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เทศบาลต�าบลท่ายางเมืองเกษตรพอเพียง เน้นพัฒนาการศึกษา คู่สังคมปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

วางมาตรการป้องกัน COVID-19 เคร่งครัด
ทต.ท่ายาง คมุตลาดสดเทศบาลท่ายาง 

ประมวลภาพการลงพ้ืนท่ีช่วยเหลอืประชาชน
ท่ีได้รับผลกระทบจากการระบายน�้า	 สภากาชาดไทย	 มอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติให้จังหวัด

เพชรบุรี	 จ�านวน	 10	 เครื่อง	 เพื่อช่วยชีวิตประชาชนที่เกิดภาวะหัวใจ 
หยุดเต้นเฉียบพลัน	 โดยพิจารณาคัดเลือกสถานที่ที่ประชาชนมาใช้สถานท่ี	
หรอืมีกิจกรรมในเวลาเดยีวกนัเป็นจ�านวนมาก	เช่น	สวนสาธารณะ	สนามกฬีา	 
สถานท่ีออกก�าลังกาย	เป็นต้น	และได้ก�าหนดจดุสถานทีติ่ดตัง้จ�านวน	10	แห่ง	 
ทั้งนี้	 เทศบาลต�าบลท่ายาง	 ได้รับการคัดเลือกเป็นจุดสถานที่ติดตั้ง 
เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ	(AED)	จ�านวน	1	เครื่อง	โดย	นางนฤมล	
กิจพ่วงสุวรรณ	 นายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง	 ได้มอบหมายให้	 นายภราดร	
เวทยนุกูล	 ปลัดเทศบาลต�าบลท่ายาง	 เป็นตัวแทนรับมอบจาก	 นายณัฐวุฒิ	 
เพ็ชรพรหมศร	 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี	 รักษาราชการแทน 
ผูว่้าราชการจงัหวดัเพชรบุร	ีเมือ่วนัที	่17	พฤศจกิายน	2564	ณ	ห้องประชมุ	1	 
ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี	
	 ท้ังนี้	 เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ	 (AED)	 จะท�าการติดตั้งท่ี 
สนามกีฬาสวนเฉลิมพระเกียรติฯ	80	พรรษา	เทศบาลต�าบลท่ายาง

	 นางนฤมล	 กิจพ่วงสุวรรณ	 นายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง	 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	 สมาชิก 

สภาเทศบาล	และเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง	ลงพืน้ทีช่่วยเหลอืประชาชนทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการระบายน�า้	

และเตรียมบรรจุกระสอบทรายเพื่อน�าไปกั้นช่องทางน�้าล้นในแต่ละจุดที่ได้รับผลกระทบ

		 	 พ่อค้า	แม่ค้า	ผูป้ระกอบการทกุคน	ผ่านการตรวจหาเชือ้	coviD-19	สวมแมสก์	 
ล้างมือ	ฯลฯ	ผลผลิตทางการเกษตร	พืช	ผัก	ผลไม้	และสินค้าแปรรูป	หลากหลาย	 
สด	สะอาด	ถูกหลักอนามัย	จ�าหน่ายราคาย่อมเยา	เทศบาลต�าบลท่ายาง	สนับสนุน
ล้างท�าความสะอาด	 ควบคุมตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข	 และเฝ้าระวัง 
ตั้งจุดคัดกรอง	ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าตลาด

พอ่ค้า แมค้่า และลกูค้า สวมหน้ากากอนามยั 100%

มีจดุคดักรอง และตรวจวดัอณุหภมิูก่อนเข้าตลาด มีอา่งล้างมือส�าหรับบริการประชาชน

น�าเรือยนต์ชว่ยอพยพผู้สงูอาย ุหมู ่2 บ้านวงัขนุดา่นท่ีตดิ 
ในบ้านเน่ืองจากน�า้ทว่มสงู

เทศบาลต�าบลท่ายางได้รบัมอบ

จงัหวดัเพชรบรุมีอบรางวลั ‘คนดี ศรเีมืองเพชร’

เครือ่งกระตุกหวัใจไฟฟ้าอตัโนมัติ (AED)

‘นฤมล กจิพ่วงสุวรรณ’ นายกเทศมนตรตี�าบลท่ายาง

	 เข้ารบัโล่รางวลัยกย่องเชดิชเูกยีรต	ิผู้น�าผู้ท�าคณุประโยชน์ต่อจังหวดัเพชรบรุี	
รางวัล	 “คนดี	 ศรีเมืองเพชร”	 ประจ�า	 พ.ศ.	 2565	 ด้านการบริหารงานท้องถิ่น
ในงานพระนครคีรี-เมืองเพชร	 ครั้งที่	 35	 ที่ก�าหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่	 18-27	
กุมภาพันธ์นี้
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บรรณาธิการ
กอง

ที่ตั้งอาคารส�านักงานเทศบาลต�าบลท่ายาง

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

อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130

บรรณาธิการ

นายภราดร เวทยนุกูล 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 เครื่องทิพย ์ ผอ.กองยทุธศาสตร์และงบประมาณ

น.ส.พรพรหม เดชบุญ หวัหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

น.ส.ธนันท์ธร ดียิ่ง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นางณัฐนันท์ ชีฮาน ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์

