
เทศบาลต�าบลท่ายางเมืองเกษตรพอเพียง เน้นพัฒนาการศึกษา คู่สังคมปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

สื่อสร้างสรรค์ เทศบาลต�าบลท่ายาง
ท่ายางนิวส์

หนังสือพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์

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

(อ่านข่าวต่อหน้า 7)

ชาวอ�าเภอท่ายางเทิดไท้องค์ราชนัย์
จัดกิจกรรมเน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
	 เทศบาลต�าบลท่ายางร่วมกับอ�าเภอท่ายาง	 จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯ	ทรงมพีระชนมพรรษาครบ	66	พรรษา	

(อ่านต่อหน้า 2)

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 24 ประจ�าเดือน กรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. 2561

 อ่านเนื้อหาเทศบาลต�าบลท่ายาง  อ่านกิจกรรมหลากหลายของเทศบาลต�าบลท่ายางในเล ่ม 

เทศบาลต�าบลท่ายางชุมชนปลอดขยะ
รบัรางวลั Zero Waste ระดับภาค

เทศบาลต�าบลท่ายาง
สืบสานงานอนุรักษ์
ด�าเนินโครงการอนุรกัษ์
แม่น�า้เพชรบรุต่ีอเน่ือง

	 นางนฤมล	 กิจพ่วงสุวรรณ	 นายกเทศมนตรีต�าบลท่ายางและนายบรรจบ	 ศรีสวัสดิ์	 ผู้ใหญ่
บ้านหมู่	8	ต�าบลท่ายาง	เข้ารับรางวัลชุมชนปลอดขยะ	(Zero	Waste)	ระดับภาค	ปี	2561	และ
เทศบาลต�าบลท่ายางได้รบัโล่เกยีรตคิณุในฐานะองค์กรทีส่่งเสรมิสนบัสนนุโครงการชมุชนปลอดขยะ	
จากอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม		นายรัชฎา	สุริยกุล	ณ	อยุธยา	ณ	โรงแรมทีเคพาเลซ	
กรุงเทพฯ		เมื่อวันที่	13	กรกฎาคม	2561 (อ่านต่อหน้า 8)

(อ่านต่อหน้า 6)

	 นายสรุชยั	จตัตพุรพงษ์	รองนายกเทศมนตรี
ต�าบลท่ายาง	 เป็นประธานเปิดโครงการสืบสาน
อนุรักษ์แม่น�้าเพชรบุรี	ประจ�าปี	2561	พร้อมด้วย 
คณะผู้บริหาร	 สมาชิกสภาเทศบาล	 พนักงาน	 
ลูกจ้างในสังกัดและหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	 
เข้าร่วมโครงการดงักล่าว	เมือ่วนัที	่7	สงิหาคม	2561	 
ณ	ตลาดท่าย์น�้าข้ามภพ

p ท�าบุญตักบาตร นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง ร่วมท�าบุญตักบาตร เพื่อถวาย
พระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 66 พรรษา



สื่อสร้างสรรค์ เทศบาลต�าบลท่ายาง
ท่ายางนิวส์

หนังสือพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์

www.thayang.org facebook/pr thayang@yahoo.th2 ปีที่ 7 ฉบับที่ 24 พุทธศักราช 2561

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 : petchpoom2561@gmail.com, 

Website : www.petchpoom.com

วนัเฉลมิพระชนมพรรษา 66 พรรษา

อัยการส่งเสริมชุมชน ต่อต้านและ 
ขจัดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี  

ร่วมสร้างสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง

ประชุม
สภาเทศบาลต�าบลท่ายาง

 เทศบาลต�าบลท่ายางร่วมกับอ�าเภอท่ายาง จัดกิจกรรมเน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระชนมพรรษา 

ครบ 66 พรรษา โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน เข้าร่วมในพิธี ณ ส�านักงานเทศบาลต�าบลท่ายาง เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 

	 พิธีในช่วงเช้า ท�าบุญตักบาตรเพื่อถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ 

ถวายพระพรชยัมงคลสมเดจ็พระนางเจ้าสิรกิติิ ์พระบรมราชนีินาถ ในรชักาลที ่9 และสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯ เนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา  

66 พรรษา พิธถีวายสตัย์ปฏญิาณการเป็นข้าราชการทีด่ ีร่วมร้องเพลงสรรเสรญิพระบารมแีละลงนามถวายพระพรชยัมงคลสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯ

	 พิธีในช่วงค�่า พิธีถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มทอง-พุ่มเงินและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

 ส�านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ

เทศบาลต�าบลท่ายาง จัดอบรมตามโครงการ “อัยการส่งเสริมชุมชน ต่อต้านและขจัดความรุนแรง 

ต่อเด็กและสตรี ร่วมสร้างสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง” โดยมีนางสาวนิภาพร	 รุจนรงค์	 รองอัยการ 

สูงสุด เป็นประธานเปิด มีนายสุรศักด์ิ	 งามขจรกุลกิจ อัยการจังหวัด ส�านักงานอัยการสูงสุด  

จงัหวดัตราด รกัษาการอยัการจังหวัดคุม้ครองสทิธิ และช่วยเหลือทางกฎหมายและบงัคับคดจีงัหวดัเพชรบรุี 

กล่าวรายงาน ทั้งนี้มีนางนฤมล	กิจพ่วงสุวรรณ	นายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย

คณะผูบ้รหิาร หวัหน้าสว่นราชการที่เกี่ยวขอ้ง พนักงานลูกจ้าง และตวัแทนชมุชนทั้ง 37 ชุมชน จ�านวน 

200 คน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมเทศบาลต�าบลท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561

 สภาเทศบาลต�าบลท่ายาง ได้จัดประชุมสภาเทศบาล โดยมีนายบัญชา	วิจิตรปัญญารักษ์ ประธาน

สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม สภาเทศบาล

สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจ�าปี 2561 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 โดยอนุมัติญัตติที่ส�าคัญ อาทิ  

การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน ได้แก่ โครงการ 

ก่อสร้างถนน โครงการขยายเขตจ�าหน่ายน�้าประปา รวมทั้งญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในปีงบประมาณ 2561 ได้แก่ โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการ 

