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 เทศบาลต�าบลท่ายางขออนุญาตน้อมน�าหยิบยก พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย ในหลาย ๆ โอกาส โดยทั้ง 9 ค�าสอนนี้ถือเป็นประโยชน์ สามารถใช้ยึดถือ
เป็นแนวทางในการด�ารงชีวิตได้ ในวิถีแห่งความพอเพียง พออยู่ พอกิน และคงไว้ซึ่งความดี ความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้สังคมที่เราอยู่เป็นสังคมที่ดี
9 ค�าสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9
 ใจความของพระบรมราโชวาททั้งหมดจะมุ่งเน้นให้คนในชาติรู้รักสามัคคี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความพอเพียง รู้จักตนเอง มีความขยันหมั่นเพียรในการท�าหน้าที่ของตนเอง หมั่นศึกษาหาความรู้ให้กับตนเอง และที่ส�าคัญจะต้อง 
ซื่อสัตย์สุจริต ไม่คดโกงใคร ซึ่งค�าสอนทั้งหมด หากเราทุกคนท�าได้ ก็จะท�าให้สังคมและประเทศของเรามีความเจริญรุ่งเรือง และไร้ซึ่งปัญหาทั้งมวล
 1. ความเพียร การสร้างสรรค์ตนเอง การสร้างบ้านเมืองก็ตาม มิใช่ว่าสร้างในวันเดียว ต้องใช้เวลา ต้องใช้ความเพียร ต้องใช้ความอดทน เสียสละ แต่ส�าคัญที่สุดคือความอดทน ไม่ย่อท้อ ไม่ย่อท้อในสิ่งที่ดีงาม สิ่งที่ดีงามนั้น 
ท�ามันน่าเบื่อ บางทีเหมือนว่าไม่ได้ผล ไม่ดัง คือดูมันควรท�าดีนี่ แต่ขอรับรองว่าการท�าให้ดีควรต้องมีความอดทน เวลาข้างหน้าจะเห็นผลแน่นอนในความอดทนของตนเอง

พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา ครู และอาจารย์ในโอกาสเข้าเฝ้าฯ วันที่ 27 ตุลาคม 2516
 2. ความพอดี ในการสร้างตัวสร้างฐานะนั้นจะต้องถือหลักค่อยเป็นค่อยไป ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังและความพอเหมาะพอดี ไม่ท�าเกินฐานะและก�าลัง หรือท�าด้วยความเร่งรีบ เมื่อมีพื้นฐานแน่นหนารองรับพร้อมแล้ว  
จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญก้าวหน้าในระดับสูงขึ้น ตามต่อกันไปเป็นล�าดับ ผลที่เกิดขึ้นจึงจะแน่นอน มีหลักเกณฑ์ เป็นประโยชน์แท้และยั่งยืน

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 18 ธันวาคม 2540
 3. ความรู้ตน เด็ก ๆ ท�าอะไรต้องหัดให้รู้ตัว การรู้ตัวอยู่เสมอจะท�าให้เป็นคนมีระเบียบ และคนที่มีระเบียบดีแล้วจะสามารถเล่าเรียนและท�าการงานต่าง ๆ ได้โดยถูกต้องรวดเร็ว จะเป็นคนที่จะสร้างความส�าเร็จและความเจริญ 
ให้แก่ตนเองและส่วนรวมในอนาคตได้อย่างแน่นอน

พระบรมราโชวาท พระราชทานลงพิมพ์ในหนังสือ วันเด็ก ประจ�าปี 2521
 4. คนเราจะต้องรับและจะต้องให้ คนเราจะเอาแต่ได้ไม่ได้ คนเราจะต้องรับและจะต้องให้ หมายความว่าต่อไป และเดี๋ยวนี้ด้วยเมื่อรับสิ่งของใดมา ก็จะต้องพยายามให้ ในการให้นั้น ให้ได้โดยพยายามที่จะสร้างความสามัคคีให้
หมู่คณะและในชาติ ท�าให้หมู่คณะและชาติประชาชนทั้งหลายมีความไว้ใจซึ่งกันและกันได้ ช่วยที่ไหนได้ก็ช่วย ด้วยจิตใจที่เผื่อแผ่โดยแท้

พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 20 เมษายน 2521
 5. อ่อนโยน แต่ไม่อ่อนแอ ในวงสังคมนั้นเล่า ท่านจะต้องรักษามารยาทอันดีงามส�าหรับสุภาพชน รู้จักสัมมาคารวะ ไม่แข็งกระด้าง มีความอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ พร้อมจะเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อส่วนรวม

