
เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ข่าวสารและกจิกรรมโครงการต่าง ๆ 



 
            เทศบาลต าบลท่าไม้รวก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ 
ครั้งที่ 6 ประจ าปี 2561 โดยมีเทศบาลในจังหวัดเพชรบุรี จ านวน 15 แห่ง  ประกอบด้วย คณะผู้บริหารเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและพนักงานจ้างของเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และลูกจ้างประจ า  โดยก าหนดให้
มีการแข่งขันระหว่างวันที่ 17 กันยายน - 9 สิงหาคม พ.ศ.2561   ณ สนามกีฬาเทศบาลต าบลท่าไม้รวก อ.ท่ายาง  
จ.เพชรบุรี ซึ่งจัดให้มีการแข่งขันกีฬา เช่น  กีฬาฟุตบอล กีฬาเซปักตะกร้อ  กีฬาวอลเล่ย์บอล  กีฬาเปตอง และกีฬา
พ้ืนบ้าน เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในแต่ละหน่วยงาน ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น วิสัยทัศน์ ความรู้ และเป็นการสร้างความสามัคคี มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง และมีสุขภาพจิตที่
ดีด้วยการเล่นกีฬา ห่างไกลยาเสพติด และพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 6  ประจ าปี 2561 



แห่เทียนเข้าพรรษา 
                 นางแสงอรุณ สมุทรภักดี นายกเทศมนตรีต าบลบางเก่า ได้จัดกิจกรรมในวันเข้าพรรษาประจ าปี 2561  
เพ่ือเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี และเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีของแต่ละหมู่บ้านในการฟ้ืนฟู
ประเพณีไทย  ซึ่งถือได้ว่าเป็นวัฒนธรรมไทยที่ประชาชนชาวไทยถือปฎิบัติ โดยด าเนินการในวันที่ 26 กรกฎาคม 
พ.ศ.2561  ณ วัดโตนดหลวง และวัดสมุทรคาม (วัดบ้านท่า) โดยมีคณะของ เจ้าหน้าที่ ทต.บางเก่า ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา ทต.บางเก่า  เข้าร่วมเป็นจ านวนมาก  
 
 



 
ทต.บางเก่า เข้าร่วมพิธีใน “วันก านัน ผู้ใหญ่บ้าน” 
       นางแสงอรุณ สมุทรภกัดี นายกเทศมนตรีต าบลบางเก่า สมาชกิสภา ทต.บางเก่า และขา้ราชการ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวาย
สักการะเนื่องในวันก านัน ผู้ใหญ่บา้น ประจ าป ี 2561 โดยมี นายทรงรัฐ รัฐปัตย์ นายอ าเภอชะอ า เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา
ถวายสักการะพระบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ผู้ใหญ่บ้านพระองค์แรกของอ าเภอชะอ า ในวันศุกร์ ที ่ 10 สิงหาคม 
พ.ศ.2561 ณ อนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพนัธ์พงศ์ จุดชมวิวชายหาดชะอ า อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี ที่
ผ่านมา 
 

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ 
       เทศบาลต าบลบางเก่า ได้มอบเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์  ประจ าเดือนกรกฎาคม-กันยายน  พ.ศ.2561   
ณ หมู่ที่ 1-9   ต าบลบางเก่า อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี  ที่ผ่านมา 
 



จดหมายข่าว เทศบาลต าบลบางเก่า 

ประชุมสภา ทต.บางเก่า 
 ด้วยนายพานิช แสงประไพ ประธานสภา ทต.บางเก่า ได้เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่  3 
ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2561  ในวันพุธ ที่ 1 สิงหาคม  พ.ศ.2561  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
ต าบลบางเก่า โดยมีการพิจารณาท้ังหมด 3 เรื่อง ดังนี้ 
 1. โครงการเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วันแม่แห่งชาติ (วันที่ 12 สิงหาคม 2561) 
   2. ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
   3. แจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) 
 

    
     โครงการปลูกป่าอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนื่องในโอกาสพระชนมพรรษา 66 พรรษาของ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวารางกูร                 
            วันที่ 25 ก.ค.61 เวลา 08.00 น. น าโดยนางแสงอรุณ สมุทรภักด ี นายกเทศมนตรีต าบลบางเก่า พร้อม
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ สมาชิกสภา ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนต าบลบางเก่า เข้าร่วมปลูก
ป่าอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนื่องในโอกาสพระชนมพรรษา 66 พรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวารางกูร รัชกาลที ่10  ณ ที่สาธารณะประโยชน์เกาะพง หมู่ 8 บ้านม่วง ทีผ่่านมา 



