEM ระดับปฐมวัย และการจัดส่ิงแวดล้อม 

ในห้องเรียนระดับปฐมวัย นวัตกรรมมอนเตสเซอรี่ จากนางปริญญา	 จันตรา	 ครูโรงเรียนบ้านอ่างทอง อ�าเภอทับสะแก  

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ 1 กันยายน 2560

จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน
	 กองการศึกษา	 เทศบาลต�าบลท่ายาง ได้จัดประชุมการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน เพื่อให้เด็กและเยาวชน 

ได้ร่วมกันท�ากิจกรรมตามบทบาทหน้าที่ที่ก�าหนดเป็นกิจกรรม ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้ความรู้  

ความสามารถ ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรม เป็นศูนย์กลางเรียนรู้ด้านวิชาการ การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษา 

กีฬา วัฒนธรรม ตลอดจนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยการประสานกลุ่ม/ชมรมเด็กและเยาวชนด�าเนิน 

กิจกรรมให้สอดคล้องกับการจัดประชุม/เวทีเสวนาเพื่อหาแนวทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนต่อหน่วยงานองค์กร 

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดท�าแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนต่อไป โดยได้คณะกรรมการบริหารงานทั้งหมด 21 คน ซึ่งได ้

รับคัดเลือกจากผู้เข้าร่วมการประชุมจากเด็กและเยาวชนท่ีอยู่ในเขตเทศบาลต�าบลท่ายาง เมื่อวันเสาร์ท่ี 26 สิงหาคม 

2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ส�านักงานเทศบาลต�าบลท่ายาง

	 นางนฤมล	 กิจพ่วงสุวรรณ	 นายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง พร้อมด้วย 

คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลติดตาม 

การด�าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค จากส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5  

จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเกษมสุทธาราม  

เพื่อให้ครูและผู้ดูแลเด็กได้มีการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นได ้

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

พัฒนำศักยภำพครูผู้ดูแลเด็ก
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ชุมชนต้นแบบคัดแยกขยะ

ก�าจัดวัชพืชและผักตบชวา
ล�าห้วยยาง

ติดตามประเมิน
โครงการจัดการน�้าเสียชุมชน

	 เทศบาลต�าบลท่ายางได้ลงพื้นที่ส�ารวจวัชพืชและผักตบชวาที่มีจ�านวนมากปกคลุมพื้นที่ 

บริเวณล�าห้วยยาง หมู่ 6 ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ซึ่งส่งผลให้การระบายน�้าไม่สะดวก เพื่อเป็น 

การแก้ปัญหาผักตบชวาตามนโยบายของรัฐบาล พร้อมกับเป็นการพัฒนาแหล่งน�้าเพื่อการเกษตร  

เทศบาลต�าบลท่ายางจึงได้เร่งด�าเนินการขุดลอกก�าจัดวัชพืชและผักตบชวา บริเวณล�าห้วยยาง โดยได้รับ 

ความอนุเคราะห์เรือก�าจัดวัชพืชและผักตบชวา จากกรมโยธาธิการและผังเมือง ท้ังนี้ทางเทศบาล 

ต�าบลท่ายางต้องขอขอบคณุ คณุมานะ	วฒันากร โยธาธิการและผงัเมืองจังหวดัเพชรบรุ ีท่ีได้ประสานงาน 

และด�าเนินการดังกล่าว

 เม่ือวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 นางนฤมล	 กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง  

พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน ร่วมต้อนรับคณะติดตามและประเมินโครงการจัดการน�้าเสีย 

ชุมชน จากส�านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ราชบุรี ลงพื้นที่ติดตามการด�าเนินงานการก่อสร้างระบบ 

รวบรวมและบ�าบัดน�้าเสียชุมชน ณ พ้ืนท่ีเส้นทางวางระบบบริเวณชุมชนบ้านท่าคอย ถนนริมคลอง

ชลประทานสาย 3 ชุมชนบ้านเขากระจิว และสถานที่ตั้งระบบรวบรวมและบ�าบัดน�้าเสียของเทศบาล  

ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดท�าเพื่อการแก้ไขปัญหาน�้าเสียชุมชนในระยะยาว และสร้างระบบสิ่งแวดล้อม 

รวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนต่อไปในอนาคต

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต�าบลท่ายาง ได้จัดการอบรมคณะกรรมการท�างาน 

การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นแบบ ในระดับชุมชน เม่ือวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 โดยมี 

ชุมชนหัวทุ่ง-ทุ่งพร้าวพัฒนา, ชุมชนบ้านท่าพุ่งพัฒนา, ชุมชนสาย 1, ชุมชนตะแบกทอง-สหกรณ์พัฒนา,  

ชุมชนบ้านเขากระจิว และหมู่บ้านม่ันคง เข้าร่วมการอบรมและร่วมกันท�า Workshop ในส่วนของ 

ชมุชนบ้านท่าพุ่งพัฒนา ประธานชุมชนบ้านท่าพุง่พฒันา นายมาโนชญ์	เอมด ีได้กล่าวว่า “ชมุชนของตนนัน้ 

เริ่มการจัดการคัดแยกขยะภายในชุมชน	 โดยมี	 นายพิพัฒน์	 พัดทอง	 รองประธานชุมชนร่วม 

ด�าเนินการช่วยกันในการคัดแยกขยะ	 จัดท�าทุกวันอาทิตย์	 หากน�้าหนักของขยะไม่ถึงที่ก�าหนดไว้ก็จะได้

รับไข่ไก่กลับไป	มากบ้างน้อยบ้างตามสัดส่วนในส่วนที่ถึงเกณฑ์ก็จะรับซื้อไว้	แล้วน�าไปขายที่ร้าน	จากนั้น 

ก็จะน�ารายได้มาบริหารจัดการในการจัดกิจกรรมต่าง	ๆ	ภายในชุมชนโดยชุมชนเอง”	ส�าหรับการบริหาร

จัดการขยะดังกล่าวนี้ มีชุมชนในเขตเทศบาลต�าบลท่ายางที่เริ่มด�าเนินการแล้ว คือ ชุมชนหัวทุ่ง-ทุ่งพร้าว  

และชมุชนบ้านท่าพุง่พฒันา ซึง่ทางเทศบาลฯ หวงัไว้เป็นอย่างยิง่ว่าจากโครงการดงักล่าวนีจ้ะช่วยในการลด 

ปริมาณขยะในชุมชน และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมหากทุกชุมชนร่วมแรงร่วมใจกันลงมือท�า ขอขอบคุณ 

ทุกชุมชนที่มีส่วนร่วมในการจัดการคัดแยกขยะ
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พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540

ประชาชนทุกคนมีสิทธิขอดู ตรวจดูส�าเนาข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานของรัฐหรือไม ่(ต่อจากฉบับที่แล้ว)

 กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการได้ให้สิทธิอย่างมากกับประชาชนในการขอข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานของรัฐ โดยก�าหนดให้ประชาชนผู้ใดก็ได้ไม่จ�าเป็นต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียสามารถใช้สิทธิขอดู  

ขอตรวจดูและขอส�าเนาข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานของรัฐได้ ยกเว้นข้อมูลข่าวสารบางประเภทที่กฎหมายก�าหนดให้หน่วยงานของรัฐอาจไม่เปิดเผยก็ได้

ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการได้อย่างไร
 กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการได้มีข้อก�าหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งต้องเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนได้ทราบ โดยวิธีการและรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้

 1. น�าข้อมูลข่าวสารตามที่กฎหมายก�าหนดลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เช่น ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงสร้างและการจัดองค์กร สรุปอ�านาจหน้าที่ที่ส�าคัญและวิธีการด�าเนินการ เป็นต้น

 2. น�าข้อมลูข่าวสารตามทีก่�าหนดมารวบรวมไว้ทีศ่นูย์ข้อมลูข่าวสาร เพือ่ให้ประชาชนเข้าตรวจดไูด้โดยสะดวก เช่น ข้อมลูข่าวสารเกีย่วกบันโยบายแผนงาน โครงการและงบประมาณของหน่วยงาน เป็นต้น

 3. ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ตามที่ประชาชนได้มีค�าขอ นอกจากเป็นข้อมูลข่าวสารที่เข้าข้อยกเว้นไม่ต้องเปิดเผย เช่น ข้อมูลข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  

