
 ปีที่  11  ฉบับที่  4  ( ประจ าเดือนตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ.2561) 

 เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมโครงการต่าง ๆ 



ที่ปรึกษา 

นางแสงอรุณ     สมุทรภักดี นายกทศมนตรีต าบลบางเก่า 

คณะผู้บริหาร    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางเก่า 

บรรณาธิการ 

นางสาววาสนา     เกิดสว่าง 

กองบรรณาธิการ 

 นางระพี              ม่วงมงคล 

 นายกัมธร           เขียวงาม  

 นายปริญญา       ราชศิร ิ

 

 นางสาวพิชามญชุ์   ชมชื่น 

 นางมณฑริา         เจริญด ี

 นางสังวร             สมุทรภักดี 

 นางนฤมล           ฐิตพัฒน์ชูโชค 

 นางการะเกด         ฉิมพาลี  

 นายณัฐวัตร        แย้มย้ิม 

 นายสุริยา            บางม่วงงาม 

 จ่าเอกโอภาส         หม่ืนศิร ิ

 นางสาวสุนันทา      ศิลปะธรรม 

  

 นายคณวัฒน์       ฐิพัฒน์ชูโชค 

 นายโผน เกิดสว่าง 

 ปิยะนุช ขวัญอ่อน 

ผู้อ านวยการกองคลัง 

ผู้อ านวยการกองช่าง  

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข               

และสิ่งแวดล้อม 

นักบริหารงานทั่วไป 

นักบริหารงานการคลัง 

นักบริหารงานการศึกษา 

นิติกรช านาญการ 

นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 

เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  

ช านาญงาน 

นายช่างโยธาช านาญงาน 

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติงาน 

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    

                                            

ประชาสัมพันธ์/ข่าว/ภาพ 

นางอรณี กรุงศรีเมือง    นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 

นางสาวเพชรลดา บัวหลวง       ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว 

เทศบาลต าบลบางเก่า 

หมู่ 4 ต าบลบางเก่า อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 

โทรศัพท์ 032-503506 / www.bangkao.go.th 

สวัสดีค่ะ...  
จดหม า ยข่ า วป ร ะ ช า สั มพั น ธ์ ฉบั บ นี้ เ ป็ น ก า ร

ประชาสัมพันธ์ ผลการด าเนินการ เพื่อให้ประชาชนได้

ทราบความเคลื่อนไหวของเทศบาลต าบลบางเก่า 

ประจ าเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 และรอการ

ติดตามผลงานต่างๆ ของเทศบาลต าบลบางเก่าในฉบับ

หน้านะคะ  ฝากพ่อแม่พ่ีน้องชาวต าบลบางเก่าและต าบล

ใกล้เคียงดูแล  สุขภาพ  ด้วยความห่วงใย  จากทีมงาน 

เทศบาลต าบลบางเก่า 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุมสภาต าบลบางเก่า 

           ด้วยนายพานิช แสงประไพ ประธานสภาเทศบาลต าบลบางเก่า ได้เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยท่ี  4 
ครัง้ท่ี 1 ประจ าป ีพ.ศ.2561  ในวันจันทร์ ท่ี 29 ตุลาคม  พ.ศ.2561  เวลา 09.30 น.   
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบางเกา่ โดยมีเร่ืองท่ีเข้าประชุมท้ังหมด 4 เร่ือง ดังนี้ 
     1.การคัดเลอืกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
     2.การพจิารณาโอนงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 
     3.แจ้งการประกาศใชเ้ทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 
     4.แจ้งการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ช้ีวัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ ามาตรฐานการ        
  จัดบริการสาธารณะของเทศบาล ปี 2560 
           โดยมีสมาชิกสภาต าบลบางเก่า ข้าราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานราชการในพืน้ท่ีเข้าร่วมประชุม
กันพร้อมหน้า  

                      วันท่ี 18 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ทางอ าเภอชะอ าได้จัดโครงการอ าเภอยิ้มเคลื่อนท่ี  ณ 

วัดโตนดหลวง  อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี โดยมีเทศบาลต าบลบางเก่า หัวหน้าส่วนราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  ได้

เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการอ าเภอยิ้มเคลื่อนท่ี  

อ าเภอยิ้ม อ าเภอยิ้มเคลื่อนที่ 



             เทศบาลต าบลบางเก่าได้จัดท าโครงการโรงเรียนปลอดขยะ เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนตระหนักถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะอย่างถูกวิธี  ในวันพฤหัสบดี ท่ี 13 ธันวาคม 
พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนโตนดหลวง ต าบลบางเกา่ อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 

                     เทศบาลต าบลบางเก่า  จัดโครงการปลอ่ยพันธ์ุสัตว์น้ าในวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันอังคาร  ท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ.2561  ณ ท่าเทียบเรือ หมู่ 5 บ้านปากคลอง 

