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ชาวจังหวัดเพชรบุรี
กว่า 2 พันคน ร่วม “ไบค์ฟอร์มัม”
เฉลมิพระเกยีรติ แม่ของแผ่นดิน
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 อ ่านข ่าวเทศบาลต�าบลท่ายางเชิญเที่ยวงานลอยกระทง หน้า 11  อ ่านกิจกรรมหลากหลายของเทศบาลต�าบลท่ายางในเล ่ม 

เทศบาลต�าบลท่ายาง รบัเป็นเจ้าภาพ
การแข่งขนักฬีา อปท.สัมพันธ์ ปี 59 
นายก “มล” รบัธงสัญลกัษณ์ต่อนายกนุกลู

p รับธงสัญลักษณ์เจ้าภาพ... นายนุกูล พรสมบูรณ์ศิริ นายกเทศมนตรี
เมืองชะอ�า มอบธงสัญลักษณ์การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี อปท.เพชรบุรี 
สัมพันธ์ ให้กับนางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง  
เพื่อรับเป็นเจ้าภาพในปี 59

เทศบาลต�าบลท่ายาง ปรบัปรงุ
ระบบประปาใหม่ เพ่ือคณุภาพชวีติประชาชน

คณะผู้บริหาร 
เทศบาลต�าบลท่ายาง 
เชิญเท่ียวงาน 
ลอยกระทง ปี 58 
ชมฟรี คอนเสิร์ต 
ร�าวงย้อนยคุ มวยไทย

p ปรับปรุงระบบประปา... เทศบาลต�าบลท่ายาง ได้ด�าเนินการรื้อถอนอาคารผลิตน�้าประปา
ท่ายางหลงัเก่า เพือ่ปรบัปรงุและเพ่ิมระบบก�าลังผลิตน�า้ประปาตามความต้องการของประชาชนผูใ้ช้น�า้ 
และเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิต (อ่านต่อหน้า 10)

พสกนิกร ชาวท่ายาง พร้อมใจ 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชนีิ 12 สิงหามหาราชนีิ

p บันทึกเทปถวายพระพร... นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีต�าบล
ท่ายาง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดเทศบาลต�าบล 
ท่ายาง บันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส
เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ซึ่งได้แพร่ภาพทางช่อง 2 ส�านักข่าวพีพีนิวส์ 
เพชรบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ (ภาพเป็นข่าว)

 นายก “มล” น�าชาวท่ายาง “ปั่นเพื่อแม่” ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี คู่ขนาน
ทั่วประเทศ ทุบสถิติกินเนสส์บุ๊ก (อ่านต่อหน้า 3)

p ป่ันเพือ่แม่... นางนฤมล กจิพ่วงสวุรรณ นายกเทศมนตรตี�าบลท่ายาง น�าประชาชนชาวท่ายาง ป่ันจกัรยาน 
เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาส 
เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา ในขณะที่นายสุรชัย จัตตุพรพงษ์ รองนายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง เข้าร่วม
กิจกรรม "ไบค์ฟอร์มัม" ที่จังหวัดเพชรบุรีจัดขึ้นคู่ขนานทั่วประเทศ (ภาพเป็นข่าว)

p เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ... นายวิรัช ไชยสิทธิ์ นายอ�าเภอท่ายาง และนางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการสังกัดเทศบาล
ต�าบลท่ายาง พร้อมด้วยก�านันผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มพลังมวลชนชาวท่ายางทุกหมู่เหล่า จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม  
ณ ห้องประชุมอ�าเภอท่ายาง (อ่านต่อหน้า 11)
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ชมฟรี คอนเสริร์ต วงไอน�้ำ ร�ำวงย้อนยุค กำรแข่งขันชกมวยไทย 
และมหรสพอื่นอีกมำกมำย ชมฟรีตลอดงำน

คืนวันพุธที่ 25 พ.ย. 58 ณ บริเวณริมคลองชลประทำนสำย 3 สวนสุขภำพเทศบำลต�ำบลท่ำยำง

นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง 
และคณะผู้บริหาร
ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง ประจ�าปี 2558 
เพื่อร่วมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของไทยให้คงสืบไป 

ลอยกระทง
 ประเพณีขอเชิญเที่ยวงาน

 เทศบาลต�าบลท่ายาง เทศบาลต�าบลท่ายาง

 2558
 ประจ�าปี
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	 โครงการต่าง	ๆ	 ท่ีให้ประโยชน์กับประชาชนในเขตชุมชนเทศบาล
ต�าบลท่ายาง	 ที่คณะผู ้บริหารซึ่งน�าโดย	คุณนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ 
นายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง	 ได้มอบหมายให้กองงานต่าง	ๆ	 ในสังกัด
ก�าหนดโครงการขึ้น	 โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและน�าความรู้ 
กลบัไปประยกุต์ใช้ให้เกดิประโยชน์ต่อการด�ารงชพีประจ�าวนัได้	อย่างเช่น 
โครงการอบรมอาชีพให้กับประชาชน	ที่กองสวัสดิการสังคมก�าหนด 
จัดข้ึนที่วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด	ถือเป็นโครงการที่ดีอีกโครงการหนึ่ง

ที่ได้ยินเสียงตอบรับจากผู้เข้าอบรมได้เป็นอย่างดี	 “นายกฯ	มล”	ต้อง 
ขอขอบพระคุณประธานชุมชนทั้ง	 37	 ชุมชนที่ประสานสมาชิก
ภายในชุมชนเข้าร่วมในการอบรมในครั้งนี้	 และต้องขอขอบพระคุณ  
คุณสรรเสริญ ไหมทอง ผู ้อ�านวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด  
ทีม่อบหมายให้คณะครสูาขาวชิาชพีช่างด�าเนนิการสอนทัง้ด้านทฤษฎแีละ
ด้านปฏิบัติให้กับผู้เข้าอบรม...		 เมื่อวันที่	 16	สิงหาคม	58	พสกนิกร
ชาวไทยทุกหมู่เหล่าท่ัวประเทศพร้อมใจกันปั่นจักรยานฺ	Bike	 for	Mom	

“ปั่นเพื่อแม่”	ซึ่งเป็นกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ	สมเด็จพระนาง
เจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	
83	พรรษา	12	สิงหาคม	2558	 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรัก
ภักดี	ส�าหรับในเขตอ�าเภอท่ายางมีกลุ่มพลังมวลชนร่วมกิจกรรมกันมาก 
พอสมควร	 โดยมี	 ”นายกฯ	มล”	ร่วมกิจกรรมนี้ด้วย...	บรรทัดนี้ถือ
โอกาสขอบพระคุณ	คุณธานี ยี่สาร อดีต ส.ส.เพชรบุรี	 ที่สนับสนุน
เรื่องน�้าดื่มให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม...		เห็นการด�าเนินการจัดกิจกรรม

ของชมรมผู ้สูงอายุอ�าเภอท่ายาง	 โดยมีคุณถนิม นิลกลัด ประธาน 
เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุอ�าเภอท่ายาง ต้องขอชื่นชม	 เน่ืองจากสามารถ
ประสานงานกับชมรมต่าง	ๆ	ทั้งหมด	13	ชมรม	ร่วมท�ากิจกรรม	พบปะ
แลกเปลี่ยนความรู้กันและกัน	 โดยมีจุดมุ ่งหมายเพื่อต้องการให้การ
ด�าเนินงานของชมรมผู้สูงอายุในเขตจังหวัดเพชรบุรีมีมาตรฐานอยู่ใน
ระดับเดียวกัน	 และเข้มแข็งช่วยเหลือเกื้อกูลกันในโอกาสต่อไป	 อัน
มีคุณชัยยะ อังกินันทน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี  

