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 ประมวลภาพท่ายางดีจัง หน้า 7    สกู๊ปพิเศษหลวงพ่อผล หน้า 3    ประมวลภาพกิจกรรมประเพณีลอยกระทง หน้า 8

ผบ. มทบ. ที่ 15 และอดีต ส.ส. ธาน ียี่สาร
น�าประชาชนกว่า 1,000 คน “ป่ันจักรยานเทดิไท้องค์ราชนั” รวมระยะทาง 12.5 กม.

5 ธนัวามหาราชา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
พสกนิกรทุกหมู่เหล่า พร้อมใจ

ลอยกระทง ปี 58

“จัดเต็ม” เด่นทุกกิจกรรม

ประชาชนเข้าร่วม
ท่ามกลางสายฝน

เทศบาลต�าบลท่ายาง

		 เฉลิมพระเกียรติ	 5	 ธันวามหาราช**	 นายชวลิต	 ปราบพาล	 นายอ�าเภอท่ายาง	 เป็นประธานจัดพิธี
เฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	ภมูพิลอดลุยเดช	เนือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา	
88	พรรษา	 5	 ธันวาคม	มีนางนฤมล	กิจพ่วงสุวรรณ	นายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง	 เหล่าข้าราชการ	 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น	องค์กรภาครัฐและเอกชน	รวมถึงกลุ่มพลังมวลชน	ร่วมถวายความจงรักภักดีแด่พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	ณ	ลานรัฐพิธีหน้าที่ว่าการอ�าเภอท่ายาง	(ภาพเป็นข่าว)

แสดงออกถึงความจงรักภักดี
อ่านต่อหน้า 11

 	ป้ันจกัรยานเทดิไท้องค์ราชนั	**	พล.ต.สณัทศัน์	นนัทภิาคย์หริญั	ผบ.มทบ.ที	่15	และ	นายธาน ี
ยี่สาร	อดีต	ส.ส.	จังหวัดเพชรบุรี	นางนฤมล	กิจพ่วงสุวรรณ	นายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง	ตัดริบบิ้น
เปิดกจิกรรม	ป้ันจกัรยานเทดิไท้องค์ราชนั	ณ	หน้าส�านกังานเทศบาลต�าบลท่ายาง	พร้อมน�าพสกนกิร
ชาวท่ายางร่วมกิจกรรม	“ปั่นเพื่อพ่อ”	เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี	(อ่านข่าวหน้า 11)

		ท่ายางดีจัง**นายธวัชชัย	 
รักขนาม	 รองผู ้ว่าราชการจังหวัด
เพชรบุรี	 พร ้อมด้วย	 นายชวลิต	 
ปราบพาล	 นายอ� า เภอท ่ ายาง	 
นางนฤมล	 กิจพ่วงสุวรรณ	 นายก
เทศมนตรตี�าบลท่ายาง	คณะผูบ้รหิาร	
สมาชกิสภา	และประชาชนทัว่ไป	ร่วม
ชมกิจกรรมภายในงาน	 ท่ายางดีจัง 
ที่เทศบาลต�าบลท่ายาง	ร่วมกับ	กลุ่ม
กระสวยน้อยและสภาวัฒนธรรม	12	
ต�าบล	 จัดขึ้นระหว่างวันที่	 12-13	
ธนัวาคม	58	ถอืว่าประสบความส�าเรจ็
อย่างสูงสุด	 และได้กระแสตอบรับ 
จากนักท่องเที่ยวและประชาชนเป็น
อย่างมาก	(ประมวลภาพหน้า 6 - 7)

		ลอยกระทงท่ายาง	 **	
นางนฤมล	กิจพ่วงสุวรรณ	นายก
เทศมนตรีต�าบลท่ายาง	 คณะผู ้
บรหิาร	สมาชกิสภาและประชาชน	
ร่วมลอยกระทงและชมกิจกรรม
ภายในงานประเพณลีอยกระทง	ปี	
58	 ที่เทศบาลต�าบลท่ายางจัดขึ้น
บริเวณริมคลองชลประทานสาย	
3	สวนสขุภาพท่ายาง	(ชมประมวล
ภาพ หน้า 8)

พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลต�าบลท่ายาง

เทศบาลต�าบลท่ายางร่วมกับ
สภาวัฒนธรรมอ�าเภอท่ายาง
รื้อฟื้นศิลปวัฒนธรรมประเพณีของ
ท่ายาง น�าเสนอเต็มรูปแบบ “ท่ายางดีจัง” กระแสตอบรับ 100%

(อ่านข่าวหน้า 11)
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โดย คนเขียนข่าว

รอบทิศ

ท่ายางนิวส์

รับรางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าคอย

รับโล่รางวัลศูนย์เด็กเล็ก

 ในวารดิถีขึ้นปีใหม่	 ขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัยและ 

สิง่ศกัดิส์ทิธิท์ัง้หลาย	จงดลบนัดาลให้ท่านและครอบครวั	ประสบ

แต่สรรพสิ่งมิ่งมงคล	 สมบูรณ์พูนผล	 ในสิ่งอันพึงปรารถนา 

ทุกประการ	 คุณนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรี

ต�าบลท่ายาง	 พร้อมคณะผู ้บริหาร	 ขอสวัสดีปีใหม่	 2559	

ชาวชุมชนทุกท ่าน . * * *	

ประชาชนชาวท ่ ายาง

ยินดีต ้อนรับคุณชวลิต  

ปราบพาล	 นายอ�าเภอ

ท่ายางคนใหม่	 หลังท่าน

เดินทางมาด�ารงต�าแหน่ง	

ข ้าราชการหลายหน่วย

งานในเขตอ�าเภอท่ายางมีโอกาสพบปะกับท่านเม่ือคราวที ่

อ�าเภอท่ายางร่วมกบัเทศบาลต�าบลท่ายาง	จดัพธิถีวายราชสกัการะ 

5	 ธันวามหาราชา	 **	 งานท่ายางดีจัง	 ตอน	 “ตลาดยิ้มได้”	

ที่ เทศบาลต�าบลท่ายาง	 ร ่วมกับวัฒนธรรมอ�าเภอท่ายาง	 

เครอืข่ายเพชรบรุดีีจัง	สภา

วัฒนธรรมอ�าเภอท่ายาง	 

กลุ ่มกระสวยน้อย	 ชุมชนตลาดท่ายาง	 ผ ่านพ้นไปด้วยดี	 

ศิลปวัฒนธรรมต่าง	 ๆ	 ที่ถูกหลงลืม	 ต่างถูกปัดฝุ ่นขึ้นมา

เป็นการสืบสานต่อยอดให้คนรุ ่นหลังซ่ึงกิจกรรมดีดีอย่างนี้	 

คุณนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง	 

กล่าวว่าครั้งต่อไปต้องมีขึ้นอีกอย่างแน่นอน	 ที่ส�าคัญ	 นายกมล” 

ขอขอบพระคุณอาจารย์จ�าลอง บัวสุวรรณ	 ผู ้ด�าเนินงาน 

กลุ่มลูกหว้าและผู้ประสานงานเพชรบุรีดีจัง	 และทุกภาคส่วนที่

ร่วมสร้างสรรค์จนงานส�าเร็จลุล่วงด้วยดี**	 งานท่ายางฟู้ดแฟร ์

ที่เทศบาลต�าบลท่ายางจัดขึ้นเดือนธันวาคมของทุกปีนั้น	 ปีนี ้

งดจัดกิจกรรม	 เนื่องจากเป ็นนโยบายของรัฐบาล	 โดย	

นพ .สมาน ฟู ตระกู ล  

ผูอ้�านวยการส�านกังานคณะกรรมการควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ 

กรมควบคุมโรค	 ระบุว่าขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที ่

ต้องห้าม	 ตามปั ้มน�้ามัน	 ศาสนสถาน	 สถานที่ราชการและ 

สวนสาธารณะ	 มีความผิดโทษจ�าคุก	 6	 เดือน	 ปรับไม่เกิน	 

10,000	 บาท	 ดังนั้นเทศบาลต�าบลท่ายางจึงขอประชาสัมพันธ์ 

มาเพ่ือทราบ**	 ชาวอ�าเภอท่ายางพร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลือง 

ร่วมกิจกรรมปั ่นจักรยานเทิดไท้องค์ราชัน	 เนื่องในโอกาส

ม ห า ม ง ค ล เ ฉ ลิ ม

พระชนมพรรษา 	 ๘๘	

พรรษา	 ๕	 ธันวาคม	 เมื่อ

วันที่	15	ธันวาคม	ที่ผ่าน

มาเพื่อแสดงออกถึงความ

จงรักภักดี	 โดยมีระยะทาง	 12.5	 กม.	 ทั้งนี้มีพล.ต.สัณทัศน์  

นันทิภาคย์หิรัญ ผบ.มทบ.ที่ 15 นายธานี ยี่สาร อดีต ส.ส.  