ปรับปรุงระบบเสียงตามสายชุมชน เป็นต้น ซึ่งขณะนี้โครงการดังกล่าวก�าลังอยู่ระหว่างด�าเนินการ  

นอกจากนี้ยังได้มีการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจ�าปี 2561 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 

2561 และคร้ังที่ 2 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 โดยสภาเทศบาลมีมติอนุมัติร่างเทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีงบประมาณรายจ่ายรวมท้ังสิ้น  

241,537,710 บาท



สื่อสร้างสรรค์ เทศบาลต�าบลท่ายาง
ท่ายางนิวส์
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กสิพล	ศิริลาภ	:	ภาพ/เรียบเรียงข้อมูล

 จากสถานการณ์เกิดสภาวะฝนตกหนักต่อเน่ืองบริเวณ 

เทือกเขาตะนาวศรี (เหนือเขื่อนเเก่งกระจาน) เมื่อช่วงกลางเดือน

กรกฎาคม-สิงหาคม ส่งผลให้มวลน�้าไหลลงสู่เขื่อนแก่งกระจาน 

อย่างต่อเนื่อง ท�าให้ปริมาณน�้าในเขื่อน

แก่งกระจานมีความจุเต็มที่ เจ้าหน้าท่ี

ชลประทานได้ด�าเนินการติดต้ังกาลักน�้า 

พร่องน�้าลงมาอย่างต่อเนื่ิอง นอกจากนั้น 

มวลน�้าบางส่วนไหลล้นข้ามสปิลเวย ์ 

ลงมาใต้เขื่อน ส่งผลให้มีน�้าเอ่อล้นตลิ่ง 

เข้าท่วมรีสอร์ทและพื้นที่การเกษตรของ

ประชาชนในพืน้ทีอ่�าเภอแก่งกระจานบางส่วน  

นอกจากนั้นทางชลประทานยังประกาศ

เตือนให้ผู ้ที่อาศัยอยู่บริเวณเหนือและ 

ใต้เขื่อนเพชรระมัดระวังปริมาณน�้า 

เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือน เนื่องจาก 

มีการปล่อยระดับน�้าลงมาเพื่อรองรับ 

น�า้ใหม่จากเหนอืเข่ือนแก่งกระจาน กระทัง่

สื่อมวลชนทุกส�านักเดินทางมารายงาน

ข่าวสถานการณ์น�้าเพชรบุรีอย่างต่อเนื่อง  

ต่อมาเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561  

พล.อ.	ประยทุธ์	จันทร์โอชา	นายกรฐัมนตรี 

พร้อมคณะลงพืน้ที ่จ.เพชรบรุ ีตรวจเยีย่ม 

การบริหารจัดการน�้าล้นสปิลเวย์มาจาก

เขื่อนแก่งกระจาน ณ โครงการส่งน�้า 

และบ�ารุงรักษาเพชรบุรี (เขื่อนเพชร)  

อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี โดยนายกรัฐมนตรี 

ได้พูดคุยทักทายชาวบ้านอย่างเป็นกันเอง 

พร้อมให้ก�าลังใจว่า ปีนี้ชาวเพชรบุรี  

ต้องประสบภยัน�า้ท่วมอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้ 

แต่ก็ยังถือว่าไม่ถึงกับวิกฤติตามที่บางส่ือ

รายงานจนประชาชนต่ืนตระหนกและสร้าง

ผลกระทบด้านการท่องเทีย่วและเศรษฐกิจ 

แต่รัฐบาลมั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ชลประทาน 

จังหวัดเพชรบุรีสามารถบริหารจัดการ 

ได้อย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา 

ทางรัฐบาลได้ส่ังให้ทุกหน่วยงานระดม

ก�าลงัเจ้าหน้าที ่และหาหนทางเพือ่บรรเทา 

ความเดอืดร้อนของประชาชนอย่างดทีีส่ดุ 

พร้อมท�าความเข้าใจที่ต้องขุดคลอง D9

 ส�าหรับการติดตามสถานการณ ์

น�้าและฟังการบรรยายสรุป รวมถึงแผนการช่วยเหลือบรรเทา 

ความเดือดร้อนต่อผู้ประสบภัย ร่วมกับนางฉัตรพร	 ราษฎร์ดุษดี	 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี, ดร.ทองเปลว	 กองจันทร์	 อธิบดี

กรมชลประทาน	นายสมเกียรติ	ประจักษ์วงษ์	เลขาธิการส�านักงาน 

ทรัพยากรน�้าแห่งชาติ พร้อมเจ้าหน้าที่โครงการส่งน�้าและบ�ารุง 

รักษาเพชรบุรี (เขื่อนเพชร) ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี  

พล.อ.	ประยุทธ์	จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรี ได้ก�าชับให้ส่วนราชการ 

และเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น ท�าความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่เสี่ยง  

พร้อมเตรียมมาตรการให้พร้อม อาทิ แผนอพยพ นอกจากนี้ยังได ้

ให้ก�าลังใจต่อทีมการบริหารจัดการน�้าจังหวัดเพชรบุรีว่า สามารถ 

แก้ไขสถานการณ์จนประชาชนได้รับผลกระทบกับสภาวะในครั้งนี้

ไม่มากนัก

 ต่อมานายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาที่ประตูชะลอน�้า 

บ้านระหารบอน ซึง่ตัง้อยูห่มูท่ี ่1 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง โดยมีนายอานนท์	

พร้อมเพรียง	นายอ�าเภอท่ายาง นางนฤมล	กิจพ่วงสุวรรณ นายก

เทศมนตรีต�าบลท่ายาง พร้อมด้วย ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง ก�านัน

“บิ๊กตู่” นายกรัฐมนตรี !! 
ติดตามสถานการณ์น�้าเพชรบุรี

ก�าชับ จนท.ท�าความเข้าใจประชาชนอาศัยอยู่ ในพื้นที่เสี่ยง 
ยืนยันช่วยเต็มที่ 

ย�้าชัด ! คลอง D9 ช่วยน�้าท่วมเมืองเพชร

และผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงพี่น้องประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ ส�าหรับ 