จดหมายข่าว เทศบาลต าบลบางเก่า 

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเกี่ยวกับการระงับอัคคีภัยเบื้องต้นส าหรับประชาชน 
                     ด้วยเทศบาลต าบลบางเก่า  จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเกี่ยวกับการระงับอัคคีภัยเบื้องต้นส าหรับ ประชาชน
โดยได้รับความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลเมืองชะอ า ในการให้ความรู้ความเข้าใจในการ
ป้องกันทรัพย์สินและรักษาชีวิตของประชาชนในหมู่บ้าน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นจ านวนมาก ในวันที่  10 กันยายน 2561 
เวลา 08.30 น. ณ  หมู่ 8 บ้านม่วง ต.บางเก่า อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี  
 

โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ 
 ด้วยเทศบาลต าบลบางเก่าจัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ให้กับนักเรียนโรงเรียน โตนดหลวงวิทยา  ใน
วันท่ี 13 กันยายน 2561 เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป  ณ โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจ านวน 159 คน ซึ่ง
การจัดโครงการครัง้นี้เพื่อให้นักเรียนไดร้ับความรู ้ความเข้าใจและทักษะในการด าเนินชีวิตรวมไปถึงการสรา้งภูมิคุ้มกันให้กับนักเรยีน
ในการหลีกเลี่ยงให้ปลอดภัยต่อตนเองและสังคมด้วย 



โครงการปลูกป่าและปลอ่ยพันธุ์สัตว์น้ า 
              นางแสงอรุณ สมุทรภักดี นายกเทศมนตรีต าบลบางเก่า ได้จัดกิจกรรมปลูกป่าและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า 
ประจ าปี 2561 เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิม
พระชนมพรรษา 86 พรรษา วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 - 12.00 น. น.  ณ  หมู่ 1 บ้านบางเก่า เพ่ือเป็น
การแสดงออกถึงความจงรักภักดี และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน  
รวมทั้งสร้างความมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ และฟ้ืนฟู ทรัพยากรป่าให้สมบูรณ์ และทรัพยากรสัตว์น้ า
ให้ยั่งยืน และเพ่ิมปริมาณสัตว์น้ าให้สมบูรณ์ด้วยเช่นกัน  โดยมีคณะของเจ้าหน้าที่ ทต. บางเก่า ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
สมาชิก ทต. บางเก่า และประชาชนเข้าร่วมเป็นจ านวนมาก 
 



จดหมายข่าว เทศบาลต าบลบางเก่า 

     โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรม kicc off เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
        เทศบาลต าบลบางเก่า น าโดยนายพานิช แสงประไพ ประธานสภา ทต.บางเก่า น.ส.วาสนา เกิดสว่าง ปลัด 
ทต.บางเก่า สมาชิกสภา ทต.บางเก่า คณะของเจ้าหน้าที่ ทต. บางเก่า ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรม kicc off 
เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในวันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 14.00-20.00 น. ณ หมู่บ้านบางเกตุ 
หมู่ที่ 7 ต.บางเก่า  อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประกาศเป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีและเพ่ือ
ดึงดูดนักท่องเท่ียวให้เข้าไปเยี่ยมชมหมู่บ้าน เกิดการสร้างรายได้ให้กับชุมชน 
 

    จัดท าข้อมูลรับรองการมีชีวิตของผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ 
            เทศบาลต าบลบางเก่า ได้ด าเนินการจัดท าข้อมูลรับรองการมีชีวิตของผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ  
คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในวันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ.2561 ณ หมู่ที่ 1-9 ต าบลบางเก่า อ าเภอชะอ า จังหวัด
เพชรบุรี เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้กับคน
พิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่ 2) พ.ศ.2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ที่ผ่านมา 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินงาน 

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
          วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี จะเป็นวันคล้ายวัยเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 
รัชกาลที่ 9 และเป็นวันพ่อแห่งชาติ  ทางเทศบาลต าบลบางเก่าจะจัดกิจกรรมท าบุญเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร รัชการที่ 9 ในวันพุธ ที่ 5 ธันวาคม 2561 โดยมีกิจกรรมเวลา 08.00 น.-12.00 น. ณ เทศบาลต าบลบางเก่า จึงขอ
เชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมท าบุญ เพื่อเป็นการถวายเปน็พระราชกุศลแสดงความจงรักภักดีและน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร รัชการที่ 9 โดยพร้อมเพรียงกัน 