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 25 มิถุนายน 2496
 6. พูดจริง ท�าจริง ผู้หนักแน่นในสัจจะพูดอย่างไร ท�าอย่างนั้น จึงได้รับความส�าเร็จ พร้อมทั้งความศรัทธาเชื่อถือและความยกย่องสรรเสริญจากคนทุกฝ่าย การพูดแล้วท�าคือ พูดจริง ท�าจริง จึงเป็นปัจจัยส�าคัญในการส่งเสริม
เกียรติคุณของบุคคลให้เด่นชัด และสร้างเสริมความดี ความเจริญ ให้เกิดขึ้นทั้งแก่บุคคลและส่วนรวม

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 10 กรกฎาคม 2540
 7. หนังสือเป็นออมสิน หนังสือเป็นการสะสมความรู้และทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ได้สร้างมา ท�ามา คิดมา แต่โบราณกาลจนทุกวันนี้ หนังสือจึงเป็นสิ่งส�าคัญ เป็นคล้าย ๆ ธนาคารความรู้และเป็นออมสิน เป็นสิ่งที่จะท�าให้มนุษย์
ก้าวหน้าได้โดยแท้ 

พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่คณะสมาชิกห้องสมุดทั่วประเทศ ในโอกาสที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท วันที่ 25 พฤศจิกายน 2514
 8. ความซื่อสัตย์ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่าง เด็ก ๆ จึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดมีขึ้นในตนเอง เพื่อจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์ และมีชีวิตที่สะอาด ที่เจริญมั่นคง

พระบรมราโชวาท พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก ปีพุทธศักราช 2531
 9. การเอาชนะใจตน ในการด�าเนนิชวีติของเรา เราต้องข่มใจไม่กระท�าสิง่ใด ๆ  ทีเ่รารูส้กึด้วยใจจรงิว่าชัว่ว่าเสือ่ม เราต้องฝืนต้องต้านความคดิและความประพฤตทิกุอย่างทีรู่ส้กึว่าขดักบัธรรมะ เราต้องกล้าและบากบัน่ทีจ่ะกระท�า
สิ่งที่เราทราบว่าเป็นความดี เป็นความถูกต้อง และเป็นธรรม ถ้าเราร่วมกันท�าเช่นนี้ให้ได้จริง ๆ ให้ผลของความดีบังเกิดมากขึ้น ๆ ก็จะช่วยค�้าจุนส่วนรวมไว้มิให้เสื่อมลงไป และจะช่วยให้ฟื้นคืนดีขึ้นได้เป็นล�าดับ

พระราชด�ารัส พระราชทานเพื่อเชิญไปอ่าน ในพิธีเปิดการประชุมยุวพุทธิกสมาคมทั่วประเทศ ครั้งที่ 12 ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 12 ธันวาคม 2513

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ

พนักงาน และลูกจ้างในสังกัดเทศบาลต�าบลท่ายาง

ภาพวาดศิลปิน : สราวุธ อิสรานุวรรธน์
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กองช่างเทศบาลต�าบลท่ายาง : ภาพ/เรียบเรียงข้อมูล

 ส�าหรับสกู๊ปพิเศษฉบับนี้ เทศบาลต�าบลท่ายางขอน�าเสนอและ

รวบรวมเนือ้หาเกีย่วกบัโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ�าบัดน�า้เสยี 

เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลต�าบลท่ายางได้ทราบถึงการด�าเนินงาน 

โครงการดังกล่าว ที่อยู่ในระหว่างด�าเนินการ ในปี 2559-2561  

โดยสถานที่ก่อสร้างได้ตั้งอยู่บริเวณบ้านหนองแฟบล่าง หมู่ 5 ต.ท่ายาง 

ซึ่งในปี 2560 จะเริ่มด�าเนินการวางท่อรวบรวมน�้าเสีย ตั้งแต่บริเวณ

ซอยเทศบาล 5 ถนนเลียบริมคลองชลประทานสาย 3 เป็นต้นไป จนถึง

ถนนเพชรเกษม และพื้นที่ต่าง ๆ ที่ได้ก�าหนดไว้ตามโครงการดังกล่าว 

โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ�าบัดน�้าเสีย

ปีงบประมาณ
ส�านักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

เทศบาลสมทบ
เงินกองทุน
สิ่งแวดล้อม

รวม

2559 46,024,400 5,023,800 100,000 51,148,200

2560 94,152,100 10,701,710 - 104,853,810

2561 89,890,400 9,848,590 - 99,738,990

รวม 230,066,900 25,574,100 100,000 255,741,000

 และได้รบังบประมาณสนบัสนนุจากส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

ในการควบคมุงานก่อสร้างระบบรวบรวมและบ�าบดัน�า้เสยี ท้ังโครงการ 7,672,200 บาท ผูกพนังบประมาณ  

พ.ศ. 2559-2561

 ระยะเวลาในการก่อสร้าง 900 วัน เริ่มสัญญาวันที่ 21 เมษายน 2559 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 