ประตูแห่งนี้เป็นประตูชะลอน�้าจากปริมาณน�้าคลองชลประทาน 

สาย 3 ซึ่งปัจจุบันมีการขุดคลองแยกจากบ้านวังขุนด่าน-บ้านกระจับ 

ซ่ึงหากมีปริมาณน�้ามาก ล�าคลองสายน้ีจะเป็นเส้นทางผันน�้าเข้าสู่

คลอง D9 เพื่อระบายผ่านหมู่บ้านกระจิว ออกไปทางบ้านบางกุฬา 

และจะไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทยที่บ้านโตนดน้อย ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง  

จ.เพชรบุรี ซึ่งสาเหตุที่มีการสร้างคลองระบายน�้าแห่งน้ี เพื่อเป็น 

การแก้ไขปัญหาน�้าท่วมจังหวัดเพชรบุรี ดังนั้นกรมชลประทานจึงได้ 

ด�าเนนิการสนองพระราชด�าริ พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิล 

อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาอุทกภัยและ 

ความเดอืดร้อนของราษฎร โดยมีพระราชด�าร ิกบันายชลติ	ด�ารงศักดิ ์

วศิวกรใหญ่ท่ีปรกึษาวชิาชีพเฉพาะด้านวศิวกรรมโยธา กรมชลประทาน 

เมื่อวันท่ี 4 พ.ย. 2546 ให้กรมชลประทานพิจารณาปรับปรุง 

คลองชลประทานในเขตโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาเพชรบุรี  

ซึ่งท�าหน้าที่เป็นคลองส่งน�้าให้เป็นคลองระบายน�้าได้เมื่อเกิด 

อุทกภัย

 “เรื่องวิธีปราบน�้าท่วมหรือน�้าแล้ง...ที่เขื่อนเพชร เขื่อนเพชร

นั้นรับน�้าจากแม่น�้าเพชรบุรี แล้วก็ยกระดับน�้าขึ้น นี้เป็นวิชาการ 

ชลประทาน ยกระดับน�้าขึ้นส�าหรับดันให้เข้าไปในคลองส่งน�้า... 

ในคลองซึ่งส่งไปที่ที่ท�าการเพาะปลูก แต่ตอนนี้น�้ามันมาก  

ไอ้คลองนั้นจะต้องเป็นคลองระบายน�้า...ที่เพชรบุรีไม่มีคลอง 

ระบายน�้าและก็ไม่มีประตูควบคุมน�้า ประตูกั้นน�้าทั้งนั้นก็เลยท�าให้

วุ่นวาย...”

 (พระราชด�ารัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

5 ธ.ค. 2546)

 ดังนั้นเพื่อเป็นการสานต่อพระราชด�าริ ความหวังการบริหาร

จัดการน�้าด้วยคลอง D9 ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

อุทกภัยจังหวัดเพชรบุรี ปี 2547 และเพิ่มศักยภาพการระบายน�้า 

ให้สามารถไหลลงทะเลได้รวดเรว็ และสามารถช่วยเพิม่ประสทิธภิาพ

การระบายน�้าให้มีมากข้ึน ถือเป็นการป้องกันอุทกภัยในเขตจังหวัด

เพชรบุรี ในพื้นที่ 78,747 ไร่ ได้ในระยะยาว
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เทศบาลต�าบลท่ายาง ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
 12 สิงหาคม 2561 นางนฤมล	 กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง  

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิม

พระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สงิหาคม 2561 เพือ่แสดงความจงรักภักดทีีม่ต่ีอพระองค์ท่าน  

โดยในภาคเช้าเข้าร่วมพิธีท�าบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ลงนามถวายพระพรชัยมงคล  

และในภาคค�่าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มเงิน-พุ่มทอง) และพิธีจุดเทียนชัย

ถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอ�าเภอท่ายาง

ท�าความดี ด้วยหัวใจ
 อ�าเภอท่ายาง ร่วมกับเทศบาลต�าบลท่ายาง จัดโครงการจิตอาสา	 “เราท�าความดี	 ด้วยหัวใจ”	 

เนือ่งในวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู 66 พรรษา 

28 กรกฎาคม 2561 และสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

บรมนาถบพิตร ที่ทรงห่วงใยปัญหาของประชาชนด้านสิ่งแวดล้อม โดยด�าเนินการปลูกต้นรวงผ้ึง 

จ�านวน 66 ต้น และต้นยางนา พร้อมทั้งพัฒนาและท�าความสะอาดตามสถานที่ต่าง ๆ ในเขตเทศบาล 

ต�าบลท่ายาง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชนจิตอาสา

ลอกท่อระบายน�้าข้างวัดท่ากระเทียม (ชุมชนบ้านท่ากระเทียมพัฒนา)

เก็บขยะบริเวณเขื่อนเพชร

พัฒนาตัดต้นไม้บริเวณริมคลองชลประทาน หลังโลตัสชุมชนบ้านหนองแฟบพัฒนา

ลอกท่อระบายน�้าซอย 11 (ออมสิน)

ภาพกิจกรรมปลูกต้นไม้และท�าความสะอาดบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
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อาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
 ส�านักปลัด เทศบาลต�าบลท่ายาง จัดโครงการ	 “อบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม	 จริยธรรม	 

ส�าหรับคณะผู้บริหาร	 สมาชิกสภาเทศบาล	 พนักงานและลูกจ้าง”	 โดยมีนางนฤมล	 กิจพ่วงสุวรรณ	 

นายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง เป็นประธานเปิด มี พล.ร.ต.หญิง	 นวลรักษา	 โพธ์ิศรี	 นายกพุทธสมาคม 

แห่งประเทศไทยอ�าเภอสัตหีบ และนาวาเอก	 กฤษณ์	 บุญเอี่ยม อุปนายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย  

อ�าเภอสัตหีบ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในภาคเช้าบรรยายเรื่องชีวิตเบิกบาน การงานเป็นสุข คุณธรรม 

จริยธรรมสู่การเป็นข้าราชการที่ดี แบ่งกลุ่มท�ากิจกรรมและการสร้างทีมงานสัมพันธ์ ส่วนในภาคบ่าย  

ท่านพระครวูาทวีรรฒัน์	(กล้า	วรีรตโน)	รองเจ้าคณะอ�าเภอเมอืงเพชรบรุ ีผูช่้วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตวุรวิหาร 

บรรยายในหัวข้อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมส�าหรับผู้ปฏิบัติงาน ข้าราชการยุคใหม่ใส่ใจจริยธรรมและ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและองค์กรด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และนางนฤมล	 กิจพ่วงสุวรรณ	 

นายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง ได้มอบประกาศเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจการท�าความดี ใน

โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมกับนายรณชัย	 แซ่เหลี่ยม พนักงานจ้างกองสาธารณสุข 

และสิ่งแวดล้อม เทศบาลต�าบลท่ายาง เนื่องจากเก็บกระเป๋าสตางค์ได้พร้อมน�าส่งสถานีต�ารวจภูธรท่ายาง 

และมอบคืนเจ้าของ ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลต�าบลท่ายาง เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561

 เทศบาลต�าบลท่ายาง โดยกองสวัสดิการ

สังคม จัดโครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชน 

ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ�านวน  

5 อาชีพ ประกอบด้วย อบรมการท�าสบู่มะนาว 

สบู่สมุนไพร การท�าเครื่องดื่มน�้าสมุนไพร การท�า

แชมพูสมุนไพร การท�าน�้ามันนวดสมุนไพรและ 

การท�าสร้อยคอ สร้อยข้อมอื เพือ่เป็นการส่งเสรมิ

ให้เกิดการสร้างรายได้และทุนหมุนเวียนภายใน

ชุมชน ซึ่งได้รับเกียรติจากนางศศิวรรณ	 เชื้ออิบ	 

ผูช่้วยหวัหน้างานศนูย์บ่มเพาะ วทิยาลยัการอาชพี

บ้านลาดเป็นวทิยากร ระหว่างวนัที ่6-10 สงิหาคม 

2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลต�าบลท่ายาง
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 เทศบาลต�าบลท่ายาง ร่วมกับพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี องค์การ

บริหารส่วนต�าบลยางหย่อง และคณะกรรมการตลาดท่าย์น�้าข้ามภพ จัดงาน	“ร�าลึกคุณแม่น�้าเพชรบุรี	

คร้ังที่	 7” ณ ตลาดท่าย์น�้าข้ามภพ ซึ่งมีพิธีเปิดงานเม่ือวันที่ 4 สิงหาคม 2561 โดยมีนายสมชาย	 

บ�ารุงทรัพย์	รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งนายอานนท์	พร้อมเพรียง	

นายอ�าเภอท่ายาง นางนฤมล	 กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง คณะผู้บริหาร สมาชิก 

สภาเทศบาล นายธีรวุฒิ	คล้ายเคลื่อน พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี นายปรีชา	ผ่องใส ก�านันต�าบลท่ายาง 

คณะกรรมการท่าย์น�้าข้ามภพ แขกผู้มีเกียรติ ประชาชนและนักท่องเท่ียว เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งได้ม ี

การก�าหนดจดักิจกรรมขึน้ ระหว่างวนัที ่4-5 สิงหาคม 2561 โดยกจิกรรมภายในงาน จดัให้มีการจ�าหน่าย

สินค้าและอาหารพื้นเมือง การจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับวิถีชีวิตและแม่น�้าเพชรบุรี การแสดงดนตรี

ลูกทุ่งจากโรงเรียนท่ายางวิทยา การแสดงชุดร�าลึกคุณแม่น�้าเพชรบุรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

การประกวดวาดภาพและกิจกรรมอื่น ๆ

  เทศบาลต�าบลท่ายาง จัดโครงการสืบสานและอนุรักษ์แม่น�้าเพชรบุรี ประจ�าปี 2561 เมื่อวันที่ 7 

สงิหาคม 2561 ณ ท่าย์น�า้ข้ามภพ อ.ท่ายาง จ.เพชรบรุ ีเพือ่สบืทอดเจตนารมณ์ของสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา  

สยามบรมราชกุมารีฯ เมื่อครั้งเสด็จทรงประกอบพิธีหลั่งน�้าคืนชีวิตให้กับแม่น�้าเพชรบุรี เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 

2541 ทั้งยังเป็นการปลูกจิตส�านึกและสร้างความตระหนักให้กับประชาชนและเยาวชนได้เห็นความส�าคัญ 

ของแม่น�้าเพชรบุรี ช่วยกันอนุรักษ์และรักษาสภาพแวดล้อมให้มีความสวยงามและย่ังยืน โดยมีนายสุรชัย	 

จัตตุพรพงษ์	รองนายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 

ผู้น�าชุมชน คณะครู นักเรียนและประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมภายในงาน มีการจัดขบวนแห่

รณรงค์วันอนุรักษ์แม่น�้าเพชร การแสดงชุดสืบสานส่งเสริมการอนุรักษ์แม่น�้าเพชร กิจกรรมท�าความสะอาด

และก�าจัดวัชพืชในแม่น�้า การปล่อยพันธุ์ปลา และการเล่นเกมทายปัญหาเกี่ยวกับแม่น�้าเพชรบุรี

โครงการ

สืบสานและอนุรักษ์ แม่น�้าเพชรบุรี
ประจ�าปี 2561

 เทศบาลต�าบลท่ายาง โดยสภาเด็กและเยาวชน จัดกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม 

และประเพณี เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมการแสดง โดยมีนางนฤมล	 กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง  

เป็นประธานเปิดงาน เมือ่วนัที ่4 สงิหาคม 2561 ณ บรเิวณตลาดท่าย์น�า้ข้ามภพ พร้อมทัง้คณะผูบ้รหิาร 

สมาชิกสภาเทศบาล ส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง แขกผู้มีเกียรติ, กลุ่มสภาวัฒนธรรม เข้าร่วมกิจกรรม  

โดยมีกิจกรรมสาธิตการท�าพวงมงคล พวงมโหตร พวงมาลัยหอม การพับดอกกุหลาบจากใบเตย  

การท�าขนมหวานพื้นบ้านต่าง ๆ การแสดงของนักเรียนโรงเรียนบ้านท่ายางฯ และโรงเรียนวัดท่าคอย

อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม
และประเพณขีองสภาเด็กและเยาวชน

โครงการส่งเสริม

แม่น�้าเพชรบุรี
ร�าลึกคุณงาน

ครั้งที่ 7
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พัฒนาศักยภาพ ด้านสาธารณสุข

เฝ้าระวังความปลอดภัย
ทางอาหาร

 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลต�าบลท่ายาง จัดโครงการอบรมหมอหมู่บ้าน 

