
ปีที่11ฉบับที ่1 (ประจ าเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2561) 
เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมโครงการตา่งๆ 



            โครงการเทศบาลต าบลบางเก่า
เคล่ือนท่ี ประจ าปี พ.ศ.2561 ซึ่งเป็นการ
ส่ ง เ ส ริ มและพัฒนาศักยภาพ ของ
ประชาชนในต าบลให้มีความเข้มแข็ง
และเป็นการอ านวยความสะดวก แก่
ประชาชนในการบริการด้านการจดัเก็บ 
ภาษี  ชีแ้จงและแนะน าการขออนุญาต
การก่อสร้างอาคาร การขออนุญาตการ
ขุดดินและถมดิน การรณรงค์ฉีดวัคซีน
โรคพิษสุนัข บ้า  แก่  สุนัข   และแมว  
บริการตรวจสุขภาพพร้อมให้ค าปรึกษา
ด้านสุขภาพ  รับเร่ืองราวร้องทุกข์ เย่ียม
บ้านนักเรียน  เป็นต้น ในระหว่างวันท่ี 
22-28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2561  ณ  หมู่ท่ี 
1-9  ต าบลบางเก่า  ท่ีผ่านมา โดยมี
ประชาชนเข้ารับบริการเป็นจ านวนมาก 

           เทศบาลต าบลบางเก่า ได้รับแจ้งจาก
ชาวบ้าน ได้เกิดเหตตุ้นไม้โค่นขวางถนนในพืน้ที่ 
หมู่  9  โตนดหลวง เนื่ องจากมีลมพายุพัด
กระหน ่ามีลมแรง ได้พดัต้นไม้ขนาดใหญ่ ล้มหกั
โคน่ขวางเส้นทางสญัจร 
           เบือ้งต้น เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทา
สาธารณะภยั ได้น าอปุกรณ์ตดัต้นไม้ขนาดใหญ่
ที่ล้มขวางเส้นทางเพื่อเคลยีร์การจราจร           



 ด้วยนายพานิช แสงประไพ ประธานสภา ทต.บางเก่า ได้เรียกประชมุสภาสมยัสามญั  สมยัที่  1 
ครัง้ที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2561  ในวนัจนัทร์ ที่ 12 กมุภาพนัธ์  พ.ศ.2561  เวลา 10.00 น.  
ณ ห้องประชมุสภาเทศบาลต าบลบางเก่า โดยมีการพิจารณาทัง้หมด 8 เร่ือง ดงันี ้
 1. การก าหนดจ านวนสมยัประชมุสามญัประจ าปี พ.ศ.2561   
    2. โครงการเทศบาลต าบลบางเก่าเคลือ่นท่ี ประจ าปี 2561 
   3. โครงการแขง่ขนักีฬาต าบล ปี 2561 (บางเก่าคพั ครัง้ที่ 22) 
 4. โครงการจดังานประเพณีวนัสงกรานต์ ปี 2561 
 5. รับสมคัรเด็กเข้าเรียนในศนูย์พฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลบางเก่า 
 6. การก าหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของเทศบาลต าบลบางเก่า 
 7. นโยบายคณุธรรมและความโปร่งใส 
 8. แนะน าพนกังานเทศบาลต าบลบางเก่าและผู้อ านวยการโรงเรียนในเขตพืน้ท่ีต าบลบางเก่า 
                            โดยมีสมาชิก สภา ทต.บางเก่า ข้าราชการ ก านนั ผู้ใหญ่บ้านและหนว่ยงานราชการในพืน้ท่ี      
เข้าร่วมประชมุกนัพร้อมหน้า  



        เทศบาลต าบลบางเก่า ได้มอบเงินเบีย้ยงัชีพผู้สงูอาย ุ
 คนพิการ และผู้ ป่วยเอดส์  ประจ าเดือนมกราคม -มีนาคม  
พ.ศ 2561 ณ หมูท่ี่ 1-9   ต าบลบางเก่า อ าเภอชะอ า  
จงัหวดัเพชรบรีุ  ที่ผา่นมา 