7 ตุลาคม 2561 โดยแบ่งเป็น 3 ปีงบประมาณ 

 สถานทีก่่อสร้างอยูบ่รเิวณบ้านหนองแฟบล่าง หมู ่5 ต.ท่ายาง มเีป้าหมายเพือ่ก่อสร้างระบบ

บ�าบัดน�้าเสียแบ่งเป็น 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 สามารถบ�าบัดน�้าเสียได้ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 

และระยะที ่2 ในปี 2562 สามารถบ�าบดัน�า้เสยีได้ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึง่สามารถให้บรกิาร

 โครงการนี้เกิดขึ้นเนื่องจากคณะผู้บริหารมีนโยบายอนุรักษ์แม่น�้า

เพชรบุรี ไม่ต้องการปล่อยน�้าเสียลงสู่แม่น�้าเพชรบุรี จึงด�าเนินการ 

จ้างบริษัท ไซน์-เทค เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ�ากัด ให้ท�าการ

ศึกษาความเหมาะสมและส�ารวจออกแบบระบบรวบรวมและบ�าบัด

น�้าเสียเทศบาลต�าบลท่ายาง ในปี พ.ศ. 2552 โดยการส�ารวจปริมาณ

น�้าเสียในเขตเทศบาลฯ มีปริมาณมากถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตร 

ต่อวัน ปริมาณน�้าเสียในเขตเทศบาลจะถูกปล่อยลงสู่แม่น�้าเพชรบุรี 

ซึ่งส ่งผลกระทบต่อคุณภาพน�้าในแม่น�้าเพชรบุรี ประกอบกับ 

ในการก่อสร้างต้องใช้งบประมาณจ�านวนมาก เทศบาลฯ จงึท�าเรือ่งขอรบัการ

สนับสนุนงบประมาณจากส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม และได้รบัอนมุตัเิงนิอดุหนนุงบประมาณภายใต้โครงการถ่ายโอนการสนับสนุนแผนปฏบิตักิารเพือ่การจดัการคณุภาพสิง่แวดล้อมใน

ระดบัจังหวดั ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยใช้งบประมาณก่อสร้างทัง้โครงการ 255,741,000 

บาท ผูกพันงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 แยกรายละเอียดดังนี้

ครอบคลุมในเขตพื้นที่รวม 8 พื้นที่ คือ บริเวณชุมชนท่าคอย, ชุมชนท่ายาง (ตลาดเทศบาลท่ายาง), ชุมชนท่ายาง 

(ถนนราษฎรบ�ารุง), ชุมชนท่ายาง (ศาลเจ้าแม่ทับทิม), ชมุชนท่ายาง (ซอยเทศบาล 8), ชมุชนท่ายาง (ซอยเทศบาล 2), 

ชุมชนท่ายาง (ตามแนวถนนเพชรเกษม) และชุมชนกระจิว การก่อสร้างระบบรวบรวมน�้าเสียพร้อมสถานีสูบน�้า

เสียรวม 3 แห่ง การก่อสร้างโรงบ�าบัดน�้าเสียบนพื้นที่ 38-0-09 ไร่ งานเดินระบบและบ�ารุงรักษาระบบบ�าบัด

น�้าเสียรวม

 แนวท่อรวบรวมน�้าเสียเริ่มต้นรวบรวมจากภายในบริเวณชุมชนท่าคอยผ่านชุมชนท่ายางทั้งหมด และปิด

ช่องทางทิ้งน�้าเดิมทั้งหมดที่ปล่อยลงสู่แม่น�้าเพชรบุรีโดยตรง วางท่อผ่านถนนเพชรเกษม ชุมชนบ้านหนองแฟบ

พัฒนา และชุมชนบ้านกระจิวเข้าสู่บ่อรวบรวมและบ�าบัดน�้าเสียบริเวณชุมชนบ้านหนองแฟบล่าง เพื่อท�าการ

บ�าบัดต่อไป

ประโยชน์ของโครงการฯ เพื่อ

 1.  ท�าให้คุณภาพแม่น�้าเพชรบุรีดีขึ้น

 2.  ท�าให้การระบายน�้าดีขึ้น

 3.  สุขภาพอนามัยของประชาชนดีขึ้น

 4.  เพิ่มระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้กับประชาชน

 5.  เป็นการเสริมสร้างบรรยากาศของการท่องเที่ยว

 หากมีข้อสงสัยต่าง ๆ ในโครงการระบบรวบรวมและบ�าบัดน�้าเสียสามารถสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่  

กองช่างเทศบาลต�าบลท่ายาง (ฝ่ายสุขาภิบาล) โทร. 032-463000-2 ต่อ 206
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ประชาชนร่วมพิธีบ�าเพ็ญพระราชกุศล สวดพระอภิธรรม
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 เทศบาลต�าบลท่ายาง โดย นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน ลูกจ้างในสังกัดเทศบาลฯ และพสกนิกรชาวอ�าเภอท่ายาง ได้เข้าร่วมพิธี