 นางสาวศิริวดี โหรชัยยะ  ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์ 

ออกแบบ	&	พิมพ์ที่	บริษัทเพชรภูมิการพิมพ์	จ�ากัด

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

จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 0-3247-3774-5, 0-3242-5310 

e-mail : petchpoom2561@gmail.com, 

Website : www.petchpoom.com

เทศบาลต�าบลท่ายาง น�ามอบชุดธารน�้าใจ 
ของสภากาชาดไทยช่วยเหลือผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส

รับมอบน�้าแร ่เพื่อช่วยเหลือ 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง

 เทศบาลต�าบลท่ายาง น�าโดย นายสุรชัย	 จัตตุพรพงษ์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมสมาชิก 

สภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่ อสม. และผู้น�าชุมชน ร่วมในการมอบถุงธารน�้าใจ 

จากสภากาชาดไทย ซึ่งมีเคร่ืองอุปโภคบริโภค รวมท้ังน�้าแร่เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส  

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564

** ผูท้ีต้่องการประกอบอาชพีเสริมเพ่ิมรายได้ผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถน�าสินค้า 
 มาถ่ายภาพ เพื่อประชาสัมพันธ์การขายออนไลน์ได้ฟรี 
**  ส�าหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เรียนออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด 
 ของโรคโควิด-19 น้อง ๆ สามารถมาใช้บริการได้ฟรี

 เทศบาลต�าบลท่ายาง ขอขอบคุณ คุณสาธิต	อุ๋ยตระกูล 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเพชรบุรี เขต 2 มอบน�้าแร่  

จากกรมทรัพยากรน�้าบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดล้อม จ�านวน 120 แกลลอน มี นางนฤมล	กจิพ่วงสวุรรณ 

นายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง นายสุรชัย	จัตตุพรพงษ์ รองนายก

เทศมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมรับมอบ ณ ส�านักงาน

เทศบาลต�าบลท่ายาง โดยเทศบาลต�าบลท่ายางจะน�าไปมอบให้กบั 

กลุ ่มผู ้ด ้อยโอกาส และกลุ ่มเปราะบางในเขตพื้นท่ีต ่อไป  

(30 พฤศจิกายน 2564) 

ศูนย์ดิจิทัลห้องสมุดประชาชนอ�เภอท่ายาง
ตำ�บลท่ายาง อำ�เภอำท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

เปิดให้บริการประชาชน ฟรี
ศูนย์ดิจิทัลห้อำงสมุดประชาชนอำ�เภอำท่ายาง เป็นศูนย์บริการคอำมพิวเตำอำร์ 

พร้อำมอำินเทอำร์เน็ตำ wifi ฟรี แก่ประชาชนทั่วไป 

ตำิดตำ่อำสอำบถาม ศูนย์ดิจิทัลห้อำงสมุดประชาชนอำ�เภอำท่ายาง
โทร. 032-461021

เปิดบริการวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. 
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นางสาวพรหม	เดชบุญ : ผู้เขียน/ผู้เรียบเรียงข้อมูล

เปิดใจนายกฯ มล
(3 อันดับโครงการพัฒนาเพื่อท่ายาง)

 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองท่ายาง อีกหน่ึงโครงการที่แสดงถึงความเจริญของเมืองควบคู่กับ

การสร้างภาพลักษณ์ให้ทันสมัย ปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้น่าอยู่น่ามอง โดยได้ขอรับการสนับสนุนโครงการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองท่ายาง จากกรมโยธาธิการและผังเมือง แบ่งออกเป็นหลายส่วน ทั้งการปรับปรุง 

ทางเดินเท้า ในท่ายาง/ท่าคอย การท�าถนนแบบปูพ้ืนทางให้สวยงาม เช่น ริมคลองชลประทานสาย 3  

ซอยเทศบาล 10 (ซอย 1 เก่า) ซอยเทศบาล 12 (ซอย 2 เก่า) ถนนหน้าศาลเจ้าพ่อกวนอทู่ายาง ทางลงแม่น�า้ 

เพชรบุรี ให้มีความสวยงาม น่าเดิน ความจริงท่ายางมีเสน่ห์ เราไปไหนท่องเที่ยวก็รู้สึกว่าบ้านเราก็มี  

ร้านตะกร้าหวายน่ารัก (ถนนจักสาน) มีวิกเก่า มีศาลเจ้าพ่อกวนอูท่ายาง ศาลเจ้าแม่ทับทิมท่ายางที่ชาวไทย 

เชื้อสายจีนนับถือ นักท่องเที่ยวสามารถไปกราบไหว้ขอพร พร้อมเดินซื้อของกิน ของฝากได้ไม่ไกลกัน

 ปัญหาการแพร่ระบาดอย่างไม่หยุดยั้งของโรคโควิด-19 น�าความหนักใจและสร้างความสาหัส 

ต่อทุกประเทศ มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2563 จนถึงปัจจุบัน การต่อสู้ระหว่างมนุษย์กับไวรัสยังไม่หมดลง เพราะ 

แม้ปีแรก เรายังไม่มีวัคซีน ใช้มาตรการ “หน้ากากอนามัย	คืออาวุธที่ดีที่สุด” ณ เวลานั้น

