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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 จัตตุพรพงษ์ รองนายกเทศมนตรี

นายเทียนชัย คชานันท์ รองนายกเทศมนตรี

นายทองใบ เพ็งสว่าง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

นายศุภพล พรสมบูรณ์ศิริ เลขานุการนายกเทศมนตรี

สมาชิกสภาเทศบาล

คณะผู้จัดท�า

เจ้าของ : เทศบาลต�าบลท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

กองบรรณาธิการ

นางวิมลทิพย์ เครื่องทิพย์ ผอ.กองวิชาการและแผนงาน

น.ส.พรพรหม เดชบุญ หวัหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

น.ส.ธนันท์ธร ดียิ่ง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายกสิพล ศิริลาภ ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์

น.ส.ณัฐนันท์ อิ่มบูรณาประวัติ ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์

ออกแบบ & พิมพ์ที่ บริษัทเพชรภูมิการพิมพ์ จ�ากัด

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

จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 0-3247-4877-8, 0-3242-5310 

e-mail : sale_petchnews@hotmail.com, 

petchnews@yahoo.com 

Website : www.petchpoom.com

 พันต�ารวจโท หม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี 

นายมณเฑียร ทองนิตย์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายชวลิต ปราบพาล  

นายอ�าเภอท่ายาง นายธานี ยี่สาร อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี 

นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 

และประชาชนชาวท่ายาง ร่วมกันท�าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ ์

จ�านวน 100 รูป ณ บริเวณถนนใหญ่สายกลางเทศบาลต�าบลท่ายาง เมื่อวันที่ 

1 มกราคม 2560 โดยมีพระครูวัชรชลธรรม เจ้าคณะอ�าเภอท่ายาง เจ้าอาวาส 

วัดชลธราราม (ท่าซิก) กล่าวสัมโมทนียกถา โดยกิจกรรมนี้เป็นการอนุรักษ์สืบสาน

วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและเป็นสิริมงคลในการเริ่มพุทธศักราชใหม่กับตนเอง

และครอบครัว

เริ่มต้นดี ชีวิตดใีนปีใหม่
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ธนาคารขยะ ชมุชนหวัทุง่-ทุง่พร้าว นอกจากจะมกีารออมสร้าง

รายได้ในรูปแบบของการเรียนรู้การคัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถังขยะแล้ว 

ทางคณะกรรมการยังเริ่มท�ากิจกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ภายในพื้นที่ของชุมชน โดยมีการ

ท�าแก๊สชีวมวล น�าเอามูลสัตว์ เศษอาหารต่าง ๆ มาท�าเป็นแก๊สหุงต้ม 

การท�าน�้าหมักชีวภาพ การสอนท�าสิ่งประดิษฐ์จากขยะมารีไซเคิล ให้

ใช้ประโยชน์ได้จริง การท�าธนาคารใบไม้ เตาเผาขยะไร้ควัน และการ

รณรงค์ให้ภายในชุมชน ปลอดโฟม ปลอดพลาสติก เริ่มจากร้านค้าใน

ชุมชนเพื่อให้ชุมชนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 นางจนัทร์ธมิา ป่ินหิรญั ผูป้ระสานงานธนาคารขยะ ได้กล่าวว่า 

“ครั้งแรกที่ทางคณะกรรมการได้จัดตั้งขึ้นนั้นมีทั้งปัญหาและอุปสรรค 

ท�าให้กรรมการที่ท�างานเริ่มท้อ ด้วยเหตุที่ว่าชาวบ้านไม่เข้าใจว่าท�าไม

ต้องท�า ท�าไปเพื่ออะไร ขาดความเชื่อมั่น บางคนก็ไม่ให้ความร่วมมือ 

แต่พอเริ่มท�าไปเรื่อย ๆ ก็พยายามพาชุมชนไปดูงานตามที่ต่าง ๆ  

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้พวกเค้าเห็นว่า ท�าแล้วดียังไง ผลที่ได้รับดี

กับชุมชนเราแค่ไหน จากนั้นมาผลตอบรับภายในชุมชนดีขึ้นเรื่อย ๆ  

ชาวบ้านเข้าใจมากขึน้ แต่ละบ้านเริม่มกีารคดัแยกขยะ มรีายได้จากการ

คัดแยกขยะ บางบ้านก็ช่วยกันเก็บคัดแยกกันทั้งบ้าน เด็ก ๆ ก็มีรายได้ 

การน�าขยะมารีไซเคิล การท�าน�้าหมักชีวภาพ การท�าแก๊สหุงต้มใช้เอง

ภายในครัวเรือน ท�าให้ชาวบ้านเห็นว่าสิ่งที่ท�าไปแล้วนั้นเป็นรูปธรรม 

และเห็นผลจรงิ ตอนนีภ้ายในชมุชนยงัเริม่ท�าโครงการชมุชนปลอดโฟม 

ปลอดพลาสติก โดยมร้ีานค้าในชุมชน จ�านวน 2 ร้านทีเ่ข้าร่วมโครงการ 

ใชถ้งุผ้าทีท่างกรรมการแจกให ้ชมุชนกจ็ะน�าไปใช้ในเวลามาซือ้สินค้า  

มีการสะสมแต้มเพื่อแลกสินค้า น�าปิ่นโตมาใส่อาหารจากร้านอาหาร 

ในชุมชน ก็จะได้รับส่วนลด ซ่ึงร้านค้าก็ยินดีเข้าร่วมโครงการ ด้วย

เหตผุลคอื ประหยดัค่าใช้จ่ายลดต้นทนุในการซือ้ถงุบรรจสุนิค้า หรอืถงุ

บรรจุอาหาร ท�าให้ปัจจุบันนี้มีชุมชนต่าง ๆ  ทั้งในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