ในพระราชประสงค์แก่ชุมชนทั้ง 37 ชุมชน โดยแบ่งเป็น 3 รุ่น รุ่นละ 1 วัน โดยได้รับการสนับสนุน

วิทยากรจากส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอท่ายาง โรงพยาบาลท่ายางและโรงพยาบาลส่งเสริม 

สุขภาพชุมชนวังไคร้ ให้ความรู้แก่ประชาชนในด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น การป้องกันโรคติดต่อ 

ด้านสุขภาพที่จ�าเป็นแก่ครัวเรือนสามารถช่วยเหลือตนเองและคนในชุมชนได้ ทั้งนี้โครงการดังกล่าว

มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพเชิงรุกแก่คนในชุมชนได้อย่างถูกวิธี ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลต�าบลท่ายาง 

เมื่อวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2561

อบรมหมอหมู่บ้าน
ในพระราชประสงค์

 เทศบาลต�าบลท่ายางร่วมกับหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยทางอาหารจากส�านักงาน 

สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่เก็บตัวอย่าง เช่น น�้าแช่กุ้ง หมึก ผักดอง ถั่วงอก หมู เนื้อ ผัก ผลไม้ 

และน�้ามันทอดซ�้า ฯลฯ เพื่อตรวจหาสารฟอร์มาลีน ยาฆ่าแมลง บอแรกซ์ ซาบูทามอล กรดซาลิซิลิก  

และโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์ เป็นต้น พื้นที่ในตลาดสดเทศบาลต�าบลท่ายาง จ�านวน 133 ตัวอย่าง และ 

ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส สาขาท่ายาง จ�านวน 37 ตัวอย่าง รวมทั้ง 2 แห่ง จ�านวน 170 ตัวอย่าง  

เมื่อวันท่ี 12 มิถุนายน 2561 และผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างที่ผ่านมาตรฐาน จ�านวน 165 ตัวอย่าง

และตัวอย่างที่ไม่ผ่านมาตรฐาน จ�านวน 5 ตัวอย่าง ในส่วนที่ไม่ผ่านมาตรฐาน ทางกองสาธารณสุข 

และสิ่งแวดล้อมจะติดตามประเมินผลต่อไป

 นางนฤมล	 กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภา 

เทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ�านวน 7 ศูนย์ เข้าร่วมอบรมโครงการผู้ประกอบการ 

ร้านค้าอาหารและแผงลอยในเขตเทศบาลต�าบลท่ายาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการ 

ร้านจ�าหน่ายอาหารและผู้บริโภคอาหารในเขตเทศบาลท่ายาง มีความรู้ และความเข้าใจ ในการจ�าหน่าย

อาหารที่ได้มาตรฐานตามสุขาภิบาลอาหารก�าหนด ซึ่งได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากศูนย์อนามัยที่ 5  

จังหวัดราชบุรี ได้แก่ นายวีระศักดิ์	 โรจนาศรีรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการ บรรยายในหัวข้อ  

หลักการและมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารส�าหรับผู้ประกอบการแผงลอยจ�าหน่ายอาหาร และนายกานต์	

เจิมพวงผล	นติิกร บรรยายในหวัข้อ กฎหมายและระเบยีบท่ีเก่ียวข้องกบัมาตรฐานสขุาภบิาลอาหาร/สุขวทิยา

ส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลต�าบลท่ายาง เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561

 นายสุรชัย	 จัตตุพรพงษ์ รองนายกเทศมนตรีต�าบลท่ายางพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากส�านักงาน 

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมจงัหวดัเพชรบรุแีละเจ้าหน้าทีจ่ากกองสาธารณสขุและสิง่แวดล้อม 

เทศบาลต�าบลท่ายาง อาสาสมัคร พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านจังหวัดเพชรบุรี 

(ทสม.) ชมุชนหวัทุง่-ทุ่งพร้าวพัฒนา ได้ด�าเนนิโครงการท�าความดด้ีวยหวัใจ ลดรบั ลดให้ ลดใช้ถงุพลาสตกิ 

และโฟมภายใต้โครงการ ท�าความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม โดยการเดินรณรงค์สร้างความรู้  

ความเข้าใจ ในการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกและโฟม ณ ตลาดสดเทศบาลต�าบลท่ายาง เม่ือ 

วันที่ 21 กรกฎาคม 2561

รณรงค์ลดการใช้ถงุพลาสติกและโฟม
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ฝึกความพร้อม
ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น  
 ส�านักปลัด เทศบาลต�าบลท่ายาง ได้จัดโครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับ 

อคัคีภยัเบือ้งต้น ประจ�าปี 2561 โดยมนีางนฤมล	กจิพ่วงสวุรรณ	นายกเทศมนตรตี�าบล

ท่ายางเป็นประธานเปิดโครงการ โดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน

การงาน พนกังานลกูจ้างในสังกัด อาสาสมคัรป้องกันฝ่ายพลเรือนและประชาชนทัว่ไป

ร่วมกจิกรรม เพือ่ให้ผูเ้ข้าร่วมอบรมมีความรูใ้นการกูช้พีและระงบัเหตเุบือ้งต้น เมือ่ต้อง

เผชิญเหตุในภาวะฉกุเฉนิในหน่วยงานหรือชมุชนของตนเองได้อย่างถกูต้องและปลอดภยั 

เป็นการลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินพร้อมทั้งฝึกภาคปฏิบัติ โดยวิทยากรจาก

โรงพยาบาลท่ายางและเจ้าหน้าทีง่านป้องกนับรรเทาสาธารณภยัจากเทศบาลเมอืงชะอ�า 

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561

เตรียมพร้อมป้องกันน�้าท่วม
 ในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ในเขตจังหวัดเพชรบุรีได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักในพ้ืนที่ ท�าให้มีปริมาณน�้าฝน 

ที่สะสมเพ่ิมมากข้ึน ประกอบกับการระบายน�้าจากเขื่อนแก่งกระจานลงสู่เขื่อนเพชร เทศบาลต�าบลท่ายาง โดยนางนฤมล	 

กิจพ่วงสุวรรณ	นายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง ได้ด�าเนินการให้เจ้าหน้าที่เทศบาลต�าบลท่ายางเร่งน�ากระสอบทรายไปเรียงไว้ 

