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(อ่านข่าวต่อหน้า 6)

 อ่านเนื้อหาเทศบาลต�าบลท่ายาง  อ่านกิจกรรมหลากหลายของเทศบาลต�าบลท่ายางในเล ่ม 

เทศบาลจัดงานไทยทรงด�าบ้านเขากระจิว ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีไทยทรงด�า

กองสวสัดิการสังคมจดัฟุตบอลชมุชนลกีคพั
ส่งเสริมและพัฒนาต่อยอด 
ทีมฟุตบอลชมุชนในเขตเทศบาล

เทศบาลต�าบลท่ายางประชุมประชาคมท้องถิ่น

ปรบัปรงุภูมิทัศน์บงึกระจับ
ส่งเสรมิการท่องเท่ียวตามแผนพัฒนา 4 ปี

(อ่านต่อหน้า 5)

(อ่านต่อหน้า 6)

	 นายชัยยะ	อังกินันทน์		

นายกองค์การบริหารส่วน

จังหวัดเพชรบุรี	 ให้เกียรต ิ

เป็นประธานเปิดงานประเพณี

ไทยทรงด�าบ้านเขากระจวิ	โดยม ี

นางนฤมล	 กิจพ่วงสุวรรณ	

นายกเทศมนตรตี�าบลท่ายาง	

คณะผู้บริหาร	 สมาชิกสภา

เทศบาล	 ประธานชุมชน	 

ร ่วมให้การต้อนรับ	 ณ	 

วดับรรพตาวาส	(เขากระจวิ)

นายกฯ มล เข้ารบัโล่ประกาศเกยีรติคณุ
ด้านส่งเสรมิ สนับสนุนกจิกรรมการอนุรกัษ์
ฟ้ืนฟูและรกัษาทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

	 เทศบาลต�าบลท่ายางจดัการประชมุประชาคมท้องถิน่	ครัง้ที	่2/2561	เมือ่วนัที	่25	มถินุายน	
2561	 เพื่อพิจารณาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บึงกระจับเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและพิจารณา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	 (พ.ศ.	 2561-2564)	 เพิ่มเติมฉบับที	่ 3	 โดยมีนางนฤมล	 กิจพ่วงสุวรรณ	
นายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง	 เป็นประธาน	 พร้อมด้วย	 คณะผู้บริหาร	 สมาชิกสภาเทศบาล	 
หัวหน้าส่วนราชการ	 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	 ก�านัน	 ผู้ใหญ่บ้าน	 อสม.	 ประธานชุมชนและ 
ตัวแทนชุมชนทั้ง	37	ชุมชน	เข้าร่วม	ณ	ห้องประชุมชั้น	3	ส�านักงานเทศบาลต�าบลท่ายาง	ทั้งนี ้
ท่ีประชุมได้มีมติให้ความเห็นชอบและได้ประกาศใช้แผนพัฒนาดังกล่าวแล้ว	 เมื่อวันที่	 25	 
มิถุนายน	2561

	 นางนฤมล	กิจพ่วงสวุรรณ	นายกเทศมนตรตี�าบลท่ายาง	เข้ารบัโล่ประกาศเกยีรตคิณุส�านกังาน
ทีไ่ด้ด�าเนนิงานด้านการส่งเสรมิ	สนบัสนนุกจิกรรมการอนรุกัษ์	ฟ้ืนฟแูละรกัษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม	จังหวัดเพชรบุร	ี จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี	 นางฉัตรพร	ราษฎร์ดุษดี	 
ณ	หอศิลป์รัตนกันทร	วัดถ�้าแก้ว	อ�าเภอเมือง	จังหวัดเพชรบุรี

	 กองสวสัดิการสงัคม	เทศบาลต�าบลท่ายาง	จดัการแข่งขนัฟุตบอลชมุชนลกีคพั	คร้ังที	่14	 
ประจ�าป	ี 2561	 โดยมีทีมฟุตบอลจากชุมชนต่าง	ๆ	 ร่วมการแข่งขัน	 14	ทีม	ณ	สนามกีฬา 
สวนเฉลิมพระเกียรต	ิ80	พรรษา	เทศบาลต�าบลท่ายาง

(อ่านต่อหน้า 2)
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บรรณาธิการ
กอง

ที่ตั้งอาคารส�านักงานเทศบาลต�าบลท่ายาง

เลขที่ 888 หมู่ 1 ถ.ท่ายาง-หนองบ้วย ต.ท่ายาง 

อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130

บรรณาธิการ

นายธวัชชัย กุณฑีทอง ปลัดเทศบาลต�าบลท่ายาง

นายอนุชา สุภาษิต รองปลัดเทศบาลต�าบลท่ายาง

ที่ปรึกษา

นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรี

นายสุรชัย จัตตุพรพงษ ์ รองนายกเทศมนตรี

นายเทียนชัย คชานันท ์ รองนายกเทศมนตรี

นายทองใบ เพ็งสว่าง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

นายศุภพล พรสมบูรณ์ศิร ิ 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	บริษัทเพชรภูมิการพิมพ	์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

วันเทศบาล
 นางนฤมล	 กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง  

พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้าง

ในสังกัด ได้ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเทศบาล ก�าหนดให้ม ี