จังหวัดเพชรบุรี นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรี

ต�าบลท่ายาง นายสรุชยั จตัตพุรพงษ์และนายเทยีนชยั คชานนัท์ 

รองนายกเทศมนตรตี�าบลท่ายางร่วมตัดรบิบิน้เปิดกจิกรรม	และ

น�าปั่นจักรยาน***	สวัสดี

 นางนฤมล กจิพ่วงสวุรรณ	นายกเทศมนตรตี�าบลท่ายาง	รบัโล่รางวลัรองชนะเลศิการประกวด

ศนูย์พฒันาเด็กเลก็คุณภาพระดบัจงัหวดัเพชรบรุ	ีประจ�าปี	2558	ตามทีส่�านกังานสาธารณสขุจงัหวดั

เพชรบุรีจัดขึ้น	โดยมีนายแพทย์ประจักษ์	วัฒนะกุล	แพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี	เป็นผู้มอบ	

ณ	โรงแรมโกเด้นท์บีชชะอ�า	เมื่อวันที่	24	กันยายน	58	ถือเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่เป็นเครื่องการันตี

การรับประกัน	 ของการตั้งใจยกระดับความเป็นคุณภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความดูแล

ของเทศบาลต�าบลท่ายาง

เทศบาลต�าบลท่ายาง ขอประชาสัมพันธ์

ระยะเวลาการช�าระภาษี 
ประจ�าปี 2559

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
	 ยื่นแบบแสดงรายการได้ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์	พ.ศ.	
2559	และช�าระเงินภาษีภายใน	30	วัน	นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

ภาษีป้าย 
	 ยืน่แบบแสดงรายการช�าระภาษ	ีได้ตัง้แต่เดอืนมกราคมถงึสิน้เดอืนมนีาคม	
พ.ศ.	2559	กรณป้ีายใหม่ยืน่แบบแสดงภายใน	15	วนั	นบัตัง้แต่วนัทีต่ดิตัง้และ
ช�าระภาษีภายใน	15	วัน	นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

ภาษีบ�ารุงท้องที่ 
	 ยื่นแบบแสดงรายการและช�าระภาษีได้ต้ังแต่เดือนมกราคมถึงสิ้นเดือน
เมษายน	พ.ศ.	2559

 โดยสามารถติดต่อช�าระภาษีได้ที่กองคลัง ส�านักงานเทศบาลต�าบล
ท่ายาง ชัน้ 1 ในวนั เวลา ราชการ โดยบรกิารไม่พกัเทีย่ง (โทร. 032 – 463000  
ต่อ 102)
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	 เมือ่ช่วงเวลา	17.09	น.ของวนัที	่20	ตลุาคม	

2558	 สมเด็จพระธีรญาณมุนี	 เจ้าคณะภาค 

นิกายธรรมยุต	 เป ็นประธานพิธีสรงน�้ าศพ

พระราชทานแก่พระครูพินิตสมณการ	 พระราชา

คณะชั้นสามัญยศ	 วิปัสสนา	 หรือท่ีรู้จักกันดีคือ	 

หลวงพ่อผล	เตชธัมโม	เจ้าอาวาสวัดสหธรรมิการาม 

หรือวัดหนองแขม	 ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอ�าเภอท่ายาง	

จ.เพชรบุรี	 ซึ่งมรณภาพเม่ือเวลา	 11.20	 น. 

ของวันที่	19	ตุลาคม	2558	รวม	60	พรรษา	โดย

นับอายุระหว่างมรณภาพรวมอายุ	80	ปี	5	เดือน 

3	 วัน	 ส�าหรับพิธีการน�้าหลวงสรงศพในครั้งนี้	 

มีพันต�ารวจโท	 หม่อมหลวงกิติบดี	 ประวิตร	 เป็น

ประธานฝ่ายฆราวาส	มีพระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่

จากวัดต่าง	ๆ 	ทยอยเดนิทางมาร่วมในพธิเีคารพศพ 

คณะศษิยานศุษิย์และข้าราชการ	รวมถงึประชาชน

ร่วมกราบนมัสการไว้อาลัย	 เบ้ืองต้นก�าหนด

ประกอบพิธีบ�าเพ็ญกุศลสวดพระธัมมนิยาม	 

100	 วัน	 จากนั้นจะท�าพิธีเก็บสรีระไว้ภายในกุฏิ

ในวัดสหธรรมิการาม	 (วัดหนองแขม)	 เพื่อเป็นที ่

สักการะต ่อไปจนถึงเวลาอันควร	 จึงจะขอ

พระราชทานเพลิงศพ

	 โดยพระครูวินิจสมณการ	 หรือพระครูช้าง	

รองเจ้าอาวาสวัดหนองแขม	 เปิดเผยว่า	 เบื้องต้น

ได้ปรกึษากบัคณะศษิยานศุษิย์และคณะกรรมการ

หลาย	ๆ 	หลายฝ่ายก�าหนดสวดพระอภธิรรมภายใน

ศาลาวัดหนองแขมจ�านวน	100	วัน	ส่วนสาเหตุที่

หลวงพ่อผลถึงคราวมรณภาพน้ัน	 สาเหตุมาจาก

เป็นโรคหืดหอบ	 และเคยเข้ารับการรักษาอาการ

ที่โรงพยาบาลเพชรรัชต์	 จังหวัดเพชรบุรีมาโดย

ตลอด	 โดยก่อนที่จะมรณภาพนั้นเมื่อช่วงคืนวัน

เสาร์ที่	 17	 ตุลาคม	 หลวงพ่อผลมีอาการหายใจ 

ไม่ออก	 มีอาการแน่นหน้าอก	 ลูกศิษย์ได้ร่วม

กันน�าหลวงพ่อผลเข้ารับการรักษาและมีอาการ 

กสิพล ศิริลาภ : ภาพ/เรียบเรียงข้อมูล

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

ทรุดลงกระทั่งได้ถึงมรณภาพเมื่อช่วงเวลา	 11.20	

น.ของวันที่	 19	 ตุลาคม	 2558	 ดังกล่าว	 ส�าหรับ

หลวงพ่อผล	 เป็นพระเถระที่มีจิตบริสุทธิ์เป็น 

สมณสงฆ์	 ที่มีวัตรปฏิบัติที่เพียบพร้อม	 มีปฏิปทา

ที่เรียบง่าย	 มีความเมตตาสูงและไม่ยึดติดต่อลาภ 

สักการะ	 ปัจจัยที่ญาติโยมน�ามาท�าบุญถวาย

ให้ท่านก็อนุวัตรน�าไปจัดสร้างเสนาสนะหลาย

ประการ	อาท	ิอโุบสถ	กฏุ	ิศาลาการเปรยีญ	หอฉนั	 

หอสวดมนต์	 ศาลาบ�าเพ็ญกุศล	 และโรงเรียน

ปริยัติธรรม	และอื่น	ๆ	อีกมากมาย	กอปรขึ้นเป็น

วัดที่สมบูรณ์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนเข้าถึงหลัก

ธรรมของพระพทุธศาสนาโดยสะดวก	และมคีวาม

มั่นคงพอเหมาะกับสมณเจ้าในการประกอบพิธี

สงฆ์ส�าคัญ	จนวัดสหธรรมิการาม	(วัดหนองแขม)	

เป็นวัดที่เจริญรุ่งเรือง	 ได้รับความเลื่อมใสศรัทธา

จากพุทธศาสนิกชนทั่วไปแต่ละปีจะมีพระสงฆ์

สามเณรจ�าพรรษาในกาลพรรษาประมาณ	 60	 -	

70	รปูควบคมุดแูลให้พระภกิษสุามเณรปฏบิตัติาม 

พระธรรมวินัยจนเป็นที่เลื่อมใสเคารพ	

	 ส�าหรับประวัติโดยย ่อของหลวงพ่อผล	 

แรกเริม่อปุสมบท	เมือ่วนัที	่3	พฤษภาคม	พ.ศ.	2498 

ณ	 วัดบรรพตาวาส	 (เขากระจิว)	 ต�าบลท่ายาง	

อ�าเภอท่ายาง	 จังหวัดเพชรบุรี	 และจ�าพรรษาที่

วัดนี้ตั้งแต่	พ.ศ.	2498	รวม	18	พรรษา	ต่อมาได้

จ�าพรรษาที่วัดสหธรรมิการาม	 (หนองแขม)	 พ.ศ.	