ให้การสนับสนุน	 ถือเป็นกิจกรรมท่ีดีอีกกิจกรรมหนึ่งท่ีผู ้สูงอายุได้รับ
ประโยชน์ไปเตม็	ๆ 	...		เทศบาลต�าบลท่ายางมกี�าหนดจดังานประเพณลีอย
กระทง	ประจ�าปี	2558	ณ	รมิคลองชลประทานสาย	3	สวนสขุภาพท่ายาง	วนัที่	 
25	พฤศจิกายน	58	ส�าหรับกิจกรรมการแสดงภายในงานยังคงย่ิงใหญ่
ตระการตาเหมือนเช่นเคย	ชมฟรีคอนเสิร์ตของศิลปินชื่อดัง	ตลก	ร�าวง
ย้อนยคุ	และการแข่งขนัชกมวยไทย	จงึขอเชญิชวนทกุท่านร่วมชมกจิกรรม	
“ฟรี”	ตลอดงาน...	สวัสดี

โดย คนเขียนข่าว

รอบทิศ

ท่ายางนิวส์

นายธานี ยี่สาร

นายสรรเสริญ ไหมทอง

นางถนิม นิลกลัด 

นายชัยยะ อังกินันท์

นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ

	 เทศบาลต�าบลท่ายางจัดกิจกรรมแห่เทียน
และถวายเทียนจ�าน�าพรรษา	 เนื่องในเทศกาล 
วัน เข ้ าพรรษา	 โดยในป ี 	 2558	 นางนฤมล  
กิจพ่วงสุวรรณ	 นายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง	
มอบหมายให้นายสุรชัย จัตตุพรพงษ์	 รองนายก
เทศมนตรีต�าบลท่ายาง	คณะผู้บริหารสมาชิกสภา 
พนักงานและพนักงานจ ้าง	 คณะครู	 นักเรียน 
จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 ร่วมกันจัดขึ้น	ณ	บริเวณ
อุโบสถวัดบรรพตาวาส	 (วัดเขากระจิว)	 เมื่อ 
วันที่ 	 28	 กรกฎาคม	 2558	 โดยนอกจากจะม ี
พิธีแห ่ เทียนรอบอุโบสถแล ้วยังได ้ถวายเทียน 
จ�าน�าพรรษา	 ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ
สงฆ์	 บ�าเพ็ญกุศลด้วยการปฏิบัติธรรม	 ท�าความ
สะอาดลานวัด	 และกิจกรรมอ่ืน	 ๆ	 นอกจากน้ัน
เทศบาลต�าบลท่ายางยังได้จัดกิจกรรมถวายเทียน 
จ�าน�าพรรษาให้กับวัดต่าง	ๆ	 ในเขตเทศบาลอีกด้วย	
ซึ่งทั้งหมดล้วนต้องการรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม
ของพระพุทธศาสนา

 ส�าหรับงานประเพณีแห่เทียนพรรษาในอดีต

เป็นงานประเพณีที่รวมความผูกพันของชุมชนท้องถิ่น 

โดยเริ่มตั้งแต่การที่ชาวบ้านร่วมบริจาคเทียนเอามา 
หล่อหลอมเป็นเทียนเล่มใหญ่เล่มเดียวกัน	 เป็นการ
แสดงออกถึงความสามัคคีกลมเกลียวในหมู่คณะไป 
ในตัว	การสรรหาภูมิปัญญาชาวบ้าน	ที่มีฝีมือทางช่าง	
มีความรู้ความช�านาญในเรื่อง	 การท�าลวดลายไทย	
การแกะสลักลวดลายลงบนต้นเทียน	การท�าเทียนให้
เป็นลายไทยแล้วน�าไปติดบนต้นเทียน	การประดับด้วย
ผ้าฝ้าย	ผ้าไหมดอกไม้สด	ล้วนแล้วแต่เป็นฝีมือของ
ช่างในท้องถิ่นทั้งสิ้นเพราะสมัยก่อนเทียนพรรษา 
มีความส�าคัญเป็นอย่างมากเพราะพระสงฆ์ต้องใช ้
จุดให้แสงสว่างในการศึกษาพระธรรมวินัย	 แต  ่
ในปัจจุบันนั้นเทียนพรรษาอาจจะมีความส�าคัญลด
น้อยลงไป	ญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาได้เปลี่ยนมาถวาย
หลอดไฟฟ้า	ถ่านไฟฉายเป็นต้น	แต่ถึงอย่างไรก็ยังมี
การถวายเทียนพรรษากันอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อรักษา
ไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธไม่ให้สูญหายไป

ถวายเทียนจ�าน�าพรรษา 
เพ่ือรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ

ต้นไม้เพื่อชุมชน

ดูงานธนาคารรีไซเคิล

 นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ	 นายกเทศมนตรี
ต�าบลท่ายาง	และตัวแทนชุมชนหัวทุ่ง	 -	ทุ่งพร้าว	
ร่วมต้อนรับคณะ	 อสม.จากองค์การบริหารส่วน
ต�าบลบ้านยาง	จ.สระบุรี	เนื่องในโอกาสเดินทางมา
ทศันศกึษาดงูานทีธ่นาคารวสัดรุไีซเคลิชมุชนหวัทุง่	-	
ทุ่งพร้าว	ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลต�าบลท่ายาง	 เพื่อน�า
ไปประยุกต์ใช้ด้านการจัดการขยะ	หรือวัสดุในเขต
ชุมชนของตนเอง	ตามโครงการอบรม	 เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข

 นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรี
ต�าบลท่ายาง	 ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อชุมชน	 
ซึ่งเป ็นกิจกรรมหนึ่งที่ 	 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
เขื่อนเพชรโค้งข่อยจ�ากัด	จัดงานวันครบรอบ	31	ปี 
การก่อตั้งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเขื่อนเพชรโค้งข่อย
จ�ากัด	 โดยมี	ผศ.สุวิทย์ เปียผ่อง	 ที่ปรึกษาคณะ
กรรมการด�าเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน	 และ
นายประวิทย์ ไมตรีจิตต์	รองประธานด�าเนินการฯ	
พร้อมคณะ	ร่วมให้การต้อนรับ	ณ	บริเวณริมคลอง
ชลประทานสาย	2	(20-8-58)
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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

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 บริษัท เพชรภูมิการพิมพ์ จ�ากัด

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

76000	โทร.	0	-	3241	-	7031	-	2,	0	-	3242	-	5310	

E	-	mail	:	sale_petchnews@hotmail.com,	

petchnews@yahoo.com	

Website	:	www.petchpoom.com

กสิพล ศิริลาภ : ภาพ/เรียบเรียงข้อมูล

พระบรมฯ - องค์ภา ทรงน�าทีมสวมเส้ือสีฟ้าสะพรัง่ท้ังประเทศ 

“Bike For Mom ป่ันเพ่ือแม่” ท�าลายสถิติโลก‘กนิเนสส์บุก๊’  
ขณะท่ีชาวท่ายาง ร่วมกจิกรรม เพ่ือแสดงออก “รกัแม่ แม่ของแผ่นดิน”