และต่างพืน้ที ่มาศกึษาดงูานทีช่มุชนเราเพิม่มากขึน้ ทางคณะกรรมการ 

ต้องขอขอบคณุหน่วยงานต่าง ๆ  ทีค่อยสนบัสนนุชมุชนของเราเป็นอย่างด ี

และคณะกรรมการหวังเป็นอย่างย่ิงอยากเห็นชุมชนหัวทุ่ง-ทุ่งพร้าว  

เป็นชุมชนต้นแบบในการคัดแยกขยะ และเป็นชุมชนหัวใจสีเขียว  

ที่ร่วมกันสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชนต่อไป” 

 ธนาคารขยะ เปิดให้บรกิารรบัฝากขยะในช่วงบ่ายของวนัเสาร์

และวันอาทิตย์ หากท่านใดหรือชุมชนใดสนใจอยากเรียนรู้เพิ่มเติม

สามารถติดต่อได้ที่ ผู้ใหญ่บรรจบ ศรีสวัสดิ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 ต�าบล

ท่ายาง และประธานชุมชนหัวทุ่ง-ทุ่งพร้าว โทร. 086-6145998

 ปัจจุบันเราพบว่าโลกมีความเจริญด้านเทคโนโลยีอย่าง

มากท�าให้เรามคีวามสะดวกสบายมากยิง่ขึน้ จนเกดินสิยัความฟุม่เฟือย

เรื่องการใช้เทคโนโลยีเหล่านั้น ซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ

ท�าลายสิง่แวดล้อมไปในตวั โดยทีเ่ราไม่ได้ระมดัระวงัจงึท�าให้เกดิปัญหา

การขาดแคลนทรัพยากร ปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาเรื่องขยะ  

การเกิดมลพิษต่าง ๆ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาเรื่องสุขภาพตามมา 

 ชุมชนหัวทุ่ง-ทุ่งพร้าวพัฒนา หนึ่งชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาล

ต�าบลท่ายางมีผู้ใหญ่บรรจบ ศรีสวัสดิ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 ต�าบลท่ายาง 

และประธานชุมชนหัวทุ่ง-ทุ่งพร้าว ได้ร่วมกับคณะกรรมการชุมชน  

มีแนวความคิดอยากเห็นชุมชนเป็นชุมชนที่สะอาด ปลอดขยะ  

มสีิง่แวดล้อมทีด่ ีอยูบ่นพืน้ฐานตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง จงึได้รเิริม่

จัดตั้งธนาคารขยะขึ้นภายในชุมชน เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2557 ซึ่งมี 

สถานทีต่ัง้อยูบ่รเิวณ บ้านหวัทุง่ ซอย 2 โดยมกีารท�างานร่วมกนัภายในชมุชน  

เริม่จากการจดัอบรม ปลกูจติส�านกึให้กบัเดก็และเยาวชนภายในชมุชน 

ออกส�ารวจขยะภายในชุมชน ให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการคัดแยก  

การใช้ประโยชน์จากขยะ หรือสิ่งของที่เหลือใช้ จากนั้นมาเริ่มจัดงาน 

ทอดผ้าป่าขยะข้ึน เพื่อน�าเงินรายได้จากการขายขยะมาสร้างอาคาร

ตัวเรือนในการคัดแยกขยะ และจัดตั้งเป็นธนาคารขยะขึ้น นอกจากนี้ 

ธนาคารขยะของชุมชนยังได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลต�าบล

ท่ายาง ส�านกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมจงัหวดัเพชรบรุี  

ณัฐนันท์ อิ่มบูรณาประวัติ : ภาพ/เรียบเรียงข้อมูล

ผู้ใหญ่บรรจบ ศรีสวัสดิ์ คุณจันทร์ธิมา ปิ่นหิรัญ

ธนาคารขยะ ชุมชนหัวใจใหม่...

ชุมชนหัวใจสีเขียว
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เด็กไทย ใส่ ใจศึกษา

รายชื่อผู้สนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ�าปี 2560
ล�าดับที่ รายนามผู้ร่วมกิจกรรม ซุ้มกิจกรรม

1 ร้านชัยประเสริฐ ไอศครีม
2 คุณธวัช คุณบังอร คุณศุภพล พรสมบูรณ์ศิริ ลูกชิ้นทอด
3 คุณไพโรจน์ อุ๋ยตระกูล นมเปรี้ยว
4 ห้างทองจินไถ่ สาขาท่ายาง นมเปรี้ยว ขนมเบื้อง
5 ชมรมเปตอง อ�าเภอท่ายาง ไอศกรีม
6 ร้านท่ายางค้าไม้ ขนมจีน ทอดมัน
7 ชมรมจักรยานอ�าเภอท่ายาง ผัดไทย
8 ชมรมผู้ประกอบการค้าและแผงลอย

เทศบาลต�าบลท่ายาง
ข้าวเหนียว หมูปิ้ง

9 คุณพรรษา ร้อยแก้ว ไอศครีม
10 คุณธนัช - ภิญญาดา โพธิ์ทักษิณ ขนมโดนัท
11 ส การยาง ข้าวเหนียว หมูทอด
12 ร้านเซี่ยมกี่ โรตีสายไหม ป๊อปคอร์น
13 ร้านจารีย์ ขนมเค้ก
14 คุณส�าเนียง-คุณเฉลียว พุอ้อย ข้าวเหนียว หมู
15 ครอบครัวสุขพร้อม ลูกชิ้นปลาระเบิด
16 กลุ่ม Drink ขนมจีบ
17 สมศักดิ์กลการ อาหารและเครื่องดื่ม
18 กลุ่มสตรีเทศบาลต�าบลท่ายาง ข้าวกะเพรา + น�้าดื่ม
19 บ.ไทยนิยมเทรดดิ้ง จ�ากัด ขนมปังสอดไส้
20 โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จ�ากัด ไวไว
21 ร้าน ส บริการ น�้าดื่ม เครื่องดื่ม
22 ร้านทิวลิป ร้านสิทธิโชคการช่าง เสื้อ 400 ตัว ของรางวัล และคาราโอเกะ
23 ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด เฮงปิโตรเลียม ขนมปัง
24 สโมสรไลออนส์ท่ายาง ส้มโอ 500 ลูก
25 ร้านสมบูรณ์โชคกิจเกษตร ขนมปัง
26 ร้านบ�ารุงโลหะ ร้านบ�ารุงพานิช ขนมกรุบกรอบ
27 ร้านขนมหวานแม่บุญล้น, คุณพยงค์ พุทธา 