                  อ าเภอชะอ าได้จัดอ าเภอยิ้มเคลื่อนที่  ในวัน
พฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 08.30 น. ณ วัด
โตนดหลวง หมู่ที่ 9 ต าบลบางเก่า  อ าเภอชะอ า  จังหวัด
เพชรบุรี  ซ่ึงมีกิจกรรม เช่น ตรวจสุขภาพให้กับประชาชนใน
ต าบลบางเก่าโดยโรงพยาบาลชะอ า  การชี้แจงเกี่ยวกับงานของ
หัวหน้าส่วนราชการของแต่ละส่วนเพื่อให้ประชาชนในต าบลบาง
เก่าได้รับทราบการแจกเส้ือ (ศตส.)  และร่วมรับประทานอาหาร
เป็นต้น  เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและ
เป็นการลดช่องว่างและสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชน
และข้าราชการ เป็นการบ ารุงขวัญสร้างความศรัทธาและ
ความรู้สึกที่ดีแก่ประชาชน  โดยมีนายทรงรัฐ  รัฐปัตย์  
นายอ าเภอชะอ า เป็นประธาน  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ
ในเขตอ าเภอชะอ า  รวมไปถึงประชาชนในพื้นที่ต าบลบางเก่า
เข้าร่วมในโครงการดังกล่าว 

นางสาวดวงสมร  บุญผาจักร 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวดัเพชรบุรี  ได้รับการถ่ายโอนภารกิจด้าน
การจดทะเบียนพาณิชยต์ามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 จากกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าและได้ถ่ายโอนงานทะเบียนดังกล่าวใหแ้กเ่ทศบาลต าบลบางเกา่   
ดังนั้น จึงประชาสัมพันธ์มายังผู้ประกอบการพาณิชยใ์นเขตพื้นต าบลบางเก่า  ซ่ึงยังไม่ได้จด
ทะเบียนพาณิชย์หรือประสงค์จะจดทะเบียนพาณิชย ์ แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  หรือยกเลิกการจด
ทะเบียนพาณิชย์  สามารถด าเนินการได้ที่ส านักงานเทศบาลต าบลบางเก่า  ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็น
ต้นไป  สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-3250-3055-6 ในวันและเวลา
ราชการ 

 ได้แก่ โรงสีขาว โรงเล่ือย ค้าปลีก-ส่ง กิจการขนส่ง โรงรับจ าน า 
โรงแรม ร้านคาราโอเกะ ตู้เพลง กู้ยืมเงิน ซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ ขายสินค้าและบริการ
ออนไลน์ ขาย ผลิต และให้เช่าซีดี เพลงและภาพยนตร์ ฯลฯ 

แนะน าเจ้าหน้าท่ี 

                         เทศบาลต าบลบางเก่า  ขอเชิญผู้ที่ถือกรรมสิทธิ์หรือครอบครองในทรัพย์สินโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างป้ายและที่ดิน ที่อยู่ในเขต
เทศบาลต าบลบางเก่า ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อช าระภาษีประจ าป ี2561 ดังนี ้
                    1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อช าระภาษี (ภ.ร.ด.) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม  2561 ถึงวันที่  28 กุมภาพันธ์ 2561 
                    2.ภาษีป้าย  ยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษี (ภ.ป.1) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 
                    3.ภาษีบ ารุงท้องที่ ช าระภาษีตั้งแต่วันที ่1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 
ติดต่อขอยื่นแบบและช าระเงินได้ที่กองคลัง เทศบาลต าบลบางเก่า ในวันและเวลาราชการ โทร 0-3250-3056 



           จากการลงพื้นที่ตรวจความสะอาดของตู้น้ าดื่มหยอดเหรยีญ 50 เขตในกรุงเทพฯของ
หน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่เพ่ือความปลอดภัยดา้นอาหาร คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พบ
ว่า.. จุลินทรยีไ์ม่ผ่านเกณฑ์ เนื่องจากพบแบคทีเรียอีโคลายคิดเป็น 0.57% และพบแบคทีเรียโค
ลิฟอร์มที่เป็นจลุินทรีย์ที่ท าให้เกิดอาการท้องร่วงเช่นเดียวกับแบคทีเรียอีโคลายคิดเป็น 5.43% 
ของตัวอย่างน้ าท่ีตรวจแบคทีเรียดงักล่าวไม่ควรพบในน้ าดื่ม แต่หากน าน้ านั้นไปต้มก่อนดื่มก็จะ
ไม่เป็นอันตรายกับผู้บริโภคตู้น้ าดืม่หยอดเหรยีญเป็นแหล่งที่ให้บริการน้ าดื่มในราคาย่อมเยา 
และอ านวยความสะดวกแกผู่้อาศยัในย่านน้ัน ซึ่งความสะอาดของน้ าดื่มไม่สามารถวัดได้ด้วยตา
เปล่า และนอกจากการน าน้ าดื่มที่ได้จากตูไ้ปต้มก่อนดื่ม เพื่อเพ่ิมความปลอดภัยในฐานะที่เรา
เป็นผู้บริโภคก่อนซื้อน้ าดืม่จากตู้น้ าดื่มหยอดเหรียญในครั้งต่อไปไดอ้ย่างสะอาด และมีคณุภาพ 
ควรสังเกตตู้น้ าดื่มก่อนหยอดเหรียญดังนี้ 
บริเวณถาดรองน้ า หัวจ่ายน้ าของตู้น้ าดื่มนั้นสะอาดหรือไม่ มีฝาปดิมิดชิดหรือไม่ และไม่ควร
ตั้งอยู่กลางแจ้ง เพราะแสงแดดจะท าให้ตะไคร่ ขึ้นภายในหัวจ่ายน้ า สังเกตสติ๊กเกอร์บอกวัน
และเวลาทีร่ะบุว่าบริษัทเจ้าของตู้น้ าดื่มหยอดเหรียญ ได้เปลี่ยนไสก้รอง หรือตรวจ คุณภาพครั้ง
สุดท้ายเมื่อไหร่ หลังจากกดหรือรองน้ าให้สังเกตสีของน้ าดื่มว่าใส ไม่มีกลิ่น หรือรสชาติผิดปกติ 
หมั่นล้าง และท าความสะอาดขวดบรรจนุ้ าก่อนกดซื้อตู้น้ าดื่มหยอดเหรยีญ 
ที่มา : นิตยสาร Health Today  
ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 80  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2550  