2516	และได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในเวลา

ต่อมา	 โดยต�าแหน่งในปัจจุบัน	 เป็นเจ้าอาวาส 

วัดสหธรรมิการาม	 (หนองแขม)	 เป็นเจ้าส�านัก

ปฏบิตัธิรรมประจ�าจงัหวดัเพชรบรุ	ีแห่งที	่3	ธรรมยุต 

เป็นผู ้อ�านวยการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา 

วนัอาทติย์	วดัสหธรรมกิาราม	เป็นทีป่รกึษาเจ้าคณะ 

อ�าเภอท่ายาง	ธรรมยุต	

	 ก่อนที่หลวงพ่อผล	จะมีการป่วย	และก่อนที่

จะมรณภาพ	 หลวงพ่อผลท่านได้เข้าร่วมกิจกรรม

กับทางเทศบาลต�าบลท่ายางมาโดยตลอด	 ไม่

ว่าจะเป็นพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันที่	 5	 ธันวาคม	ของทุกปี	

พธิเีฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนางเจ้าฯ	พระบรม

ราชินีนาถเนื่องในวันที่	 12	 สิงหามหาราชิน	ี

กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่	 ประเพณีสงกรานต์	 และ

หลวงพ่อผล เจ้าอาวาสวัดหนองแขม
พระเกจิอาจารย์มรณภาพ คณะศิษยานุศิษย์ร่วมกราบนมัสการไว้อาลัย

กจิกรรมอืน่	ๆ 	..กาลมรณภาพของหลวงพ่อผลครัง้

นีน้บัเป็นการสญูเสยีพระสงัฆาธกิารดี	ทีห่าได้ยาก

ย่ิงรูปหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรี	 แม้รูปกายสังขาร

ท่านจะแตกดับเน่าสลาย	 แต่นาม	 และชื่อเสียง 

คุณความดี	 ที่ท ่านได้ท�าและปฏิบัติในร่มเงา

พระพุทธศาสนายังคงปรากฏอยู ่และเป ็นที่

สรรเสรญิสบืไปชัว่กาลนาน	“เทศบาลต�าบลท่ายาง	

ขอน้อมส่งดวงวิญญาณของหลวงพ่อผลให้สถิตสู่

ภพภมูอินัเกษม	ให้ถงึซึง่พระนพิพานในอนาคตกาล

เบื้องหน้าด้วยเทอญ”
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	 เมื่อเวลา	08.39	น.	ของวันที่	23	
ตลุาคม	2558	ทีผ่่านมา	ณ	ห้องประชมุ
อ�าเภอท่ายาง	 นายวิรัตน์	 ไชยสิทธิ์ 
นายอ�าเภอท่ายาง	 น�าหัวหน้าส่วน
ราชการ	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานภาครัฐ	 และภาคเอกชน	
ข้าราชการต�ารวจ	ก�านนัผูใ้หญ่บ้าน	และ
ประชาชนชาวอ�าเภอท่ายาง	 ร่วมวาง
พวงมาลาหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล ้า 
เจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	5	พระปิยมหาราช

ส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชน

รัชกาลที่ 5 วันปิยมหาราช
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว 
จัดพิธีวางพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคตของ

แห่งราชวงศ์จักรี	 ที่พระองค์ทรงมี
คุณูปการต่อประเทศชาติและพสกนิกร
อย่างหาท่ีสุดมิได้	 ทั้งนี้	 เพื่อเป็นการ
สดุดีและเทิดพระเกียรติพระองค์ที่
มีพระมหากรุณาธิคุณอเนกประการ
ทั้งในการปกครองบ้านเมือง	 และ
พระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่
ชนทุกหมู่เหล่า	 รวมทั้งพระองค์ทรง
ยกเลิกทาส	 ที่ถือว่าเป็นการเอาเปรียบ
กันและน�าความเสมอภาคมาสู่คนไทย
จนถึงปัจจุบันนี้	 พระองค์จึงได้รับการ

ถวายพระราชสมัญญานามว่า	“สมเด็จ
พระปิยมหาราช”	 ซึ่งมีความหมาย
ว่า	 “พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่ง
ของปวงชน”	 ด้วยความส�านึกในพระ
มหากรณุาธคิณุ	รฐับาลจงึได้ประกาศให้
วนัที	่23	ตลุาคม	เป็น	“วนัปิยมหาราช”	
โดยในวนันีม้ส่ีวนราชการ	ทหารต�ารวจ	
ศาล	อัยการ	องค์การต่าง	ๆ	ทั้งภาครัฐ	
ภาคเอกชนมาร่วมพิธีวางพวงมาลา
จ�านวนมาก	

ปลัดเทศบาลฯ เผย การป้องกัน
และแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

 นายธวัชชัย กุณฑีทอง ปลัด
เทศบาลต�าบลท่ายาง	 เปิดเผยถึงเรื่อง
ดังกล่าวว่า	 การตั้งครรภ์ในสตรีวัยรุ่น
ในปัจจุบันนั้นก่อให้เกิดปัญหามากมาย	
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 จิตวิทยา	
ความส�าคัญอยู่ที่การป้องกันหรือ	ดูแล
ของพ่อแม่	 และผู้ใกล้ชิด	 จะถือเป็น
ดีที่สุด	 ซึ่งผู้ปกครอง	 พ่อแม่	 ต้อง	 ไม่
สนับสนุนให้มีเพศสัมพันธ์ก่อนระยะ
เวลาอันควร	 ต้องเน้นให้ตระหนักใน
ปัญหาทีต่ามมาและเรยีนรูจั้กการ	ดแูล	
และควบคุมตัวเอง	นอกจากนั้นควรมีการสอนเพศศึกษาอย่างถูกต้อง 
ตามวัย	 ให้รักษาสิ่งที่มีค่ามากที่สุดในผู ้หญิง	 เพศชายก็ให้ระวัง 
เรื่องโรคเอดส์	และโรคติดเชื้ออื่น	ๆ	รวมทั้งภาระ	และปัญหาอื่น	ๆ	
ที่ต้องตามมาอาจจะเรียนไม่จบ	อีกประการหนึ่ง	ผู้ปกครองต้องท�าตัว
เสมือนเพื่อน	โดยให้รู้ว่าท�าอะไร	อยู่ที่ไหน	และคอยสังเกตพฤติกรรม	
คอยสอบถามความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนเพศตรงข้าม	 และความคิด
ต่อพฤติกรรมทางเพศของบุตรหลาน	 เช่นลองถามว่าคิดอย่างไรที่มี
เพศสัมพันธ์ในวัยเรียน	หากลูกตอบว่าเป็นเรื่องธรรมดาก็น่าเป็นห่วง	
แต่หากลูกตอบว่าไม่เห็นด้วยก็น่ายินดี	 ข้อควรระวังเป็นอย่างมากก็
คือ	ควรบอกกล่าวมิให้บุตรหลานอยู่กับเพื่อนต่างเพศ	สองต่อสองใน
ที่ลับ	และให้ระวัง	ถูกกระท�าให้เกิดอารมณ์ทางเพศ	หรือหลอกให้ดื่ม
เครือ่งดืม่บางชนดิ	ทีผ่สมแอลกอฮอล์	และการควบคมุอารมณ์ไม่ให้ตก
อยู่ในห้วงของอารมณ์ใคร่	ทั้งนี้ทั้งนั้นหากหลีกเลี่ยงหรือคุมอารมณ์ไม่
อยูก่ค็วรจะหาวธิป้ีองกนักค็อื	สวมถงุยางหรอืศกึษาวธิกีารป้องกนัตาม
ทีแ่พทย์ระบไุว้...จงึขอฝากบตุรหลานหรอืเยาวชนโดยเฉพาะทีก่�าลงัอยู่

ในวัยเรียน	ควร
หลีกเ ล่ียงการ
มี เพศสัมพันธ ์
ก่อนวัยอันควร
จะดีกว่าครับ...

กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ปั่น เทิดไท้องค์ราชันDecember 11, 2015

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 
5 ธันวาคม ประชาชนชาวท่ายางร่วมกิจกรรม
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 นางนฤมล กิจพ่วงสวุรรณ	นายกเทศมนตรตี�าบลท่ายาง	

เปิดเผยว่า	 ในปีงบประมาณ	2558	นี้	 เทศบาลต�าบลท่ายาง	 

ได้มอบหมายให้กองสวสัดกิารสงัคม	อ�านวยความสะดวกให้กบั

ผูส้งูอายแุละผูพ้กิารเพือ่ขึน้ทะเบยีนรบัเบีย้ยงัชพีตามนโยบาย

ของรัฐบาลที่ผ่านมา

	 โดยในปีงบประมาณนี้	 เทศบาลต�าบลท่ายางได้ก�าหนด

ระยะเวลาเปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพส�าหรับผู้สูงอายุและ

ผู้พิการ	 ส�าหรับผู้สูงอายุที่มีอายุ	 60	ปีขึ้นไป	ที่เกิดก่อนวันที่ 

1	 ตุลาคม	 2499	 และผู ้พิการที่

ประสงค์จะขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ

ที่ไม ่เคยได้รับเบี้ยยังชีพมาก่อน	

ตั้งแต่วันที่	 1	 -	 30	 พฤศจิกายน	

2558	ณ	 ส�านักงานเทศบาลต�าบล

ท่ายางโดยในปีนี้มีผู้สูงอายุเข้าลง

ทะเบียนจ�านวน	 365	 คน	 และผู้

พิการจ�านวน	69	คน

	 กิจกรรมดังกล่าวมีข้ึนเม่ือช่วงเช้าวันท่ี	 2	 ธันวาคม	

2558	 โดยมีนางนฤมล	 กิจพ่วงสุวรรณ	 นายกเทศมนตรี

ต�าบลท่ายาง	 เป็นประธานเปิด	 มี	 นพ.สาธิต	 ทิมข�า	 ผอ. 

โรงพยาบาลท่ายาง	 สมาชิกสภาเทศบาล	 อสม.	 พร้อมด้วย

เจ้าหน้าที่เทศบาลต�าบลท่ายาง	พร้อมใจกันเดินถือป้ายและ

แจกทรายอะเบทตั้งแต่บริเวณหน้าส�านักงานเทศบาลต�าบล

ท่ายาง	ผ่านตลาดสดท่ายางแล้วสิ้นสุดที่สวนสุขภาพท่ายาง	

ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนในท้องที่มีส่วนร่วมรณรงค์ต้านภัยไข้

เลือดออก	 ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐาน

และพัฒนาศักยภาพ	 อสม.ในชุมชน	 โดยตลอดการจัด

กิจกรรมได้รับการอ�านวยความสะดวกจากเจ้าหน้าท่ีต�ารวจ	

สภ.ท่ายาง	ดูแลด้านการจราจร

	 ด้วยโรคไข้เลือดออกเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส�าคัญ

ของประเทศมานานแล้ว	 โดยมียุงลายเป็นพาหะ	 เนื่องจาก

โรคนี้มีแนวโน้มการระบาดในช่วงฤดูฝนของทุกปี	 และพบ

ว่าประชากรทีป่่วยด้วยโรคไข้เลอืดออกมากทีส่ดุ	ได้แก่	กลุม่

เด็กวัยเรียนที่มีอายุตั้งแต่	5	-	14	ปี	แต่ปัจจุบันยังพบผู้ป่วย

ไข้เลือดออกในผู้ใหญ่และมีการเกิดโรคตลอดท้ังปีอีกด้วย	

การด�าเนินงานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกให้ประสบ 

	 เมื่อช่วงเช้าวันที่	 19	 ตุลาคม	 2558	 นางนฤมล	 

กิจพ่วงสุวรรณ	 นายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง	 คณะ 

ผูบ้รหิาร	สมาชกิสภา	ร่วมกนัมอบป้ายให้กบัร้านจ�าหน่าย

อาหารเจในเขตเทศบาลต�าบลท่ายางที่ผ่านการตรวจ

รับรองความเป็นมาตรฐาน	 สะอาด	 ถูกสุขลักษณะ

อนามัยต่อผู ้บริโภค	 ส�าหรับร้านจ�าหน่ายอาหารเจที่

ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อมในปี	 2558	 ผ่านเกณฑ์จ�านวน	 14	 ร้าน	 

ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบความเป็นมาตรฐานในการ

ปรุงจ�านวน	2	ร้าน	นอกจากนั้นคณะผู้บริหารยังได้มอบ

ป้าย	Clean	Food	Good	Tast	ให้กบัร้านจ�าหน่ายอาหาร

ในเขตเทศบาลต�าบลท่ายางอกีจ�านวน	25	ป้าย	ทัง้นีเ้พือ่

รับรองความเป็นมาตรฐาน	และขอประชาสัมพันธ์ไปยัง

ผู้ที่ต้องการบริโภคอาหารเจในปีถัดไป	 โปรดสังเกตป้าย

รบัรองความเป็นมาตรฐานจากทางเทศบาลต�าบลท่ายาง	

เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเอง

ลงทะเบียน

ผู้สูงอายุและผู้พิการ

อ�านวยความสะดวกผู้สูงอายุและผู้พิการ
ยื่นลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ ส�าหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปี

เบี้ยยังชีพ

เทศบาลต�าบลท่ายาง ร่วมกับ โรงพยาบาลท่ายาง
อสม.ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จัดกิจกรรมรณรงคป์้องกันไข้เลือดออก

ผลส�าเร็จและเกิดประสิทธิภาพนั้น	 จ�าเป็นต้องระดม

ความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการก�าจัดลูกน�้า

ยุงลายทีเ่ป็นพาหะน�าโรคและรณรงค์ให้ชมุชนตระหนกั

ถึงความส�าคัญของปัญหาโรคไข้เลือดออกและร่วมมือ

กันเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคนี้	

	 ดงันัน้เพือ่เป็นการเฝ้าระวงัและควบคมุการแพร่

ระบาดของโรคไข้เลือดออก	 คณะผู้บริหารเทศบาล

ต�าบลท่ายาง	จึงมอบหมายให้ทางกองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม	 จัดท�าโครงการนี้ข้ึน	 เพ่ือเป็นการเตรียม

รับสถานการณ์การแพร่ระบาดและให้มีการท�างาน

อย่างต่อเนื่อง	 มีประสิทธิภาพ	 ตลอดจนกระตุ้นเตือน

ให้ประชาชนในชุมชนและโรงเรียนตลอดจนทุกภาค

ส่วน	ร่วมมือผนึกพลังความคิดร่วมมือแก้ไขปัญหาโรค

ไข้เลือดออกร่วม

กัน	ที่ส�าคัญ	เพื่อ

ลดอตัราป่วยด้วย

โรคไข้เลือดออก

ของประชาชน

และเด็กนักเรียน



สื่อสร้างสรรค์ เทศบาลต�าบลท่ายาง
ท่ายางนิวส์

หนังสือพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์
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5 ธันวามหาราชา อ�ำเภอท่ำยำง ร่วมกับ เทศบำลต�ำบลท่ำยำง และพสกนิกรชำวท่ำยำง

จัดงำนเทิดไท้องค์รำชำ 
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช

ดี จัง
ท่ายาง
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ท่ายางนิวส์
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	 รื้อฟื ้นศิลปะและประเพณีของอ�าเภอท่ายาง	 ประยุกต์
ตลาดสด	 ซอยต่าง	 ๆ	 จัดการละเล่น	 สืบสานอนุรักษ์	 กิจกรรม
สร้างสรรค์ของคนท่ายาง	สร้างรอยยิม้ให้กบัผูม้าเยอืน	ท่ายางดจีงั... 
ตลาดยิ้มได้...