 ในปี 2564 เดอืนเมษายน พบปัญหาอนัหนกัหน่วงจากการแพร่ระบาด สถติกิารเพิม่อย่างก้าวกระโดด

ของยอดผูต้ดิเชือ้ และผู้เสยีชวิีต ท�าให้นายกฯ มล นายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง ไม่สามารถนิง่เฉย และรอเวลาได้  

วัคซีนที่รอคอยมีอยู่จ�ากัด และต้องเลือกกลุ่มเสี่ยงตามล�าดับ เมื่อทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้มีการน�าเข้า 

วัคซีนทางเลือก “ชิโนฟาร์ม”	และเปิดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้งบประมาณของตนเอง 

ในการจัดซื้อวัคซีนให้ประชาชนได้ นายกฯ มล กล่าวว่า เส้นทางในการจัดซื้อมีข้อก�าหนดขอบเขต เงื่อนไข 

ท่ีราชวทิยาลัยจฬุาภรณ์ก�าหนดไว้มาก ยังไงเทศบาลฯ ต้องท�าให้ได้ ต้องผ่านการประชมุรบัรองจากสภาเทศบาล  

ต้องผ่านการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรี มีการแบ่งและจัดล�าดับความเสี่ยง  

พร้อมรายช่ือ เราติดตามงานโดยตลอด ขอขอบคุณโรงพยาบาลท่ายางที่รับเป็นหน่วยฉีดวัคซีน เราท�า 

ทุกอย่างอย่างรีบเร่งและดีที่สุดเท่าท่ีจะมีสรรพก�าลัง จนได้รับการจัดสรรวัคซีน และจัดซื้อด้วยเงินภาษ ี

ของประชาชน เพื่อประชาชน จ�านวน 7,500 คน หรือ 15,000 โดส ใช้งบประมาณ 13,320,000 บาท  

ซิโนฟาร์ม วัคซีนเพื่อประชาชน เพราะทุกชีวิตส�าคัญเท่ากัน

เขื่อนป้องกันตลิ่ง หัวใจป้องกันน�้าท่วม

ปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองท่ายาง

เริ่มฉีดตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 - เดือนพฤศจิกายน 2564 นับเป็นงานที่ไม่ง่าย งานยาก แต่เราเต็มใจ  

เพราะทุกคนคือคนส�าคัญของครอบครัว ดีใจ และภูมิใจที่ทุกคนร่วมมือร่วมใจ สนับสนุนการฉีดวัคซีนของ

เทศบาลต�าบลท่ายาง

#ท�าไมท่ายางรอดจากน�้าท่วม
 ในอดีตที่ผ่านมา ทุกครั้งที่เกิดฝนตกหนัก มวลน�้ามีปริมาณมาก ชลประทานเพชรบุรีจะระบายน�้าลง

แม่น�้าเพชรบุรี ท�าให้เกิดสภาวะน�้าล้นตลิ่ง ส่งผลให้ตลาดท่ายาง โดนน�้าท่วมก่อนอ�าเภออื่น ๆ มาโดยตลอด

  คณะผู้บริหารเทศบาลต�าบลท่ายาง ต้องการแก้ไขปัญหาน�้าท่วมแบบยั่งยืน จึงได้ประสานกับ 

กรมโยธาธิการและผังเมือง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณและการออกแบบเขื่อนป้องกันตลิ่ง

  ในจดุทีม่คีวามเสีย่งน�า้ท่วมและพ้ืนทีท่ีน่�า้ท่วมซ�า้ซากในเขตเทศบาล ต่อจากนัน้ก็ด�าเนินการก่อสร้าง

เขือ่นป้องกนัตลิง่มาอย่างต่อเนือ่ง โดยเริม่จากเขือ่นป้องกนัตลิง่ที ่บ้านท่าพุ่ง/บ้านท่ากระเทียม/บ้านไสค้าน/

บ้านท่าขาม/บ้านท่าซิก/คลองระหารบอนฝั่งสนามกีฬา และบ้านท่าคอย

  ขณะนี้มีเขื่อนป้องกันตลิ่งที่อยู่ในระหว่างก่อสร้าง จ�านวน 3 แห่ง คือที่ท่าซิก (ต่อจากเดิม),  

คลองระหารบอนฝั่งตรงข้ามสนามกีฬา และหลังที่ว่าการอ�าเภอท่ายาง (อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง)

  ปัจจุบันเขตเทศบาลต�าบลท่ายาง จึงรอดจากน�้าท่วมจากแม่น�้าเพชรบุรี มีเพียงภาวะน�้าล้นจาก 

คลองส่งน�า้สายสอง คลองสายสาม จากการเร่งระบายน�า้ของชลประทาน ซึง่เทศบาลร่วมกบัชมุขน ได้แก้ไข

โดยวางกระสอบทรายเป็นแนวคันกั้นน�้า 

  เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2564 โครงการชลประทานฯ ได้ระบายน�้าลงแม่น�้าเพชรบุรีสูงสุด 362.97 

ลบ.ม./วินาที หากไม่มีเขื่อนป้องกันตลิ่ง มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงที่น�้าจะท่วมพื้นที่ลุ่มต�่าในเขตเทศบาลต�าบล