เ

วุ้นกะทิใบเตยหวานน้อย 

ส่วนผสม 
1. ส่วนที1่ 
2 .กะทิ 100 มล 
3. ผงวุ้น ครึ่งชช 
4. น้ าตาลทราย 2ชช 
5. เกลือ นิด 
6. ส่วนที2่ 
7. น้ าใบเตยคั้น 100มล 
8. ผงวุ้น ครึ่งชช 
9. น้ าตาลทราย 1ชต 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
วิธีท า 
1. น าส่วนผสมที่1รวมกนั คนให้น า้ตาลกบัผงวุ้น
ละลาย แล้วตัง้ไฟคนไปเร่ือยๆจนกะทิเดือดและ
เร่ิมมีความหนืดนิดๆ จึงปิดไฟเตา น าวุ้นที่ได้สว่น
แรกเทลงพิมพ์คร่ึงพิมพ์ หากใช้พิมพ์ถ้วยมฟัฟิน 
น าเข้าตู้ เย็นไว้จนวุ้นแข็งตวั 
2. น าส่วนผสมที่2รวมกนั คนให้น า้ตาลกบัผงวุ้น
ละลาย แล้วตัง้ไฟคนไปเร่ือยๆจนน า้ใบเตยเร่ิมมี
ความหนืดนิดๆ ปิดเตาไฟ น าไปเทใส่พิมพ์อีกชัน้ 
แล้วน าเข้าตู้ เย็นอีก 
3. เมื่อวุ้นอยูต่วัแล้ว จึงคอ่ยๆ น าออกจากถ้วย 



การแปรรูปปลาอินทรีย์เค็มในน้ ามันพืช 
    ปลาเค็มนับเป็นอาหารที่คนไทยทั่วทุกภาคนิยมรับประทานกันอย่างแพร่หลาย สามารถน ามาประกอบ
อาหารรับประทานได้หลายประเภท แต่หลายๆ ครั้งคุณพ่อบ้านหรือคุณแม่บ้านมักจะมีปัญหาเรื่องวิธีเก็บ
รักษาให้สามารถเก็บไว้รับประทานได้เป็นเวลานาน  โดยมีคุณภาพดีดังเดิม โดยเฉพาะปลาเค็มที่เป็นปลา
เค็มตัวใหญ่อย่างปลาอินทรีย์ วันนี้เรามีวิธีการแปรรูปถนอมอาหารประเภทปลาอินทรีย์เค็มโดยการเก็บไว้
ในน้ ามันพืชมาฝากกัน 
จากการสัมภาษณ์ คุณกิ้มซุ้น ศรีสุวรรณ ผู้มีประสบการณ์ในการท าปลาอินทรีย์เค็มในน้ ามันพืช มากว่า 30 
ปี ในพ้ืนที่ ต าบลบางริ้น อ าเภอเมือง จังหวัดระนอง ได้แนะน าวิธีการแปรรูปปลาอินทรีย์เค็มในน้ ามันพืช 
โดยมีส่วนประกอบและวิธีการท าดังนี้  
ส่วนประกอบ  
1.ปลาอินทรีย์เค็มตัวใหญ่ น้ าหนัก 1-3 กิโลกรัม 
2.เกลือแกง ( เกลือเม็ด) 2-3 กิโลกรัม 
3.น้ ามันพืช(น้ ามันถั่วเหลือง) 1-2 ลิตร 
4.ขวดโหลมีฝาปิดสนิท 
5. น้ าสะอาด 
ขั้นตอน-วิธีการท า 
1.น าปลาอินทรีย์เค็มตัวใหญ่ น้ าหนักประมาณ 1-3 กิโลกรัม มาหมักในเกลือเม็ดให้ท่วมตัว โดยหมักทิ้งไว้
เป็นเวลา 15 วัน  
2.น ามาล้างน้ าเปล่าให้สะอาด และตากแดดไว้ 1 วัน โดยมีมุ้งปิดมิดชิดเพ่ือป้องกันแมลงรบกวน 
3.น ามาหั่นเป็นชิ้นเท่าๆกัน โดยให้มีความหนาประมาณ 2 เซนติเมตร  
4.น าปลาที่หั่นเรียบร้อยแล้วเรียงใส่ขวดโหลให้สวยงาม จากนั้นน าน้ ามันพืชที่เตรียมไว้เทใส่ขวดโหลให้ท่วม
ชิ้นปลาและเต็มขวดโหล และปิดฝาให้แน่น และเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องได้ตามปกติ 
 