ท่ายาง
ดี จัง



สื่อสร้างสรรค์ เทศบาลต�าบลท่ายาง
ท่ายางนิวส์

หนังสือพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์
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ประเพณีลอยกระทง
ประชาชนและนักท่องเที่ยว 

ร่วมกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ปี 58 
อย่างเนืองแน่น ชมดนตรีดัง การแข่งขันชกมวยไทย ร�าวงย้อนยุค

ประมวลภาพ



สื่อสร้างสรรค์ เทศบาลต�าบลท่ายาง
ท่ายางนิวส์
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	 29	 กันยายน	 2558	 โครงการ 
ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ	 แบบ
ให้เปล่าเพื่อพื้นฐานความม่ันคงของ
มนุษย์	 (จีจีพี)	 โดยรัฐบาลญี่ปุ่น	 สถาน
เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ�าประเทศไทย	
เทศบาลต�าบลท่ายางได้รับความร่วมมือ
ในการด�าเนินโครงการเสริมสร้างความ
สามารถในการบรหิารจดัการสิง่แวดล้อม
และบูรณาการ	 การด�า เนินงาน
ระหว่างหน่วยงาน	สว่นกลาง	ภูมภิาค	
จังหวัดและท้องถิ่นในราชอาณาจักร
ไทย	 เพื่อให้การด�าเนินโครงการเกิด
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล	เทศบาล
ต�าบลท่ายางจึงสมัครเข้าร่วมโครงการ
ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ	 แบบ
ให้เปล่าเพื่อพื้นฐานความมั่นคงของ
มนุษย์	 (จีจีพี)	 โดยมี	 คุณยุมิ	 เซคิกุชิ	
เป็นผู้ประสานงาน
	 30	 กันยายน	 2558	 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการ
จดัการขยะของ	เทศบาลต�าบลท่ายาง	จดัการประกวดออกแบบตรา
สญัลกัษณ์	(LOGO)	ตุก๊ตาสญัลกัษณ์	(	MASCOT)	เพือ่ใช้ในโครง
การฯภายใต้แนวคิด	“BEAETIFUL	AND	CLEAN	THAYANG”	
โดยมีนกัเรยีน	รร.ท่ายางวทิยา,	รร.บ้านท่ายาง,	รร.บ้านท่ากระเทยีม, 

 ต ้ อ ง ท� า อ ย ่ า ง ไ ร เ มื่ อ	
“ธนบัตร”	 หรือ	 “เงิน”	 เกิด
การช�ารุดขึ้นมาแล้ว	 จะสามารถ
จัดการอย่างไรได้บ้าง	 วันนี้เรา
ได้ขอหยิบยกข้อมูลมาฝากจ้า	
(ข้อมูลอ้างอิงจาก	พ.ร.บ.	เงิน
ตรา	 พ.ศ.	 2501)	 มาหาค�า
ตอบไปพร้อมกันเลย...ว่าควร
ท�าอย่างไร	 น�าไปแลกคืนได้ที่ไหน
บ้าง	!!!
	 1.	หากธนบตัรนัน้ฉกีขาดหรอื
ช�ารุดไม่มาก	เช่นมุมใดมุมหนึ่งขาดออกไป	โดยที่ส่วนที่ขาดนั้นไม่ได้หล่นหายไปไหน	แนะน�าให้ใช้เทปใสแปะปิด
ทบัรอยขาดได้เลยครบั	ยงัสามารถใช้ช�าระหนี	้หรอืซือ้ของได้ตามปกต	ิแต่วธินีีเ้หมาะส�าหรบัธนบตัรทีช่�ารดุไม่มาก
นักนะครับ	หากขาดหรือแหว่งไปมาก	ๆ	ไม่แนะน�าให้ท�าอย่างเด็ดขาด
	 2.	 หากธนบัตรนั้นขาดครึ่ง	 หรือขาดออกจากกันจนไม่สามารถซ่อมแซมได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน	 ให้น�า
ไปแลกที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ	 ซึ่งจะแลกได้เพียงครึ่งราคาของมูลค่าเท่านั้นนะคะ	 (ธนาคารทั่วก็
ไปแลกได้	แต่จะให้บริการเฉพาะวันพุธเท่านั้น)
	 3.	ธนบัตรขาดครึ่งและต่อผิด	หมายถึงธนบัตรที่ขาดออกจากกันแล้วถูกซ่อมแซม	แต่เป็นการซ่อมแซมโดย
ใช้ชิ้นส่วนจากธนบัตรฉบับอ่ืน	 (แต่รูปแบบเดียวกัน)	 สามารถน�าไปแลกได้ที่ธนาคารออมสิน	 โดยจะแลกได้เต็ม
มูลค่าของราคาธนบัตร	แต่มีข้อแม้ว่าส่วนที่น�ามาต่อกันจะต้องสมบูรณ์ทั้งสองส่วนค่ะ
	 4.	 ธนบัตรที่ช�ารุดแบบขาดวิ่น	มักพบได้ในกรณีที่ถูกปลวกแทะ	ฉีกขาด	หรือไฟไหม้	หากส่วนที่เหลือของ
ธนบัตรนั้นมีปริมาณมากกว่า	50	เปอร์เซ็นต์สามารถน�าไปแลกได้เต็มมูลค่าของธนบัตรเต็ม
	 5.	ธนบัตรที่ช�ารุดแบบลบเลือน	มักจะพบเห็นได้ในธนบัตรเก่า	คือ	จะมีสภาพหมึกลบเลือน	หรือตัวธนบัตร
เปลี่ยนสีไปจากเดิม	อาจจะเนื่องมาจากสาเหตุต่างกัน	เช่น	โดนน�้า	หรือน�้ายาเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน	ถ้าเป็นกรณีนี้
ให้น�าไปแลกได้เต็มมูลค่าของธนบัตร	แต่ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเป็นธนบัตรของจริงเท่านั้น!!
	 ส�าหรับสถานที่แลกเปลี่ยนเงินตรา	หรือธนบัตรช�ารุดนั้น	นอกจากธนาคารออมสินแล้ว	ท่านยังสามารถน�า
ไปแลกได้ที	่ธนาคารแห่งประเทศไทย	เขตบางขนุพรหม	รวมไปถงึส�านกังานคลงัจงัหวดั	และส�านกังานคลงัอ�าเภอ
ได้ทั่วประเทศ	โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด	ๆ
	 ทั้งนี้ในปัจจุบันสถานที่รับแลกเปลี่ยนธนบัตรช�ารุด	(รวมถึงธนบัตรใหม่	ธนบัตรที่ระลึก)	สามารถติดต่อขอ
แลกได้ที่	ธนาคารออมสิน	และธนาคารพาณิชย์ทั่วประเทศ	และหากมีข้อสงสัยหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่	
แผนกวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์	 สายออกบัตรธนาคาร	 ธนาคารแห่งประเทศไทย	 โทร.	 02-356-8689,	
02-356-8690	
ขอบคุณข้อมูล จาก “thaijobsgov”

	 ในโลกออนไลน์ก�าลังมีการวิพากษ์วิจารณ์และแชร์กันไปเป็นจ�านวนมากกับภาพที่มี
เจ้าของเฟซบุก๊หนึง่	โพสต์ค�าว่า	ไปหมดแล้ว	สมองก	ู...พร้อมกบัโพสต์ภาพของยาบ้ารปูแบบ
ใหม่	ลักษณะเป็นเส้นฝอยเล็ก	ๆ	สีแดง	โดยมีซองพลาสติกสีน�้าเงินวางอยู่ด้านข้าง	พร้อม
ระบุข้อความว่า	“ภูมิปัญญาชาวบ้าน”	#		“ยาบ้าแบบเส้น”				
	 หลังจากนั้นก็มีชาวเน็ตจ�านวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลาม	 ทั้ง
มีบอกว่า	 มองผ่าน	 ๆ	 ไม่รู้เลยว่าเป็นยาบ้าเพราะคล้ายกับกุ้งฝอยมาก	 ในขณะที่บางส่วน

ระบุว่าไม่ใช่ยาบ้าสูตรใหม่แต่เป็นเพียง
ยาบ้าธรรมดาแต่ผลิตขึ้นมาเพื่อตบตา 
เจ้าหน้าที่	 แต่อย่างไรก็ดียังมีผู้ใช้ส่วนมาก
ระบวุ่า	ยาบ้าท�ามาจากสารพษิทัง้นัน้ไม่ดต่ีอ
สุขภาพเรื่องนี้จะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องโจ๊ก
นั้นไม่ส�าคัญ	แต่ที่ส�าคัญคือ	พ่อแม่พี่น้อง...
ชาวชุมชนต้องหมั่นดูแลบุตรหลานของ
ท่าน	 และเฝ้าระวัง	 หากพบเห็นการมั่วสุม
หรือแหล่งผลิต	 แจ้งเจ้าหน้าที่ด�าเนินการ
ทันที...ดูเหมือนว่าในปัจจุบันในเขตอ�าเภอ
ท่ายาง	 เจ้าหน้าที่เร่งสืบสวนปราบปรามไม่
เว้นในแต่ละวนั...แต่เท่าทีส่งัเกตดพูบว่า...ยิง่
เจ้าหน้าที่ด�าเนินการปราบปรามอย่างเข้ม
งวด	แต่

ทว่าผู้ค้าและผู้เสพก็ไม่สามารถลดจ�านวนลง	 ซึ่งอาจ
เป็นเพราะเมื่อเจ้าหน้าที่เข้มงวดจับกุม	 ผู ้ปกครอง
มักจะยอมเสียเงินประกันตัวออกมาตามสิทธิ์ที่พึง
กระท�าได ้	 แต ่เมื่อประกันตัวออกมาบุตรหลาน
ของท่านก็ไม ่เคยที่จะหลาบจ�า	 ซ�้ายังประพฤติ
ตนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหนักขึ้นไปอีก	 มันจึง
เป ็นที่ มาของค� าว ่ า 	 “ยิ่ งปราบปรามเท ่ า ไร	 
ผู้เสพยาบ้าก็เพิ่มขึ้นมากเท่านั้น”	

โครงการน�าร่อง การเพิ่มประสิทธิภาพ

การจัดการ ขยะมูลฝอย
เทศบาลต�าบลท่ายาง

วาไรตี้...
สารพันความรู้

ระวัง!! ยาบ้ารูปแบบใหม่
คล้ายกุ้งฝอยเป๊ะ

แทบแยกไม่ออก!