พิธีตามทางศาสนา ท�าบุญถวายภัตตาหารและเครื่องไทยธรรมแด่ 

พระสงฆ์จ�านวน 9 รูป เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่  

ชั้น 3

ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ 5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก
 เทศบาลต�าบลท่ายางได้ก�าหนดการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ�าปี 2561 

ท้ังน้ีสภาเทศบาล ได้มีมตใิห้ความเหน็ชอบญตัต ิเรือ่ง รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันา

ประจ�าปีงบประมาณ 2561 รอบเดือนเมษายน 2561 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560-31 มีนาคม 2561)  

และญัตติเร่ือง คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิและหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เป็นคณะกรรมการ 

การศกึษาของเทศบาลต�าบลท่ายาง เมือ่วนัที ่7 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชมุสภาเทศบาลต�าบลท่ายาง

 วันสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับส�านักงาน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมจงัหวดัเพชรบรุ ีจดักจิกรรมงานวนัสิง่แวดล้อมโลก โดยมนีางฉตัรพร	 
ราษฎร์ดษุด	ีผูว่้าราชการจังหวดัเพชรบรุ ีเป็นประธานเปิดงานวนัสิง่แวดล้อมโลก และได้มอบโล่ประกาศ
เกียรติคุณให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดเพชรบุรี โดยนางนฤมล	กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรี
ต�าบลท่ายาง เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณส�านักงานที่ได้ด�าเนินงานด้านการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม
การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเพชรบุรี 
 นอกจากน้ี ชุมชนหัวทุ่ง-ทุ่งพร้าวพัฒนา และโรงเรียนเข่ือนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์)  
ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ชุมชนและโรงเรียนท่ีได้ด�าเนิน
งานด้านการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและ 
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเพชรบุรี จาก
ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี 
ณ หอศิลป์รัตนกันทร วัดถ�้าแก้ว อ�าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
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โรงเรียนผู้สูงอายุท่ายาง
ศูนย์รวมความสุขของคนสูงวัย
เติมพลังเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

  “โรงเรียนของเราน่าอยู ่คณุครใูจดทีกุคน” ตอนเดก็ ๆ  หลายคน 
คงคุ้นเคยกับเนื้อเพลงนี้ แต่ใครจะคาดคิดว่าในปัจจุบัน ไม่เพียงแต่เด็ก
เท่านั้นที่จะต้องไปโรงเรียน แต่ผู้สูงอายุก็มีโรงเรียนให้ไปเช่นเดียวกัน
 เทศบาลต�าบลท่ายาง ร่วมกับโรงพยาบาลท่ายาง ได้จดัโครงการ
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถ 
เรยีนรู้ได้ตามอัธยาศยั มคีวามสุข สนกุสนาน เน้นความรู้ทีจ่ะช่วยพฒันา
ทักษะต่าง ๆ ให้ผู้สูงอายุเข้าใจและเท่าทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง  
รวมไปถึงการพึ่งพาตนเองให้ด�าเนินชีวิตในบั้นปลายอย่างมีความสุข  
ในปัจจุบันได้จัดเป็นรุ่นที่ 2 มีสมาชิกท้ังหมด 30 คน อายุระหว่าง  
55-75 ปี มีการท�ากิจกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลาย อาทิ การสานตะกร้า  
การพบักุหลาบจากใบเตย การเต้นร�า การเล่นดนตรี เป็นต้น โดยใช้ระยะ
เวลาในการท�ากิจกรรมในโครงการ 3 เดือน แบ่งออกเป็นอาทิตย์ละ  
1 ครั้ง ช่วงเวลา 08.30-14.00 น. นอกจากนี้ยังมีการให้ค�าแนะน�าเรื่อง
สุขภาพ การตรวจสุขภาพ โดยแพทย์จากโรงพยาบาลท่ายาง

 ผู้ที่เข้าร่วมในกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุในรุ่นที่ 2 ได้บอกว่า  
“หากเป็นเม่ือก่อนอายุมากขึ้นก็คงได้แค่นั่ง ๆ นอน ๆ อยู่บ้าน  
แต่การจัดกิจกรรมนี้ท�าให้พวกเราทุกคนรู้สึกว่ายังมีไฟแรง ไม่เหงา  
มีเพื่อนใหม่ ได้มาพบปะเพื่อน ๆ พูดคุย ท�ากิจกรรมร่วมกัน เรียนรู้ 
สิ่งใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นหลังจากชีวิตในวัยเกษียณ และยังได้ค�าแนะน�าดี ๆ 
จากคุณหมอในการดูแลตัวเองเมื่อเราอายุเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย” 
 ส�าหรับผู้สูงอายุท่านใดที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการกิจกรรม 
โรงเรยีนผูส้งูอาย ุสามารถสอบถามรายละเอยีดเพ่ิมเตมิได้ที ่กองสาธารณสขุ
และสิ่งแวดล้อม เทศบาลต�าบลท่ายาง โทร 032-463000-2 ต่อ 141

 จังหวดัเพชรบรุสีนองพระราชด�าร ิพระเจ้าหลานเธอ พระองค์

เจ้าพชัรกติยิาภา ขจดัความรนุแรงต่อผูห้ญงิและเดก็ ร่วมกบัส�านกังาน

อยัการจังหวดัเพชรบุรี จัดพิธีร่วมลงนามบันทกึข้อตกลงความร่วมมือ 

(MOU) ระหว่างหน่วยงานของรัฐ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 โดย