การแปรรูปปลาอินทรีย์เค็มวิธีนี้ สามารถเก็บไว้ได้นานเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยยังคงคุณภาพและรสชาติ
เดิมไว้ได้เป็นอย่างดี และสามารถเปิดออกมาประกอบอาหารได้ตลอดเวลา ส่วนที่เหลือก็สามารถเก็บไว้ใน
ขวดโหล และปิดฝาให้สนิทเพ่ือเก็บไว้ใช้ได้ในโอกาสต่อไปได้อีก โดยไม่ต้องกลัวว่าปลาเค็มจะเน่าเสีย หรือ
ถูกสัตว์ต่างๆ และแมลงรบกวน 
แหล่งอ้างอิงข้อมูล : 
กิ้มซุ้น ศรีสุวรรณ. สัมภาษณ์,5 สิงหาคม 2558. 



 ทีป่รึกษา  
 นางแสงอรุณ     สมุทรภักดี    นายกเทศมนตรีต าบลบางเก่า 
 คณะผู้บริหาร    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางเกา่    
 
 บรรณาธิการ                            
                  นางสาววาสนา       เกิดสว่าง 
  ปลัดเทศบาล 
 
 กองบรรณาธิการ 
นางระพี ม่วงมงคล ผู้อ านวยการกองคลัง                                           
นายกัมธร เขียวงาม ผู้อ านวยการกองช่าง 
นายปริญญา             ราชศิริ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม        
นางสาวพิชามญชุ์ ชมชื่น นักบริหารงานทั่วไป 
นางมณฑิรา เจริญด ี นักบริหารงานการคลัง                        
นางสังวร สมุทรภักดี นักบริหารงานการศึกษา 
นางนฤมล  ฐิตพัฒนช์ูโชค นิติกรช านาญการ 
นางดวงสมร บุญผาจักร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
นางการะเกด            ฉิมพาลี                   นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
นายสุริยา บางม่วงงาม             เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
จ่าเอกโอภาส หมื่นศร ี เจ้าพนักงานธรุการช านาญงาน 
นางสาวสุนันทา ศิลปสธรรม เจ้าพนักงานการเงินและบญัชีช านาญงาน 
นายคณวัฒน์ ฐิตพัฒนช์ูโชค นายช่างโยธาช านาญงาน 
นายโผน              เกิดสว่าง                    นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติงาน 
นายเพิ่มศักดิ์         กลัดปิ่น                     เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบตัิงาน 
  
 ประชาสัมพันธ์/ข่าว/ภาพ 
นางอรณี กรุงศรีเมือง        นักประชาสัมพันธช์ านาญการ 
นางสาวเพชรลดา บัวหลวง ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเท่ียว 
 

 

                  

 
  

 สวัสดีค่ะ...  

   จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เป็นการ  
ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานเพื่อให้ประชาชน
ได้รับความเคลื่อนไหวของเทศบาลต าบลบางเก่า           
ประจ าเดือน มกราคม-มีนาคม 2561 และรอการ
ติดตามผลงานต่างๆของเทศบาลบางเก่าในฉบับหน้า
นะคะ ฝากพ่อแม่พี่น้องชาวต าบลบางเก่าและต าบล
ใกล้เคียงดูแล สุขภาพ ด้วยความห่วงใย  จากทีมงาน 
เทศบาลต าบลบางเก่า 

  
   

ค าขวัญต าบลบางเก่า 
   หลวงพ่อสุขคู่บ้าน           ขับขานเพลงโนเน 
   ชาวเลประมง                  หาดองค์นเรศวร 
   ลอยอวนกุ้งปลา              เกาะท่าไทรงาม 
   เลิศล้ าประเพณี               ของดีต าบลเรา 