 โลกร่วมจารกึวนัแห่งประวตัศิาสตร์	เมือ่	สมเดจ็พระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร	และพระเจ้าหลานเธอ 
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา	 ทรงจักรยานน�าขบวนประชาชน 
นับแสนทั่วประเทศร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ “Bike for Mom ป่ันเพือ่แม่” 
เป็นการแสดงความรักความสามัคคี	 โดยพสกนิกรพร้อมใจ 
สวมเสื้อสีฟ้า	 ร่วมเปล่งค�า	“ทรงพระเจริญ”	 ดังกึกก้อง	ขณะ
ที่กินเนสส์บุ๊กบันทึกสถิติการปั่นจักรยานของไทยครั้งนี้	 1.36	 
แสนคัน	ท�าลายสถิติไต้หวัน
	 ภาพการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกจิ 
เริ่มจากประชาชนทุกเพศทุกวัยท่ัวทุกสารทิศสวมเสื้อสีฟ้า 
น�าจักรยานคู ่ใจเข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ	
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ “Bike For Mom  
ปั่นเพื่อแม่” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	 
83	พรรษา	 12	สิงหาคม	 2558	ตั้งแต่เช้าตรู่วันที่	 16	ส.ค.	 
อย่างพร้อมเพรยีง	ด้วยใบหน้าอิม่เอมใจทีไ่ด้มส่ีวนร่วมในการแสดง
ความจงรกัภกัดีและสร้างภาพประวติัศาสตร์ในการแสดงออกถงึ
ความรักความสามัคคีของลูกที่ต้องการท�าเพื่อแม่ของแผ่นดิน	
โดยมีผู้ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมฯ	 ทุกจังหวัดทั่วประเทศกว่า	 
2.9	แสนคนโดยจดักจิกรรมคูข่นานพร้อมกนักับส่วนกลางกระทัง่	
เมื่อเวลา	15.18	น.	สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ
ราชกุมารโดยทรงจักรยานพระที่นั่งสีแดง	ทรงกดแตรสัญญาณ 
เริ่มขบวนจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ	และทรงจักรยานพระที่นั่ง	
น�าขบวนพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพชัรกติิยาภา 
และพสกนิกร	 ผู ้เข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ	
ออกจากจุดเริ่มต้นลานพระราชวังดุสิต	 ไปยังกรมทหารราบ
ที่	 1	 โดยทุกคนพร้อมใจกันโบกธงไตรรงค์	และธงไบค์ฟอร์มัม	 
สีฟ้าพร้อมใจกันเปล่งเสียง	 “ทรงพระเจริญ”	 ดังกึกก้อง
ควบคู ่ไปกับจังหวัดต่าง	 ๆ	 ทั่วประเทศไทยที่พร ้อมใจกัน
แสดงออกถึงความจงรักภักดีท่ีมีต่อพระองค์ท่าน	 ส�าหรับ
ในส ่วนของจังหวัดเพชรบุรี 	 มีนายมณเฑียร ทองนิตย  ์ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี	 เป็นประธานเปิด	และน�าขบวน	 
มีนายสุ รชั ย  จั ตตุพรพงษ ์รองนายก เทศมนต รีต� าบล
ท่ายาง	 พร้อมคณะเข้าร่วม	 ส่วนเทศบาลต�าบลท่ายาง	 ซึ่ง
อยู ่ ใน เขตอ� า เภอท ่ ายาง	 จั งหวัด เพชรบุ รี 	 นางนฤมล 
กิจพ ่วงสุวรรณ 	 นายกเทศมนตรีต� าบลท ่ายาง	 ได ้น� า 
พสกนิกรชาวท่ายางสวมเสื้อสีฟ้าจัดกิจกรรม	 “Bike For 
Mom ปั่นเพ่ือแม่” เช่นกัน	 โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมน�าจักรยาน	 
จะเก่าหรือใหม่	 จะปั่นไกล	ปั่นใกล้	 ปั่นช้า	ปั่นเร็ว	 ไม่ส�าคัญ	 
ที่ส�าคัญคือ	“ปั่นเพื่อแม่ถวายพระราชสดุดี แม่ของแผ่นดิน”

 ภาพบางส่วน คุณอภิชาต พวงน้อย
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ควบคมุ และป้องกนัเอดส์ในกลุม่วยัเรียน ทะเบียนผู้สูงอายุ

รณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด 
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นให้เยาวชน "รัก" สังคม

สร้าง เสริม เติม แต่ง...

	 การจัดอบรมโครงการดังกล่าว	จัดขึ้นท่ีหอประชุมโรงเรียนท่ายางวิทยา	 เมื่อช่วงเช้าวันที	่ 

15	กรกฎาคม	2558	 โดยมีนายสุรชัย จัตตุพรพงษ์	 รองนายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง	 เป็นประธาน	 

พร้อมด้วย	สมาชิกสภา	หัวหน้าส่วนราชการ	คณะครูและนักเรียนจาก	ร.ร.ท่ายางวิทยา	เข้าร่วม	

	 ส�าหรับการรณรงค์ป้องกัน	และแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากโรคเอดส์	 ในสถานศึกษา	และชุมชน

อย่างต่อเน่ืองนั้น	นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ	นายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง	ซึ่งเป็นผู้น�าคณะผู้บริหาร	 

ได้ตระหนกัและมองเหน็ว่าวัยรุน่ก�าลงัประสบปัญหาหลายด้าน	เช่น	ปัญหาครอบครวั	การปรบัตวัเข้ากบั

กลุ่มเพื่อน	คบเพื่อนต่างเพศ	การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน	ขาดทักษะชีวิตจนน�าไปสู่โรคติดต่อทางเพศ

สัมพันธ์นั่น	ก็คือ	โรคเอดส์	นอกจากนั้นการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์	จึงท�าให้เกิดปัญหาทางด้านสังคม

ตามมา	และปัจจุบันสื่อลามกท่ีมีขายอยู่เกล่ือนกลาดน้ันเป็นสาเหตุที่ส�าคัญในอันดับต้น	ๆ	 โดยเฉพาะ 

ในยุคปัจจุบันถือเป็นยุคของสังคมสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ค	ท�าให้เด็กเข้าถึงการรับรู้ข่าวสารและสิ่งลามก

อนาจารได้ง่ายยิง่ข้ึน	ดงันัน้	การควบคมุและป้องกันตามโครงการดงักล่าว	เพือ่ต้องการให้เด็กในวยัเรียน

ทราบและสามารถป้องกันหากหลีกเล่ียงไม่ได้	 และท่ีส�าคัญเป็นกระตุ้นเตือนว่า	 การมีเพศสัมพันธ์ก่อน 

วัยอันควร	ถือเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

	 เทศบาลต�าบลท่ายาง	 เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพผู้พิการ	ส�าหรับ 

ผู้สูงอายุที่มีอายุ	60	ปีขึ้นไป	ที่เกิดก่อนวันที่	1	ตุลาคม	2499	และผู้พิการที่ประสงค์จะขอรับเบี้ยยังชีพ 

ผู้พิการโดยมีภูมิล�าเนาอยู่ในเขตเทศบาลต�าบลท่ายาง

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

เอกสารประกอบการสมัคร 

	 1.	ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน	1	ฉบับ

	 2.	ส�าเนาทะเบียนบ้าน	1	ฉบับ

	 3.	ส�าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร	1	ฉบับ	

เบี้ยยังชีพผู้พิการ

เอกสารประกอบการสมัคร

	 1.	ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน	1	ฉบับ

	 2.	ส�าเนาทะเบียนบ้าน	1	ฉบับ	

	 3.	ส�าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร	1	ฉบับ

	 เริม่ลงทะเบยีนต้ังแต่วันที	่1	-	30	พฤศจิกายน	2558	ณ	ส�านกังานเทศบาลต�าบลท่ายาง	ในวัน

และเวลาราชการ	สอบถามเพิ่มเติม	กองสวัสดิการสังคม	เทศบาลต�าบลท่ายาง	032-463000	ต่อ	215

	 เทศบาลต�าบลท่ายาง	 ถือเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได ้ด�าเนินงานในเรื่องของการป้องกัน 

ยาเสพติดอย ่างต ่อเนื่อง	 โดยเฉพาะการแพร ่ระบาดยาเสพติดในหมู ่วัยรุ ่น	 โดยนางนฤมล  

กิจพ่วงสุวรรณ	นายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง	 ซ่ึงเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์	 เพ่ือป้องกัน

ยาเสพติด	และโครงการเยาวชนสัมพันธ์	 เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	และสิ่งแวดล้อม	ประจ�าปี 