บ�าเพ็ญพระราชกุศล สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นต้นมา โดยพระภิกษุสามเณร พร้อมทั้งประชาชน 

ทกุหมูเ่หล่า ได้พร้อมใจกนัท�าวัตรสวดมนต์และเจรญิจติภาวนา เพือ่ถวายเป็นพระราชกศุลทกุวนั ภายในวดัต่าง ๆ  พระอโุบสถ หรอืในสถานทีอ่นัเหมาะสม ในเขตเทศบาลต�าบลท่ายาง โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความสงบ 

พสกนิกรทุกคนต่างตั้งจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้อภิบาลคุ้มครองดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้พระองค์ทรงเสด็จสู่สวรรคาลัย
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เสด็จสู่สวรรคาลัย
 เมือ่ชว่งเช้าวันที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 09.39 น. ที่ผ่านมาเทศบาลต�าบลท่ายาง

ได้จัดพิธีร่วมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ และลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรี

ต�าบลท่ายาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง

ในสังกัดเทศบาลต�าบลท่ายาง และประชาชนชาวอ�าเภอท่ายาง เข้าร่วมพิธีดังกล่าว  

ณ โต๊ะลงนามถวายความอาลัย ส�านักงานเทศบาลต�าบลท่ายาง ชั้น 1

 ทั้งน้ี เทศบาลต�าบลท่ายางได้เปิดให้ประชาชนเข้าร่วมลงนามถวายความอาลัย 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันและเวลาราชการ ณ โต๊ะลง

นามถวายความอาลัย ส�านักงานเทศบาลต�าบลท่ายาง ชั้น 1

ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์
 ตามที่ส�านักพระราชวังได้มีประกาศ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร

รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 นั้น

 เทศบาลต�าบลท่ายาง จึงได้ก�าหนดจัดพิธีแสดงความส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความอาลัย 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณถนนใหญ่สายกลางตลาดท่ายาง (หน้าซอยเทศบาล 7)  

เม่ือวนัพฤหสับดทีี ่20 ตลุาคม 2559 เวลา 18.30 น. ซึง่ในพธิไีด้จดัให้มกีารร่วมลงนามถวายความอาลยั การยนืสงบนิง่ 

เป็นเวลา 9 นาที และจุดเทียนถวายความอาลัย พร้อมกับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเนื่องในโอกาสครบรอบ 7 วัน  

(สัตตมวาร) การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ  

นายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง 

พร ้อมด้วยคณะผู ้บริหาร  

สมาชิกสภาฯ  ข้าราชการ

พนักงาน ลูกจ้างในสังกัด 

เทศบาลต�าบลท่ายาง และ

ประชาชนชาวอ�าเภอท่ายาง 

เข้าร่วมพิธีดังกล่าว 
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ครบ 50 วัน ปัญญาสมวาร แห่งการสวรรคต รวมพลังแห่งความภักดี

 เทศบาลต�าบลท่ายาง ได้เข้าร่วมพิธีท�าบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้าย 

วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี นายชวลิต ปราบพาล  

นายอ�าเภอท่ายาง ประธานในพิธี นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง คณะผู้บริหาร  

สมาชิกสภาฯ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัดเทศบาลต�าบลท่ายางเข้าร่วมพิธี เม่ือช่วงเช้าวันที่ 5 ธันวาคม 

2559 ณ หอประชุมอ�าเภอท่ายาง

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 
5 ธันวาคม 2559

 ตามท่ีส�านักพระราชวังได้มีประกาศ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

สวรรคต เม่ือวันท่ี 13 ตุลาคม 2559 นั้น เทศบาลต�าบลท่ายางได้จัดพิธีท�าบุญใส่บาตร (อาหารแห้ง)  

แด่พระสงฆ์จ�านวน 89 รูป พิธียืนสงบนิ่ง 89 วินาที และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่ออุทิศ

ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสครบรอบ 50 วัน 

(ปัญญาสมวาร) แห่งการสวรรคต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 06.00 น. ณ บริเวณ 

ถนนใหญ่สายกลางตลาดท่ายาง โดยม ีนายชวลติ ปราบพาล นายอ�าเภอท่ายาง ประธานในพธีิ นางนฤมล 

 สืบเนื่องจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการศาสตร์พระราชาสู่

พฒันาอย่างยัง่ยนื เชญิชวนพีน้่องประชาชนชาวไทยทกุหมูเ่หล่า ทัง้ในประเทศ และต่างประเทศได้ร่วมกนั 

แสดงความอาลยั และรวมพลงัแห่งความภกัดี ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช

และพระมหากษตัรย์ิแห่งราชวงศ์จกัรทีกุพระองค์ ในวนัองัคารที ่22 พฤศจกิายน 2559 พร้อมกนัทัว่ประเทศ

 ทัง้นี ้เทศบาลต�าบลท่ายางได้เข้าร่วมกจิกรรมรวมพลงัแห่งความภกัด ีปฏญิาณตนเพือ่ชาต ิศาสนา 

พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ บริเวณที่ว่าการอ�าเภอท่ายาง โดยมี นายชวลิต ปราบพาล  

นายอ�าเภอท่ายาง เป็นประธานในพธิ ีนายสุรชยั จตัตพุรพงษ์ รองนายกเทศมนตรตี�าบลท่ายาง นายเทยีนชยั  

คชานนัท์ รองนายกเทศมนตรตี�าบลท่ายาง พร้อมด้วยสมาชกิสภาเทศบาล หวัหน้าส่วนการงาน ข้าราชการ 

พนักงานและลูกจ้างในสังกัดเทศบาลต�าบลท่ายาง หน่วยงานราชการต่าง ๆ และประชาชนชาวท่ายาง

เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง พร้อมด้วย

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน 

ลูกจ้างในสังกัดเทศบาลต�าบลท่ายาง และประชาชนชาว

อ�าเภอท่ายาง เข้าร่วมพิธีดังกล่าวเป็นจ�านวนมาก
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ธ สถิตในดวงใจ 
ชาวอ�าเภอท่ายาง

 เทศบาลต�าบลท่ายางได้จัดงาน “ธ สถิตในดวงใจ ชาวอ�าเภอท่ายาง” ขึ้น เมื่อวันที่ 

5 ธันวาคม 2559 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 

มหาภมูพิลอดลุยเดช ภายในงานได้จดัให้มพีธิร่ีวมถวายอาลยัและรบัฟังบทเพลงพระราชนพินธ์ 

ขับร้องโดยวง PBRU Band จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี การบรรเลงปี่พาทย์  

นางหงส์ประโคมย�่ายาม จากคณะวรสิทธิ์ ศิษย์รวมบรรเลง การขับร้องเพลงต้นไม้ของพ่อ  

ของขวญัจากก้อนดนิ รปูทีม่ทีกุบ้าน จากศลิปินพลพล พลกองเสง็ ชมวดีทิศัน์พระราชกรณียกจิ  

ร่วมจดุเทยีนถวายอาลยัและร้องเพลงพระราชาผูท้รงธรรม เพลงความฝันอนัสูงสุด เพลงสรรเสริญ 

พระบารม ีเพือ่ถวายความอาลยัและน้อมส�านกึในพระมหากรณุาธคิณุอนัหาทีส่ดุมไิด้ ณ สนาม

กีฬาสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลต�าบลท่ายาง โดยมี นายชวลิต ปราบพาล 

นายอ�าเภอท่ายาง ประธานในพิธี นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้างในสังกัดเทศบาล

ต�าบลท่ายาง และประชาชนชาวอ�าเภอท่ายาง เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวอย่างเนืองแน่น
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 เทศบาลต�าบลท่ายางร่วมกับอ�าเภอท่ายาง จัดพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมรูปพระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี นายชวลิต  

ปราบพาล นายอ�าเภอท่ายาง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้น�าท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ  

ภาคเอกชน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559 ณ หอประชุมอ�าเภอท่ายาง

23 ตุลา วันปิยมหาราช
 เมือ่วนัที ่4 พฤศจกิายน 2559 ทีผ่่านมา นางฉตัรพร ราษฎร์ดษุด ีผูว่้าราชการจงัหวดัเพชรบรุ ีพร้อมด้วย 

นายอุทิศ บุญช่วย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายชวลิต ปราบพาล นายอ�าเภอท่ายาง  

นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ คณะเหล่า

กาชาดจังหวัดเพชรบุรี อพม. และอสม.ท่ายาง เข้าร่วมเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป ในเขตเทศบาล

ต�าบลท่ายาง โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้มอบประกาศเกียรติคุณ พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ  

เขม็กลดัประกาศเกยีรตคิณุ และเงนิจ�านวน 1,000 บาท ให้กบันายผ่าว สงิห์โต อาย ุ101 ปี เกดิปี พ.ศ. 2458 

อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 34 หมู่ที่ 8 ต�าบลท่าคอย อ�าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เคยท�างานเป็นสารวัตรก�านัน 

อยู่ที่ต�าบลท่าคอย อ�าเภอท่ายาง มีบุตร 4 คน สุขภาพดี ช่วยเหลือตัวเองได้ สายตายังคงเห็นเฉพาะ

ระยะใกล้ จ�าได้บ้างไม่ได้บ้าง ทานอาหาร 3 มื้อ พูดจาตอบโต้ได้ดีชัดเจน และ นายเลิศ ผลศรัทธา อายุ 