สมาชิกสภาเทศบาลต�าบลท่ายาง
ข้าวเหนียวหมู 300 กล่อง

28 หจก.สระส�าอาง ขนมกรุบกรอบ
29 เจ๊เบียบ ข้าวแกง น�้า–ขนม
30 ร้านทองม้วนแม่เล็ก ขนม
31 คลีนิคหมออังคาร ขนมกรุบกรอบ
32 คุณชลเก้า ฉ�่ามะนา น�้าดื่ม เครื่องดื่ม
33 ร้านขายข้าวขายแกงหน้า รพ. ก๋วยเตี๋ยว
34 บริษัท แลคตาซอย จ�ากัด สาขาเพชรบุรี นมกล่อง
35 สหกรณ์การเกษตรท่ายาง จ�ากัด ขนมกรุบกรอบ
36 บริษัท ทีโอที จ�ากัด สาขาท่ายาง น�้าดื่ม 
37 บริษัท สยามอินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด ขนมกรุบกรอบ 1 ลัง
38 ร้านอรุณวาณิช ขนม 1 ลัง
39 ร้านอารีย์พานิช โอวัลติน 6 ชุด
40 ร้านเพชรรุ่งเรือง น�้าส้ม 1 ลัง

รายชื่อผู้สนับสนุนซุ้มกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ�าปี 2560
ล�าดับที่ รายนามผู้สนับสนุน รายการอาหาร

1 สถานีต�ารวจภูธรท่ายาง เล่นเกม แจกของขวัญ
2 ชมรมฟุตบอลท่ายาง เล่นเกม แจกของขวัญ
3 ร้านแยมโฟน เล่นเกม แจกของขวัญ
4 รพ.ท่ายาง เล่นเกม แจกของขวัญ
5 ศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอ�าเภอท่ายาง เล่นเกม แจกของขวัญ
6 โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) เล่นเกม แจกของขวัญ

รายนามผู้สนับสนุนของขวัญ–ของรางวัล วันเด็กแห่งชาติ ประจ�าปี 2560
ล�าดับที่ รายนามผู้สนับสนุน รายการ

1 ร้านท่ายางสินค้าน�าเข้าจากญี่ปุ่น จักรยาน จ�านวน 1 คัน
2 คุณสุนีย์ กุลเทียมสิน ของขวัญ จ�านวน 8 ชิ้น
3 สหกรณ์การเกษตรท่ายาง จ�ากัด จักรยาน จ�านวน 1 คัน*
4 บริษัท ทีโอที จ�ากัด สาขาท่ายาง ของขวัญ 1 กล่อง นาฬิกา 1 เรือน
5 ร้านทวีมิตร จักรยาน 1 คัน
6 ร้านวิจิตรเซ็นเตอร์ ผ้าห่ม 5 ผืน
7 ธกส. สาขาท่ายาง ถุงอเนกประสงค์ ถุงใส่ดินสอ
8 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนรวมน�้าใจท่ายาง จ�ากัด ของขวัญ
9 ร้านเกศราถ้วยรางวัล ชุดกีฬาเด็ก 25 ชุด
10 เทสโก้ โลตัส สาขาท่ายาง กระติกน�้า
11 ร้านมานะชัย จักรยาน 1 คัน
12 บ.อึ้งง่วนไต๋อีซูซุเซลล์ จ�ากัดสาขาเพชรบุรี ของขวัญ
13 ร้านพรเจริญ ของขวัญ
14 สถาบันสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร) ของขวัญ
15 ร้านท่ายางโทรทัศน์ ของขวัญ

รายนามผู้สนับสนุนเงิน วันเด็กแห่งชาติ ประจ�าปี 2560
ล�าดับที่ รายนามผู้สนับสนุน จ�านวนเงิน(บาท)

1 ร้านขนมหวานแม่บุญล้น 2,000 
2 ร้านอึ้งยู้ล้ง 3,000 
3 ร้านแซบร้อยหนึ่ง 2,000
4 ดร.ธนะสิทธิ์ ทรัพย์แสนล้าน สโมสรไลออนส์ท่ายาง 3,000
5 ร้าน ก.การช่าง 500
6 ชมรมแบดมินตัน อ�าเภอท่ายาง 3,000
7 ร้านริมคลองเซอร์วิส 1,000
8 บริษัท เพชรภูมิการพิมพ์ จ�ากัด 3,000
9 ร้าน ก กอบชัย 2,000
10 หจก.ศิริชัย ทราฟฟิก 2,000
11 บริษัท เมจิกวอยส์ จ�ากัด 3,000
12 บริษัท เอเชียนฟีด จ�ากัด(มหาชน) สาขาเพชรบุรี 5,000
13 ร้านสมศักดิ์มอเตอร์ 1,000
14 ร้านเบ๊เจริญการยาง 1,000
15 ร้านสมบัติยนต์ 1,000
16 ขจรฟาร์ม 1,000

พาชาติมั่นคง

 กองการศึกษา เทศบาลต�าบลท่ายางได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขึ้น เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ณ ส�านักงานเทศบาลต�าบลท่ายาง  

โดยมี นายธานี ยี่สาร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรี เขต 2 ประธานในพิธี นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง 

พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต�าบลท่ายาง ร่วมเปิดงาน โดยประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงาน อ่านสารวันเด็ก และให้โอวาทแก่เด็ก ๆ  

ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงหุ่นกระบอก การแสดงบนเวที การแสดงเพลงพื้นบ้าน กิจกรรมจากค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจาน นิทรรศการ รัชกาลที่ 9 

ซุ้มเกม ซุ้มอาหารและซุ้มกิจกรรมต่าง ๆ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะ มีความกล้าแสดงออก โดยในปีนี้ 

ได้รับความสนใจจากเด็กและเยาวชนท่ีมาร่วมภายในงานเป็นจ�านวนมาก ทั้งนี้ เทศบาลต�าบลท่ายางขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ให้การ

สนับสนุนของขวัญ ของรางวัล อาหารและเครื่องดื่มต่าง ๆ ภายในงานเป็นอย่างยิ่ง
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 เทศบาลต�าบลท่ายาง ได้จัดงานวันเด็กสานสัมพันธ์สายใยครอบครัว ประจ�าปี 2560 เพื่อให้เด็กนักเรียนอนุบาล 3 ขวบทั้ง 7 ศูนย์  

ได้แสดงออกถึงความสามารถทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ได้ร่วมกิจกรรมกับเพื่อน ๆ แสดงผลงานนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เป็นการเชื่อมโยงถึงความรู้สึกระหว่างผู้ปกครองกับนักเรียน ถ่ายทอดถึงความผูกพัน เป็นแรงบันดาลใจให้ครอบครัวรู้จักการแสดงออกถึง 

ความรกั ความอบอุ่นและเป็นการส่งเสรมิให้ครอบครวัมีคณุภาพทีด่ทีัง้ร่างกายและจติใจ โครงการดงักล่าวจดัขึน้ปีละ 1 ครัง้ก่อนการปิดภาคเรยีน 

โดยมีผู้ปกครองมาชมและเป็นก�าลังใจให้บุตรหลาน เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์เทศบาลต�าบลท่ายาง

วันเด็กสานสัมพันธ์
สายใยครอบครัว

 เทศบาลต�าบลท่ายาง โดยกองการศึกษา จัดโครงการ

อบรมฝึกทักษะกีฬาภาคฤดูร้อนให้แก่เยาวชน ช่วงอายุ 

8-12 ปี ณ สนามกีฬาสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

เทศบาลต�าบลท่ายาง โดยมวีทิยากร อบรมให้ความรูท้กัษะ

การเล่นกีฬาฟุตบอล การรู้กฎ กติกา มารยาทในการเล่น

ฟุตบอล ตลอดจนพื้นฐานและเทคนิคในการเล่นฟุตบอล  

ฝึกอบรม 10 วนั ตัง้แต่วนัท่ี 20-30 มนีาคม 2560 มเียาวชน 

เข้าร่วมจ�านวน 120 คน

ฝึกอบรมทักษะ

กีฬาฟุตบอล
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 เทศบาลต�าบลท่ายางร่วมกับสภาวัฒนธรรมอ�าเภอท่ายาง 

ส�านกังานพาณิชย์จังหวดัเพชรบรุ ีตลาดท่าย์น�า้ข้ามภพจัดกจิกรรม 

“ท่ายางดีจังแบ่งปันสานสุข vs ตลาดต้องชม ท่าย์น�้าข้ามภพนี้... 

ดต่ีอใจ” ระหว่างวนัที ่11-12 มนีาคม 2560 ณ บรเิวณถนนหน้าวกิ 

ซอย 10 ซอย 12 ซอยกลาง ตลาดล่าง ตลาดบน ตลาดท่าย์น�้า

ข้ามภพโดยม ีพ.ต.ท. ม.ล.กติบิด ีประวติร รองผูว่้าราชการจงัหวดั

เพชรบุรปีระธานในพธีิ นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรี

ต�าบลท่ายางพร้อมคณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภาเทศบาลต�าบลท่ายาง 

ร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าว ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมการสาธิต  

การแสดงบนเวท ีซุ้มกจิกรรมสอนท�าสิง่ประดษิฐ์ การละเล่นเดก็ไทย 

อาหารอร่อยและขนมหวานต่าง ๆ จากชุมชน ทั้งนี้ยังได้จัดให้มี

นทิรรศการภาพเก่าเล่าเรือ่งเมอืงท่ายาง ซึง่บรรยากาศภายในงาน

เตม็ไปด้วยรอยยิม้และความประทบัใจให้กบัประชาชนทีม่าเข้าร่วม

กิจกรรมเป็นจ�านวนมาก 

ท่ายางดีจัง 
แบ่งปันสานสุข Vs ตลาดต้องชม

ท่าย์น�้าข้ามภพ
นี้...ดตี่อใจ
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 เทศบาลต�าบลท่ายาง โดยกองสวัสดิการสังคม จัดการแข่งขันฟุตบอลชุมชน ครั้งที่ 13 ประจ�าปี 

2560 แข่งขันตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม–12 เมษายน 2560 ณ สนามฟุตบอลสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา  

มีทีมแข่งขัน 16 ทีม แบ่งเป็นสาย A, B, C และ D มีพิธีเปิดเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 โดยคุณนฤมล  

กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรตี�าบลท่ายางเป็นประธาน มกีารแข่งขนัฟุตบอลคูพ่เิศษระหว่างประธานชมุชน

เขต 1 พบกับประธานชุมชน เขต 2 ผลการแข่งขันปรากฏว่าเสมอกัน 1 ต่อ 1 ประตู

สาย A สาย B สาย C สาย D

กระจับ วังขุนด่าน สาย 1 หนองแฟบล่าง ท่าคอย

หนองแจง หน้าวัดท่าคอย กระจิว หนองบ้วย

ท่าคอยเหนือ หมู่ 10 พัฒนา ศาลเจ้า ถนนใหญ่ โรงนอกสามัคคี

หนองแฟบพัฒนา ท่าพุ่งพัฒนา เขื่อนเพชร ท่าต้นโพธิ์

ผลการแข่งขันฟุตบอลชุมชนคัพ ครั้งที่ 13 ประจ�าปี 2560

 • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมโรงนอกสามัคคี ได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงิน 15,000 บาท