มีนางฉัตรพร	ราษฎร์ดุษด ีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายสุรศักดิ์	

งามขจรกลุกจิ อยัการจังหวัดประจ�าส�านักงานอัยการสงูสดุ ส�านกังาน

อยัการจงัหวดัตราด รกัษาการในต�าแหน่ง อยัการจงัหวดัคุม้ครองสิทธิ 

และช่วยเหลือทางกฎหมาย และการบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี,  

นายอ�าเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน รวมท้ังนางนฤมล	 

กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง ได้เข้าร่วมโครงการ

เสวนาอัยการประสานสหวิชาชีพและชุมชนร่วมขจัดความรุนแรง 

ต่อผู้หญิงและเด็ก จังหวัดเพชรบุรี ประจ�าปีงบประมาณ 2561 และ

ร่วมพธิร่ีวมลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอื (MOU) ณ ห้องประชมุ 

ส�านักงานอัยการจังหวัดเพชรบุรี

บันทึกข้อตกลงร่วมกันเพื่อขจัดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว
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 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต�าบลท่ายางได้จัดโครงการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา

และเอดส์ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 5 และปีที่ 6 โดยมีนายสุรชัย	จัตตุพรพงษ์ รองนายก

เทศมนตรีต�าบลท่ายาง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  

หัวหน้าส่วนการงาน คณะครู อาจารย์ โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ 

เพือ่ให้ความรูใ้นเรือ่งเพศศกึษา บทบาทของเพศชายและเพศหญิง สถานการณ์โรคเอดส์และโรคตดิต่อ

ทางเพศสัมพนัธ์ สุขอนามยัทางเพศ การป้องกนัการตัง้ครรภ์ก่อนวัยอันควร และการล่วงละเมิดทางเพศ  

โดย ว่าที่ร้อยตรีอนุสรณ์	 ภวภูตานนท์	นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการพิเศษ ส�านักงานป้องกัน 

ควบคุมโรคที่ 5 จ.ราชบุรี พร้อมคณะ ให้เกียรติเป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561  

ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์)

เฝ้าระวังคุณภาพน�้าดื่ม
จากตู้น�้าหยอดเหรียญอัตโนมัติ
 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลต�าบลท่ายาง ลงพ้ืนที่ร่วมกับหน่วยเคลื่อนที ่

เพื่อความปลอดภัยทางอาหาร (mobile unit) ของส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี โดยเก็บ 

ตัวอย่างน�้าดื่มตู้หยอดเหรียญในชุมชนได้จ�านวน 27 ตู้ และตรวจสภาพตู้น�า้ดื่ม เพื่อประเมินมาตรฐาน

และความปลอดภัยแก่ประชาชน ผลการตรวจวิเคราะห์น�า้บริโภคจากตู้น�า้ดื่มหยอดเหรียญผ่านเกณฑ์

จ�านวน 25 ตู้ ส่วนอีก 2 ตู้ ที่ไม่ผ่านเจ้าหน้าที่ได้ออกให้ค�าแนะน�าเพิ่มเติม

โครงการให้ความรู้ 
เรื่องเพศศึกษาและเอดส์

ประชุมผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบลท่ายาง
 กองการศึกษาเทศบาลต�าบลท่ายาง จัดท�า

โครงการประชมุผูป้กครองนกัเรยีนเพือ่ชีแ้จงนโยบาย

การบริหารงานการพัฒนาปรับปรุงศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 โดยมีคณะ 

ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ 

และผู้ปกครอง เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการ ท้ังน้ี 

ได้มีวิทยากร บรรยายให้ความรู้ในเร่ืองการป้องกัน 

และปราบปรามในเรื่องของยาเสพติด เพื่อสร้าง 

วัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความ 

พอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต ปลูกฝังให้เด็กเรียนรู้  

“โตไปไม่โกง” จาก ดาบต�ารวจมาโนษท	์ ม่วงทอง 

และดาบต�ารวจวัชรพงษ	์ภิญญาธนบัต จากสถานี

ต�ารวจภูธรท่ายาง และการให้ความรู้กับผู้ปกครอง 

ในเรื่องโรคติดต่อในเด็กและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

โดยมีวิทยากรบรรยาย นางสาวสุภัชชา	 ก้อนค�า  

พยาบาลช�านาญการ จากเทศบาลต�าบลท่ายาง  

ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลต�าบลท่ายาง 

 ในส่วนของการประชุมผู ้ปกครองได้มี 

การชี้แจงนโยบายถึงการยกเลิกการปิดภาคเรียน

ส�าหรับศูนย์เด็กเล็ก เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของ

ผู้ปกครอง โดยแต่ละศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีกิจกรรม

ที่หลากหลายเพื่อให้เด็กได้ท�ากิจกรรมร่วมกัน รู้จัก

การช่วยเหลือตนเอง และให้เด็ก ๆ ได้มีพัฒนาการ

อย่างต่อเนื่อง
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เสน่ห์การแข่งขัน ผูกสัมพันธ์สามัคคี

อบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
 นางนฤมล	กิจพ่วงสวุรรณ นายกเทศมนตรตี�าบลท่ายาง พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภาเทศบาล 