ท่ายาง

  เข่ือนป้องกันตล่ิงท่าคอย (สร้างเสรจ็ปี 2564) ท�าหน้าทีป้่องกนัน�า้ท่วม และยงัเป็นสถานทีอ่อกก�าลังกาย 

ในชุมชน ซึ่งเทศบาลฯ ก�าลังด�าเนินการเชื่อมต่อถนน และปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ที่เหลือเป็นสวนสาธารณะ 

ให้แก่ชุมชนท่าคอยและชุมชนบ้านฝั่งคลอง

 ในโอกาสนี้กราบขอบพระคุณหลวงพ่อ และชาวท่าคอย ที่ร่วมกันอนุเคราะห์ติดตั้งไฟทางโซล่าเซลล์ 

ตลอดแนวเขื่อน และติดตั้งป้าย ท่าน�้า@ท่าคอย
*ภาพประกอบโดย พระครูสิริทัศนียคุณ เจ้าอาวาสวัดท่าคอย 

 ท้ายนี้ ขอขอบคุณทุกท่าน ทุกฝ่ายที่ร่วมมือร่วมใจ

แก้ไขปัญหา และร่วมใจเพื่อพัฒนาเมืองท่ายาง เพื่อก้าวไป

สู่เมืองแห่งความสุขอย่างยั่งยืนต่อไป

1อันดับที่

2อันดับที่

3อันดับที่
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ป้องกันโรคโควิด-19 เชิงรุก
 นางนฤมล	กจิพ่วงสวุรรณ นายกเทศมนตรตี�าบลท่ายาง พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภาเทศบาล 

เจ้าหน้าที่เทศบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลท่ายาง ร่วมกันฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับประชาชน

และพระสงฆ์ ในเขตเทศบาลต�าบลท่ายาง จ�านวน 7,500 คน (15,000 โดส) เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน -  

16 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงพยาบาลท่ายาง

ร่วมใจกันฉีดวัคซีน
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่

ให้กับชุมชนของเรา

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง
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เทศบาลต�าบลท่ายาง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566-2570) และแผนการด�าเนินงาน  

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สรุปสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคไวรัส

โคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเขตเทศบาลต�าบลท่ายาง

ช่วยเหลือผู้ประสบภัย มอบถุงยังชีพเยียวยา 

ผู้พิการทางสายตา นายณัฐวุฒิ	เพ็ชรพรหมศร	รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายประทีป	นทีทวีวัฒน์ นายอ�าเภอ  

นายสุรชัย	จัตตุพรพงษ์ รองนายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง นายภราดร	เวทยนุกูล ปลัดเทศบาลต�าบลท่ายาง 

และสมาชกิสภาเทศบาล ได้น�าเครือ่งอปุโภคบรโิภค น�า้ดืม่ หม้อหงุข้าวไปมอบให้เบือ้งต้น ส�าหรบัการช่วยเหลอื 

ด้านการด�ารงชีพตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ สามารถช่วยเหลือได้ดังนี้ ค่าซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัย/ 

ค่าเคร่ืองนอนเครื่องนุ่งห่ม/ค่าเครื่องมือท�ากิน ซ่ึงงานป้องกันฯ ได้มีการประสานกับทางเจ้าของบ้านแล้ว  

ให้มายื่นค�าร้องและช่วยเหลือตามระเบียบต่อไป โดยมีนายอโณทัย เรืองรุ่ง อายุ 63 ปี เป็นเจ้าของบ้าน 

มีผู้อาศัยจ�านวน 4 คน เป็นบ้านชั้นเดียว ไหม้เสียหายหมดทั้งหลัง ทรัพย์สินที่เสียหาย เคร่ืองนอน/ 

เครือ่งนุง่ห่ม/เครือ่งครัว/เครือ่งใช้ไฟฟ้า/เครือ่งมอืท�ากนิ(เครือ่งมือช่าง)/รถจกัรยานยนต์ 2 คนั รวมทรพัย์สนิ

ที่เสียหายประมาณ 700,000 บาท ขณะเกิดเหตุไม่มีผู้อยู่บ้าน สาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อวันที่ 23 

ตุลาคม 2564

 เทศบาลต�าบลท่ายาง ได้รับมอบถุงยังชีพจากจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งได้รับมอบจากสมาคมประชาคม 

คนตาบอดไทย เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้พิการทางการมองเห็น ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเช้ือ 

ไวรัสโคโรนา (Covid-19) โดย นางนฤมล	 กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง พร้อมด้วย 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ร่วมลงพื้นที่ 

มอบถงุยังชพีแก่ผูพ้กิารทางการมองเห็น รวม 6 ชุด ดงันี ้1. ชมุชนบ้านเขากระจวิ 2. ชมุชนบ้านท่ากระเทยีม  

3. ชุมชนบ้านสายหนึ่ง เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564

 นายสุรชัย	 จัตตุพรพงษ์ รองนายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง เป็นประธานการประชุม 

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต�าบลท่ายาง ครั้งท่ี 2 ประจ�าปี 2564 ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ  

ผู้แทนหน่วยงานในท้องถิ่น ผู้แทนประชาชน เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนการด�าเนินงาน  

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของ

เทศบาลต�าบลท่ายาง โดยที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบแผนดังกล่าว และนายกเทศมนตร ี