ท�าคันกั้นน�้า ตลอดจนก�าจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน�้า เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันน�้าท่วมตามจุดต่าง ๆ ในพ้ืนที่ และ 

หลังจากที่ชลประทานด�าเนินการผันน�้าเข้าคลอง D9 เพื่อป้องกันไม่ให้ปริมาณน�้าไหลเข้าสู่อ�าเภอเมืองเพชร ส่งผลให้น�้าหนุน

เอ่อล้นตลิ่ง มีพื้นที่การเกษตรบางส่วนได้รับความเสียหาย ทั้งนี้ส�าหรับเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากผลกระทบดังกล่าว 

สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือโดยพื้นที่เกษตรที่ได้รับความเสียหายจากน�้าท่วม ต้องขึ้นทะเบียนกับเกษตรอ�าเภอท่ายาง  

จึงจะได้รบัการช่วยเหลือ กรณนีาข้าว ต้องหว่านหรือด�า (ปลกู) ไม่น้อยกว่า 15 วนั เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของกระทรวงเกษตรฯ 

	 ขั้นตอนการแจ้งขอความช่วยเหลือพื้นที่เกษตรที่ได้รับความเสียหายจากน�้าท่วม 

 1. แจ้งประธานชุมชน ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน 

 2. ถ่ายรูปพื้นที่ที่เสียหาย มีเจ้าของ ประธานชุมชนหรือก�านันหรือผู้ใหญ่บ้านหรือผู้แทนเกษตรประจ�าต�าบล 

 3. ติดต่อเกษตรอ�าเภอท่ายาง 

 4. น�าหลักฐานยื่นที่ชั้น 1 ส�านักงานเทศบาลต�าบลท่ายาง ห้องส�านักปลัดฯ งานป้องกันฯ 

	 เตรียมเอกสารดังนี้ คือ 1. ทะเบียนเกษตรกร 2. ภาพถ่าย 3. เอกสารสิทธิ์ที่ดิน 4. ส�าเนาทะเบียนบ้าน 5. ส�าเนา 

บัตรประชาชน

มอบของช่วยเหลือผู้ประสบภัยชุมชนเขื่อนเพชร

 จากผลการด�าเนินกิจกรรมของชุมชนหัวทุ่ง-ทุ่งพร้าวพัฒนา หมู่ที่ 8 ต�าบลท่ายาง ที่ได้เข้าร่วมโครงการ 

ประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ประจ�าปี 2561 ด้วยความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องประชาชน ท�าให้ชุมชน 

ได้ผ่านการคัดเลือกและได้รับรางวัลชุมชนปลอดขยะ ระดับภาค ประจ�าปี 2561 และเทศบาลต�าบลท่ายาง 

ได้รบัโล่เกยีรตคิณุในฐานะองค์กรทีส่นบัสนนุการขบัเคลือ่นโครงการชมุชนปลอดขยะจากกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมนั้น ต่อมาเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการประเมินจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมชุมชนตามโครงการชุมชนปลอดขยะ พร้อมทั้งร่วมกันหารือเพื่อสนับสนุนให้มีการจัดการ และ

คัดแยกขยะมูลฝอย และน�าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ได้ใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลต�าบลท่ายาง และยังได้ลงพื้นที่ 

ตรวจเย่ียมชุมชนหัวทุ่ง-ทุ่งพร้าว ชุมชนต้นแบบในการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อประเมินผลการด�าเนินงานชุมชน 

ปลอดขยะ (Zero waste) ระดับประเทศ ซึ่งมีชุมชนเข้าร่วมประกวดจ�านวน 15 แห่งจากทั่วประเทศ

 ส�าหรับชุมชนหัวทุ่ง-ทุ่งพร้าว หมู่ที่ 8 ต�าบลท่ายาง นับเป็นชุมชนต้นแบบที่มีผลการด�าเนินงานในเชิงประจักษ์ 

ด้วยการริเริ่มของชุมชนและร่วมมือ ร่วมใจในการหาทางลดขยะ และจัดการขยะในชุมชนเอง อาทิ การจัดให้ม ี

ธนาคารขยะ การท�าถังขยะคัดแยกขยะ การน�าวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์สิ่งของเพื่อใช้ประโยชน์เป็นการชะลออาย ุ

ของขยะ การมีร้านค้าปิ่นโตลดการใช้ถุงพลาสติก การท�าปุ๋ยหมัก เป็นต้น เนื่องด้วยชุมชนห่วงใยและเล็งเห็น 

ความส�าคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม ความเข้มแข็งของชุมชนแห่งนี้ท�าให้เป็นที่ชื่นชมถึงความสามัคคีและร่วมแรง

ร่วมใจกนัในชมุชนและมคีณะศกึษาดงูานเรือ่งขยะแวะเวยีนมาขอศกึษาดงูานอยูเ่สมอ เทศบาลต�าบลท่ายางพร้อมทีจ่ะ 

สนับสนุนชุมชนหัวทุ่ง-ทุ่งพร้าวและชุมชนอื่น ๆ ขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการจัดการขยะ โดยติดต่อประสานงานได้ท่ี 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต�าบลท่ายาง เบอร์โทรศัพท์ 032-463000 ต่อ 141

รับรางวัล (Zero Waste)
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ถวายเทียนพรรษาและท�าบุญตักบาตร

รวมกลุ่มแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สายใยรักครอบครัวอบอุ่น

 เทศบาลต�าบลท่ายาง จัดกิจกรรมแห่เทียน 

และถวายเทยีนพรรษาเนือ่งในเทศกาลวนัเข้าพรรษา 

เพือ่เป็นการสบืสานและรกัษาไว้ซึง่ประเพณอีนัดงีาม 

ของพระพุทธศาสนา โดยจัดให้มีพิธีแห่เทียน 

รอบอโุบสถ ถวายเทยีนจ�าน�าพรรษา ถวายภัตตาหารเพล 

แด่พระภิกษุสงฆ์ โดยมีนางนฤมล	 กิจพ่วงสุวรรณ 

นายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง พร้อมคณะผู้บริหาร 

สมาชกิสภาเทศบาล ข้าราชการ พนกังานจ้าง ชมุชน

และโรงเรียนวดัท่าคอย (สกุลอปุถมัภ์) รว่มกจิกรรม 

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ วัดท่าคอย

  กองสวัสดิการสังคม เทศบาลต�าบลท่ายาง จัดโครงการสายใยรักครอบครัวอบอุ่น 

ประจ�าปี 2561 เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2561 โดยมีผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วม  