หวัหน้าส่วนการงาน เปิดโครงการพฒันาศักยภาพด้านสาธารณสุข (อบรมกลุ่มเส่ียง) เรือ่งโรคตดิต่ออุบัติใหม่

และอบุตัซิ�า้ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพความรูด้้านโรคติดต่อ โรคอบัุติใหม่และโรคทีม่คีวามรนุแรงเพิม่มากขึน้  

เช่น โรคมือ เท้า ปาก โรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น รวมทั้งโรคที่ต้องเฝ้าระวังและเพื่อสร้าง 

ความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อของประชาชนในชุมชน โดยการ

อบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรม ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุข จ�านวน 140 คน ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครู  

ในเขตเทศบาลต�าบลท่ายาง และได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากส�านักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 5  

จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ส�านักงานเทศบาลต�าบลท่ายาง

 กองสวัสดกิารสงัคม เทศบาลต�าบลท่ายาง จดัการแข่งขนั

ฟุตบอลชุมชนลีกคัพ ครั้งที่ 14 ประจ�าปี 2561 ระหว่างวันที่ 30 

เมษายน-30 พฤษภาคม 2561 ณ สนามกฬีาสวนเฉลมิพระเกยีรติ 

80 พรรษา มีชุมชนเข้าร่วมการแข่งขัน 14 ทีม ส�าหรับในปีนี้

ได้จัดการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ลีก โดย T1 มีทั้งหมด 6 ทีม 

และ T2 มีทั้งหมด 8 ทีม การจัดการแข่งขันน้ีเพื่อให้ชุมชน 

ได้ท�ากิจกรรมร่วมกัน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกล 

จากยาเสพติด สร้างความสามัคคีในชุมชน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 

และมีน�า้ใจเป็นนกักฬีา ท้ังนี ้ฝ่ายจดัการแข่งขนัโดยกองสวสัดกิาร

สงัคม เทศบาลต�าบลท่ายาง ขอขอบคณุคณะผูบ้รหิาร เจ้าหน้าที่ 

ประธานชุมชน ผู้ควบคุมทีม คณะกรรมการผู้ตัดสินฟุตบอล 

และนักกีฬาทั้ง 14 ทีม ที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ให้บรรลุตาม

วัตถุประสงค์ที่ได้ด�าเนินการจัดการแข่งขัน ขอบขอบคุณทุก ๆ 

ท่าน มา ณ โอกาส นี้

สรุปผลการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชุมชนลีกคัพ ครั้งที่ 14 

ประจ�าปี 2561 

 รางวัลชนะเลิศ	 ในลีกคัพ	 T1	 ได้รับถ้วยรางวัล 

พร้อมเหรียญรางวัลและเงินรางวัล ได้แก่ ทีมชุมชนท่าคอย 

 รางวัลชนะเลิศ	 ในลีกคัพ	 T2	 ได้รับถ้วยรางวัล 

พร้อมเหรียญรางวลั	และเงนิรางวลั ได้แก่ ทมีชมุชนเขือ่นเพชร

	 รางวัลรองชนะเลิศอนัดับ	1	ในลีกคพั	T1	ได้รบัเงนิรางวลั	 

ได้แก่ ทีมชุมชนสายหนึ่ง

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	ในลีกคพั	T2	ได้รบัเงนิรางวลั  

ได้แก่ ทีมชุมชนหมู่ 10 พัฒนา

 รางวัลนกัเตะดาวซลัโว	T1 ได้แก่ นายรชัพล ตระกรุดทอง  

จากทีมหนองแฟบล่างรวมพลัง ยิงประตูได้ทั้งหมด 10 ประตู

 รางวัลนักเตะดาวซัลโว	T2 ได้แก่ นายชนะ ขวัญเรือน  

จากทีมหนองแฟบพัฒนา ยิงประตูได้ทั้งหมด 12 ประตู

แชมป์ T1 ทีมชุมชนท่าคอย แชมป์ T2 ทีมชุมชนเขื่อนเพชร
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ไทยทรงด�ำบ้ำนเขำกระจิว

โครงกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนสำธำรณสุข

 เทศบาลต�าบลท่ายาง ร่วมกบัชุมชนบ้านเขากระจวิ จดังานวัฒนธรรมไทยทรงด�า เพือ่เป็นการอนรุกัษ์

วัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยทรงด�า ทั้งด้านภาษา การแต่งกาย และอาหาร ให้คงอยู่สืบไป 

ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ�าทุกวันที่ 21 เมษายนของทุกปี ณ บริเวณลานอเนกประสงค์วัดเขากระจิว โดยในปีนี ้

มี นายชัยยะ	 อังกินันทน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงาน ทั้งน้ีมี  

นางนฤมล	กิจพ่วงสวุรรณ นายกเทศมนตรตี�าบลท่ายาง พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิาร สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชมุชน  

ร่วมให้การต้อนรับ นอกจากนี้ยังมีพี่น้องไทยทรงด�าจากพื้นที่ต่าง ๆ  ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดเข้าร่วมงาน  

ภายในงานได้จัดให้มีการแสดงดนตรี การฟ้อนร�าแบบไทยทรงด�า การท�าอาหารต่าง ๆ ซึ่งเป็นกิจกรรม 