    ค าแนะน าการช าระภาษี 
    ๑.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน(ระยะเวลาการช าระภาษีภายในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ของทุกปี) 
       การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
       ๑. เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้รับมอบอ านาจยืน่แบบแสดงรายการ เพื่อเสียภาษี (ภ.ร.ด.๒)  
       ๒. ช าระค่าภาษีภายใน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวนัที่ได้รับใบแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8) 
      เอกสารหลักฐานที่ใช้ 
       ๑. ส าเนาโฉนดที่ดิน หรือสัญญาซ้ือขายของที่โรงเรือน 
       ๒. บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ ส าเนาทะเบียนบ้าน 
       ๓. หนังสือมอบอ านาจ (กรณีมีผู้อื่นมายื่นแบบ ภ.ร.ด. แทน) 
       ๔. ทะเบียนการค้า ทะเบียนพาณิชย ์ทะเบียนภาษมีูลค่าเพิ่ม ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร ใบเสร็จรับเงินปีที่ผ่านมา 
      ๒.ภาษีบ ารุงท้องที่(ระยะเวลาการช าระภาษีภายในเดือนมกราคม - เมษายนของทุกปี) 

     การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษบี ารุงท้องที่ 
       ๑. ยื่นแบบแสดงรายการเนื้อที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ภายในเดือนมกราคมของปีแรกทีมกีารตีราคาปานกลางที่ดิน (4 ปีต่อ 1 ครั้ง) 
       ๒. ผูท้ี่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินใหม่หรือเนื้อที่ดินเปลี่ยนแปลงให้ยื่นแบบแสดงรายการเนื้อที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับโอนกรรมสิทธ์                     
       ๓. ช าระภาษีบ ารุงท้องที่ภายในเดือนเมษายนของทุกปี หรือ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจง้การประเมนิ (ภ.บ.ท.9) 
    ๔. กรณีผู้ได้รับโอนที่ดินใหม่หรือเนื้อที่ดินเปลี่ยนแปลงเจ้าของที่ดินจะต้องยื่นแบบแสดงรายการที่ดินใหม่ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่มีการเเปลี่ยนแปลง  
       เอกสารหลักฐานที่ใช้ 
        ๑. ส าเนาโฉนดที่ดิน หรือ น.ส.3 หรือ น.ส.3ก 
        ๒. บัตรประจ าตัวประชาชน 
        ๓. ใบเสร็จรับเงินปีที่ผ่านมา 
        ๔. หนังสือมอบอ านาจ กรณีที่ให้ผู้อื่นมาท าการแทน 
         ๓..ภาษีป้าย(ระยะเวลาการช าระภาษภีายในเดือนมกราคม - มีนาคมของทุกปี) 
        การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีปา้ย 
         ๑. ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย (ภ.ป.1) ตั้งแต่เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม ของทุกปี 
          ๒. กรณีติดต้ังป้ายใหม่หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข พื้นที่ป้ายข้อความหรือ เครื่องหมายบางส่วนใหย้ื่นแบบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีการติดต้ังหรือ
เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงแก้ไขดังกล่าวข้างต้น 
           ๓. ช าระภาษีภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมนิ (ภ.ป.3) 
         เอกสารหลักฐานที่ใช้ 
          ๑. บัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบา้น 
           ๒. หนังสือรับรองส านักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท 
           ๓. รายละเอียดเกี่ยวกบัปา้ย ทั้งลักษณะข้อความ ภพขนาดรูปร่าง และรูปตัวของป้าย (ถ้ามี) 
           ๔. สถานที่ติดต้ังหรือแสดงป้าย 
           ๕. หนังสือมอบอ านาจพร้อมติดอากร (กรณีมอบอ านาจ) 
          