 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีมหนองแฟบล่าง Fc ได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงิน 10,000 บาท

 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีมหนองแจง Fc ได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงิน 8,000 บาท

 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ ทีมสาย 1 Fc ได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงิน 8,000 บาท

 • รางวัลดาวซัลโว ได้แก่ นายสยุมพร สายพิรุณทอง นักกีฬาหมายเลข 14 ทีมหนองแจง (6 ประตู)  

  ได้รับถ้วยรางวัล

 • ส�าหรับทีมชมเชย อันดับ 5–อันดับ 16 ได้รับเงินทีมละ 1,000 บาท

 เทศบาลต�าบลท่ายางขอขอบพระคุณประธานชุมชน ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ควบคุมทีม  

เจ้าหน้าที ่กรรมการผูต้ดัสนิ นกักีฬา ตลอดจนพ่ีน้องประชาชนท่ีร่วมกิจกรรมโครงการฟุตบอลชุมชนในคร้ังนี้  

มา ณ โอกาสนี้

เชื่อมความสามัคคี

 เทศบาลต�าบลท่ายางได้จัดท�าโครงการเทศบาล

เคลือ่นที ่ประจ�าปี 2560 เพือ่เป็นการให้บรกิารแก่ประชาชน 

นอกเวลาราชการ ให้บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ให้บริการ

ตรวจสขุภาพ การรักษาพยาบาลเบือ้งต้น การฉดียาป้องกนั

โรคพิษสุนัขบ้า ฉีดยาคุมก�าเนิดส�าหรับสุนัขและแมว 

บริการตัดผมฟรี ให้ค�าปรึกษาการขอรับเบี้ยยังชีพต่าง ๆ 

การขออนญุาตปลกูสร้าง การต่อเตมิอาคารและซ่อมแซม

สาธารณปูโภคต่าง ๆ  รบัช�าระค่าน�า้ประปา รบัค�าขอตดิตัง้

มิเตอร์ประปา รับช�าระภาษี การเสียค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 

และให้บรกิารนวดคลายเส้น จากสมาคมคนตาบอดจงัหวดั

เพชรบรุ ีจ�านวน 20 คร้ัง โดยด�าเนนิตามโครงการดงักล่าว 

เริ่มตั้งแต่เวลา 17.00 น.–20.00 น.

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่
 เทศบาลต�าบลท่ายางร่วมกับ รพ.สต.บ้านหนองขานาง และชมรมผู้สูงอายุต�าบลท่าคอย 

จดักจิกรรมในโครงการเทศบาลห่วงใยใส่ใจผู้สงูอายใุห้กบัผู้สงูอายเุพือ่แสดงความกตัญญแูละให้ความส�าคัญ 

ต่อผู้สูงอายุ การตรวจสุขภาพ กิจกรรมการแสดงของผู้สูงอายุ การให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ 

ผูสู้งอาย ุส�าหรบัโครงการดงักล่าวจดัขึน้ทุก ๆ  เดอืน เดอืนละ 1 ครัง้ ณ วดัเขือ่นเพชร นอกจากผูส้งูอาย ุ

จะพบปะพูดคุยกันแล้ว ยังได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินจากกิจกรรมนันทนาการ มีความสุข  

คลายเหงา และท�าให้มีสุขภาพจิตที่ดี

นันทนาการ เบิกบานชีวี

ฟุตบอลชุมชนคัพครั้งที่ 13
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 เทศบาลต�าบลท่ายางจดัพิธีบ�าเพ็ญกศุลสตมวาร ครบรอบ 100 วัน เพือ่ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดชฯ โดยม ีพ.ต.ท. ม.ล.กติบิด ีประวิตร รองผูว่้าราชการจงัหวดัเพชรบรุี 

ประธานในพิธี นายธานี ยี่สาร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรี เขต 2 นายชวลิต ปราบพาล นายอ�าเภอท่ายาง นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา

เทศบาลต�าบลท่ายาง พนักงาน, ลูกจ้างในสังกัด หน่วยงานราชการ และประชาชนชาวอ�าเภอท่ายางเข้าร่วมพิธีกันเป็นจ�านวนมาก ณ บริเวณหน้าอาคารส�านักงานเทศบาลต�าบลท่ายาง เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560

บ�าเพ็ญกุศลสตมวาร
ครบรอบ

100 วัน

 นายชวลิต ปราบพาล นายอ�าเภอท่ายาง ประธานจัดพิธีบ�าเพ็ญกุศลสตมวาร ครบรอบ  

100 วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนางนฤมล  

กจิพ่วงสวุรรณ นายกเทศมนตรตี�าบลท่ายาง พร้อมคณะผูบ้รหิาร พนกังานเทศบาลฯ และประชาชนชาวอ�าเภอ

ท่ายางเข้าร่วมพธิกีนัเป็นจ�านวนมาก พร้อมกนันี ้ในภาคบ่ายได้มีการบวชนาคหมูร่่วมด้วย ณ วดัชลธราราม 

(ท่าซิก) เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560

บ�าเพ็ญกุศลสตมวาร ครบรอบ 100 วัน 
วัดชลธราราม

 เนือ่งด้วยการประปาท่ายาง มกีารผลติน�า้ประปาทีไ่ม่เพยีงพอ 
ต่อผูบ้รโิภค เทศบาลต�าบลท่ายางจงึได้ของบประมาณสนับสนุนจาก 
จงัหวดัเพชรบรุ ีเพือ่ปรบัปรงุและแก้ไขปัญหาดงักล่าว โดยโครงการ 
ก่อสร้างโรงกรองน�า้-ถงัตะกอน ต�าบลท่าคอย อ�าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบรุี  
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ในโครงการตามแผนปฏบิตัริาชการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
(งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม) ภายใต้แนวทางการสร้างความเข้ม