  หรือความมั่นคงของประเทศในทางเศรษฐกิจหรือการคลัง เป็นต้น

ถ้าประชาชนไม่ขอข้อมูลข่าวสารและหน่วยงานของรัฐนิ่งเฉยหรือปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามที่ขอประชาชนมีสิทธิด�าเนินการอย่างไร
 ในกรณีที่ไปขอข้อมูลข่าวสารแล้วหน่วยงานของรัฐน่ิงเฉยหรือปฏิเสธไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามค�าขอ กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการได้ก�าหนดให้ประชาชนมีสิทธ ิ

ร้องเรียน หรืออุทธรณ์ไปยังคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้

ประชาชนจะสามารถร้องเรียนหรืออุทธรณ์การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการของหน่วยงานของรัฐได้อย่างไร
 ประชาชนสามารถส่งเร่ืองร้องเรียนหรืออุทธรณ์ไปยังคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการซึ่งสามารถด�าเนินการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือไปด้วยตนเองท่ีส�านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร 

ของราชการ

รอบรั้ว
ชุมชน

พัฒนาชุมชนให้สะอาด สวยงาม ชุมชนน่าอยู่ 
ปราศจากอบายมุข ยาเสพติด 
และสิ่งให้โทษต่างๆ

ปลูกดาวเรืองถวายพ่อหลวง

 ประชาชนในเขตเทศบาลต�าบลท่ายางทั้ง 37 ชุมชน ได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาท�าความสะอาด 

และร่วมกันปลูกต้นไม้ ให้เป็นชุมชนน่ามอง น่าอยู่ จนน�าไปสู่การผนึกก�าลังสร้างความสามัคคีให้เกิด 

ความรัก ความภูมิใจและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์

พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

	 เทศบาลต�าบลท่ายางขอขอบคุณชุมชนบ้านท่าคอย ชุมชนหน้าวัดท่าคอยพัฒนา ชุมชนบ้านท่าคอยเหนือ ชุมชนบ้าน 

ฝั่งคลอง ผู้ใหญ่ส�าราญ มีทรัพย์ ผู้ใหญ่สมโภชน์ พันธุ์หนู และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ได้ร่วมมือร่วมใจลงแรงปลูกดาวเรืองและต้นปอเทือง  

ทั้งสองฝั่งคลอง ริมคลองชลประทานสาย 3 เมื่อ 15 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา เพื่อให้ออกดอกบานสีเหลืองสะพรั่งทั่วทั้งแผ่นดิน  

ให้ทันในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 
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 ขยะบ้าน ต้องจัดการให้ถูกวิธี ต้องแยกก่อนทิ้งอย่าทิ้งรวมกันแยกทันทีที่มีขยะเกิดขึ้น 

แยกแล้วน�าไปใช้ประโยชน์มากที่สุด จะเหลือขยะที่ต้องน�าก�าจัดจริง ๆ นิดเดียว

 ขยะอินทรีย์ เช่น เศษอาหาร เศษพืชผัก-ผลไม้ กิ่งไม้ใบไม้ ดอกไม้ที่ไม่ใช้ประโยชน์แล้ว  

รวมถึงเศษเนื้อสัตว์ มูลสัตว์ ซากสัตว์ เป็นต้น แยกแล้วน�าไปท�าปุ๋ยหมัก หรือน�้าหมักจุลินทรีย์ใช้ใน 

ครัวเรือน บางชนิดสามารถท�าสบู่และน�้ายาล้างจานได้

 ขยะขายได้ หรือขยะรีไซเคิล เช่น แก้ว กระดาษ โลหะ พลาสติก อลูมิเนียม หนัง และ 

ยาง เป็นต้น แยกแล้วและน�าไปขายหรือบริจาคเพ่ือน�าไปใช้ผลิตเป็นวัสดุใหม่บางชนิดอาจน�า 

ไปใช้ประโยชน์ได้หลายครั้งหรืออาจน�าไปประดิษฐ์เป็นสิ่งของต่าง ๆ ได้

 ขยะทั่วไปที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้แล้ว เช่น ถุงพลาสติกที่สกปรก ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก  