ต�าบลท่ายางได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาและแผนด�าเนินงานเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 

2564 เทศบาลต�าบลท่ายาง ขอแจ้งการประกาศใช้มาเพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน และสามารถ 

ดูเอกสารแผนได้ทางเว็บไซต์ www.thayang-phet.go.th

 ในห้วงเดอืนตลุาคม 2564 - ธันวาคม 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 มีผูต้ดิเช้ือ 

ในเขตเทศบาลต�าบลท่ายางลดลง โดยตลอด 3 เดือน มีผู้ติดเชื้อ จ�านวนรวม 252 คน และมีผู้เสียชีวิต  

1 คน โดยผู้ติดเช้ือเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนาม เฉพาะรายที่มีอาการรุนแรงจึงจะเข้ารับการรักษา

ที่โรงพยาบาลท่ายาง ในภาพรวมจึงถือว่าสถานการณ์มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ลดลง ท้ังน้ี  

น่าจะสอดคล้องกับประโยชน์จากการที่ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จึงเกิดสร้าง

ภมูคิุม้กนัหมู ่แม้จะมกีารตดิต่อของโรคโควดิ-19 แต่จะมอีาการไม่รนุแรง หรอืไม่แสดงอาการ เป็นทีน่่าพอใจ  

และขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ร่วมกันฉีดวัคซีน มา ณ โอกาสนี้
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ลงพื้นที่ร่วมกันตรวจร้านจ�าหน่ายอาหารเจ 

“อิ่มบุญ อิ่มใจ” ห่วงใย ใส่ ใจ  
ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันโควิด-19

เพชรบุร ีสู่เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโก 

City of Gastronomy
Green Market ตลาดนัดสีเขียว

กินอยู ่อย่างปลอดภัย

 ส�าหรับประโยชน์ที่จังหวัดเพชรบุรี โดยเฉพาะคนในพื้นที่

จะได้รับนอกจากเมืองได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่ยูเนสโกก�าหนด 

ครอบคลุมสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ยังได้เรื่องของ

การประชาสัมพันธ์เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเท่ียวกลุ่มคุณภาพ มีโอกาส 

ได้รบัเลอืกเป็นสถานทีจั่ดงานหรอืจดัประชมุของกลุม่ประเทศเครอืข่าย 

สมาชิกเมืองสร้างสรรค์ ซึง่มจี�านวนถึง 295 เมอืง จากกว่า 90 ประเทศ

ทัว่โลก เกดิการแลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์ระหว่างเมอืงสมาชกิ 

น�าไปสู่การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

 อาหารท้องถ่ินสร้างสรรค์ คือ แกงหัวตาล ย�าหัวโหนด  

ขนมหม้อแกง ต้มสีนวล (ต้มข่าไก่) ขนมโตนดสุก เป็นต้น

 เทศบาลต�าบลท่ายาง ขอแสดงความยินดี จังหวัดเพชรบุร ีได้รบัคดัเลอืกเป็นเครอืข่ายเมืองสร้างสรรค์

ด้านอาหารของยเูนสโก ประจ�าปี 2564 โดยองค์การการศกึษา วทิยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ 

หรือยูเนสโก ประกาศให้จังหวัดเพชรบุรีเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร ประจ�าปี 2564 โดยเป็น  

1 ใน 49 เมืองจากท่ัวโลก ที่ได้รับประกาศเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ในปีนี้ ส�าหรับประเทศไทย 

เพชรบุรี เป็นเมืองที่ 5 ที่ได้รับการประกาศเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ จากก่อนหน้านี้มี 4 เมือง ได้แก่  

 1. จังหวัดภูเก็ต  ในปี 2558  2. จังหวัดเชียงใหม่  ในปี 2560 

 3. จังหวัดสุโขทัย  ในปี 2562 4. กรุงเทพมหานคร  ในปี 2562

รู้จักเป็นสัญลักษณ์ หรือำโลโก้ “เมือำงสร้างสรรค์ด้านอำาหารจังหวัดเพชรบุรี”
มาสคอำตำ เป็นผลงานการอำอำกแบบมาสคอำตำ ชื่อำ “น้อำงโตำนด” 
ขอำงนางสาวอำชิรญา มากสวาสดิ์ นักศึกษาสาขาการอำอำกแบบ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 ทุกเช้าตรู่วันอังคาร และวันศุกร์ทุกสัปดาห์ บริเวณด้านข้างอาคารส�านักงานเทศบาลต�าบลท่ายาง 

เป็นพืน้ทีเ่ลก็ ๆ  ของตลาดนดัสเีขยีว โดยจะมเีกษตรกรสมาชกิสหกรณ์นคิมการเกษตรท่ายาง กลุม่เกษตร

ปลกูผกัปลอดภยั และลงุป้าจากกลุม่เกษตรนาวลิติ น�าสนิค้าทางการเกษตรสดใหม่ ปลกูจากไร่ตามฤดกูาล 

รวมทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูปเป็นอาหารมาให้พี่น้องเลือกซื้อได้ในราคาถูก ข้าวสารบรรจุถุงในราคาย่อมเยา 

มีทั้งข้าวหอมปทุม ข้าวกล้องส�าหรับผู้จ�ากัดน�้าตาล (ผู้ป่วยเบาหวาน) ผลิตเอง จ�าหน่ายเอง อย่าลืม 

แวะมาอุดหนุนกันนะคะ

GREEN 
MARKET

ทุกวันอังคาร และวันศุกร์

เวลา 07.30 - 11.00 น.