จ�านวน 160 คน มีวิทยากรกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 1 ค่ายแก่งกระจาน มาอบรมให้ความรู้  

ท�ากิจกรรมเรื่องครอบครัวอบอุ่น เกื้อหนุนชุมชนเข้มแข็ง กิจกรรมกลุ่มในฐานะการเรียนรู้ 

สายสัมพันธ์ในครอบครัวช่วยล้อมรั้วยาเสพติด รวมถึงกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ  

ส�าหรับครอบครัว เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต จ.ปทุมธานี

 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลต�าบลท่ายาง ได้จัดท�าโครงการเทศบาลห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ  

เป็นประจ�าทุกเดือน โดยมีนายสุรชัย	 จัตตุพรพงษ์	 รองนายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง เป็นประธานเปิดโครงการ 

พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าท่ีจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอาย ุ

มกีารรวมกลุม่ท�ากจิกรรมตรวจสขุภาพ สวดมนต์ ร้องเพลง ออกก�าลงักายและแลกเปลีย่นประสบการณ์ ณ วัดเขือ่นเพชร 

 กองการศึกษา เทศบาลต�าบลท่ายาง ร่วมกับ  

กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลท่ายาง ได้จัดท�า 

โครงการแปรงฟันหลังอาหาร และโครงการพัฒนา

เครอืข่ายการด�าเนินงานส่งเสริมและป้องกนัสุขภาพ

ช่องปาก โดยมีวิทยากร ทันตแพทย์หญิงชัชฎาภรณ์	

ปลอดโปร่ง	ทนัตแพทย์ช�านาญการ จากโรงพยาบาล

ท่ายาง ได้ให้ความรู ้ค�าแนะน�าในการด�าเนนิการตรวจ 

สุขภาพ ช่องปาก เคลือบฟลูออไรด์วานิช และ 

มอบแปรงสีฟันให้กับเด็ก ๆ ซึ่งการจัดท�าโครงการ

ร่วมกันนี้เพื่อเป็นการให้ความรู้กับผู้ปกครองในเรื่อง

ของการแปรงฟันให้ถูกวิธี การดูแลรักษาช่องปาก 

และการทดลองการแปรงฟันให้ถูกวิธีส�าหรับเด็ก 

ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 7 ศูนย์ ในสังกัดเทศบาล

ต�าบลท่ายาง

โครงการแปรงฟันหลังอาหาร
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รณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งเเวดล้อม

เพิ่มประสิทธิภาพ
คณะกรรมการชุมชน

 นางนฤมล	กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง  

พร้อมด้วยคณะผูบ้ริหาร สมาชกิสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ  

คณะครู และนักเรียนในเขตเทศบาล เข้าร่วมโครงการรณรงค ์

เพื่อป้องกันยาเสพติดและเข้าค่ายเยาวชนสัมพันธ์เพื่อ 

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อม โดยปัจจุบันพบว่า 

เด็กและเยาวชนจ�านวนมาก ต้องตกเป็นทาสของยาเสพติด 

ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ความอยากรู้อยากลอง จึงมุ่งที่จะ 

สร้างเกราะป้องกันยาเสพติดให้กับนักเรียน สร้างความเข้าใจ 

กบัเพือ่นนกัเรยีนให้เหน็โทษภยัและอนัตรายของยาเสพตดิ และให้ 

เยาวชนร่วมมือร่วมใจกันในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อม มีบทบาทส�าคัญในการพิทักษ์รักษาสภาวะ 

เเวดล้อมในอนาคตต่อไปส�าหรับการด�าเนินโครงการ ได้รับ 

การสนับสนุนวิทยากรจากสถานีต�ารวจภูธรอ�าเภอท่ายาง  

ณ ฤทธิมาศรีชุมแสงริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง  

จ.เพชรบุรี ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561

 นางนฤมล	 กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ ประธานชุมชนและ 

คณะกรรมการชุมชนเข้าร่วมศึกษาดูงานการจัดท�าแผนแม่บทชุมชน การพัฒนาชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียง อาสาสมัครสาธารณสุข และกองทุน 

สวัสดิการชุมชน ณ ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนและผู้สูงอายุบ้านจ�ารุง และการเกษตรอินทรีย์ การเกษตรบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์กสิกรรม

ธรรมชาติสองสลึง จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2561
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ประกวดตลาดสดติดดาว

เสริมความรูพ้ัสดุแนวใหม่

p	นิเทศศูนย์ยุติธรรมชุมชน ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการนิเทศศูนย์ยุติธรรม 
ชุมชนของเทศบาลต�าบลท่ายาง โดยมีนายสุรชัย	จัตตุพรพงษ์ รองนายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง คณะกรรมการ
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเครือข่ายอาสาของศูนย์ยุติธรรม ร่วมรับฟังประชุมชี้แจงบทบาทภารกิจของศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนและเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ขับเคลื่อนการท�างานศูนย์ยุติธรรมระหว่างกระทรวงยุติธรรมและองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับต�าบลพร้อมเผยแพร่ความรู้ในเรื่อง พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม, พ.ร.บ.ค่าตอบแทน 
ผู้เสียหายในคดีอาญาฯ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในทางกฎหมายในกระบวนการยุติธรรมลดความเหลื่อมล�้า  
ด้านความเป็นธรรมทางสังคม ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลต�าบลท่ายาง เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561

p	มอบของให้กับผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียง นายสุรชัย	 จัตตุพรพงษ์	 รองนายกเทศมนตรี 
ต�าบลท่ายางพร้อมด้วย นายพิชัย	 ไฝศิริ สมาชิกสภาเทศบาล นายอนุชา	สุภาษิต รองปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที ่
จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่จากกองสวัสดิการสังคม อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนเขื่อนเพชร 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ต.ท่าคอย เเละเจ้าหน้าที่จากสหกรณ์เครดิตยูเนียนเขื่อนเพชรโค้งข่อย จ�ากัด ได้มอบของให้กับ
ผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียง ในชุมชนเขื่อนเพชร เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561

p	จติอาสาปลกูป่าและอนรุกัษ์ฟ้ืน	ฟปู่าโป่งสลอด	นายสรุชยั	จตัตพุรพงษ์ รองนายกเทศมนตรี
ต�าบลท่ายาง พร้อมเจ้าหน้าท่ีจากเทศบาลต�าบลท่ายาง เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการ 
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวัน 
พระราชสมภพ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยาเขตโป่งสลอด เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561