103 ปี เกิดปี พ.ศ. 2456 อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 91 หมู่ที่ 3 ต�าบลท่าคอย อ�าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี  

เคยประกอบอาชพีเป็นเกษตรกร มบีตุร 8 คน สขุภาพด ีช่วยเหลอืตนเองได้บ้าง สายตาเหน็ระยะใกล้ จ�าได้บ้าง 

ไม่ได้บ้าง ทานอาหาร 3 มื้อ พูดจาตอบโต้ได้ดีชัดเจน ทั้งนี้ นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีต�าบล

ท่ายาง ยังได้น�ากระเช้าของขวัญไปมอบให้กับผู้สูงอายุทั้งสองท่านที่อยู่ในเขตเทศบาลต�าบลท่ายางอีกด้วย

ผู้ว่าฯ เยี่ยมผู้สูงอายุ

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต�าบลท่ายาง ได้จัดโครงการเทศบาลห่วงใยใส่ใจ 

ผู้สูงอายุขึ้น มีกิจกรรมการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสุขภาพผู้สูงอายุ การดูแลช่องปากและฟันส�าหรับ 

ผู้สูงอายุ การให้บริการตรวจสุขภาพ และการฝึกท�าริบบิ้นโบสีด�าไว้ทุกข์ โดยมีนายสุรชัย จัตตุพรพงษ์  

รองนายกเทศมนตรีต�าบลท่ายางเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาลฯ 

หวัหน้าส่วนการงาน พนกังาน ลกูจ้างในสงักดั และประชาชน ผูส้งูอายใุนเขตพืน้ที ่เข้าร่วมโครงการดงักล่าว 

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ วัดเขื่อนเพชร อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

โครงการเทศบาลห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ

 ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2559 กองสวัสดิการสังคม เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

รายใหม่ตามนโยบายรัฐบาล โดยมีผู้สูงอายุมาลงทะเบียน จ�านวน 355 คน 

 นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ กล่าวว่า ปัจจุบันเทศบาลฯ มีผู้ได้รับสิทธิ์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ�านวน 

4,361 คน ถอืว่าในเขตเทศบาลฯ มผีูส้งูอายมุากเป็นล�าดบัต้น ๆ  ของจงัหวัดเพชรบรุ ีนอกจากเงนิเบีย้ยงัชพี 

แล้ว ในปี 2560 เทศบาลฯ จะได้จัดโครงการเทศบาลห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก ่

ผูส้งูอายุอกีด้วย ส�าหรบัผูส้งูอายหุรอืผูพ้กิารทีไ่ม่สะดวกในการเคลือ่นไหว สามารถตดิต่อเพือ่ขอรบัอปุกรณ์

ช่วยเหลือเบื้องต้น โดยติดต่อได้ที่กองสวัสดิการสังคม โทร. 032-463000-2 ต่อ 215

อ�านวยความสะดวกรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ
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 ในช่วงเทศกาลกินเจ 1-9 ตุลาคมที่ผ่านมา ตลาดท่ายางคึกคักไปด้วยร้านขายอาหารเจ ส�าหรับ 

ปีนี้เทศบาลต�าบลท่ายาง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ตรวจสอบและมอบป้ายรับรองร้านอาหาร

มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย และถูกหลักอนามัย จ�านวน 16 ร้าน ท้ังน้ี นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ  

นายกเทศมนตรตี�าบลท่ายาง พร้อมคณะผู้บรหิาร สมาชิกสภาฯ ร่วมตรวจเยีย่มและมอบป้ายเพือ่สร้างความ

เชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559

มอบป้ายอาหารปลอดภัย บิ๊กคลีนนิ่งเดย์...พัฒนาท�าความสะอาด

 นายชวลิต ปราบพาล นายอ�าเภอท่ายาง นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง 

หวัหน้าโครงการส่งน�า้และบ�ารงุรกัษาเพชรบรุ ีเกษตรอ�าเภอท่ายาง ก�านนัต�าบลท่าคอย ผูใ้หญ่บ้าน หมูท่ี่ 6 

ต.ท่าคอย ร่วมกับชาวบ้าน ประชุมปรึกษาหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาน�้าท่วมขังพื้นที่เกษตรกรรม  

หมู่ที่ 6 บ้านท่าซิก โดยเทศบาลต�าบลท่ายางจะได้ร่วมกับโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาเพชรบุรี ในการ 

ขุดลอกคูคลองเพื่อระบายน�้า และติดตั้งเครื่องสูบน�้าเพื่อแก้ไขปัญหาน�้าท่วมดังกล่าว

ประชุมแก้ไขปัญหาน�้าท่วมท่าซิก

 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา เทศบาลต�าบลท่ายางร่วมกับโรงพยาบาลท่ายางได้จัด  