 เจ้าหน้าทีก่องสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม เทศบาลต�าบลท่ายาง ได้ลงพืน้ทีต่รวจแนะน�าร้านจ�าหน่าย

อาหารเจ เรื่องมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารและการป้องกันโรคโควิด-19 จ�านวน 7 ร้าน รวมถึงตรวจสอบ 

เฝ้าระวังน�า้มนัทอดอาหาร ซึง่ผลตรวจพบว่าร้านอาหารเจในเขตเทศบาลต�าบลท่ายาง ปลอดภัยจากสารปนเป้ือน 

และน�้ามันใช้ซ�้า จ�านวน 4 ร้าน โดยใช้ชุดทดสอบสารโพลาร์ ส�าหรับตรวจน�้ามัน เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564

 เจ้าหน้าที่งานเทศกิจ เจ้าหน้าที่งานสุขาภิบาลอาหาร เทศบาลต�าบลท่ายาง และงานจราจร  

สถานีต�ารวจภูธรท่ายาง ร่วมกันลงพื้นที่ออกตรวจการจัดตั้งร้านจ�าหน่ายอาหารเจ ในการปฏิบัติ 

ตามระเบียบที่ได้มีการอนุญาตผ่อนผันช่วงเทศกาลกินเจ พร้อมให้ค�าแนะน�าผู้ประกอบการร้านจ�าหน่าย

อาหารเจ ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 รวมถึงการประชาสัมพันธ์การจราจรให้ร้านค้า 

ช่วยกันเฝ้าระมัดระวังป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในช่วงของเวลาท่ีมีผู้มาซ้ือสินค้าเป็นจ�านวนมาก 

ในช่วงเย็น เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564
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“เพชรบุรี เมืองสันติสุข” “ภาษชี่วยพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาชาต”ิ

แจ้งยกเว้นค่าธรรมเนียม 
การออกใบอนุญาต  และหนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการ 

ในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ. 2559

 กองอ�านวยการรัก ษาความมั่นคงภายใ น จังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการเพชรบุรี เมืองสันติสุข 

ปีงบประมาณ 2565 โดยจดักจิกรรมหลกัพฒันาศักยภาพการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพือ่ป้องกนัและแก้ไขปัญหา 

ยาเสพติด ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย ภายในจังหวัดเพชรบุรี แก่ผู้น�าชุมชน 

อาสาสมคัรสาธารณสขุชมุชนในเขตเทศบาลต�าบลท่ายาง โดยม ีนางนฤมล	กจิพ่วงสวุรรณ นายกเทศมนตรี

ต�าบลท่ายาง สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 3 ส�านักงานเทศบาล

ต�าบลท่ายาง (เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564)

 ด้วยกระทรวงสาธารณสขุ ได้ออกกฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนยีมการออกใบอนญุาต  และหนงัสอื 

รบัรองการแจ้งและการให้บรกิารในการจดัการสิง่ปฏกิลูและมลูฝอย  พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2564 โดยให้ยกเว้น

ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  14  พฤศจิกายน  2564  ถึงวันที่  13  พฤศจิกายน  2565

 ซึ่งเทศบาลต�าบลท่ายาง จึงขอแจ้งการยกเว้นค่า ธรรม เนียมใบอนุญาต และหนังสือ รับรอง  

ดังต่อไปนี้

 1. ใบอนุญาต  

  - ใบอนุญาตด�าเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

  - ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

  - ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ�าหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร หรือพื้นที่ที่มี 

   พื้นที่เกิน  200  ตารางเมตร

  - ใบอนุญาตจ�าหน่ายสินค้าในที่ หรือทางสาธารณะ

 2. หนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จ�าหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร  

หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ไม่เกิน  200  ตารางเมตร

 ทัง้นี ้มรีะยะเวลาใช้บงัคบัในการยกเว้นค่าธรรมเนยีมใบอนญุาต และหนงัสอืรบัรองการแจ้ง 1 ปี  

แต่ผูป้ระกอบการยงัคงต้องมาขอใบอนุญาตฯ ขอต่อใบอนุญาตฯ และขอรบัหนงัสอืรบัรองการแจ้งตามปกติ

 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เป็ นวันลอยกระทง เทศบาลต�าบลท่ายางสนับสนุนการสืบสาน

ประเพณีวิถีไทยภายใต้วิถีชีวิตใหม่ เนื่อ งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 เทศบาลต�าบลท่ายาง  

จึงงดการแสดงและกิจกรรมอื่นในงานประเพณีลอยกระทง ประจ�าปี 2564 แต่ยังคงอ�านวยความสะดวก 

และสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนที่มาลอยกระทง เทศบาลต�าบลท่ายางจึงจัดประดับไฟฟ้าแสงสว่าง 