2558	 เม่ือช่วงเช้าวันท่ี	 23	กรกฎาคม	2558	กล่าวว่า	ปัญหายาเสพติดให้โทษถือเป็นปัญหาสังคม

ที่ประเทศต่าง	 ๆ	 ทั่วโลกประสบอยู ่	 ในปัจจุบันเด็กและเยาวชนจ�านวนมากต้องตกเป็นทาสของ 

ยาเสพติดด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์	 ดังนั้นคณะผู้บริหาร	 จึงมอบหมายให้กองการศึกษา	 จัดโครงการ

รณรงค์เพ่ือป้องกนัยาเสพตดิในหมูนั่กเรยีนขึน้	เพือ่สร้างเกาะป้องกนัโดยให้ความรูแ้ละสร้างความเข้าใจให้ 

เห็นถึงโทษภัยและอันตรายของยาเสพติด	 ซ่ึงมีผลกระทบต่อตนเอง	สังคมส่วนรวมและประเทศชาติ	 

โดยการอบรมในครั้งนี้	มีเจ้าหน้าที่ต�ารวจภูธร	สภ.สามกระทาย	จ.ประจวบคีรีขันธ์	เป็นวิทยากร

 ส่วนอีกหนึ่งโครงการที่จัดควบคู่กัน	คือโครงการเยาวชนเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	และ

สิ่งแวดล้อม	มุ่งเน้นให้เยาวชนเกิดความร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 

ด้วยแนวคดิทีว่่า	เยาวชนของชาตใินวนันีจ้ะเป็นผูม้บีทบาทส�าคัญในการพทิกัษ์รกัษาสภาวะแวดล้อม	โดยทัง้	

2	โครงการนี	้เทศบาลต�าบลท่ายางจดัขึน้ระหว่างวนัที	่23	-	24	กรกฎาคม	2558	ซึง่เดนิทางไปร่วมท�ากจิกรรม 

ที่อ�าเภอปราณบุรี	 จ.ประจวบคีรีขันธ์	 ทั้งนี้เพ่ือมุ่งเน้นให้เยาวชนจากโรงเรียนต่าง	ๆ	 ในเขตเทศบาล

ต�าบลท่ายาง	ที่เข้าร่วมโครงการมีทัศนคติในการร่วมกันรักสังคม	และอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมได้ใน

โอกาสต่อไป

	 เทศบาลต�าบลท่ายางกับภารกิจพัฒนาระบบด้านต่าง	 ๆ	 พร้อมดูแลรักษาทัศนียภาพในเกิด 
ความสวยงามอย่างถาวร	ติดตั้งเครื่องออกก�าลังกายชุมชนท่าพุ่ง	และชุมชนบ้านท่าคอย	(ภายในวัดท่าคอย) 
ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์กลางหมู่บ้าน	 ชุมชน	 โรงพยาบาล	 -	 ระหารบอน	 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
ตามชุมชนต่าง	ๆ	ฯลฯ
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	 สืบเนื่องจากปัจจุบันปัญหาทางด้านสังคมและ

เกิดขึ้นกับครอบครัวประชาชนมีอย่างมากหลาย	ตามท่ี 

สื่อมวลชนทุกแขนงได้น�าเสนอข่าว	ดังนั้น	เทศบาลต�าบล

ท่ายางจึงมุ ่งเน้นหามาตรการป้องกันปัญหาท่ีอาจจะ 

เกดิขึน้ภายในครอบครวัใดครอบครวัหนึง่	จงึได้จดักจิกรรม

ตามโครงการสายใยรักครอบครัวอบอุ่นขึ้น	

 นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ	 นายกเทศมนตรี

ต�าบลท่ายาง	เปิดเผยว่า	เนือ่งด้วยปัญหาภายในครอบครวั

ที่ เกิดขึ้นไม ่ เว ้นในแต ่ละวัน	 ไม ่ว ่าจะเป ็นป ัญหา 

ความรุนแรงภายในครอบครัว	ปัญหาพ่อเลี้ยงล่วงละเมิด

ทางเพศลูกเลี้ยง	หรือแม้กระทั่งบุคคลในครอบครัวสร้าง

ปัญหาจนน�าไปสูค่วามสญูเสยีชวีติและร่างกาย	ซึง่ปัญหา

เหล่านี้ถือเป็นปัญหาส�าคัญท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ควรป้องกัน	เพื่อมิให้เกิดขึ้นอย่างซ�้าแล้วซ�้าเล่า	 เทศบาล

ต�าบลท่ายาง	จึงได้ตระหนักถึงการเชื่อมรอยต่อทางด้าน

ครอบครัวจึงได้จัดโครงการสายใยรักครอบครัวอบอุ่น	 

ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 จะช่วยท�าให้ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ได ้สร ้างความสัมพันธ ์อันดีระหว ่างสมาชิกภายใน

ครอบครัว	 ช่วยเพ่ิมเติมความรู้ความเข้าใจในบทบาท 

หน้าที่ของสมาชิกครอบครัว	พ่อ	 แม่	 ลูก	 ได้ท�าหน้าที่ 

ของตนอย่างเต็มที่	และน�าความรู้ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมไป

พัฒนาครอบครัวตนเอง	คนอื่น	และสังคมต่อไป

สายใยรักครอบครัวอบอุ่น เพื่อครอบครัวสามารถดูแล
และให้ความรักความอบอุ่นอย่างมีประสิทธิภาพ

ป้องกันโรคในตลาดสดอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย

ท�าหมันสุนัขและแมวในเขตเทศบาล

	 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	เทศบาลต�าบลท่ายาง	ได้จัดท�าโครงการป้องกัน	และ
ควบคุมแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะน�าโรคในตลาดสด	ประจ�าปี	2558	โดยมีกิจกรรมหลากหลาย	
เช่น	การก�าจดัหน	ูมด	โดยวางเหย่ือล่อตามจุดต่าง	ๆ 	การฉีดพ่นสารเคมกี�าจดัแมลงสาบ	แมลงวนั	
จะท�าการฉีดพ่นเดือนละ	2	ครั้ง	 รวมท้ังมีการท�าหนังสือขอความร่วมมือแม่ค้าในตลาดสด 
จัดระเบียบร้านค้าให้น่าซื้อ	น่ามอง	และจะมีการล้างตลาดในวันพุธของทุกสัปดาห์	โดยใช้น�้ายา
จุลินทรีย์	EM	เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรคในตลาดสด

	 กองสาธารณสขุและสิง่แวดล้อม	เทศบาลต�าบลท่ายาง	ได้จดัท�าโครงการท�าหมันสนุขัและ

แมวในเขตเทศบาลต�าบลท่ายาง	 เพื่อเป็นการจ�ากัดจ�านวนสุนัขและเพื่อไม่ให้มีจ�านวนมากขึ้น	ณ	

ชุมชนบ้านหนองปลวก	ผลการท�าหมันสุนัขและแมว	มีดังนี้

สุนัขตัวผู้ สุนัขตัวเมีย แมวตัวผู้ แมวตัวเมีย รวม (ตัว)