ส�านักงบประมาณลงพื้นที่
ติดตามประเมินผล

แข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยมีนางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีต�าบล
ท่ายาง พร้อมด้วย นายธวัชชัย กุณฑีทอง ปลัดเทศบาลต�าบลท่ายาง ร่วมต้อนรับ นางวัลลภา เชาวลิต 
นักวิเคราะห์งบประมาณช�านาญการพิเศษ ผู้อ�านวยการส่วน กองประเมินผล 1 พร้อมคณะ  
จากส�านกังบประมาณ ลงพืน้ทีต่ดิตามประเมนิผลโครงการก่อสร้างโรงกรองน�า้-ถงัตะกอน ต�าบลท่าคอย  
อ�าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อศึกษาความพร้อมและการเตรียมการในเบื้องต้น เมื่อช่วงบ่าย 
ของวันที่ 28 มีนาคม 2560 ณ ประปาบ้านท่าซิก 
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รอบรั้ว
ชุมชน

 ...- นายสรุชยั จตัตพุรพงษ์ รองนายกเทศมนตรตี�าบลท่ายาง 

เป็นประธานในพธิสีวดมนต์เพือ่ถวายเป็นพระราชกศุลแด่พระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน 

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและประชาชนหมู่ 8 และหมู่ 10 ต�าบลท่ายาง  

เข้าร่วมพิธีจ�านวน 50 คน ณ วัดสหธรรมิการาม (หนองแขม)  

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560 

 กรณีปัญหาเกี่ยวกับที่ดินตาบอด ที่ดินตาบอดแปลว่าที่ดินที่ไม่ติดทางสาธารณะ หรือไม่มีทางเชื่อม

ไปสูท่างสาธารณะได้ ผูเ้ป็นเจ้าของที่ดนิหรือผูท้ีซ่ื้อทีด่นิตาบอดจะเข้าออกที่ดินของตนได้อย่างไร ประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้บัญญัติเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่า ที่ดินแปลงใดเป็นที่ดินที่ถูกล้อม (ตาบอด) ไม่มี

ทางออกไปสูท่างสาธารณะได้ เจ้าของทีดิ่นแปลงน้ันสามารถฟ้องเจ้าของทีด่นิแปลงทีล้่อมอยูเ่พือ่ขอเปิดทาง

ไปสูท่างสาธารณะได้ แต่การผ่านทางต้องท�าให้เกดิความเสยีหายต่อทีด่นิแปลงทีล้่อมอยูน่ัน้น้อยทีส่ดุ และ

เจ้าของทีด่นิทีถ่กูล้อมนัน้ ต้องจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของทีด่นิแปลงทีล้่อมอยูด้่วย ทางทีข่อเปิดนัน้เรยีกว่า 

“ทางจ�าเป็น” ส่วนทีดิ่นทีถ่กูปิดล้อม เพราะมเีหตมุาจากการแบ่งแยกจากทีด่นิแปลงเดมิ ผู้ถกูปิดล้อมสามารถ

เรียกร้องเอาทางจ�าเป็นได้เฉพาะที่ดินแปลงเดิมที่แบ่งแยกออกมา และไม่ต้องเสียค่าตอบแทนด้วย ที่ดิน 

ทีล้่อมอยู่อาจจะมแีปลงเดยีวหรอืหลายแปลงกไ็ด้ ผูท้ีจ่ะขอเปิดทางได้ต้องเป็นเจ้าของกรรมสทิธิท์ีด่นิแปลง

ถูกล้อมเท่านั้น ผู้อาศัยหรือผู้เช่าไม่มีสิทธิขอให้เปิดทาง การเปิดทางต้องขอเปิดเอากับที่ดินแปลงที่มีระยะ

ทางสั้นที่สุดจากที่ดินที่ถูกล้อมไปสู่ทางสาธารณะ ทางสาธารณะไม่ได้หมายความเพียงถนนสาธารณะ แต่

หมายถงึแม่น�า้ ล�าคลอง ทางรถไฟ รถรางทีผู้่คนสามารถโดยสารไปมาได้ ดงันัน้หากทีด่นิแปลงใดตดิแม่น�า้ 

ล�าคลอง ทีส่ามารถใชส้ญัจรได้กไ็ม่สามารถขอให้ทีด่ินแปลงอืน่เปดิทางได้ นอกเสยีจากว่าต่อมาแมน่�้าหรือ

ล�าคลองนั้นตื้นเขินไม่สามารถสัญจรได้แล้วเท่านั้น ถามว่าแล้วเจ้าของที่ดินแปลงที่ล้อมเขาอยู่ จะไม่ยอม

เปิดทางได้หรือไม่ ตอบว่าไม่ได้ เพราะกฎหมายมุ่งบังคับเอากับที่ดินแปลงที่ล้อมเขาอยู่ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์

ของผูเ้ป็นเจ้าของทีด่นิแปลงทีถู่กล้อมไว้ เรยีกง่าย ๆ  ว่ากฎหมายบงัคบัให้เจ้าของท่ีดนิแปลงท่ีล้อมเขา ต้อง

เปิดทางแก่เจ้าของที่ดินแปลงที่ถูกล้อม การเปิดทางนั้นเปิดได้มากน้อยเพียงใด อยู่ที่ดุลพินิจของศาล แต่

เท่าที่ผ่านมาศาลท่านจะเปิดที่ดินให้กว้างประมาณสามเมตรตลอดทางเชื่อมจากที่ดินแปลงถูกล้อมถึงทาง

