
ปีท่ี 11  ฉบับที่  2 ( ประจ าเดือนเมษายน-มิถุนายน  พ.ศ.2561) 

เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมโครงการต่างๆ 

โครงการไทยนิยม 

       ด้วยเทศบาลต าบลบางเก่า น าโดยนางสาววาสนา เกิดสว่าง ปลัดเทศบาลต าบลบางเก่า นางการะเกด ฉิมพาลี   
นักพัฒนาชุมชนช านาญการ เข้าร่วมกับชุดขุนภักดี มณฑลทหารบกที่ 15 ร่วมกับโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ม.1,2 ในวันจันทร์ 
ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ศาลาท่าเทียบเรือ ม.1 ต าบลบางเก่า อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 

 

 

 

 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

ท ารบิบิน้ 

 เทศบาลต าบลบางเก่าจัดโครงการโบว์ริบบิ้นติดพวงมาลัย ในวันที่ 25 พ.ค.61 ณ ชุมชนบ้านโตนดหลวง หมู่ที่ 9 
 
 

 



 

ประชุมสภา 

ประชุมสภา ทต.บางเก่า 

 
  

 

 

           ด้วยนายพานิช แสงประไพ ประธานสภา ทต.บางเก่า ได้เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่  2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี   
พ.ศ.2561  ในวันอังคาร ที่ 24 เมษายน  พ.ศ.2561  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบางเก่า โดยมีการ
พิจารณาทั้งหมด 6 เรื่อง ดังนี้  

 1. ร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบางเก่า เรื่อง การตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร พ.ศ. 2561 

 2. รับทราบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 3. แห่เทียนวันเข้าพรรษา ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 4. การใช้ประโยชน์ในที่ดินเขตนิคมสหกรณ์  

 5. ระเบียบกรมการท่องเที่ยวว่าด้วยการขอรับเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน การท่องเที่ยวโดยชุมชน   
     พ.ศ. 2561 

 6. ผังเมืองรวมชุมชนนายาง-หนองจอก โดยมีสมาชิก สภา ทต.บางเก่า ข้าราชการ และหน่วยงานราชการในพ้ืนที่  

              เข้าร่วมประชุมกันพร้อมหน้า  



 โครงการรณรงค์ปอ้งกนัฯเทศกาลสงกรานต ์61 

 

 

 

เบีย้ยงัชพี 

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ 

             เทศบาลต าบลบางเก่าได้มอบเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจ าเดือนเมษายน-มิถุนายน

พ.ศ.2561 ณ หมู่ที่ 1-9 ต าบลบางเก่า อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี  ที่ผ่านมา 

 

 



 งานสงกรานต์บางเกา่ 

 
 

          วันสงกรานต์ของเทศบาลต าบลบางเก่า จัดขึ้นในวันศุกร์  ที่ 13 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 08.00 น. ซึ่งวันนี้เป็น
วันส าคัญของผู้สูงอายุมีกิจกรรมมากมาย อาทิ เช่น รดน้ าขอพรจากผู้สูงอายุ  ตรวจสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ  การแสดงของ
นักเรียน  (ร าวงย้อนยุค เพลงโนเน)  การมอบของขวัญให้กับผู้สูงอายุ และร่วมรับประทานอาหารพร้อมกัน เพ่ือเป็นการ
อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่ต่อไป 

 

 

 



   ขา่วประชาสมัพนัธ ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

  ประกาศใช้แผน 



 

 

การจดทะเบียนพาณิชย์ 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี  ได้รับการถ่ายโอนภารกิจด้านการจดทะเบียนพาณิชย์ตาม
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและได้ถ่ายโอนงานทะเบียนดังกล่าว
ให้แก่เทศบาลต าบลบางเก่า   

ดังนั้น จึงประชาสัมพันธ์มายังผู้ประกอบการพาณิชย์ในเขตพ้ืนต าบลบางเก่า  ซึ่งยังไม่ได้จดทะเบียน
พาณิชย์หรือประสงค์จะจดทะเบียนพาณิชย์  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  หรือยกเลิกการจดทะเบียนพาณิชย์  สามารถ
ด าเนินการได้ที่ส านักงานเทศบาลต าบลบางเก่า  ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 032-503056 ในวันและเวลาราชการ 