8 15 6 13 42
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ประมวลภาพวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2558
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เทศบาลต�าบลท่ายาง โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) โรงเรยีนวดัท่าคอย และผูน้�าชมุชน 
จดักจิกรรม วนัสบืสานอนรุกัษ์แม่น�า้เพชรบรุ ีสบืทอดเจตนารมณ์ ของสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 
และสร้างจติส�านึกร่วมมอืกนัดูแล “แม่น�า้เพชร” ให้สะอาด รกัษาสภาพแวดล้อมให้มคีวามสวยงามอย่างยัง่ยนื
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ประชุมสภาเทศบาลฯ เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
	 เมื่อวันที่	14	และวันที่	26	สิงหาคม	2558	
ณ	ห้องประชุมสภาเทศบาลต�าบลท่ายาง	นางสาว
รัตติกาล สระส�าอางเป็นประธานสภาเทศบาลฯ	 
เปิดการประชุมสภาเทศบาลฯสมัยสามัญ	สมัยที่	 3 
ประจ�าป ี	 2558	 โดยมีนายธวัชชัย กุณฑีทอง  
ปลดัเทศบาลต�าบลท่ายาง	ท�าหน้าทีเ่ป็นเลขานุการสภา 
ทั้งนี้มีนางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ	นายกเทศมนตรี
ต�าบลท่ายาง	คณะผู้บริหาร	สมาชิกสภา	และหัวหน้า
ส่วนราชการเข้าร ่วม	 ในที่ประชุมมีญัตติส�าคัญ	 
คือ	 การเสนอขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2559	
โดยตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ทั้งสิ้น	 160,550,170	
บาท	 ซ่ึงสภาเทศบาลต�าบลท่ายาง	 ได้มีมติเอกฉันท์
เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�า
ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2559

	 เทศบาลต�าบลท่ายาง	จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสู่มาตรฐานสากลอาเซียน	หลักสูตร
ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร	โดยม	ีนายสรุชยั จตัตุพรพงษ์	รองนายกเทศมนตรตี�าบลท่ายาง	เป็น
ประธานเปิด	กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่	14	-	15	สิงหาคม	2558	ณ	บ้านสวนรีสอร์ท	
อ.แก่งกระจาน	จ.เพชรบุรี	ส�าหรบัเนือ้หาสาระในการอบรม	ประกอบด้วย	การสนทนาภาษาองักฤษ
เบื้องต้นแบบง่าย	การใช้ภาษาในชีวิตประจ�าวัน	และภาษาอังกฤษนันทนาการ	ฯลฯ

อบรมภาษาอังกฤษพัฒนาบุคลากร
สู่มาตรฐานสากล อาเซียน

วาไรตี้...
สารพันความรู้
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ย่อยข่าว
 เทศบาล

สะพายกล้อง...
ส่องชุมชน

สะพายกล้อง...
ส่องชุมชนตาเฒ่า

	 เนื่องด้วยปัจจุบันมีประชาชนได้กระท�าความ
ผดิกฎหมายจราจรและกฎหมายอ่ืน	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้องกบั
ความผิดฐานไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนรถเป็นจ�านวน
มาก	ซึ่งบางกรณีการกระท�าความผิด	ดังกล่าว	เป็น
สาเหตุหนึ่งที่ท�าให้เกิดปัญหาอาชญากรรม	 เช่น	 
ผูก้ระท�าความผดิใช้รถทีไ่ม่ตดิแผ่นป้ายทะเบยีน	หรอื
ปิดบังแผ่นป้ายทะเบียนในการชิงทรัพย์	หรือไปก่อ
เหตฆุ่าผูอ้ืน่เพือ่ให้ยากต่อการตดิตามผู้กระท�าความผดิ 
หรือรถที่ไม่ได้ติดป้ายทะเบียนนั้นอาจเป็นรถที่ได้มา
จากการลักทรัพย์	 ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันปัญหา
การเกิดอาชญากรรม	เจ้าหน้าที่ต�ารวจระดับผู้บังคับ
บัญชาสูงสุด	 จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกสถานี 
เร่งประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนใช้รถติดแผ่นป้าย
ทะเบียนตามที่กฎหมายก�าหนดและปฏิบัติให้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย	หากฝ่าฝืนจะมีโทษตามกฎหมาย	ส่วน
จะมีโทษอย่างไรนั้น	 “ตาเฒ่า”	 ขออนุญาตที่จะไม่
กล่าวถึงให้เสียเวลา	 แต่ที่น�าเรื่องนี้มาบอกกล่าว 
เล่าขานให้พีน้่องชาวชมุชนได้รับทราบกนัก็น่าจะเป็น
เรือ่งทีด่	ีและขอให้ชาวชมุชนบอกกล่าวต่อไปยังบตุร
หลานหรือญาติสนิทมิตรสหายกับเรื่องดังกล่าว	เพื่อ
ป้องกันและป้องปรามปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นซ่ึง

ปัจจบัุนท่านลองสังเกตรถยนต์บางคนัทีว่ิง่อยูต่ามท้อง
ถนน	จะเห็นว่าบางคันจะติดแค่แผ่นป้ายทะเบียน
เฉพาะด้านหน้ารถเพียงแห่งเดียว	ส่วนด้านท้ายรถ
มักจะไม่ติดป้ายทะเบียน	ซึ่งเราก็ไม่ทราบสาเหตุที่ 
แท้จริงของผู้ขับขี่	 ดังน้ันเพ่ือป้องปรามการก่อเหตุ
อาชญากรรมโดยใช้ยานพาหนะในรูปแบบต่าง	ๆ 	รวมถงึ 
กรณีใช้แผ่นป้ายทะเบียนปลอม	ผู้บังคับบัญชาระดับ
สูงสุดจึงได้สั่งก�าชับต�ารวจแต่ละท้องที่	 เข้มงวด
กวดขันเป็นพิเศษในความผิดเกี่ยวกับแผ่นป้าย
ทะเบียน	 โดยเฉพาะข้อหาไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน	
และข้อหาเปล่ียนแปลงป้ายทะเบยีนด้วยวิธใีด	ๆ 	หรอื
ปิดบังหมายเลขทะเบียน	พร้อมกับย�้าชัดเจนว่า	“ให้
เจ้าหน้าท่ีตรวจยึดรถคันที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
หน้าและหลงัตามกฎหมายก�าหนด	และหากเจ้าหน้าที่
ระดับภาคลงมาจับกุมเอง	จะถือว่าเจ้าหน้าที่ต�ารวจ
ท้องที่บกพร่องต่อการปฏิบัติหน้าที่”.“...หากรู้อย่างน้ี
แล้ว.. .เราควรบอกลูกหลานช่วยปฏิบัติตามข้อ
กฎหมายจะดีกว่า	อย่างน้อยเราก็มีส่วนร่วมในการ
สร้างสรรค์สังคม	และเราก็ไม่ต้องเสียเวลาเสียเงิน
หากรถเราถูกเจ้าหน้าที่ตรวจยึดในข้อหา	 ไม่ติดแผ่น
ป้ายทะเบียนตามที่กฎหมายก�าหนด...”

	 ปัจจุบันประชาชนใช้บัตรประชาชนแบบ

อเนกประสงค์	 (smart	 card)	 ซึ่งมีข้อมูลส่วน

บุคคลที่ส�าคัญครบถ้วนอยู ่ด ้านหน้าบัตร	 ดัง

นั้นควรให้ถ่ายส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน

เฉพาะด้านหน้าเพียงด้านเดียวเพ่ือความสะดวก	

รวดเร็ว	 ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ภาครัฐและลดภาระด้านค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน 

ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	 ผู้ตรวจ

การแผ่นดินจึงอาศัยอ�านาจมาตรา	32	แห่งพระ

ราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการ

แผ่นดนิ	พ.ศ.	2552	เสนอแนะมายงัรฐัมนตรว่ีาการ

กระทรวงมหาดไทย	 ในการนี้กระทรวงมหาดไทย

พิจารณาเห็นแล้วว่า	รายการในบัตรตามกฎหมาย

ว่าด้วยบัตรประจ�าตัวประชาชนจะมีรายการและ

รายละเอียดของรายการบัตร	 ซึ่งเป็นข้อมูลส่วน

บุคคลขณะขอมีบัตรของผู้ถือบัตร	ปรากฏอยู่ด้าน

หน้าบัตรเพียงด้านเดียว	ใต้รูปของผู้ถือบัตรจะเป็น

เลขหมายค�าขอซึ่งประกอบด้วย

	 •	 รหัสแสดงถึงสถานท่ีจัดท�าบัตรตามท่ี 

กรมการปกครองก�าหนดจ�านวนสี่หลัก

	 •	 เลขแสดงจ�านวนครัง้ทีท่�าบตัรของแต่ละ

บุคคลจ�านวนสองหลัก

	 •	 เลขตรวจสอบความถูกต้องของการออก

บัตรจ�านวนแปดหลัก

	 ส่วนด้านหลังของบัตรจะมีรหัสบัตร	 จะมี 

การผลิตบัตร	 และรหัสก�ากับบัตรเพื่อควบคุม 

การจ่ายบัตรตามมาตรการการบริหารจัดการท�า

บัตรประจ�าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ของ

กรมการปกครอง	

	 ดังนั้นกรณีหน่วยงานของรัฐ	 รัฐวิสาหกิจ	

และเอกชน	ทีจ่�าเป็นต้องตรวจสอบข้อมลูส่วนบคุคล

ของผู้ถือบัตรหรือขอคัดส�าเนาบัตรเพื่อประกอบ

พจิารณาหรอืต้องขอส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชน

ของผูถ้อืบัตรเป็นหลกัฐาน	โดยเฉพาะบตัรประจ�าตวั

ประชาชนแบบอเนกประสงค์	 (smart	card)	ซึ่งมี

ข้อมลูส่วนบคุคลทีส่�าคญัครบถ้วนอยูด้่านหน้า	ควร

ให้ถ่ายส�าเนาบตัรเพยีงด้านเดยีว	เนือ่งจากด้านหลงั

บัตรเป็นข้อมูลก�ากับบัตรเพื่อควบคุมการจ่ายบัตร

เพ่ือความสะดวก	รวดเร็ว	ลดขั้นตอนการปฏิบัติ

งานและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน

	ป้ายศูนย์ยุติธรรม น.ส.รัตติกาล สระส�าอาง ประธานสภา

เทศบาลต�าบลท่ายาง	และนายบัญชา วิจิตรปัญญารักษ์	สมาชิกสภา

เทศบาลต�าบลท่ายาง	 เป็นตัวแทนคณะผู้บริหารเทศบาลต�าบลท่ายาง	

รับมอบป้ายศูนย์ยุติธรรมชุมชนระดับต�าบลจังหวัดเพชรบุรี	 จาก 

นายมณเฑียร ทองนิตย์	ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี	ณ	โรงแรมรอยัล

ไดมอนเพชรบุรี	 เมื่อวันที่	 5	สิงหาคม	2558	 โดยศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ต�าบลมีภารกิจด้วยกัน	5	ด้าน	ประกอบด้วย	1.	เฝ้าระวังป้องกันปัญหา

อาชญากรรมในชมุชน	2.	รบัเรือ่งร้องเรยีนหรอืร้องทกุข์ความไม่เป็นธรรม 

3.	ไกล่เกลีย่ระงับข้อพพิาทหรอืความขัดแย้งในชมุชน	4.	ช่วยเหลอืดแูล	

ผูท้ีไ่ด้รบัความเสยีหายจากอาชญากรรม	5.	ช่วยเหลอื	สงเคราะห์	แก้ไข

ฟื้นฟูผู้พ้นโทษ	

	กิจกรรมวนัแม่ นางนฤมล กจิพ่วงสวุรรณ	นายกเทศมนตรี

ต�าบลท่ายาง	 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	 ประจ�าปี	

2558	ทีโ่รงเรียนบ้านท่ายาง	(ประชาสรรค์)	จดัขึน้	โดยมนีายพล นกสุข 

ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านท่ายาง	 (ประชาสรรค์)	พร้อมด้วยคณะคร	ู

ให้การต้อนรับ	มีแขกผู้มีเกียรติ	ผู้ปกครอง	นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

จ�านวนมาก	ณ	หอประชมุอเนกประสงค์	ร.ร.บ้านท่ายาง	(ประชาสรรค์)

เมื่อวันที่	11	สิงหาคม	2558

	บิ๊กคลีนนิ่งเดย์วันแม ่นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ	นายก

เทศมนตรตี�าบลท่ายาง	คณะผู้บริหาร	สมาชิกสภา	และพนักงานลกูจ้าง

ในสังกัดเทศบาลต�าบลท่ายาง	ร่วมกันท�าความสะอาดเก็บกวาดขยะ	

และแผ้วถางวัชพืชที่ขึ้นปกคลุมริมไหล่ทาง	และล�าคลองชลประทาน

สายสาม	 ต้ังแต่บริเวณสวนสุขภาพเทศบาลต�าบลท่ายาง	 ไปสิ้นสุดที่

บรเิวณทางเข้าโรงเรยีนท่ายางวทิยา	ตามโครงการบ๊ิกคลนีน่ิงเดย์	เพือ่

ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	เนื่องในโอกาส

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	12	สิงหาคม	เมื่อวันที่	11	สิงหาคม	

2558

	เทศบาลสมัพนัธ์ นางนฤมล กจิพ่วงสวุรรณ	นายกเทศมนตรตี�าบลท่ายาง	ร่วมลงแข่งขนักฬีาพืน้บ้านประเภทเตะป๊ีบ	และนายธวชัชยั 

กุณฑีทอง	ปลัดเทศบาลต�าบลท่ายาง	น�าทัพนักกีฬาฟุตบอลคว้าแชมป์หลังชนะจุดโทษทีมเทศบาลต�าบลบ้านลาด	ด้วยสกอร์	5	-	4	ประตู	ในการ

แข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์	ประจ�าปี	2558	โดยเทศบาลเมืองชะอ�าเป็นเจ้าภาพ	ณ	สนามกีฬาค่ายพระรามหก	อ.ชะอ�า	จ.เพชรบุรี	โดยมีพิธีปิด

เมื่อวันที่	 21	 สิงหาคม	58	ซึ่งนายนุกูล พรสมบูรณ์ศิริ	นายกเทศมนตรีเมืองชะอ�า	 ได้มอบธงสัญลักษณ์การเป็นเจ้าภาพในครั้งต่อไปให้กับ 

นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ	นายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง	รับเป็นเจ้าภาพ	ในปี	59

	เยี่ยมผู้สูงอาย ุนางนฤมล	กิจพ่วงสุวรรณ	นายกเทศมนตรี

ต�าบลท่ายางให้เกียรติเป็นประธาน	 เปิดกิจกรรมเครือข่ายชมรม 

ผู ้สูงอายุจังหวัดเพชรบุรี	 จัดกิจกรรมออกเย่ียมชมรมผู ้สูงอายุ 

อนามัยต�าบลท่ายาง	 และชมรมผู้สูงอายุต�าบลเขากระปุก	 เพ่ือให้ 

การด�าเนินงานของชมรมในเขตจังหวัดเพชรบุรีมีมาตรฐานระดับ

เดียวกันโดยมี	น.ส.ถนิม นิลกลัด	ประธานเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ

อ�าเภอท ่ายาง	 พร ้อมด ้วยสมาชิกชมรมอนามัยต�าบลท ่ายาง 

ให้การต้อนรับ	 และร่วมท�ากิจกรรมท่ามกลางบรรยากาศท่ีอบอุ่น	 

ณ	หอประชุมอเนกประสงค์ชุมชนบ้านเขากระจิว	 อ.ท่ายาง	 17	

สิงหาคม	2558

ถ่ายส�าเนาบัตรประชาชน
ตดิต่องานราชการถ่ายเพยีงด้านหน้าด้านเดยีว

ร่วมสร้างสรรค์สังคม
ป้องกันปัญหาอาชญากรรม
ด้วยการติดแผ่นป้ายทะเบียนตามกฏหมายก�าหนด



สื่อสร้างสรรค์ เทศบาลต�าบลท่ายาง
ท่ายางนิวส์

หนังสือพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์

www.thayang.org facebook/pr thayang@yahoo.th10 ปีที่ 4 ฉบับที่ 12 พุทธศักราช 2558