สาธารณะ เพราะปัจจุบนัผู้คนมรีถยนต์ใชก้ันแทบทกุหลังคาเรือน สามเมตรจึงเปน็ความกวา้งที่พอสมควร

แก่การใช้พาหนะเข้าออก ค่าทดแทนนั้น บางคดีเจ้าของที่ดินที่ถูกล้อมก็ขอจ่ายค่าผ่านเป็นรายปี บางราย 

ก็จ่ายเป็นรายเดือน แต่ถามว่าได้ราคาที่สูงไหม ตอบว่าไม่สูง บางคดีก็ขอซื้อที่ดินเป็นทางออกไปเลย 

กรณีนี้เจ้าของที่ดินที่ล้อมเขาอยู่อาจจะเรียกแพงหน่อย เพราะไหน ๆ เจ้าของที่ดินแปลงที่ถูกล้อมก็ซื้อ

ที่ดินมาในราคาถูกแล้วแต่หากไม่สามารถไกล่เกล่ียประนีประนอมยอมความกันได้ หรือไม่สามารถตกลง 

ซือ้ขายทางเข้าออกได้ และต้องสืบพยานสู้คดีกนัแล้ว เมือ่ศาลเหน็ว่าท่ีดินแปลงถกูล้อมไม่มทีางเข้าออกจริง  

กจ็ะให้ทีด่นิแปลงล้อมเขาเปิดทางให้พอควรแก่ความจ�าเป็นและเกดิความเสียหายแก่ท่ีดนิแปลงล้อมเขาน้ัน

น้อยที่สุด และศาลจะใช้ดุลพินิจก�าหนดค่าทดแทนให้ตามราคาประเมินที่ดินซึ่งน้อยกว่าราคาซื้อขายตาม

ท้องตลาดอย่างแน่นอน กฎหมายเรือ่งทางจ�าเป็นนีอ้าจดวู่าไม่เป็นธรรมแก่เจ้าของทีด่นิแปลงทีล้่อมเขาอยู่ 

แต่หากมองมุมกลับก็จะเห็นว่ากฎหมายบัญญัติไว้เพื่อประโยชน์แก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน กฎหมาย 

ทุกบทมาตราบัญญัติไว้เพื่อประโยชน์โดยรวมแก่ประชาชน หากจะกระทบสิทธิใครบ้างบางครั้งก็ต้องยอม 

หากมองเจตนาของกฎหมายว่าด้วยทางจ�าเป็นนี้แล้ว จะเห็นว่าเป็นบทบัญญัติที่ยุติธรรมแล้ว ต่อเจ้าของ

ที่ดินที่ถูกล้อม หรือที่ดินตาบอดนั้น

จะจัดการกับ "ที่ดินตาบอด" ยังไงดีนะ?!

 ...- อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน (อสม.) ร่วมกันจัดกิจกรรม

สุขภาพและป้องกันโรค โดยในปี 2560 เทศบาลต�าบลท่ายางจัดสรร

งบประมาณให้ชุมชน เพื่ออุดหนุนให้ อสม.ชุมชนได้จัดกิจกรรมพัฒนา

ด้านสุขภาพแก่พี่น้องประชาชนตลอดปี อาทิ การตรวจน�้าตาลในเลือด  

การรณรงค์ใส่ทรายอะเบทป้องกนัยงุ การพ่นสารเคมกี�าจดัยงุลาย เป็นต้น 

 ...- ในการเปิดโครงการ

ฟตุบอลชมุชน เมือ่วนัที ่20 มนีาคม 

ที่ผ่านมา มีการแข่งขันฟุตบอล 

นัดพิเศษระหว่างประธานชุมชน 

เขต 1 และประธานชุมชนเขต 2 

แข่งขันกันอย่างสนุก เห็นประธาน

หลายท่านลงแข่งด ้วยตัวเอง  

ทัง้สองทมีแข่งขนักนัอย่างสนกุสนาน  

ผลจบด้วยการเสมอ 1:1 ผลการแข่งขนั 

ไม่ส�าคัญ สู้กันด้วยน�้าใจนักกีฬา  

จบการแข่งขันรักกันเหมือนเดิม 

 ...- ขอแสดงความยินดีกับ 

นายวิจิตร ไฝศิริ ประธานชุมชนมงคล

เกษม ได้รับรางวัลเกียรติบัตร “ผู้มี

คณุปูการด้าน การอนรุกัษ์ ส่งเสรมิศลิป

วฒันธรรม” จากนางฉตัรพร ราษฎร์ดษุดี 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 

2 เมษายน ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 

วัดใหญ่สุวรรณาราม เพชรบุรี

 ...- ชาวชุมชนบ้านท่าพุ่งพัฒนาขอขอบคุณ คุณมานะ รานไพร ที่ให้ความอนุเคราะห์ให้ยืมใช้ 

สถานที่ในการสร้างสนามกีฬา (สนามเปตองและสนามตะกร้อ) เพื่อให้คนในชุมชนมีสุขภาพพลานามัย 

ทีแ่ขง็แรง ปราศจากยาเสพตดิ ชาวชมุชนร่วมกนัปรบัพืน้ ปอูฐิ ทาส ีท�าสนาม ด้วยชมุชนเองและเพือ่ชมุชนเอง 



สื่อสร้างสรรค์ เทศบาลต�าบลท่ายาง
ท่ายางนิวส์

หนังสือพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์

www.thayang.org facebook/pr thayang@yahoo.th 11ปีที่ 6 ฉบับที่ 18 พุทธศักราช 2560