จดหมายข่าว เทศบาลต าบลบางเก่า 



 เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า “ฟัน” เป็นอวัยวะที่เราต้องใช้งานทุกวัน ฉะนั้นเมื่อเวลาผ่านไปสีของฟันก็จะ
ค่อยๆเปลี่ยนไปตามธรรมชาติของการใช้งาน จากสีขาวกลายเป็นสีเหลืองที่เข้มขึ้น เพราะอาหารบางชนิดที่เรา
รับประทานเข้าไปในแต่ละวัน จะทิ้งคราบสีไว้กับฟันของเรา เช่น ชา กาแฟ บุหรี่ ฯลฯ หรืออาจรวมถึงการดูแล
รักษาความสะอาดในช่องปากไม่ดี ก็เป็นสาเหตุของฟันเหลืองเช่นกัน 
 ดังนั้นเราจะมาดูกันว่า เราสามารถ ก าจัดฟันเหลือง ด้วยวิธีง่ายๆและปลอดภัยได้อย่างไรกันบ้าง 
ขูดหินปูน  อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพราะบางคราบเศษอาหารที่เราท าความสะอาดไม่ถึง อาจแข็งตัวกลายเป็นหินปูน 
และท้ิงคราบสีเหลืองๆไว้กับฟันของเรา ดังนั้นเราจึงควรขูดมันออกเพ่ือ ก าจัดคราบฟันเหลือง 
ขัดฟัน  ด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติ เช่น เกลือ มะนาว เปลือกกล้วย ฯลฯ เพราะวัตถุดิบเหล่านี้ สามารถช่วยขจัด
คราบสิ่งสกปรกที่เกาะอยู่บนฟัน ให้หลุดออก ช่วยให้ฟันกระจ่างใสขึ้น แต่ไม่ควรขัดแรงเกินไป เพราะอาจท าลายชั้น
เคลือบฟันให้เกิดความเสียหายได้              
ฟอกสีฟัน  ปัจจุบันมีให้เลือกได้ 2 แบบ คือ แบบที่ให้ทันตแพทย์ท าให้ที่คลินิก หรือ แบบที่ซื้อกลับมาท าเองที่บ้าน 
วิธีนี้เป็นวิธีที่นิยมที่สุด เพราะเห็นผลได้ในเวลาเพียง 20-30 นาที ซึ่งการฟอกสีฟันนั้น จะมีสารช่วยดูดซับ ธาตุบาง
ชนิดที่ให้สีเหลืองแก่ฟันออกมา ท าให้ฟันของเราขาวกระจ่างใสในช่วงพริบตา 
 
 จะเห็นว่าเราสามารถก าจัดฟันเหลืองได้อย่างไม่ยากเย็นเลยตามวิธีข้างต้น แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อ
เราก าจัดฟันเหลืองได้แล้วก็ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีส่วนผสมของคาเฟอีน เช่น ชาและกาแฟ รวมถึง
หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นต้นเหตุของการเกิดคราบเหลืองบนฟัน เพียงเท่านี้เราก็สามารถยิ้มหวาน
ได้อย่างมั่นใจแล้ว… 
 
 



  ทีป่รึกษา  
 นางแสงอรุณ     สมุทรภักดี    นายกเทศมนตรีต าบลบางเก่า 
 คณะผู้บริหาร    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางเก่า    
 บรรณาธิการ                            
         นางสาววาสนา       เกิดสว่าง 
  ปลัดเทศบาล 
 กองบรรณาธิการ 
นางระพ ี    ม่วงมงคล ผู้อ านวยการกองคลัง                                            
นายกัมธร    เขียวงาม ผู้อ านวยการกองช่าง 
นายปริญญา            ราชศิริ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม        
นางสาวพิชามญช์ุ      ชมชื่น นักบริหารงานท่ัวไป 
นางมณฑิรา    เจริญดี นักบริหารงานการคลงั                        
นางสังวร    สมุทรภักดี นักบริหารงานการศึกษา 
นางนฤมล    ฐิตพัฒนชู์โชค นิติกรช านาญการ 
นางดวงสมร    บุญผาจักร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
นางการะเกด           ฉิมพาลี            นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
นายสุริยา    บางม่วงงาม       เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
จ่าเอกโอภาส    หมื่นศรี เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
นางสาวสุนันทา    ศิลปสธรรม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
นายคณวัฒน์      ฐิตพัฒนชู์โชค นายช่างโยธาช านาญงาน 
นายโผน                เกิดสว่าง           นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติงาน 
นายเพิ่มศักดิ์           กลัดปิ่น            เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน 
 ประชาสัมพันธ์/ข่าว/ภาพ 
นางอรณี    กรุงศรีเมือง      นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 
นางสาวเพชรลดา      บัวหลวง ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว 

สวัสดีค่ะ...  
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับนี้ เป็นการ
ประชาสัมพันธ์ ผลการด าเนินการ เพื่อให้ประชาชน
ได้ทราบความเคลื่อนไหวของเทศบาลต าบลบางเก่า 
ประจ าเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2561และรอการ
ติดตามผลงานต่างๆ ของ เทศบาลต าบลบางเก่าใน
ฉบับหน้านะคะ  ฝากพ่อแม่พี่น้องชาวต าบลบางเก่า
และต าบลใกล้เคียงดูแล  สุขภาพ  ด้วยความห่วงใย  
จากทีมงาน เทศบาลต าบลบางเก่า 
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