@ กิจการที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์@ 

 ได้แก่ โรงสีขาว โรงเลื่อย ค้าปลีก-ส่ง กิจการขนส่ง โรงรับจ าน า โรงแรม ร้านคาราโอเกะ ตู้เพลง กู้ยืม

รับสมัครเด็กเข้าเรียน 

 เทศบาลต าบลบางเก่า ได้เตรียมความพร้อมในการรับสมัครเด็กเข้าเรียนเพ่ือท าการคัดเลือกให้เข้าเรียน
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ประจ าปี 2561  จึงขอให้ผู้ปกครองแนะน าบุตรหลานที่เกิดระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 
พ.ศ.2558 ถึง วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2559  (เด็กที่สมัครต้องมีอายุครบ 3 ปีบริบูรณ์) โดยน าหลักฐานการ
สมัคร ดังนี้สูติบัตร ทะเบียนบ้าน สมุดบันทึกสุขภาพหรือใบรับรองแพทย์ และต้องน าตัวเด็กมาแสดงตัวในวันยื่น
ใบสมัคร  ณ ส านักงานเทศบาลต าบลบางเก่า ตั้งแต่ 1 มีนาคม –30 เมษายน พ.ศ.2561 ในวันเวลาราชการ 



 

เกร็ดน่ารู ้

วิธีท าความสะอาดที่นอน ให้สะอาดไร้ฝุ่นและเชื้อโรค 

 

ที่มา…เกร็ดน่ารู้.net 

ที่นอนเป็นส่วนหนึ่งที่ร่างกายและผิวพรรณของเราต้องสัมผัสกับจุดนี้นานที่สุดในแต่ละวัน หากใครที่อยากมีสุขภาพ
ที่ดีหรือมีร่างกายที่แข็งแรง ก็ควรจะมีที่นอนหลับพักผ่อนที่สะอาดที่สุด ไม่เป็นฝุ่น และเชื้อโรคที่จะท าให้ร่างกายของเรา
อ่อนแอลง การท าความสะอาดที่นอนนั้นมีหลากหลายวิธี แต่วันนี้เราก็จะมีวิธีท าความสะอาดที่นอนที่ง่ายที่สุดส าหรับคุณได้
ลองมาท ากันดู 

ด้วยเหตุนี้คุณควรที่จะใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดออกไปจากท่ีนอนจึงจะสามารถก าจังฝุ่นได้ดีที่สุด หรือวิธีต่อไปที่ง่ายเช่นกัน
ก็คือ การน าเอาผ้าปูที่นอนพร้อมกับปลอกหมอนไปซัก จากนั้นก็น าเอาผลิตภัณฑ์ท่ีอ่อนโยนต่อผิว ไม่ว่าจะผลิตมาจากมะนาว
หรือมะกรูดเอามาเช็ดทั่วที่นอน นอกจากนะฆ่าเชื่อโรคได้แล้ว ก็ยังไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของคุณอีกด้วย จากนั้นก็น าที่
นอนไปผึ่งแดดหรือลมให้แห้งก็สามารถน าเอาผ้าปูที่ได้รับการซักและตากเรียบร้อยมาปูกลับเหมือนเดิม เพียงเท่านี้คุณก็ได้ที่
นอนที่ปราศจากเชื้อโรคและความชื้นกลับมานอนอย่างสบายใจ 

http://www.xn--12cg1cxchd0a2gzc1c5d5a.net/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99/
http://www.xn--12cg1cxchd0a2gzc1c5d5a.net/?p=14034


ชอ่งทางท ากนิ 

ทับทิมกรอบสีรุ้ง+กะทิสดใบเตย 
การท าทับทิมกรอบ อุ้มเลือกใช้เป็นมันแกวนะคะ มันจะกรอบกว่าแห้ว แห้ว1ลูกมันจะหั่นได้แค่4ชิ้น แต่มันแก้วมันจะหั่นได้
เยอะกว่าค่ะ. 
ส่วนผสม 