ที่ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ให้เกิดขึ้นภายในชุมชนและสร้างความสนุกสนานให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต�าบลท่ายาง  
ได้จดัโครงการพฒันาศกัยภาพด้านสาธารณสขุ โดยกลุม่ด้านส่งเสรมิ 
สุขภาพ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มาท�ากิจกรรมร่วมกัน ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ โดยจดัให้มกีารตรวจสขุภาพผูส้งูอาย ุพธิสีรงน�า้พระพุทธรูป 
สรงน�้าพระสงฆ์ และรดน�้าขอพรผู้สูงอายุ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
เมื่อวันที่ 9, 10 และ 11 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา โดยมี นางนฤมล	
กจิพ่วงสวุรรณ	นายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิาร 
สมาชกิสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน ประธานชมุชน และพีน้่อง
ประชาชนในเขตชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม
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 เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2561 เทศบาลต�าบลท่ายางได้จัดงาน

ประเพณสีงกรานต์ เพือ่ร่วมกันอนรุกัษ์และสืบสานประเพณวีฒันธรรมไทย  

ได้จดัให้มขีบวนแห่สงกรานต์ การละเล่นสาดน�า้ กจิกรรมสรงน�า้พระพุทธรปู  

สรงน�า้พระสงฆ์ รดน�า้ขอพรผูส้งูอาย ุการแข่งขันกฬีาเปตอง การแข่งขนั

กีฬาหมากรุกไทย โดยมี นางนฤมล	 กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรี 

ต�าบลท่ายาง พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภาเทศบาล พ่ีน้องประชาชนท้ัง  

37 ชมุชน ในเขตเทศบาลต�าบลท่ายาง ร่วมขบวนแห่สงกรานต์ทีต่กแต่งขบวน 

ได้อย่างตระการตา ผ่านบริเวณตลาดสดเทศบาล ถนนใหญ่สายกลาง 

เพื่อเข้าสู่บริเวณพิธีเปิดงาน ณ สวนสุขภาพริมคลองสาย 3 เทศบาล

ต�าบลท่ายาง 

 โดยตลอดเส้นทางมีประชาชนชาวอ�าเภอท่ายาง นักท่องเที่ยว 

ร่วมสรงน�้าพระพุทธรูป รับการประพรมน�า้มนต์จากพระสงฆ์ พร้อมทั้ง 

ร่วมการละเล่นสาดน�้ากันอย่างสนุกสนาน เมื่อขบวนแห่เข้าสู่บริเวณ 

พิธีเปิด นายธานี	ยี่สาร	อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรี 

ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ประจ�า

ปี 2561 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้น�าชุมชน ประชาชน  

นักท่องเที่ยว เข้าร่วมกิจกรรมสรงน�้าพระพุทธรูป สรงน�้าพระสงฆ์  

รดน�้าขอพรผู้สูงอายุเพื่อความเป็นสิริมงคล

เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์
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ตรวจเยี่ยม พร้อมให้ค�าแนะน�ากิจกรรมเพื่อการผ่อนคลาย

วำดภำพลำยเส้น

ระบำยสี

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลต�าบลท่ายาง ได้จัดท�าโครงการเทศบาลห่วงใยใส่ใจ 

ผู้สูงอายุ โดยมี นายอนุชา	 สุภาษิต	 รองปลัดเทศบาลต�าบลท่ายาง เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมี

วัตถปุระสงค์เพือ่ส่งเสรมิให้ผูส้งูอายรุวมกลุม่ท�ากจิกรรมร่วมกนัเป็นหมูค่ณะ พร้อมแลกเปลีย่นประสบการณ์ 

ความคดิเหน็ ณ วดัเขือ่นเพชร ต�าบลท่าคอย อ�าเภอท่ายาง จงัหวัดเพชรบรุ ีเม่ือวันที ่15 พฤษภาคม 2561

 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับ 

อาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเทศบาลต�าบลท่ายาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง  

โดยมีกิจกรรมดังนี้ วัดความดันโลหิต ให้ค�าแนะน�าการปฏิบัติตัว รวมทั้งสิทธิสวัสดิการผู้สูงอายุ 

และผู้พิการ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา

 กองการศกึษา เทศบาลต�าบลท่ายาง ได้จดัโครงการส่งเสรมิกีฬาและนนัทนาการ อบรมวาดภาพ 

ลายเส้น ระบายสี ให้กับเด็กและเยาวชนในช่วงเวลาปิดภาคเรียน โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น 

เมื่อวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561 ช่วงเวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลต�าบล

ท่ายาง เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เรียนรู้การฝึกทักษะในเรื่องศิลปะ  

ทัง้ยงัสร้างความผ่อนคลายทางด้านอารมณ์และจติใจให้กบัเดก็ หลงัจากอบรมได้มอบใบประกาศนยีบตัร 

ให้กับเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมการอบรมวาดภาพลายเส้น ระบายสี ในครั้งนี้จ�านวน 80 คน  

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ส�านักงานเทศบาลต�าบลท่ายาง
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ตรวจเยี่ยมและติดตามการด�าเนินงาน 
ของชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ 

ระดับภาค ประจ�าปี 2561

ประชุมหารือ ป้องกันแก้ ไขโรคพิษสุนัขบ้า

ตลาดสะอาด ปลอดภัย
สร้างความมั่นใจผู้บริโภค

 ควบคุมจ�านวนสุนัขและแมวอย่างถาวร 

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต�าบลท่ายาง ลงพื้นท่ีตลาดสดเทศบาลต�าบลท่ายาง  