ต าบลบางเกา่ อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี   ซึ่งมีกจิกรรมให้ประชาชนปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ า เพื่อเป็นการถวายพระราช

กุศลเทิดพระเกยีรต ิธันวามหาราช พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ท่ีผ่านมา  

ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า  (วันพ่อแห่งชาติ) 

โรงเรียนปลอดขยะ 



เทศบาลต าบลบางเก่า เข้าร่วมพิธีในวันปยิมหาราช  

        วันท่ี 23 ตุลาคม พ.ศ. 2561

นายพานิช แสงประไพ ประธานสภา

เทศบาลต าบลบางเก่า นายเทวนิ หร่ิงระรี่ 

รองนายกเทศมนตรีต าบลบางเก่าพร้อม

ด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และพนักงาน

เทศบาล ร่วมพธีิวางพวงมาลาเนื่องในวัน

ปิ ย ม ห า ร า ช  ณ  พ ร ะ บ ร ม รู ป

พระบาทสม เด็ จพระจุ ลจอม เกล้ า

เจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5 หน้าท่ีว่าการ

อ าเภอชะอ า โดยมีนายชยพล อินทรสุภา 

ปลัดอ าเภออาวุโส รักษาราชการแทน

นายอ าเภอชะอ า เป็นประธานในคร้ังน้ี 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  

   วันอังคาร ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

เวลา 09.00 น . ณ โรงเรียนโตนดหลวง 

ต าบลบางเก่า อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 

น า โ ด ย  น า ย เ ท วิ น  ห ร่ิ ง ร ะ ร่ี  ร อ ง

นายกเทศมนตรีต าบลบาง เก่า พนักงาน

เทศบาล มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้าน 

หมู่9  และนักเรียนโรงเรียนโตนดหลวง ได้เข้า

ร่วมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ

ติด  

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 



โครงการจัดเก็บขยะร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1 

         ในวันท่ี  26 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เทศบาลต าบลบางเก่าได้จัดท าโครงการจัดการเก็บขยะร่วมองค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่น ครัง้ท่ี 1 โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งท่ี 4 
ณ ทา่เทียบเรือ ม.1 บ้านบางเกา่ ต.บางเกา่ อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 



เทศบาลต าบลบางเก่าช่วยเหลือผู้ได้รับประสบภัยน้ าท่วมขังใน
พื้นที่ต าบลบางเก่า 

     วันจันทร์ ท่ี 12 พฤศจิกายน 

พ.ศ.2561 ณ หมู่บ้านโตนดหลวง 

ต าบลบางเก่า อ าเภอชะอ า จังหวัด

เพชรบุรี เจ้าหน้า ท่ีป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือ

ชาวบ้านในต าบลบางเกา่ 

 
 หลังจากน้ าท่วมขัง ก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับชาวบ้าน เจ้าหน้าท่ีได้เตรียมเคร่ืองมือและเคร่ืองสูบน้ าเข้า

ชว่ยเหลอืชาวบ้าน 

เทศบาลต าบลบางเก่าด าเนินการเข้าช่วยเหลือประชาชน 
เนื่องจากโดนพายุพัด ต้นไม้ล้มทับบ้านในพื้นที่ต าบลบางเก่า 

     วันพฤหัสบดี ท่ี 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ณ หมู่ท่ี 2 บ้านบางเก่า ต าบลบางเก่า อ าเภอชะอ า จังหวัด

เพชรบุรี เจ้าหนา้ที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือชาวบ้านในต าบลบางเก่า หลังจากลมพายุเข้าพัด

ตน้ไม้ลม้ทับบ้านของชาวบ้านได้รับความเสียหาย  



แสดงตนผู้รับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ  
คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ 

                   เทศบาลต าบลบางเก่า ได้ด าเนินการให้ผู้สูงอายุ  คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ มาแสดงตนการมีชีวิต

ของผู้รับเบีย้ยังชีพ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562  ในวันท่ี 25 กันยายน พ.ศ.2561  

ณ หมู่ท่ี 1-9 ต าบลบางเก่า อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ .2552 และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2548 ท่ี

ผ่านมา 

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ 

    เทศบาลต าบลบางเกา่ ได้มอบเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ   

และผู้ป่วยเอดส์  ประจ าเดือน ตุลาคม-ธันวาคมพ.ศ.2561 ณ 

หมูท่ี่ 1-9 ต าบลบางเกา่ อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี  ที่ผ่านมา 



มอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับสวัสดิการ 

                 ในวันท่ี 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น.  เทศบาลต าบลบางเก่า ได้ด าเนินการมอบบัตร

สวัสดิการของรัฐให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับสวัสดิการ ตามโตรงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตยีงหรือผู้ท่ีมาสามารถเดินทางมาลงทะเบียน

ได้ในปี พ.ศ. 2560 



ประชาสัมพันธ ์

ภาษีบ ารุงท้องที่ 

       เทศบาลต าบลบางเก่า  ขอเชิญผู้ที่ถือกรรมสิทธิ์หรือครอบครองในทรัพย์สินโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างป้ายและที่ดิน ที่อยู่ในเขต