อบรมอาชีพประชาชน
ส่งเสริมอาชีพให้เกิดรายได้เสริม

แปรงฟันหลังอาหาร แปรงฟันอย่างถูกวิธ ี

 เพื่อป้องกันโรคฟันผุ

ปรบัระบบ และขยายโรงกรองน�า้ประปาใหม่ 
เพือ่ให้ได้คณุภาพ และมาตรฐาน

	 การอบรมอาชีพแก่ประชาชนในปี	2558	มีขึ้นระหว่างวันที่	3	-	7	สิงหาคม	2558	โดยนางนฤมล  

กิจพ่วงสุวรรณ	นายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง	คณะผู้บริหาร	มอบหมายให้กองสวัสดิการและสังคมจัดขึ้น

ระหว่างวันที่	3	สิงหาคม	2558	โดยมีนายสุรชัย จัตตุพรพงษ์	รองนายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง	ให้เกียรติ

เป็นประธานในพิธีเปิด	พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	สมาชิกสภา	และตัวแทนชุมชนเข้าร่วม	ณ	วิทยาลัย 

การอาชีพบ้านลาด	อ.บ้านลาด	จ.เพชรบุรี

	 สาเหตุของการจัดโครงการดังกล่าว	สืบเนื่องจากเทศบาลมีหน้าที่ส�าคัญในการส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	 สามารถพึ่งตนเองได้	 ประกอบอาชีพที่สุจริต	 จนน�าไปสู่ 

การด�ารงชีวิตอยู ่ในชุมชนและสังคมได้อย่างมีความสุข	 โดยการอบรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุน 

จากคณาจารย์	และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาดให้ความรู้	 เรื่องงานซ่อมบ�ารุง

เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือน	และงานด้านไฟฟ้าทั่วไป	ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ	 ซึ่งทั้งหมดล้วน

ต้องการส่งเสริมอาชีพต่อประชาชนให้เกิดรายได้เสริม	สิ่งส�าคัญสามารถช่วยเหลือตนเองในการซ่อมแซม

อปุกรณ์และส่ิงของเครือ่งใช้ไฟฟ้าภายในครวัเรอืน	โดยไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่าย	และน�าความรูท้ีไ่ด้อบรมถ่ายทอด

ให้กับบุตรหลานเพื่อประกอบอาชีพในโอกาสต่อไป

กองคลัง
	 เน่ืองจากขณะนี้	 ได้สิ้นสุดการยื่นแบบภาษีโรงเรือนและที่ดิน,	 ภาษีป้าย,	 ภาษีบ�ารุงท้องที่	 
แล้วโดยมีรายละเอียดดังนี้
	 -	 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 	 ยื่นแบบไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์	2558
	 -	 ภาษีบ�ารุงท้องที่	 	 	 ยื่นแบบไม่เกินเดือนมกราคม	2558
	 -	 ภาษีป้าย	 	 	 	 	 ยื่นแบบไม่เกินเดือนมีนาคม	2558
	 ผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ยังไม่มาช�าระภาษี	 ให้มาช�าระได้ท่ีส�านักงานเทศบาลต�าบลท่ายาง	ชั้น	 1	 
กองคลัง	งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์	โดยน�าใบเสร็จรับเงินปี	2557	มาด้วย

การอุทธรณ์
	 หากผู้รับการประเมินไม่พึงพอใจในการประเมิน	 ให้ยื่นอุทธรณ์ภายใน	15	วัน	นับแต่วันที่ได้รับ 
การแจ้งประเมิน	(	ภ.ร.ด.8)
 อัตราโทษและค่าปรับ
	 1.	 ผู้ใดละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการ	มีโทษปรับไม่เกิน	10	ปี
	 2.	 ผู้ใดยื่นแบบแสดงรายการไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง	หรือไม่สมบูรณ์	 มีความผิดระวางโทษ 
	 	 จ�าคุกไม่เกิน	6	เดือน	หรือปรับไม่เกิน	500	บาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
	 3.	 ถ้าช�าระภาษเีกินก�าหนด	30	วนั	นับแต่วนัถดัจากวันทีไ่ด้รบัแจ้งการประเมนิ	ให้เสยีภาษเีพิม่ดงันี้
	 	 3.1	 ไม่เกิน	1	เดือน	เสียเงินเพิ่ม	2.5%
	 	 3.2		เกิน	1	เดือน	แต่ไม่เกิน	2	เดือน	เสียเงินเพิ่ม	5%
	 	 3.3		เกิน	2	เดือน	แต่ไม่เกิน	3	เดือน	เสียเงินเพิ่ม	7.5%
	 	 3.4		เกิน	3	เดือน	แต่ไม่เกิน	4	เดือน	เสียเงินเพิ่ม	10%
	 	 3.5	 เกิน	 4	 เดือน	 ให้ยึดอายัด	หรือขายทอดตลาดทรัพย์สิน	 โดยมิต้องขอให้ศาลสั่งหรือ 
ออกหมายยึด
	 ผู้ที่เสียภาษีท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อขัดข้องประการใด	 โปรดติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง	 
ที่หมายเลขโทรศัพท์	032-463000	ต่อ	102	ทุกวันในเวลาราชการ
	 อนึ่งผู้เสียภาษีสามารถช�าระเงินค่าภาษีแต่ละประเภทเป็นตั๋วแลกเงิน	 ธนาณัติหรือเช็คธนาคาร	
กรุณาสั่งจ่ายในนาม	เทศบาลต�าบลท่ายาง	ต�าบลท่ายาง	อ�าเภอท่ายาง	จังหวัดเพชรบุรี	

	 หลังจากที่ประชาชนในเขตเทศบาลต�าบลท่ายาง

ต้องการให้เทศบาลฯ	ด�าเนนิการขยายเขตจ�าหน่ายน�า้ประปา	

เน่ืองจากประสบปัญหาขาดแคลนน�้าอุปโภคและบริโภค	

เพราะเทศบาลฯ	 ยังขยายเขตการจ�าหน่ายน�้าประปาไป 

ไม่ทั่วถึง	ดังนั้นเทศบาลต�าบลท่ายางจึงได้เสนอญัตติต่อสภา

เทศบาล	และได้รับอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน	 โดยด�าเนินการก่อสร้าง

ระบบผลิตน�้าประปาผิวดิน	ขนาดก�าลังผลิต	200	 ลูกบาศก์

เมตรต่อชั่วโมง	ภายในพื้นที่โรงกรองน�้าท่ายาง	โดยใช้น�้าดิบ

จากแม่น�า้เพชรบรุมีาผลิตน�า้ประปาทีม่คุีณภาพได้มาตรฐาน	

ซึ่งประกอบด้วย	งานติดตั้งระบบสูบส่งน�้าดิบ	การก่อสร้าง

และติดต้ังระบบจ่ายสารเคมี	 ระบบกวนเร็ว	 ระบบกวนช้า	

ระบบกรองน�้าประปาแบบกรองตะกอนละเอียดอัตโนมัติ	

งานประสานระบบไฟฟ้าก�าลังและระบบไฟฟ้าควบคุม	และ

งานประสานท่อและประตูน�้า	รวมทั้งติดตั้งอุปกรณ์อื่น	ๆ	ที่

เกี่ยวข้องให้ระบบผลิตน�้าประปาสามารถท�างานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	ขยายการจ�าหน่ายน�้าประปาให้กับประชาชน

ได้อย่างทั่วถึงต่อไป

	 ปัจจุบันโรคฟันผุเป็นโรคหนึ่งที่ประเทศไทยได้เล็งเห็นความส�าคัญของการเกิดโรค	และมีการด�าเนิน

งานด้านทนัตสาธารณสขุมาโดยตลอด	โดยสาเหตุการเกิดฟันผขุองเด็กส่วนใหญ่มาจากการรบัประทานอาหาร