“โครงการบิ๊กคลีนน่ิงเดย์” ร่วมกันพัฒนาท�าความสะอาด ตลอดจนร่วมกันท�าลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย 

และพาหะน�าโรคต่าง ๆ  ณ บริเวณริมคลองชลประทาน หมู่ 3 บ้านท่ากระเทียม โดยมี นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ 

นายกเทศมนตรตี�าบลท่ายาง พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิาร คณะพนกังาน ลกูจ้างในสงักดั ชมุชน และนายสาธติ ทมิข�า 

ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลท่ายาง พร้อมด้วยคณะจากโรงพยาบาลท่ายาง เข้าร่วมโครงการ ส�าหรับกิจกรรม

บิ๊กคลีนนิ่งเดย์นี้จะมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันจัดกิจกรรมภายในชุมชนเขตเทศบาลต�าบลท่ายาง เพื่อให้

ทุกชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ต่อไป

 เทศบาลต�าบลท่ายางได้จัดการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับต�าบล เพื่อการจัดท�าแผนพัฒนา 4 ปี 

(พ.ศ. 2561-2564) โดยมี นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง เป็นประธานการประชุม 

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้พิจารณาโครงการปัญหาความต้องการระดับต�าบล และจัดล�าดับความส�าคัญ 

ของโครงการต่าง ๆ ในเขตเทศบาลต�าบลท่ายาง เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา  

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 ส�านักงานเทศบาลต�าบลท่ายาง

ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับต�าบล
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รอบรั้ว
ชุมชน

 ...- สถานีต�ารวจภูธรท่ายาง 

ได้จดัท�าโครงการบรรเทาความเดอืดร้อน 

และช่วยเหลอืชาวนาไทย โดยการตัง้เตน็ท์

จ�าหน่ายข้าวสารบรรจถุงุ ณ บรเิวณหน้า

สถานีต�ารวจภูธรท่ายาง ทุกวันอังคาร

และวันศุกร์ ช่วงเวลา 07.00-12.00 น. 

ถึงสิ้นเดือนธันวาคม ท่านใดสนใจช่วย

อุดหนุนชาวนาไทยก็สามารถไปเลือกซื้อ 

กันได้ตามวันเวลาดังกล่าว สอบถาม 

เพิ่มเติมโทร. 032-461500 ต่อ 302 

 ...- ชาวชุมชนหมู่บ้านท่าพุ่งพัฒนาฝากขอบคุณท่านนายก นฤมล 

กจิพ่วงสวุรรณ นายกเทศมนตรตี�าบลท่ายางและทมีงานเป็นอย่างสงู ทีไ่ด้

เข้ามาช่วยเหลอื แก้ไขปัญหาน�า้ท่วมขงัในชมุชน ซึง่เกดิจากการสร้างเขือ่น

ป้องกันตลิ่งพัง และท่านนายกได้รีบเข้ามาให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน 

ชาวชุมชนต้องขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 ...- ในเดือนธันวาคมของทุกปี เป็นเดือนมหามงคล เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

ทกุชมุชนในเขตเทศบาลต�าบลท่ายาง ทัง้ 37 ชมุชน ได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรกัภักดี ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาชุมชน โดยการท�าความสะอาดถนน 

ตดัต้นไม้ ก�าจดัวชัพชื ท�าให้ชมุชนสะอาดตา น่าอยูย่ิง่ขึน้ ...- ทางคณะกรรมการตลาดท่าย์ข้ามภพ ฝากประชาสมัพนัธ์การเปิดตลาดอกีครัง้ ในวนัเสาร์ที่ 

17 ธนัวาคม 2559 เป็นต้นไป หลงัจากทีป่ระสบปัญหากบัน�า้ท่วมเมือ่ช่วงเดอืนตลุาคมทีผ่่านมา โดยเปิดทกุวนัเสาร์และวนัอาทติย์ ตัง้แต่เวลา 11.00 น. 

เป็นต้นไป นอกจากนี ้ขอเชิญชวนทกุท่านมาร่วมกจิกรรมท�าบญุตกับาตรพระทางน�า้ทกุวนัอาทติย์ เวลา 06.30-07.00 น. ณ ตลาดท่าย์น�า้ข้ามภพ 

...- เทศบาลต�าบลท่ายางต้อง

ขอขอบพระคุณท่านประธาน

ชมุชน และคณะกรรมการชมุชน

ทั้ง 37 ชุมชน ที่ร่วมด้วยช่วยกัน
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จัดเก็บวัชพืชบ้านบึงกระจับ
 สืบเนื่องมาจากตามที่กระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายเป็น

หน่วยงานหลักรับผิดชอบการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในแม่น�้าน�้าสายหลัก