และจุดลอยกระทง บริเวณหน้าสวนสุขภาพ ริมคลองชลประทานสาย 3

กิจกรรม
ประเพณลีอยกระทง

เทศบาลต�าบลท่ายาง จัดงานลอยกระทงวิถีใหม่

ขอบคุณภาพสวย ๆ จากเฟซบุ๊ก Unseen Phetchaburi
ภาพมุมสูง จากคุณหนุ่ม ช่างคอม และภาพบรรยากาศจากคุณ Tawatchai Chaisuwa

ให้ค�าแนะน�าเรื่องต่อใบอนุญาต

ตรวจการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม	โทร.0-3246-3000-2	ต่อ	141	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ช�ระภายใน เดือนเมษายนของทุกปี
ภาษีป้าย  ช�ระภายใน เดือนมกราคม - มีนาคมของทุกปี

อย่าลืมไปเสียภาษีภายใน 30 เมษายน ของทุกปี

ประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรู้จัก “ภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง” 
 “ภาษีที่ดินและสิ่ง- 

ปลูกสร้าง” คืออัตราการเก็บ

ภาษีจากการเข้าท�าประโยชน์

บนที่ดิน เพ่ือกระตุ้นให้เกิด

การใช้ประโยชน์ในที่ดิน และ

ปรบัปรงุปัญหาการจัดเกบ็ภาษี 

ทีด่นิในท้องถิน่ให้มคีวามทนัสมยั  

โดยมีผลบังคับตั้งแต่ 13 

มีนาคม 2562 และเริ่มจัด

เก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลกูสร้าง 

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563  

เป็นครั้งแรก
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก “เรียน สอน เล่น เน้นสร้างพัฒนาการสมวัย”
  ในด้านการศกึษา ศนูย์พฒันาเดก็เลก็เทศบาล

ต�าบลท่ายางทัง้ 7 ศนูย์ ได้จดัการเรยีนการสอนตามที ่

กระทรวงศึกษาธิการก�าหนด เนื่องจากเด็กเล็ก 

ยังไม่สามารถรับการฉีดวัคซีนได้ จ�าเป็นต้องเรียน 

แบบ On-line On-hand และ On-demand โดยคณุครู 

ผู้สอนจัดท�าคลิปวิดีโอตามหน่วยการเรียนรู้เป็น 

ประจ�าทุกสัปดาห์เพื่อถ่ายทอดให้นักเรียนทางส่ือ  

และเอกสาร มีกิจกรรมประดิษฐ์ วาดเขียน ระบายสี  

โดยผู้ปกครองมารับวัสดุอุปกรณ์การเรียนรู้ล่วงหน้า 

เช่น ประดิษฐ์กระทง ฯลฯ เด็ก ๆ ได้พัฒนาการใช้

กล้ามเนื้อมัดเล็ก สายตา การฟัง การคิด นอกจากนี้ 

ยังได้ท�ากิจกรรมสนุกสนานที่บ้านร่วมกับผู้ปกครอง 

นอกจากจะได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน ยังได้

เสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวอีกด้วย

 ในปีการศึกษา 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต�าบลท่ายาง ได้จัดการเรียนการสอนตามที่

กระทรวงศึกษาธิการก�าหนด โดยมีรูปแบบประกอบ

ด้วย

 1. การเรียนรูปแบบ On-Air ผ่านระบบมลูนธิิ 

  การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม หรือ  

  DLTV 

 2. การเรียนแบบ On-Line คือ ครูผู้สอน 

  ท�าการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 3. การเรียนแบบ On-demand ผ่านระบบ 

  แอปพลิเคชัน 

 4. การเรียนแบบ On-hand ครูผู ้สอน 

  เดนิทางไปแจกเอกสารใบงานให้กับนกัเรยีน 

  ที่บ้าน

แจกนมกล่องส�หรับเด็ก และเงินช่วยเหลือค่าอาหารกลางวันส�หรับเด็ก

ภาพกิจกรรมน่ารัก ๆ ของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

คุณครูยุคใหม่ น�เทคโนโลยีมาใช้พัฒนาการสอนตามหน่วยการเรียนรู้ทุกสัปดาห์
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	แก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนทิ้งขยะ เทศบาลต�าบลท่ายางได้รับแจ้งเรื่องขยะริมทางไปวัดชายนา 
มีขยะทิ้งไว้เป็นจ�านวนมาก ทั้งน้ี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบทันที และให้เจ้าหน้าที่
ด�าเนินการเก็บขนขยะดังกล่าว พร้อมติดป้ายห้ามทิ้งขยะ พบเห็นผู้ท้ิงขยะในท่ีและทางสาธารณะ	บริเวณ	 
ห้ามทิ้ง	ฝ่าฝืนปรับ	2,000	บาท	 โปรดช่วยกันรักษาความสะอาด	ขอความร่วมมือชาวบ้านท่ีมีถนนหน้าบ้าน 
ติดเหมืองสาธารณะช่วยกันดูแล

	ด�าเนินการขุดตักวัชพืชและดินที่ทับเหมืองสาธารณะ กองช่างขอความร่วมมือชาวบ้าน 
ที่มีถนนหน้าบ้านติดเหมืองสาธารณะ ช่วยกันดูแลเพื่อประโยชน์ของชุมชน ในการส่งน�้า และป้องกันน�้าท่วม