สะพายกล้อง...
ส่องชุมชน

สะพายกล้อง...
ส่องชุมชนตาเฒ่า

รร.บ้านท่าคอย	 เข้าร ่วมการประกวด	 โดยมี
นายกเทศมนตรีต�าบลท่ายางเป็นผู ้มอบโล่และ 
ใบประกาศ	 คณะผู้จัดท�า	 เทศบาลต�าบลท่ายาง	
ทสจ.เพชรบุรี	JICA
	 30	 กันยายน	 2558	 อบรมพนักงานเก็บขน
ขยะมูลฝอย	 เรื่อง	 การจัดเก็บและการขนส่งขยะ
อย่างปลอดภัย	 โดยมีคณะผู้เช่ียวชาญจาก	 JICA	
เป็นวิทยากร	และจัดท�าคู่มือให้กับพนักงาน	พร้อม
ทั้งสาธิตการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง
	 21	 ตุลาคม	 2558	 องค์กรความร่วมมือ
ระหว่างประเทศญ่ีปุ่น	 (JICA)	 ได้เข้าประเมินผล
ก่อนสิ้นสุดโครงการ

 เกียรติคุณน�าร ่องจัดการขยะ** 
นางนฤมล กิ จพ ่วงสุ วรรณ นายก
เทศมนตรีต�าบลท่ายาง รับมอบประกาศ
เกียรติคุณจากส�านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ใน
ฐานะเทศบาลต�าบลท่ายางด�าเนินการตาม
โครงการน�าร่องท่ี	1	การปรบัปรงุการจัดการ
ขยะมูลฝอย	ณ	โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว 
กรุงเทพ	ฟอร์จูน	เมื่อวันที่	28	ม.ค.	59
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 กฎหมายฉบับน้ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที	่

12	พฤศจิกายน	2544	และมีผลบังคับใช้ในวันที่	13	พฤศจิกายน	

2544	เป็นกฎหมายทีเ่ปิดโอกาสให้กบัผูเ้สยีหายในคดอีาญา	หรอื

ว่าจ�าเลยในคดีอาญาที่ถูกคุมขังในระหว่างการพิจารณาคดี	และ

ต่อมาศาลได้มีค�าพิพากษาถึงที่สุดว่าไม่ได้เป็นผู้กระท�าความผิด

หรอืการกระท�าของจ�าเลยไม่เป็นความผดิ	ได้รบัค่าตอบแทนหรอื

ค่าทดแทนจากรฐั	การขอรบัค่าตอบแทนหรอืค่าทดแทนนีจ้ะแบ่ง

ออกเป็นสองกรณีด้วยกันคือ	(1.)	กรณีของผู้เสียหาย	ผู้เสียหาย 

ที่จะสามารถขอรับค่าตอบแทนได้	 จะต้องเป็นผู้เสียหายที่ถูก

กระท�าความผิดตามรายการที่ระบุไว้ในท้ายพระราชบัญญัติซึ่ง

ได้แก่	ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา	ลักษณะ	9	ความผิด 

เกี่ยวกับเพศ	มาตรา	276	ถึงมาตรา	287	ลักษณะ	10	ความผิด

เกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย	มาตรา	288	ถึง	308	เท่านั้น	หากเป็น

ผูเ้สียหายในความผดิอย่างอืน่จะไม่สามารถขอรบัค่าตอบแทนได้	

ค่าตอบแทน	 ได้แก่	 1.	 ค่าใช้จ่ายที่จ�าเป็นในการรักษาพยาบาล	

	 หลังจากที่เทศบาลต�าบลท่ายางร่วมกับส�านักงานอัยการ

คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด

เพชรบุรี	จัดตั้งศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย

แก่ประชาชน	ณ	 ส�านักงานเทศบาลต�าบลท่ายาง	 ชั้น	 1	 โดยมีพิธี

เปิดผ่านพ้นไปเมือ่เดอืนกรกฎาคม	2558	โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ช่วย

เหลอืทางกฎหมายแก่ประชาชนผูเ้ดอืดร้อน	ไม่ได้รบัความเป็นธรรม	

เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน	โดยให้บริการดังนี้

	 1.	 ให้ค�าปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายแก่ประชาชน

	 2.	 ให้ความช่วยเหลือในการท�านิติกรรม	 สัญญา	 พินัยกรรม	

บนพื้นฐานความเสมอภาคของคู่กรณี	และเจตนารมณ์แท้จริงของคู่

กรณี

	 3.	 บริการคุ้มครองสิทธิของบุคคล

	 	 -	 ด�าเนนิการส่งต่อประสานงานถงึหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	

เพื่อรับการคุ้มครองสิทธิต่อไปในนามของ	 “ส�านักคุ้มครองสิทธิและ

ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนเทศบาลต�าบลท่ายาง”

	 	 -	 ให ้ความรู ้ความเข ้าใจในพื้นฐานแห่งสิทธิของ

ประชาชนที่ถูกต้อง

	 4.	 	ช่วยเหลือไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

	 	 -	 โดยให้มผีลบงัคบัได้ท�านองเดยีวกนักบัค�าพพิากษาของ

ศาลตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	(ฉบับที่	7)	

พ.ศ.	2550	เฉพาะคดีแพ่งและคดีอาญาในความผิดอันยอมความได้

	 5.	 ให้ความช่วยเหลือทางด้านอรรถคดี	 โดยการจัดหา

ทนายความอาสาว่าต่าง	แก้ต่าง	แก่ประชาชนผู้เดือดร้อนและไม่ได้

รับความเป็นธรรม

	 โดยประชาชนสามารถติดต่อขอรับบริการได้ท่ีศูนย์อัยการ

คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย	ชั้น	1	ส�านักงานเทศบาล

ต�าบลท่ายาง	โทรศัพท์	032-463000-2	ต่อ	117	ในเวลาราชการ

ค่าตอบแทนผู้เสียหาย ค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย
แก่จ�าเลยในคดีอาญา

รวมทัง้ค่าฟ้ืนฟสูมรรถภาพทางร่างกายและจติใจ	2.	ค่าตอบแทน

ในกรณีที่ผู ้เสียหายถึงแก่ความตาย	 3.	 ค่าขาดประโยชน์ท�า

มาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ	 

4.	 ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นตามที่คณะกรรมการเห็น

สมควร	ในการพิจารณาค่าตอบแทน	(2.)	กรณีของจ�าเลยในคดี

อาญา	จ�าเลยในคดอีาญาจะมขีอ้แตกตา่งจากกรณีของผู้เสียหาย	 

คือ	 ในกรณีของจ�าเลยจะไม่ได้ก�าหนดประเภทของความผิดไว้

แต่มีเงื่อนไขว่า	 1.	 ต้องเป็นจ�าเลยที่ถูกด�าเนินคดีโดยพนักงาน

อัยการ	หากเป็นกรณีที่ผู้เสียหายฟ้องคดีเองไม่ได้	2.	ถูกคุมขังใน

ระหว่างการพิจารณาคดี	หากประกันตัวออกไปสู้คดีก็ไม่ได้	และ	 

(3.)	ปรากฏหลักฐานชดัเจนว่าจ�าเลยมไิด้เป็นผูก้ระท�าความผดิและ

มกีารถอนฟ้องในระหว่างด�าเนนิคด	ีหรอืปรากฏตามค�าพพิากษา

อันถึงที่สุดในคดีนั้นว่า	 ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าจ�าเลยมิได้เป็น 