โดยมคีณะผูบ้รหิารเทศบาลต�าบลท่ายาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าทีก่องสาธารณสขุฯ ร่วมลงพืน้ทีเ่พือ่ประชาสมัพนัธ์

ขอความร่วมมือพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดเทศบาลต�าบลท่ายาง ได้ช่วยกันหมั่นท�าความสะอาด จัดหน้าร้าน

บริเวณร้านของตนเองให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย และมีการมอบเหยื่อก�าจัดแมลงและสัตว์ 

ที่เป็นพาหะน�าโรคให้กับผู้ประกอบการในตลาดสด พร้อมท้ังให้ค�าแนะน�าและมอบป้ายเรื่องการติดป้าย 

แสดงราคาสินค้า เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ณ ตลาดสดเทศบาลต�าบลท่ายาง นอกจากนี้ยังได้จัด

โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด โดยจัดให้มีกิจกรรมการล้างตลาดโดยใช้จุลินทรีย์ชีวภาพ การก�าจัด

แหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค และพาหะน�าโรค เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 และยังได้จัดโครงการรวมพลัง

กวาดบ้านกวาดเมือง (Big Cleaning Day) ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เพื่อให้ตลาดสด

เทศบาล ปราศจากแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค และพาหะน�าโรคทุกชนิด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค

ที่มาใช้บริการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ภายในตลาดสดเทศบาลต�าบลท่ายาง

 งานสัตวแพทย์ เทศบาลต�าบลท่ายาง ได้จัดโครงการท�าหมันสุนัขและแมวในเขตเทศบาล 

ต�าบลท่ายาง ซึ่งปัจจุบันเกิดสุนัขจรจัด ยากต่อการควบคุมและป้องกันโรค การท�าหมันสุนัขและแมว  

จะเป็นการช่วยลดปริมาณการเกิดสุนัขและแมวอย่างถาวร จึงได้ท�าหมันให้กับสุนัขและแมว เมื่อวันที่  

20 และ 27 พฤษภาคม 2561 ณ ศาลาบ้านท่าทุ่งแฝกและโรงเรียนบ้านหนองบ้วย มีผู้น�าสุนัขและแมว

มารับบริการจ�านวน 100 ตัว

 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ส�านักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 8 และส�านักงานทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามการด�าเนินงานของชุมชนและ 

โรงเรียนปลอดขยะ ระดับภาค ประจ�าปี 2561 โดยมี นายสุรชัย	จัตตุพรพงษ์	รองนายกเทศมนตรีต�าบล 

ท่ายาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และผู้น�าชุมชนหัวทุ่ง-ทุ่งพร้าวพัฒนา เข้าร่วมประชุมพร้อมน�าเสนอ 

การด�าเนนิงานโครงการชมุชนปลอดขยะ ปี 2561 เพือ่พจิารณาคดัเลอืกให้เป็นชมุชนและโรงเรยีนปลอดขยะ

ระดับภาค เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมส�านักงานเทศบาลต�าบลท่ายาง ทั้งนี้ได้ลงตรวจ

พื้นที่การด�าเนินงานของชุมชนหัวทุ่ง-ทุ่งพร้าวพัฒนา

 ตามท่ีได้มีประกาศโรคระบาดชั่วคราวในเขตพื้นท่ีอ�าเภอท่ายาง (ต�าบลท่ายาง ต�าบลมาบปลาเค้า  

ต�าบลบ้านในดง) เทศบาลต�าบลท่ายางได้ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย ผู้บริหารองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ผู้น�าชุมชน ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน ในพื้นที่เขตตามประกาศ เข้าร่วมประชุมหารือ 

เพื่อหาแนวทางป้องกันการแก้ไขร่วมกัน ในที่ประชุมได้ท�าประกาศก�าหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ในท้องที่ 

หมู่ที่ 1, 3, 4, 5, 6, 7, ต�าบลท่ายาง ซึ่งเกิดโรคพิษสุนัขบ้านั้น ส�าหรับผลการด�าเนินการควบคุมโรคนั้น  

ทางปศุสัตว์อ�าเภอท่ายางได้ด�าเนินการฉีดวัคซีนในกวาง สุนัข และแมวในรัศมี 1 กิโลเมตร ครบแล้วจ�านวน 

4 ครั้ง ในส่วนของเทศบาลต�าบลท่ายางได้ด�าเนินการฉีดวัคซีนในรัศมี 5 กิโลเมตร ครบเป็นที่เรียบร้อย 

และในขณะนี้ให้มีการเฝ้าระวังสัตว์ป่วย ดูอาการของสัตว์และห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ในพื้นที่ 1 กิโลเมตร  

ที่เกิดโรคออกนอกพื้นที่ หากพบสัตว์ป่วยให้แจ้งปศุสัตว์อ�าเภอท่ายางและกักไว้เป็นระยะเวลา 15 วัน  

หลังจากฉีดวัคซีนควบคุมในรัศมี 5 กิโลเมตร เป็นที่เรียบร้อยแล้วให้เฝ้าระวังเป็นระยะเวลา 6 เดือน 