กะทิ 500ml 
แป้งมัน 2/3ถ้วย 
น้ าตาล 1kg 
น้ าสะอาดส าหรับแช่ทับทิม(แนะน าให้เป็นน้ าแข็งแช่ในน้ าธรรมดานะเวลาลวกตัวทับทิบจะได้เอามาแช่น๊อคน้ าเย็นจัดๆ 
ทับทิมจะได้ไม่ติดตัวเป็นก้อน) 
น้ าตาลปี๊ป 2ช้อนโต๊ะ 
สีผสมอาหาร 
เกลือ 2ช้อนชา 
มันแกวหรือแห้ว (แล้วแต่ชอบคะ) 
วิธีท า 
หั่นมันแกวออกเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมลูกเต่า ไม่เล็กมากและไม่ใหญ่เกินไป น าไปแช่ในน้ าสีที่ชอบ 
น ามันแกวมากรองเอาน้ าออก น าไปคลุกกับแป้งมัน ให้แป้งเคลือบที่ตัวมันแกว 
ต้มน้ าให้เดือด(หากต้องการให้หอมให้ใส่ใบเตยลงไปคะ2-3ใบ) ใส่มันแกวลงไปคนเบาๆ ให้มันแกวกระจายตัว รอจนแป้งสุก
(สังเกตุท่ีตัวมันแกวจะลอยขึ้นมา) 
ตักมันแกวใส่กระชอนมาแช่ในน้ าเย็นจักที่เตรียมไว้ 
ต้มน้ ากระทิ น้ าตาลทราย น้ าตาลปี๊ปด้วยไฟอ่อนๆ ใส่ใบเตยเพื่อเพ่ิมความหอม เติมเกลือ คนจนน้ าตาลละลาย อย่าให้กะทิ
แตกมัน ชิมรสชาติตามที่ต้องการ แล้วปิดไฟได้เลยคะ 
รอจนน้ ากะทิไม่ร้อนจัด พร้อมตักใส่ถ้วย พร้อมเสิร์ฟได้เลยคะ 
 



        ที่ปรึกษา  
  นางแสงอรุณ     สมุทรภักดี    นายกเทศมนตรีต าบลบางเก่า 

  คณะผู้บริหาร    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางเก่า                   
 

          บรรณาธิการ                            
             นางสาววาสนา เกิดสว่าง 

        กองบรรณาธิการ     

นางระพี  ม่วงมงคล  ผู้อ านวยการกองคลัง                                            

นายกัมธร  เขียวงาม              ผูอ้ านวยการกองช่าง  

นายปริญญา ราชศิริ  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

นางสาวพิชามนต์ ชมชื่น              นกับริหารงานทั่วไป 

นางมณฑิรา เจริญด ี              นกับริหารงานการคลัง                        

นางสังวร  สมุทรภักด ี              นกับริหารงานการศึกษา 

นางสาวดวงสมร       บุญผาจกัร              นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

นางการะเกด           ฉิมพาล ี                นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 

นายสุริยา  บางม่วงงาม           เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 

จ่าเอกโอภาส หมื่นศร ี              เจา้พนักงานธุรการช านาญงาน 

นางสาวสุนันทา ศิลปสธรรม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 

นายโผน                เกิดสวา่ง                นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติงาน 

นายเพิ่มศักดิ ์ กลัดปิ่น              เจา้พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยปฏิบัติงาน 
จัดท าโดย 

นางอรณี  กรุงศรีเมือง        นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 

นางสาวเพชรลดา     บวัหลวง  ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเท่ียว 

 

สวัสดีค่ะ...  
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ฉบบันี้เป็นการประชาสัมพันธ์                               
ผลการด าเนินการเพื่อใหป้ระชาชนได้ทราบความเคลื่อนไหวของ 
เทศบาลต าบลบางเก่า ประจ าเดือนเมษายน-มิถุนายน 2561และรอ 
การติดตามผลงานต่างๆ ของ เทศบาลต าบลบางเก่าในฉบบัหน้านะคะ 
ฝากพ่อแม่พี่น้องชาวต าบลบางเก่าและต าบลใกล้เคียงดูแลสุขภาพ  
ด้วยความห่วงใย   จากทีมงาน เทศบาลต าบลบางเก่า 

 

ค าขวัญต าบลบางเก่า 

  หลวงพ่อสุขคู่บ้าน  ขับขานเพลงโนเน 

ชาวเลประมง           หาดองค์นเรศวร 

 ลอยอวนกุ้งปลา  เกาะท่าไทรงาม 

    เลิศล้ าประเพณ ี     ของดีต าบลเรา 

 

 

เทศบาลต าบางเก่า 

หมู่  4  ต าบลบางเก่า  อ าเภอชะอ า  จังหวัดเพชรบุรี    โทรศัพท์  032-503506  แฟกซ์  032-503055 

www.bangkao.go.th ศูนย์ข้อมลูข่าวสาร/แจ้งเหตุด่วน 