ผู้กระท�าความผิด	 หรือการกระท�าของจ�าเลยไม่เป็นความผิด	 

การที่จะขอรับค่าทดแทนได้จะต้องเข้าเง่ือนไขท้ังสามข้อ	 

จะขาดข้อหนึ่งข้อใดไปไม่ได้	 ค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย	 ได้แก่	 

1.	 ค่าทดแทนการถูกคุมขัง	 ให้ค�านวณจากจ�านวนวันที่ถูกคุมขัง

ในอัตราที่ก�าหนดไว้ส�าหรับการกักขังแทนค่าปรับตามประมวล

กฎหมายอาญา	(ปัจจุบันอยู่ในอัตราวันละ	70	บาท)	2.	ค่าใช้จ่าย

ที่จ�าเป็นในการรักษาพยาบาล	 รวมทั้งค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทาง

ร่างกายและจิตใจ	 หากความเจ็บป่วยของจ�าเลยเป็นผลโดยตรง

จากการถูกด�าเนินคดี	 3.	 ค่าทดแทนในกรณีที่จ�าเลยถึงแก่ความ

ตาย	 และความตายนั้นเป็นผลโดยตรงจากการถูกด�าเนินคดี	 

4.	ค่าขาดประโยชน์ท�ามาหาได้ในระหว่างถูกด�าเนินคดี	5.	ค่าใช้

จ่ายที่จ�าเป็นในการด�าเนินคดี	วิธีการยื่นค�าขอ	ผู้เสียหาย	จ�าเลย	

หรือทายาทซึ่งได้รับความเสียหาย	 จะต้องยื่นค�าขอต่อคณะ

กรรมการ	ณ	 ส�านักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและ

จ�าเลยในคดีอาญาตามแบบที่ก�าหนด	 ภายในเวลา	 1	 ปี	 นับแต่

วันที่ผู้เสียหายได้รู้ถึงการกระท�าความผิดหรือในกรณีของจ�าเลย	

ภายใน	1	ปี	นับแต่วันที่ศาลมีค�าสั่งอนุญาตให้ถอนฟ้อง	 เพราะ

ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าจ�าเลยมิได้เป็นผู้กระท�าความผิดหรือ

วันที่มีค�าพิพากษาอันถึงที่สุดว่าจ�าเลยมิได้เป็นผู้กระท�าความผิด	

หรอืการกระท�าของจ�าเลยไม่เป็นความผดิ	ในกรณทีีผู่ย้ืน่ค�าขอไม่

เหน็ด้วยกบัค�าวนิจิฉยัของคณะกรรมการ	สามารถทีจ่ะยืน่อทุธรณ์

ต่อศาลอุทธรณ์ได้ภายใน	30	วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค�าวินิจฉัย	

และค�าวนิจิฉยัของศาลอทุธรณ์ให้เป็นทีส่ดุ	ในการยืน่อทุธรณ์นัน้

จะยืน่ต่อส�านกังานช่วยเหลอืทางการเงนิแก่ผูเ้สยีหายและจ�าเลย

ในคดีอาญา	 หรือจะยื่นต่อศาลจังหวัดที่ผู้นั้นมีภูมิล�าเนาอยู่ใน

เขตอ�านาจ	 เพื่อส่งต่อให้แก่ศาลอุทธรณ์ก็ได้และในการวินิจฉัย

ของศาลอุทธรณ์	 ศาลอุทธรณ์มีอ�านาจไต่สวนหลักฐานเพิ่มเติม

โดยสืบพยานเอง	 หรืออาจแต่งตั้งให้ศาลชั้นต้นท�าการแทนตาม

ที่เห็นสมควรก็ได้

ศูนย์อัยการ

คุ้มครองสิทธิแ์ละ
ช่วยเหลือทางกฎหมาย
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 การจัดพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	 

5	 ธันวาคม	 ของอ�าเภอท่ายาง	 ในปีนี้จัดขึ้นที	่ 

ลานรัฐพิธีหน้าที่ว่าการอ�าเภอท่ายาง	 จ.เพชรบุรี	

เม่ือช่วงเวลา	8.49	นาท	ีของวนัที	่5	ธนัวาคม	2558	

โดยอ�าเภอท่ายางร่วมกับเทศบาลต�าบลท่ายาง	 

และส่วนราชการในเขตอ�าเภอท่ายาง	 องค์กร

ปกครองส่วนท่องถิ่น	 และกลุ ่มพลังมวลชน	 

จัดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มเปี ่ยมไปด้วย

รอยยิ้ม	 เนื่องจากผู ้เข้าร่วมกิจกรรมต่างทราบ 

กันดีว่า	 การจัดพิธีในวันน้ี	 ถือเป็นการร่วมกัน 

ข่าวต่อจากหน้า	1

เฉลิมพระเกียรติ 5 ธ.ค.
ปั่นเพื่อพ่อถวายความจงรั กภั กดีแด ่พระบาทสมเด็ จ 

พระเจ้าอยู่หัวฯ	 ทั้งนี้มี	 นายชวลิต	 ปราบพาล	 

นายอ�าเภอท่ายาง	 เป็นประธาน	 มีนางนฤมล	 

กิจพ่วงสุวรรณ	 นายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง	 

ผู้ก�ากับการสถานีต�ารวจภูธรท่ายาง	 ท่าไม้รวก	

หนองจอก	 และผู้น�าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

เข้าร่วม

	 โดยพิธีการเริ่มจากจัดให ้ มีการลงนาม

ถวายพระพร	 พิธีถวายเครื่องราชสักการะ	 

พานพุ่มเงิน	 พุ่มทอง	 และพิธีบ�าเพ็ญกุศลถวาย 

พระราชกุศล	 การแสดงท่ายิงสลุดของเจ้าหน้าที่

ต�ารวจ	 สภ.ท่ายาง	 ส่วนในภาคค�่าจัดให้มีพิธีจุด

เทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

	 จากที่รัฐบาลได้สนองพระราชปณิธานของ	
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	สยามมกุฎราชกุมาร
กับกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคล 
เฉลิมพระชนมพรรษา	 ๘๘	 พรรษา	 ๕	 ธันวาคม	
๒๕๕๘	 “ปั่นเพ่ือพ่อ	 Bike	 For	 DAD”	 ในการนี้	
เทศบาลต�าบลท่ายาง	ร่วมกับประชาชนชาวท่ายาง	
จัดกิจกรรม	 ปั่นเพื่อพ่อ	 เมื่อช่วงเวลา	 15.15	 น.	 
ข อ ง วั น ที่ 	 1 5 	 ธั น ว า ค ม 	 2 5 5 8 	 โ ด ย มี	 
พล.ต.สัณทัศน์	 นันทิภาคย์หิรัญ	 ผบ.ทบ.ที่	 15	 
นายธานี	 ยี่สาร	 อดีต	 ส.ส.	 จังหวัดเพชรบุร	ี 
นางนฤมล	 กิจพ่วงสุวรรณ	 นายกเทศมนตรีต�าบล
ท่ายาง	 ร่วมตัดริบบิ้นเปิดกิจกรรมปั ่นจักรยาน 

ย่อยข่าว
 เทศบาล

 	เสริมสร้างอาชีพชุมชน**	 นายสนิท ขาวสอาด  

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี	 เป็นประธานเปิดโครงการสร้าง

เสริมอาชีพชุมชน	 ที่คณะศึกษาการบริหารงานภาครัฐและ

กฎหมายมหาชนรุ่นที่	 12	 (ปรม.12)	 จัดขึ้นที่หอประชุมอ�าเภอ

ท่ายาง	โดยมี	ดร.ผ่องพรรณ	ไพรพรรณรัตน์	ประธานนักศึกษา	

ปรม	 12.	 นางนฤมล	 กิจพ่วงสุวรรณ	 นายกเทศมนตรีต�าบล

ท่ายาง	พร้อมคณะร่วมให้การต้อนรับ	(17	ต.ค.	58)

 	บิก๊คลีนน่ิงเดย์เพือ่พ่อ**	นางนฤมล กิจพ่วงสวุรรณ 

นายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง	 คณะผู ้บริหาร	 สมาชิกสภา	