และแหล่งน�้าสาธารณะ ทั้งท่ีเป็นแหล่งน�้าปิดและแหล่งน�้าเปิด รวมถึง

บริเวณพื้นท่ีเหนือเขื่อนต่าง ๆ ในลักษณะบูรณาการ่วมกับหน่วยงาน 

รบัผดิชอบทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ให้การด�าเนนิการแก้ไขปัญหาผกัตบชวาเป็นไป 

ด้วยความเรียบร้อย เห็นผลเป็นรูปธรรมและยั่งยืน มีการบูรณาการ 

ร่วมกันของทุกภาคส่วน 

 ทั้งนี้ เทศบาลต�าบลท่ายางได้ด�าเนินการขุดลอกวัชพืชบริเวณ

บ้านบึงกระจับ หมู่ที่ 2 ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี เนื่องจากบริเวณ 

ดังกล่าวนั้นมีวัชพืชปกคลุมเป็นจ�านวนมาก ส่งผลให้การระบายน�้า 

ไม่สะดวก เทศบาลต�าบลท่ายางจึงได้ขอความอนุเคราะห์ไปยังส�านักงาน

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี สนับสนุนเรือขุดลอก ส�าหรับการจัดเก็บวัชพืช ผักตบชวา บริเวณ

บ้านบงึกระจบัดงักล่าว เพือ่เป็นการแก้ไขปัญหาเบือ้งต้น พร้อมกบัเป็นการพฒันาแหล่งน�า้เพือ่การเกษตรต่อไป

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ้วย 

สังกัดเทศบาลต�าบลท่ายาง ได้รับรางวัล 

ชนะเลศิอนัดบั 1 ศนูย์เดก็เลก็คณุภาพดเีด่น

ระดบัจงัหวดั ประจ�าปี 2559 โดยม ีนายสรุชยั 

จัตตุพรพงษ์ รองนายกเทศมนตรีต�าบล

ท่ายาง เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

จาก นายประจักษ์ วัฒนะกุล นายแพทย์

สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 26 

กันยายน 2559 ณ เดอะ คาแนล การ์เด้น 

รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ้วย 
ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ “ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค”

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค

 นายสุรชัย จัตตุพรพงษ์ รองนายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง เข้ารับรางวัลจากนายแพทย์อรรพล  

ชีพสัตยากร ผู้อ�านวยการป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ้วย  

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับเขตสุขภาพที่ 5 และรางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรคดีเด่น 

ระดับจังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมธารามันตรา อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี

ย่อยข่าว
 เทศบาล

	ตรวจเขื่อนป้องกันตลิ่งพังหลังวัดไสค้าน นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายก
เทศมนตรีต�าบลท่ายาง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชนบ้านไสค้าน 
และกรรมการชุมชน ตรวจสอบเข่ือนป้องกันตลิ่งพังหลังวัดไสค้าน และแจ้งให้ผู้รับจ้างมาด�าเนินการปรับปรุง
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้โดยเร็ว (4 ก.ย. 59)

	ช่วยเหลือแบ่งปัน มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย นายสุรชัย จัตตุพรพงษ์ รองนายกเทศมนตรี 
พร้อมด้วย นายเทียนชัย คชานันท์ รองนายกเทศมนตรี มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยให้แก่ นางสาวนุศรา 
หนูอุด ซึ่งประสบเหตุเพลิงไหม้ ภายในบ้านเลขที่ 189/1 หมู่ 3 ต.ท่ายาง เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2559  
(26 ก.ย. 59)

	ปั่นถวายอาลัยพ่อ พ.ต.ท. ม.ล. กิตติบดี ประวิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย 
คุณกัลย์เอกนันต์ สมประสงค์ เจ้าพนักงานในพระองค์ นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง 
คุณเทียนชัย คชานันท์ รองนายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง ร่วมต้อนรับและเป็นก�าลังใจให้กับคณะนักปั่นจักรยาน
โครงการ ถวายอาลัยพ่อหลวงในดวงใจ เครือข่ายโรงพยาบาล จาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ น�าทีมโดย คุณทวี 
เก้ือลาย ประธานชมรมจักรยานอ�าเภอนาทวี จ.สงขลา ได้ร่วมใจกันปั่นจักรยานเข้ากรุงเทพฯ เพื่อสักการะ 
เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และได้แวะพักที่สนามกีฬา 
สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลต�าบลท่ายาง เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 3 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา

	ประชุมช้ีแจงโครงการ เทศบาลต�าบลท่ายาง จดัประชมุชีแ้จงโครงการก่อสร้างระบบรวบรวม
และบ�าบัดน�้าเสีย โดยมี นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล เจ้าหน้าที่ และเจ้าของอาคาร ซึ่งติดแนววางท่อระบบรวบรวมบ�าบัดน�้าเสียเข้าร่วมรับฟังการประชุม  
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลต�าบลท่ายาง