ซองอาหารส�าเร็จรูป โฟมเปื้อนอาหาร ฟอยล์เปื้อนอาหาร เป็นต้น แยกแล้วรวบรวมส่งให้เทศบาล 

น�าไปก�าจัดอย่างถูกวิธี

 ขยะอันตราย เช่น ถ่านไฟฉายที่ใช้หมดแล้ว หลอดไฟฟ้า แบตเตอรี่ น�้ามัน สี ภาชนะบรรจุ 

ยาฆ่าแมลง หรือสารเคมี รวมทั้งขยะติดเชื้อจากสถานพยาบาล เป็นต้น แยกแล้วรวบรวมส่งให ้

เทศบาลน�าไปก�าจัดอย่างถูกวิธี

ฟื้นฟู
การดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver)

 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมกับเทศบาลต�าบลท่ายาง จัดโครงการ 

พัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐานส�าหรับผู้ด้อยโอกาสและพัฒนาศักยภาพ อสม.ในชุมชน ซึ่งได้แบ่งการอบรม

เป็น 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 วันที่ 22-23 สิงหาคม2560 และรุ่นที่ 2 วันที่ 29-30 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 

ชั้น 3 เทศบาลต�าบลท่ายาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม.เรื่องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 

ในชุมชน ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะพยาบาลศาสตร์ คือ นางลออ	

สิงหแพทย์สุขโชติ พยาบาลวิชาชีพช�านาญการพร้อมคณะ ในการอบรมครั้งนี้มีผู้ผ่านการอบรม จ�านวน  

160 คน และสามารถน�าไปประกอบอาชีพการดูแลผู้สูงอายุได้

ขยะ…วาไรตี้...
สารพันความรู้

ปัญหาที่ต้องการการแก้ ไข

ย่อยข่าว
 เทศบาล

p	3	สถาบันวิ่ง-ปั่นปันน�้าใจ	 นางนฤมล	 กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง  
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างในสังกัด ชมรมจักรยานท่ายาง เจ้าหน้าที่เทสโก้โลตัส ท่ายาง  
และประชาชนชาวท่ายาง ร่วมต้อนรับและมอบเงินบริจาคในโครงการแพทย์ 3 สถาบัน ว่ิง-ปั่น ปันน�้าใจ เมื่อ 
วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ณ เทสโก้โลตัส ท่ายาง เพื่อน�าเงินไปช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ยากไร้ในภูมิภาคต่อไป

p	ถวายดอกไม้จันทน์	 นางนฤมล	กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง พร้อมคณะ 
ผู้บริหารได้ถวายดอกไม้จันทน์จ�านวน 10,000 ดอก เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาท
สมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช แด่พระครูวชัรชลธรรม เจ้าคณะอ�าเภอท่ายาง เจ้าอาวาสวดัชลธราราม 
(ท่าซิก) เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560

p	Big Cleaning Day กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต�าบลท่ายาง จัดกิจกรรม 
ตามโครงการรวมพลังกวาดบ้าน กวาดเมือง เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข โดยมี นางนฤมล	กิจพ่วงสุวรรณ  
นายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและลูกจ้าง  
ผู้น�าชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณศาลเจ้าแม่ทับทิมท่ายาง

p	ชุมชนต้นแบบธนาคารขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต�าบลท่ายาง  
ได้จดัโครงการเสรมิสร้างความสามารถในการจดัการสิง่แวดล้อม โดยม ีนางนฤมล	กจิพ่วงสวุรรณ นายกเทศมนตรี
ต�าบลท่ายาง น�าคณะตัวแทนชุมชนบ้านเขากระจิว ชุมชนตะแบกทอง-สหกรณ์พัฒนา ชุมชนสาย 1 ชุมชน 
ท่าพุ่งพัฒนา ชุมชนศาลเจ้าท่ายาง ชุมชนบ้านบึงกระจับก้าวหน้า ชุมชนบ้านหนองแจง และหมู่บ้านมั่นคง  
เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ ชุมชนหัวทุ่ง-ทุ่งพร้าวพัฒนา ซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย  
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560