ที่มีผลเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุ	นอกจากนั้นการแปรงฟันที่ไม่ถูกวิธี	ยังส่งผลให้เกิดฟันผุมากขึ้น	ดังนั้นการ 

ส่งเสรมิให้เดก็เลก็แปรงฟันทีถ่กูวธิต้ีองเริม่จากวยัทีก่�าลงัเริม่ต้นเรยีนรูใ้นสิง่ต่าง	ดงันัน้กองการศกึษาเทศบาล

ต�าบลท่ายาง	ซึ่งเป็นกองงานที่ก�ากับดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง	7	ศูนย์	จึงจัดโครงการแปรงฟันหลังอาหาร

ขึ้น	เพื่อป้องกันโรคฟันผุและให้เด็กได้แปรงฟันได้อย่าถูกวิธี	ตลอดจนการดูแลรักษาฟันของตนเองอีกด้วย



สื่อสร้างสรรค์ เทศบาลต�าบลท่ายาง
ท่ายางนิวส์

หนังสือพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์
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ข่าวต่อจากหน้า	1

ว่ายน�า้เป็นเล่นน�า้ปลอดภัย ส่งเสรมิความรูใ้ห้เยาวชน
ตระหนักถงึความส�าคญัของการว่ายน�า้ 
และสามารถดูแลตนเองได้อย่างถกูวธิแีละปลอดภัยขณะการว่ายน�า้
	 โครงการดงักล่าวจดัขึน้ที	่สระว่ายน�า้มาตรฐานสวนเฉลมิพระเกยีรต	ิ80	พรรษาเทศบาลต�าบลท่ายาง	

เมือ่วนัที	่24	สงิหาคม	2558	โดยมีนางนฤมล กจิพ่วงสวุรรณ	นายกเทศมนตรตี�าบลท่ายาง	เป็นประธานเปิด 

มคีณะผูบ้รหิาร	สมาชกิสภา	หวัหน้าส่วนราชการ	คณะครแูละนกัเรยีนจากโรงเรยีนบ้านหนองบ้วย	นกัเรยีน

จากโรงเรียนวัดเขากระจิว	รวม	60	คน	เข้าร่วม

 นางนฤมล	 เปิดเผยว่า	 สาเหตุท่ีเทศบาลต�าบลท่ายางจัดโครงการว่ายน�้าเป็นเล่นน�้าปลอดภัย	

เนื่องจาก	ปัจจุบันเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่เทศบาลต�าบลท่ายางส่วนใหญ่จะว่ายน�้าไม่เป็น	ทั้ง	ๆ	ที่ใน

เขตเทศบาลต�าบลท่ายางมลี�าคลองชลประทาน	และแม่น�า้เพชรบรุไีหลผ่าน	หรอืเดก็ทีว่่ายน�า้เป็นแต่ยงัขาด

ประสบการณ์ในการช่วยเหลอืตนเองในสภาวะอันฉกุเฉนิขณะลงเล่นน�า้	ดงันัน้จงึจ�าเป็นทีจ่ะต้องฝึกทกัษะ

ให้กบัเดก็และเยาวชนได้ดแูลตวัเอง	โดยมคีรูผูฝึ้กสอนทีม่ปีระสบการณ์และเชีย่วชาญประจ�าศนูย์เยาวชน	

ท�าการฝึกทักษะการว่ายน�้าอย่างถูกวิธี	 สามารถพัฒนาประสบการณ์	 การฝึกฝนสุขนิสัยให้รู้จักป้องกัน

ตนเองให้ปลอดภัย	สามารถน�าความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกว่ายน�้า	กลับไปช่วยเหลือตนเอง 

และน�าไปใช้ช่วยเหลือผู้อ่ืนได้	 ท่ีส�าคัญยังสามารถพัฒนาการและเรียนรู้ทักษะวิธีการว่ายน�้าอย่างถูกต้อง	 

จนเกิดความช�านาญจนสามารถเข้าสู่เส้นทางการเป็นนักกีฬาว่ายน�้าในระดับประเทศต่อไปได้ในอนาคต

	 นางนฤมล	กจิพ่วงสวุรรณ	นายกเทศมนตรี

ต�าบลท่ายาง	 เปิดเผยว่า	 เทศบาลต�าบลท่ายาง	

ก�าหนดจัดงานประเพณีลอยกระทง	 ประจ�า

ป ี	 2558	 ข้ึนที่บริเวณริมคลองชลประทาน 

สาย	 3	 สวนสุขภาพท่ายาง	 ในคืนวันที่	 25	

พฤศจิกายน	2558	 เพ่ือเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์

สืบสานประเพณีของไทยให้คงอยู ่สืบต ่อไป 

ส�าหรับในปีนี้ เทศบาลต�าบลท่ายางก�าหนด 

จัดมหรสพประกอบภายในงานประเพณีลอย

กระทงอย่างมากมาย	อาท	ิการแสดงด้านหน้าเวท ี

ของศิลปินนักร้องชื่อดัง	 ตลก	 ร�าวงย้อนยุค	 

การแข่งขันชกมวยไทย	 “ศึกรวมพลังอนุรักษ์

มรดกโลก”	 นอกจากนั้นภายในงานยังจัดให้มี 

การประดบัโคมไฟ	และแสงสเีสยีงอย่างตระการตา 

ดังนั้นคณะผู้บริหาร	สมาชิกสภาเทศบาลต�าบล

ท่ายาง	 จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน	และ 

นักท่องเท่ียวท่ัวไปเข้าร่วมชมกิจกรรมภายใน 

งานลอยกระทงในคนืวันที	่25	พฤศจกิายน	2558	

ชมฟรีตลอดงาน

รวมพลังเฉลิมฯ
 เมื่อวันท่ี	 12	 สิหาคม	 2558	 นายวิรัช	 

ไชยสิทธิ์	 นายอ�าเภอท่ายาง	 เป็นประธานใน

พิธีการจัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	

12	สิงหาคม	ณ	ห้องประชุมอ�าเภอท่ายาง	 โดย 

มีนางนฤมล	 กิจพ่วงสุวรรณ	 นายกเทศมนตรี

ต� าบลท ่ ายาง	 องค ์กรปกครองส ่ วนท ้อง

ถิ่น	 ข้าราชการ	 ประชาชน	 กลุ่มพลังมวลชน	

นกัเรยีน	นกัศกึษา	แต่งกายเครือ่งแบบตามสงักดั	 

เข ้าร ่วมภายในพิธีก�าหนดตามขั้นตอน	 โดย 

พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์	 จ�านวน	 10	 รูป	 ถวาย

เครือ่งราชสกัการะ	หวัหน้าส่วนราชการและผูน้�า

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ก�านัน	 ผู้ใหญ่บ้าน 

ลงนามถวายพระพร	พธีิกล่าวค�าประกาศราชสดดุ ี

เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล	ด้านหน้า 

พระบรมฉายาลักษณ์	 สมเด็จพระนางเจ้าฯ

พระบรมราชนินีาถ	ผูเ้ข้าร่วมต่างพร้อมใจร่วมร้อง

เพลงสรรเสรญิพระบารมแีละเพลงสดดุมีหาราชา	

ข้าราชการชัน้ผูใ้หญ่ร่วมกนัถวายภัตตาหารป่ินโต

และจตุปัจจัยไทยธรรมส�าหรับการจัดงานมหา

มงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ	 เนื่องในโอกาสมหามงคล

เฉลมิพระชนมพรรษา	12	สงิหาคม	ประชาชนชาว

อ�าเภอท่ายางล้วนร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

อย่างล้นพ้น	จึงพร้อมใจกันจัดพิธีขึ้นเพื่อเป็นการ

แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน

เชิญเที่ยวงานลอยกระทง