พนักงานลูกจ้างในสังกัด	 ร่วมกันท�าความสะอาดโดยการ

เก็บขยะริมสองฝั ่งคลองชลประทานสายสามตลอดแนว 

รวมระยะทาง	 3	 กิโลเมตร	 ตามโครงการบ๊ิกคลีนนิ่งเดย์	 

เพ่ือถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส	 5	

ธันวามหาราช	ณ	บริเวณสวนสุขภาพท่ายาง	วันที่	3	ธันวาคม	

2558	

  	เพื่อนผู ้พิการ**	 นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ  
นายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง	 รับของที่ระลึกจากนายบุญช่วย 
เช้ือวงค์	นายกสมาคมคนตาบอดจงัหวดัเพชรบรุ	ีเนือ่งในโอกาส
ให้เกียรตเิป็นประธานเปิด	โครงการเย่ียมเพือ่นผูพ้กิาร	ทีส่มาคม
คนตาบอดจงัหวดัเพชรบรุ	ีร่วมกบั	ส�านกังานหลกัประกนัสุขภาพ
แห่งชาติ	 จัดขึ้นเพื่อต้องการให้คนพิการทางสายตาในท้องถิ่น
รู้จักช่วยเหลือตนเองในการด�ารงชีพประจ�าวัน	ณ	 ห้องประชุม
อ�าเภอท่ายาง

	 	อบรมการจัดเก็บข ้อมูลพื้นฐาน**	 นางนฤมล  
กิจพ่วงสุวรรณ	นายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง	เป็นประธานเปิด
อบรมการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน	(จปฐ)	เขตเมือง	ประจ�าปี	2559	
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน	 ถูกต้อง	 ไปวางแผนพัฒนาท้องถิ่น	
โดยมี	นายประไพ	สุขอนันต์	พัฒนาการอ�าเภอท่ายาง	ร่วมเป็น
วิทยากรให้ความรู้ต่อผู้เข้าอบรม		ณ	ห้องประชุมเทศบาลต�าบล
ท่ายาง	วันที่	14	ธันวาคม	2558	

	  	 ซ้อมแผนเผชิญเหตุ**	 คณะผู ้บริหารเทศบาล
ต�าบลท่ายาง	 มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย	ฝึกซ้อมแผนระงบัเหตเุพลงิไหม้ให้เกิดความช�านาญ
และเตรยีมพร้อมตลอด	24	ชม.	เพือ่ป้องกนัเหตอุคัคภียัทีอ่าจจะ
เกดิขึน้ในช่วงฤดหูนาว	เนือ่งจากอากาศค่อนข้างแห้ง	ลมแรง	ซ่ึง
เสียงต่อการเกิดเหตุดังกล่าวได้

	 	รองแชมป์กีฬาสันนิบาต**	 ตัวแทนนักกีฬาฟุตบอล
สังกัด	 อปท.เพชรบุรี	 น�าโดย	นายนุกูล พรสมบูรณ์ศิริ	 นายก
เทศมนตรีเมืองชะอ�า	 นายธวัชชัย กุณฑีทอง	 ปลัดเทศบาล
ต�าบลท่ายาง	 เดินทางร่วมท�าการแข่งขันกีฬาสันนิบาตเทศบาล
ภาคกลางรอบชิงชนะเลิศ	 ผลการแข่งขันทีม	 อปท.เพชรบุรี	 
แพ้จุดโทษ	อยุธยา	5-6	ประตู	คว้ารางวัลรองแชมป์	เมื่อวันที่	
21	ธันวาคม	58

	 	ช่วยเหลือผู้พิการ**	 นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ 
นายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง	คณะผู้บริหาร	มอบรถเข็นส�าหรับ
ผู้พิการให้กับนางวรรณา	ค�าข้อง	ชาวชุมชนกระจิว	เพื่อสะดวก
ต่อการด�ารงชีพและลดภาระการดูแลของญาติ	(	31	ธ.ค.	58)

	 	 เยียวยาผู้ประสบภัย**	 นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ 
นายกเทศมนตรตี�าบลท่ายาง	คณะผูบ้รหิาร	สมาชกิสภา	ร่วมกนั 
มอบเงินจ�านวนหนึ่งให้กับนายศรราม	 พุอ้อย	 ชาวชุมชนบ้าน
หนองแจง	อ.ท่ายาง	เพื่อให้การช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีประสบ
เหตุเกิดเพลิงไหม้บ้าน	 เมื่อวันที่	 28	 ธันวาคม	 ที่ผ่านมา	 โดย
สาเหตุเกิดจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจร	 จนเป็นเหตุให้เพลิงไหม้
บ้านจนวอดทั้งหลังได้รับความเสียหายไป	(31	ธ.ค.	58)

เทิดไท้องค์ราชัน	ณ	หน้าส�านักงานเทศบาลต�าบล
ท่ายาง	 โดยมีพสกนิกรทุกหมู่เหล่าสวมเสื้อเหลือง
เข้าร่วมกจิกรรม	ป่ันเพือ่พ่อ	เพือ่แสดงออกถงึความ
จงรักภักดี	
	 ส�าหรับเส้นทางปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรต	ิ
ดังกล่าว	 ก�าหนดจุดเริ่มต้นท่ี	 บริเวณด้านหน้า
ส�านักงานเทศบาลต�าบลท่ายาง	 แล้วปั่นเล้ียวขวา
มุง่สูส่ามแยกท่ายางแล้วเล้ียววกกลับเข้าสูต่ลาดสด
เทศบาลต�าบลท่ายาง	 จากนั้นมุ่งหน้าสู่ถนนสาย
เลียบคันคลองชลประทานสาย	 3	 ผ่านโรงเรียน
ท่ายางวิทยา	 จากนั้นขบวนจักรยานปั่นเพื่อพ่อได้
เล้ียวซ้ายข้ามสะพานแล้วผ่านด้านหน้าส�านักงาน
ที่ดินอ�าเภอท่ายาง	 เพื่อวกกลับมายังจุดสตาร์ท 
หน้าส�านักงานเทศบาลต�าบลท่ายางอีกครั้งซึ่ง 
รวมระยะทางของการท�ากิจกรรมป่ันจักรยานเทิดไท้
องค์ราชัน	จ�านวน	12.5	กม.
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วัยกลางคน
	 การออกก�าลงักายเป็นประจ�าของวยัน้ี	จะ
ช่วยลดความตึงเครียดของกล้ามเนื้อ	และช่วย
ผ่อนคลายความเครียดของจิตใจ

วัยสูงอายุ
	 ควรเน้นการออกก�าลังกายที่ฟื้นฟูสุขภาพให้แข็งแรง	

ช่วยให้ผู้สูงอายุได้ใช้	เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	สภาพจิตใจ	

แจ่มใสขึ้น

อายุช่วง 18 – 30 ปี
	 กระดูกและกล ้ามเ น้ือ
พัฒนาเต็มท่ี	 มีความแข็งแรง
และอดทน	 จึงสามารถเล่นกีฬา
ได้หลากหลายชนิด	 เพื่อพัฒนา
ความแขง็แกร่งและกล้ามเน้ือของ
ร่างกาย

อายุช่วง 11 – 17 ปี
ควรให้เล่นกีฬาที่หลากหลาย	

เพื่อให้มีพัฒนาการทุกส่วน	

โดยสลับกันไป	–	มา

อายุน้อยกว่า	10	ปี	
	 ควรเน้นที่ความสนุกสนานและเพลิดเพลินเป็น

หลัก	 การฝึกการท�างานของมือ	 สายตา	 เท้าให้ได้ออก

ก�าลังเบา	ๆ

ที่มา	:	Womanplus

ก้าวแรกของความส�าเร็จ				 เริ่มจากสุขภาพที่ดี...
มาออกก�าลังกายกันเถอะ...	                  ณ	สวนเฉลิมพระเกียรติ	80	พรรษาเทศบาลต�าบลท่ายาง...

เรามีอุปกรณ์ที่ทันสมัย....			ส่งเสริมให้คุณมีสุขภาพที่ดี

อายุเท่าไร ก็ต้องใส่ใจ
การออกก�าลังกาย

	 การออกก�าลังกาย	ไม่ได้มีความส�าคัญเฉพาะวัยหนุ่ม-สาว	ที่ต้องการแข็งแรง	มี
รูปร่างที่สวยงามเท่านั้น	ทุกวัยต้องใส่ใจในเรื่องการออกก�าลังกาย	เพื่อสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงให้สมกับวัย
	 ด้วยความปรารถนาดีจาก..เทศบาลต�าบลท่ายาง