เทศบาลฯ คลายทุกข ์ลงพื้นที่ส�ารวจช่วยเหลือเกษตรกร

	รับฟังปัญหาเพื่อแก้ไขน�้าประปา ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล และ 
เจ้าหน้าที่ส่วนงานประปา รับมอบภารกิจจาก นางนฤมล	กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรี ติดตามส�ารวจปัญหา
น�้าประปา หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 4 บ้านท่ากระเทียมและไสค้าน เพื่อด�าเนินการแก้ไข เราชาวเทศบาลต้องขออภัย 
ในความไม่สะดวก (16 ธันวาคม 2564)

ย่อยข่าว
 เทศบาล

ก่อนด�าเนินการ ระหว่างด�าเนินการ หลังด�าเนินการ

 นางนฤมล	กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง ได้มอบหมายให้สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกับรองปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่ 
ลงพืน้ทีส่�ารวจเกษตรกรท่ีมพืีชผลทางการเกษตรเสยีหายภายหลงัเกดิสาธารณภยั (ฝนตก/น�า้ท่วม) ในช่วงเดอืนตลุาคมทีผ่่านมา โดยเกษตรกร
แจ้งความเสียหายได้ที่ ส�านักปลัดเทศบาล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต�าบลท่ายาง โทร. 032-463000-2 ต่อ 124

**เกษตรกรต้องรู ้เพือ่สิทธปิระโยชน์**
 ถาม  เกษตรกรประสบสาธารณภัยพืชผลเสียหายท�าอย่างไรดี 
 ตอบ สามารถยื่นขอรับสิทธิเงินชดเชยพืชผลทางการเกษตร 
   ที่เสียหายได้
 หากพื้นที่ของท่านมีน�้าท่วมขัง จากฝนที่ตกหนัก หรือจากภัย 
น�้าท่วมฉับพลัน พายุลมแรง ส่งผลให้ ข้าว พืชไร่พืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น  
และอื่น ๆ ได้รับความเสียหาย ท่านสามารถยื่นขอรับการช่วยเหลือ 
เยยีวยาจากเทศบาลได้ ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
เพือ่ช่วยเหลอืประชาชนตามอ�านาจหน้าทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
 โดยมีข้อปฏิบัติ	ดังนี้
  มีใบขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ก่อนเกิดภัย)
 	ภาพถ่ายพื้นที่ความเสียหาย
  บัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน
  ส�าเนาโฉนดที่ดินที่ท�าการเพาะปลูก
  ส�าเนาสัญญาเช่าที่ดิน (กรณีเช่าที่ดิน)
  แจ้งประธานชมุชนหรอืผูใ้หญ่บ้าน เพือ่รบัรองความเสยีหาย

ก่อนด�าเนินการ

ระหว่างด�าเนินการ

หลังด�าเนินการ



สื่อสร้างสรรค์ เทศบาลต�าบลท่ายาง
ท่ายางนิวส์

หนังสือพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์

www.thayang.org facebook/pr thayang@yahoo.th10 ปีที่ 11 ฉบับที่ 33 พุทธศักราช 2564

น่ารู้สาระ



สื่อสร้างสรรค์ เทศบาลต�าบลท่ายาง
ท่ายางนิวส์

หนังสือพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์

www.thayang.org facebook/pr thayang@yahoo.th 11ปีที่ 11 ฉบับที่ 33 พุทธศักราช 2564

มอบถุงยังชีพแก่ผู้ ได้รับผลกระทบ 
จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

มอบถุงยังชีพแก่ผู้ ได้รับผลกระทบ 
จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

	 นางนฤมล	กจิพ่วงสวุรรณ นายกเทศมนตรตี�าบลท่ายาง พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภาเทศบาล  

รองปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนการงาน ร่วมมอบถุงยังชีพ เพื่อให้ความช่วยเหลือ 

กับร้านเสริมสวย/ร้านตัดผมและร้านท�าเล็บ กรณีท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 

2019 (COVID-19)

 นางนฤมล	กจิพ่วงสุวรรณ	นายกเทศมนตรตี�าบลท่ายาง พร้อมด้วยคณะผูบ้ริหาร สมาชกิสภาเทศบาล  

รองปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนการงาน มอบถุงยังชีพให้กับ อสม.ประจ�าชุมชน เพื่อน�า 

ไปมอบให้ความช่วยเหลือกับผู้ถูกกักตัวในเขตเทศบาลฯ กรณีที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด 

ของโรคโคโรนา 2019 (COVID-19)

 นางนฤมล	กจิพ่วงสวุรรณ	นายกเทศมนตรตี�าบลท่ายาง พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภาเทศบาล 

และเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลต�าบลท่ายาง ลงพื้นที่ลอกท่อระบายน�้า เพื่อป้องกันการเกิดน�้าท่วมบริเวณ

ถนนใหญ่สายกลางจนหน้าสถานีดับเพลิง โดยใช้เจ้าหน้าที่กองช่างและรถดูดโคลนของเทศบาลเมืองชะอ�า 

เทศบาลต�าบลท่ายางขอขอบคุณ นายนุกูล	พรสมบูรณ์ศิริ นายกเทศมนตรีเมืองชะอ�าเป็นอย่างสูง

ป้องกันน�้าท่วมเชิงรุก