ร่วมประกวดโครงการท้องถิ่นไทย
ใส่ ใจความสะอาด คนในชาติมีสุข 

แนะน�ารองปลัดฯ

ย่อยข่าว
 เทศบาล

	แลกเปลี่ยนความคิด  นายชยันต์ ศุกภศร อัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิ และนายธนะชัย 
ปัตตพงษ์ รองอธบิดอียัการภาค 7  พร้อมคณะเข้าพบปะพดูคยุแลกเปลีย่นความคดิเหน็กบันายสรุชยั จตัตพุรพงษ์ 
รองนายกเทศมนตรตี�าบลท่ายาง พร้อมด้วยปลดัเทศบาลต�าบลท่ายางและรองปลดัเทศบาลต�าบลท่ายาง ในโอกาส
มาตรวจเยีย่มศนูย์อยัการคุม้ครองสทิธแิละช่วยเหลอืทางกฎหมายแก่ประชาชน เมือ่วนัที ่16 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560  
ณ ส�านักงานเทศบาลต�าบลท่ายาง

	อบรมให้ความรู ้ นายชวลิต ปราบพาล นายอ�าเภอท่ายางเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนา
และส่งเสรมิยตุธิรรมชมุชนภายในจงัหวดัเพชรบรุ ีมกีจิกรรมอบรมให้ความรู ้รบัเรือ่งราวร้องทกุข์ร้องเรยีน ปรกึษา
กฎหมายและกิจกรรมฝึกอาชีพ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลต�าบลท่ายาง

	ประชุมสภาสมัยวิสามัญ เทศบาลต�าบลท่ายางได้มีการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ 
ครั้งที่ 1 ประจ�าปี 2560 เพื่อเลือกประธานสภาเทศบาลต�าบลท่ายาง โดยมีนางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายก
เทศมนตรตี�าบลท่ายางพร้อมด้วยคณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภาเทศบาลต�าบลท่ายาง หวัหน้าส่วนราชการเข้าร่วมการ
ประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต�าบลท่ายาง ท้ังน้ีคุณบัญชา วิจิตรปัญญารักษ์ สมาชิกสภาเทศบาล  
ได้รับการเสนอชื่อในการด�ารงต�าแหน่งประธานสภาเทศบาลต�าบลท่ายาง และได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง
ประธานสภาเทศบาลต�าบลท่ายางตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2560 และมีการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ  
ครั้งที่ 2 ประจ�าปี 2560 เพื่อคัดเลือกรองประธานสภาเทศบาล ทั้งน้ีคุณฉลาด พุกเขียว สมาชิกสภาเทศบาล 
ได้รบัการเสนอชือ่ในการด�ารงต�าแหน่งรองประธานสภาเทศบาลต�าบลท่ายาง และได้รบัการแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่ง
รองประธานสภาเทศบาลต�าบลท่ายางตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2560 

 เทศบาลต�าบลท่ายางได้รับคัดเลือกจาก

อ�าเภอท่ายาง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่มีผลการด�าเนินงานดีเด่นระดับอ�าเภอ เพื่อ

เข้าประกวดในระดบัจงัหวดัเพชรบรีุ “โครงการ 

ท้องถิ่นไทยใส่ใจความสะอาด คนในชาติ  

มีความสุข” โดยมี นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ 

นายกเทศมนตรีต�าบลท่ายางพร้อมด้วยคณะ 

ผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ  

นายธนวฒัน์ เศวตสวุรรณ ผูอ้�านวยการกลุม่งาน

ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ส�านักงานส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย 

คณะกรรมการประเมินจากจังหวัดเพชรบุรี  

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560  

ณ ส�านักงานเทศบาลต�าบลท่ายาง และผลจาก 

 ท่ายางนิวส์ฉบับนี้ขอแนะน�ารองปลัด

เทศบาลต�าบลท่ายางคนใหม่ นายอนชุา สภุาษติ 

ซึง่ท่านเคยด�ารงต�าแหน่งรองปลดัเทศบาลต�าบล

เขาย้อย และได้ย้ายมาด�ารงต�าแหน่งรองปลัด

เทศบาลต�าบลท่ายาง (นักบริหารงานท้องถิ่น 

ระดับกลาง) เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560  

จบการศกึษา ปรญิญาตร ีรฐัศาสตร์ มหาวทิยาลยั

รามค�าแหง และปรญิญาโท รฐัประศาสนศาสตร์

มหาบณัฑติ มหาวิทยาลยันานาชาตแิสตมฟอร์ด 

ท่านได้ตั้งปณิธานว่าจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ 

ให้ดีที่สุด จะน�าเอาประสบการณ์จากที่ได ้

ปฏิบัติหน้าที่มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

เพื่อพัฒนาท้องถิ่นต่อไป    

เทศบาลต�าบลท่ายาง ได้ออกหน่วยให้บรกิารจดัเกบ็ภาษนีอกสถานที ่ประจ�าปี 2560 เพือ่เป็นการอ�านวย

ความสะดวกและบริการประชาชนในพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ ในการช�าระภาษีบ�ารุงท้องที่ เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 

มกราคม 2560 จนถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 09.30-14.00 น.

บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 
เพื่อความสะดวกของประชาชน

	ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย  เมื่อวันที่ 15  กุมภาพันธ์  2560  นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ 
นายกเทศมนตรตี�าบลท่ายาง พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภาเทศบาล หวัหน้าส่วนการงาน ร่วมมอบเงนิช่วย
เหลอืผูป้ระสบอคัคภียั ในโครงการให้การสงเคราะห์ประชาชนทีด้่อยโอกาสในชมุชนให้แก่ นางอ่อน สดุใจ จ�านวน 
33,000 บาท ซึ่งเกิดไฟไหม้บ้านเลขที่ 20 หมู่ 8 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ชุมชนบ้านหนองแขม ในเขต
เทศบาลต�าบลท่ายาง เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

คนใหม่

การประกวดโครงการดงักล่าว เทศบาล

ต�าบลท่ายางได้รับรางวัลชนะเลิศ  

ใน “โครงการท้องถ่ินไทยใส่ใจ 

ความสะอาด คนในชาต ิมคีวามสขุ” 

ระดับจังหวัดเพชรบุรี 