เพื่อประเมินอาการที่เกิดโรคในพ้ืนท่ีต่อไป ท้ังนี้ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้า 

และขอรับวัคซีนได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร 032-463000-2 ต่อ 141
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พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540

การให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เทศบาลต�าบลท่ายาง

 เทศบาลต�าบลท่ายาง ได้ด�าเนินการจัดต้ังศูนย ์

ข้อมูลข่าวสาร ตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติ 

ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซ่ึงได้เปิดโอกาส 

ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด�าเนินการ 

ต่าง ๆ ของรัฐ เพื่อประชาชนจะได้สามารถแสดง 

ความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้อย่างถูกต้อง 

ตรงกับความเป็นจริง เน้นการพัฒนาระบบประชาธิปไตย 

ให้มั่นคง ประชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของตน

อย่างเต็มที่ ส่งเสริมให้การบริหารงานของรัฐเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและโปร่งใส มุง่ต่อประโยชน์สขุของประชาชน

มากยิ่งขึ้น

ขั้นตอนการขอข้อมูลข่าวสารราชการของเทศบาลต�าบลท่ายาง

ผู้ขอข้อมูล
เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

เทศบาลต�าบลท่ายาง

1. รับค�าร้องขอข้อมูล 

2. ตรวจสอบข้อมูล 

3. ถ้าไม่มีข้อมลู ปฏเิสธและให้เหตผุลหรอืให้ค�าแนะน�า

4. ถ้ามีข้อมูล พิจารณาเปิดเผย 

 4.1 เปิดเผยข้อมูลไม่ได้ ปฏิเสธพร้อมให้เหตุผล 

 4.2 เปิดเผยข้อมูลได้ 

  ให้ข้อมูล/เอกสาร 

   ให้เข้าตรวจดูข้อมูล/เอกสาร 

5. บันทึกค�าขอข้อมูล

1. ยื่นค�าร้องขอข้อมูล

2. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ 

3. ช�าระเงิน (กรณีส�าเนาหรือรับรองส�าเนา) 

4. รับเอกสาร

ส�ารวจแม่น�้าเพชร
 อ�าเภอท่ายางได้จัดท�าการส�ารวจแม่น�้าเพชรบุรี 

ในเขตพื้นท่ีต�าบลท่าแลง ต�าบลท่าคอย ต�าบลยางหย่อง  

ต�าบลท่ายาง และพ้ืนทีใ่กล้เคยีง โดยม ีนายอานนท์	พร้อมเพรียง	 

นายอ�าเภอท่ายาง พร้อมด้วย นายสุรชัย	 จัตตุพรพงษ์  

รองนายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง

ในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ได้ล่องเรือลงพื้นที่ส�ารวจ

ตรวจสอบแม่น�้าเพชรบุรี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม 

ในการป้องกันแก้ไขปัญหาสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้น เมื่อวันที่ 

24 พฤษภาคม 2561 ณ สถานที่เล่นน�้าบ่อตะกั่ว

 ส�านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 จังหวัดราชบุรี ได้มาด�าเนินการติดตามและประเมินความก้าวหน้า 

ในโครงการจัดการน�้าเสียชุมชน เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลต�าบลท่ายาง 

และลงพื้นที่ต้ังระบบรวบรวมและบ�าบัดน�้าเสียชุมชน โดยมี นางนฤมล	 กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรี 

ต�าบลท่ายาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินโครงการ ร่วมต้อนรับ พร้อมทั้ง

บริษัทที่ด�าเนินโครงการได้น�าเสนอผลงานการด�าเนินงานความคืบหน้าของโครงการดังกล่าว

การติดตามและประเมินความก้าวหน้าโครงการจัดการน�้าเสียชุมชน



สื่อสร้างสรรค์ เทศบาลต�าบลท่ายาง
ท่ายางนิวส์

หนังสือพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์

www.thayang.org facebook/pr thayang@yahoo.th 11ปีที่ 7 ฉบับที่ 23 พุทธศักราช 2561

 ต้อนรบัคณะศกึษาดงูานจากองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัขอนแก่น นายสรุชยั จตัตพุรพงษ์  
รองนายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ในเรื่อง 
ของการจัดการขยะมูลฝอย ในชุมชนและครัวเรือน ของชุมชนหัวทุ ่ง-ทุ ่งพร้าว รับชมวีดิทัศน์ การจัด 
การบริหารบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลต�าบลท่ายางและการจัดการขยะ ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลต�าบลท่ายาง  
และศึกษาดูงานการด�าเนินงานด้านการจัดการขยะ ณ ชุมชนหัวทุ่ง-ทุ่งพร้าวพัฒนา เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561

 แสดงความยินดี เทศบาลต�าบลท่ายาง ขอแสดงความยนิด ีกับชมรมเปตองอ�าเภอท่ายาง ทีไ่ด้สร้างชือ่เสียง 
ให้กบัอ�าเภอท่ายางและจงัหวัดเพชรบรีุ โดยทมีเปตองชาย ชมรมเปตองอ�าเภอท่ายาง  ได้รบัรางวัลชนะเลศิอนัดบั 2  
จากจ�านวนทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 180 ทีม ในการแข่งขันกีฬาเปตอง ชิงแชมป์ประเทศไทย ณ จังหวัด
จันทบุรี เมื่อวันที่ 27-29 เมษายน 2561