 เนื่องจากขณะนี้ได้สิน้สดุการยื่นแบบภาษีโรงเรอืนและที่ดนิ, ภาษปี้าย, ภาษบี�ารุงทอ้งที ่

แล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์ 2561

  ภาษีบ�ารุงท้องที่ ยื่นแบบไม่เกินเดือนเมษายน 2561

  ภาษีป้าย  ยื่นแบบไม่เกินเดือนมีนาคม 2561 

 ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีที่ยังไม่มาช�าระภาษี ให้มาช�าระได้ที่ส�านักงานเทศบาลต�าบลท่ายาง 

ชั้น 1 กองคลัง งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ โดยน�าใบเสร็จรับเงินปี 2560 มาด้วย

 การอุทธรณ์

 หากผู้รับการประเมินไม่พึงพอใจในการประเมิน ให้ยื่นอุทรณ์ภายใน 15 วัน นับแต่วัน

ที่ได้รับการแจ้งประเมิน (ภ.ร.ด.8) 

 อัตราโทษและค่าปรับ 

 1. ผู้ใดละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการ มีความผิดโทษปรับไม่เกิน 200 บาท และ 

เรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ ไม่เกิน 10 ปี 

 2. ผูใ้ดย่ืนแบบแสดงรายการไม่ถูกต้องตามความจริงหรือไม่สมบรูณ์ มคีวามผดิระวาง

โทษจ�าคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 500 บาทหรือทั้งจ�าทั้งปรับ 

 3. ถ้าช�าระเกินก�าหนด 30 วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมินให้เสียภาษีเพิ่ม ดังนี้ 

  3.1 ไม่เกิน 1 เดือน เสียเงินเพิ่ม 2.5% 

  3.2  เกิน 1 เดือนแต่ไม่เกิน 2 เดือน เสียเงินเพิ่ม 5%  

  3.3  เกิน 2 เดือนแต่ไม่เกิน 3 เดือน เสียเงินเพิ่ม 7.5% 

  3.4  เกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 4 เดือน เสียเงินเพิ่ม 10% 

  3.5  เกนิ 4 เดอืน ให้ยดึอายดัทรพัย์หรอืขายทอดตลาดทรพัย์สนิโดยมต้ิองขอให้ศาล

สั่งหรือออกหมายยึดผู้ที่เสียภาษี ท่านใดมีข้อสงสัยหรือขัดข้องประการใด โปรดติดต่อสอบถาม

เจ้าหน้าที่ได้โดยตรงที่หมายเลขโทรศัพท์ 032-463000 ต่อ 102 ในวันและเวลาราชการ 

 อนึง่ ผู้เสียภาษีสามารถช�าระเงนิค่าภาษีแต่ละประเภทเป็นตัว๋แลกเงนิ ธนาณัตหิรอืเช็ค

ธนาคาร กรุณาสั่งจ่ายในนาม เทศบาลต�าบลท่ายาง อ�าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

อัตราค่าปรับ
เมื่อยื่นภาษีล่าช้าเกินก�าหนด

 เทศบาลต�าบลท่ายาง ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมประกวดตลาดสดติดดาวตามโครงการส่งเสริม
ตลาดสดติดดาว เพื่อรองรับการค้ายุคใหม่ ของส�านักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนางนฤมล	กิจพ่วงสุวรรณ 
นายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ 
คณะกรรมการและลงพื้นที่ตรวจตลาดสดเทศบาลต�าบลท่ายาง เพื่อประเมินและคัดเลือก “ตลาดสดติดดาว”  
ส�าหรับผลการพิจารณาจะได้แจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561

 สันนิบาตเทศบาลจังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุแนวใหม่ตาม 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และมาตรฐานแนวทางการตรวจสอบ 
ของ สตง. เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้รับเกียรติจาก  
นายสมชาย	 บ�ารุงทรัพย์	 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม ท้ังน้ีนางนฤมล	 
กิจพ่วงสุวรรณ	นายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง ในฐานะประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเพชรบุรี ได้กล่าวรายงาน
ถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรม ซึ่งได้รับเกียรติจากนายมณเฑียร	 เจริญผล รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
และนางฟ้า	คชศรสีวสัด์ิ	คลงัจงัหวดัเพชรบรุ ีเป็นวทิยากร โดยมีนายกเทศมนตร ีคณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภาเทศบาล 
พนกังานเทศบาลของจังหวัดเพชรบรุเีข้าร่วมอบรม ณ ห้องนพรัตน์ โรงแรมรอยลัไดมอน อ�าเภอเมอืง จงัหวัดเพชรบรุี 
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561

ย่อยข่าว
 เทศบาล

p	ลงตรวจพื้นที่ด�าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ นางนฤมล	 กิจพ่วงสุวรรณ	 
นายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง พร้อมด้วย นางสาวรัชฎาภรณ์	อนุญาหงษ์ ปลัดอ�าเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 
ช�านาญการ) และเจ้าหน้าทีก่องช่างเทศบาลต�าบลท่ายาง ลงตรวจสอบพืน้ทีด่�าเนนิโครงการตามแผนปฏบิตัริาชการ 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในการก่อสร้างคูระบายน�้า คสล.ชุมชนบ้านท่าซิก หมู่ที่ 6 ต�าบลท่าคอย,  
การก่อสร้างคูระบายน�้า คสล. บ้านหัวทุ่ง สาย 1 หมู่ที่ 8 ต�าบลท่ายาง และการปรับปรุงซ่อมสร้างถนน 
แอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายกระจิว-เพชรเกษม ต�าบลท่ายาง ที่อยู่ในเขตเทศบาลต�าบลท่ายาง และเตรียม 
ข้อมูลรายละเอียดโครงการชี้แจงต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 