เทศบาลต าบลบางเก่า ย่ืนแบบแสดงรายการเพื่อช าระภาษีประจ าปี 2562 ดังนี้ 

       1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ย่ืนแบบแสดงรายการเพื่อช าระภาษี (ภ.ร.ด.) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม  2562 ถึงวันที่  28 กุมภาพันธ์ 

2562 

       2.ภาษีป้าย  ย่ืนแบบแสดงรายการและช าระภาษี (ภ.ป.1) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 

       3.ภาษีบ ารุงท้องที่ ช าระภาษีตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 

ติดต่อขอย่ืนแบบและช าระเงินได้ที่กองคลัง เทศบาลต าบลบางเก่า ในวันและเวลาราชการ โทร 0-3250-3056 

ลงทะเบยีนคนพิการ 

                      ด้วยเทศบาลต าบลบางเก่า ได้เตรียมด าเนินการรับลงทะเบียนและย่ืนค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ตั้งแต่วันที่ 

1-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561     เวลา 08.30-16.30 น. ณ ส านักงานเทศบาลต าบลบางเก่า พร้อมน าส าเนาบัตรประจ าตัวคน

พิการ ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ชุด (ส าหรับคนพิการที่มาขึน้ทะเบียนเบีย้ยังชีพคนพิการแล้วไม่ตอ้งมาขึน้ทะเบียน)      

ลงทะเบยีนขอใช้สิทธิในการรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ 

                         ด้วยเทศบาลต าบลบางเก่า  ได้เตรียมด าเนินการรับลงทะเบียนและย่ืนค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ( เกิดก่อน 1 

ตุลาคม พ.ศ.2502 ) ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561   เวลา 08.30-16.30 น. ณ ส านักงานเทศบาลต าบลบางเก่า 

พร้อมน าส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ชุด (ส าหรับผูสู้งอายุที่มาขึน้ทะเบียนเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุแล้วไม่ตอ้ง

มาขึน้ทะเบียน) 



                        สุราและแอลกอฮอล์ทุกชนิดมีผลต่อร่างกายทุกๆ ส่วน อาทิ สมอง ตับ ระบบทางเดินอาหาร ระบบสืบพันธุ์  ผลต่อ
ทารกในครรภ์ ผลต่อการเกิดโรคจิต ผลต่อวงจรการนอน 

สมอง 

เกิดภาวะมึนเมา  ภาวะเมาค้าง   สมองเสื่อม ความจ าบกพร่อง โรคเสพติดสุรา และอาการลงแดงเมื่อพยายามหยุดดื่ม 

ตับ 

เกิดไขมันพอกตับ  ตับอักเสบ ตับแข็ง และตับวาย รักษาไม่ได้ 

ระบบทางเดินอาหาร 

เกิดแผลในกระเพาะอาหาร  กระเพาะอาหารอักเสบ  เลือดออกในกระเพาะอาหาร  เส้นเลือดด าที่หลอดอาหารโป่ง  ช็อค  และตายได้  
นอกจากนี ้ยังเกิดตับออ่นอักเสบ  เมื่อเป็นนานๆ ก็จะเกิดโรคเบาหวานตามมา และมะเร็งตับออ่นได้ 

ระบบหลอดเลือดหัวใจ 

เกิดหัวใจวาย  โรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน ความดันโลหิตสูง  เส้นเลือดในสมองแตก  อัมพาต  อัมพฤกษ์  พกิารชั่วชีวติ 

ระบบสืบพันธุ์ 

• เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ นกเขาไม่ขัน 

• ผลต่อทารกในครรภ์ 

• ท าให้การสร้างเซลล์ประสารทและสมอง  รวมถึงหัวใจ ตา แขน ขา อวัยวะเพศของทารก  ผิดปกติ  ทารกมีน้ าหนัก
ตัวน้อย  สมองเล็กกว่าปกติ  เป็นโรคสมาธิสั้น  รูปหน้าผิดปกติ  ดวงตา  กรามมีขนาดเล็ก ปลายจมูกพิการ 

ผลต่อการเกิดโรคจิต 

เกิดโรคซึมเศรา้  โรคจิต โรควิตกกังวล 

ผลต่อวงจรการนอน 

แอลกอฮอล์จะช่วยให้หลับง่ายในชว่งแรก  แต่เมื่อดื่มต่อเนื่อง  จะท าลายวงจรการนอนโดยตรง  ท าให้ตื่นกลางคืน  เป็นคนนอนไม่หลับ 

ที่มา : www.เกร็ดน่ารู้.net  



เทศบาลต าบลบางเก่า 

หมู่ที่ 4 ต าบลบางเก่า  

อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  

โทรศัพท์ 032-503056 

  โทรสาร 032-503055  

www.bangkao.go.th   

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / แจ้งเหตุด่วน 

http://www.bangkao.go.th/