 เยียวยาผู้ประสบภัย นางนฤมล	กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง พร้อมคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลต�าบลท่ายาง ร่วมกันมอบเงิน จ�านวน 33,000 บาท และ 
เครือ่งใช้ภายในครวัเรอืนพร้อมด้วยอปุกรณ์ด�ารงชีพให้กบั นางสะอาด	เกษมณ	ีอาย ุ55 ปี ชาวบ้านหมู ่10 ต.ท่ายาง 
อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี เพื่อให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้าน เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

 ช้ีแจงแนวทางการด�าเนินโครงการในพระราชด�าริ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
เทศบาลต�าบลท่ายาง ได้จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการด�าเนินงานตามโครงการในพระราชด�าริด้านสาธารณสุข 
แก่ชุมชน ร่วมกับประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชนท้ัง 37 ชุมชนในเขตเทศบาล โดยมี นายสุรชัย	 
จัตตพุรพงษ์	รองนายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง พร้อมหวัหน้าส่วนราชการ ร่วมชีแ้จงเกีย่วกบังบสนบัสนนุการด�าเนนิ
โครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ส�านักงานเทศบาลต�าบลท่ายาง

 ประชุมแผนพัฒนาการศึกษา กองการศึกษา เทศบาลต�าบลท่ายาง ได้จัดประชุมเพื่อพิจารณา 
แผนพัฒนาการศึกษาส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) โดยมี นางวรรณา	 พราหมณ์แก้ว ประธานกรรมการ 
การศกึษาเทศบาลต�าบลท่ายาง และคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิหวัหน้าส่วนราชการทีเ่กีย่วข้อง เข้าร่วมประชมุ 
เพื่อพิจารณา เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ส�านักงานเทศบาลต�าบลท่ายาง 

 “ท่ายางบ้านฉัน” ฉบับน้ีขอแนะน�าสถานท่ีท่องเท่ียวในเขตเทศบาลต�าบลท่ายางกันค่ะ น่ันก็คือ 

วัดท่าคอย ส�าหรับวัดท่าคอยแห่งนี้มีเรื่องราวประวัติความเป็นมาท่ีน่าสนใจรอให้ทุกท่านได้มาเรียนรู้ 

ถึงประวัติศาสตร์ของอุโบสถหลังเก่า ที่ยังคงอยู่จนถึงปัจจุบันค่ะ

 วัดท่าคอย ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ต�าบลท่าคอย อ�าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ซ่ึงอยู่ในเขตเทศบาล 

ต�าบลท่ายาง มีเนื้อที่ 16 ไร่ 1 งาน 14 ตารางวา ได้รับวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2522  

เป็นวัดทีส่ร้างมานานตัง้แต่สมยักรงุศรอียธุยาตอนกลาง โดยมหีลกัฐานส�าคญัของวัด คือ อโุบสถหลงัเก่า หอระฆงั  

โดยจากการสันนิษฐานและตรวจสอบของกรมศิลปากรว่า เป็นโบราณสถานที่มีอายุมากกว่า 300 ปี  

เป็นรูปทรงที่สร้างสมัยนั้น และได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2536 กรมการศาสนา 

กระทรวงศึกษา ได้ออกหนังสือรับรองสภาพวัดว่า สร้างก่อนปี พ.ศ. 2313

 โบสถ์มหาอุตม์วัดท่าคอย สร้างข้ึนในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง อายุราว 400 ปี การก่อสร้าง 

เป็นทรงเรือ ซึ่งเป็นที่นิยมกันในการสร้างอุโบสถสมัยนั้น มีประตูด้านเดียวคือทางด้านทิศตะวันออก  

ส่วนด้านฝ่ังเหนอื ใต้ และตะวนัตก ไม่มปีระต ูและมีเอกลกัษณ์การป้ันหน้าบนัโบสถ์ โดยเฉพาะรปูป้ันจระเข้

สองตัวที่ด้านหน้าโบสถ์ ในจังหวัดเพชรบุรีมีเพียงสองวัดเท่านั้นท่ีมีการปั้นในลักษณะน้ี คือ วัดมหาธาตุ-

วรวิหาร กับวัดท่าคอย ลายจระเข้เหรา หมายถึงเป็นสัตว์ในจินตนาการที่คอยปกป้องรักษาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ 

ซึ่งลายปูนปั้นน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากพม่า (พุกาม) สภาพทางภูมิศาสตร์เป็นที่ราบ เป็นอาคารปูนปั้น  

ซึ่งโบสถ์มหาอุตม์ที่วัดท่าคอย อ�าเภอท่ายางแห่งนี้ ทางกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติของ 

โบราณสถานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2526 

 ภายในโบสถ์มหาอุตม์วัดท่าคอย เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูป ซ่ึงจะเปิดให้พี่น้องประชาชน 

ได้เข้ากราบไหว้ สักการบูชา ช่วงของเดือนเมษายน ในการจัดงานประจ�าปีปิดทองหลวงพ่อฉิม และ 

หลวงพ่อรวม วัดท่าคอย

สะพายกล้องท่องสะพายกล้องท่อง

"ท่ายางบ้านฉัน""ท่ายางบ้านฉัน"

ท่องเที่ยว

ย่อยข่าว
 เทศบาล




