
ป�ที� 13 ฉบบัที� 2 

ประจาํเดอืน เมษายน - มถินุายน พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลบางเ ก่า
จดหมายข่าว

เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมโครงการต่างๆ



คุยกับทีมงาน
เทศบาลตําบลบางเก่า

ที�ปรึกษา

นางแสงอรุณ  สมุทรภักด ี นายกเทศมนตรตํีาบลบางเก่า
คณะผูบ้รหิาร  สมาชกิสภาเทศบาลตําบลบางเก่า

บรรณาการ

นางสาววาสนา  เกิดสวา่ง
        ปลัดเทศบาล

คณะทํางาน

นางระพ ี              มว่งมงคล    ผูอํ้านวยการกองคลัง
นายกัมธร            เขยีวงาม      ผูอํ้านวยการกองชา่ง
นายปรญิญา        ราชศิร ิ        ผูอํ้านวยการกองสาธารณสขุ
                                            และสิ�งแวดล้อม
นางสาวพชิามญชุ ์ ชมชื�น         หวัหน้าฝ�ายบรหิารงานทั�วไป
                                        รกัษาการแทนหวัหน้าสาํนักปลัดเทศบาล

ประชาสัมพันธ์/ข่าว/ภาพ

นางอรณ ี             กรงุศรเีมอืง  นกัประชาสมัพนัธช์าํนาญการ
นางสาวเพชรลดา   บวัหลวง       ผูช้ว่ยนักพฒันาการท่องเที�ยว

สวัสดีค่ะ . . .
          จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี� เป�นการ
ประชาสัมพันธ์ผลการดาํเนินการโครงการกิจกรรม
ต่างๆของเทศบาลตําบลบางเก่า เพื� อให้ประชาชน
ทราบความเคลื� อนไหวของเทศบาลตําบลบางเก่า
ประจาํเดือน เมษายน- มิถุนายน 2563 ซึ�งเทศบาล
ตําบลบางเก่าได้ตระหนักถึงภากิจในการบริการ
ประชาชนและการมีส่วนร่วมของพี�น้องประชาชน
เทศบาลตําบลบางเก่าเป�นสาํคัญพร้อมกับการพัฒนา
ให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้านค่ะ ไม่ว่าจะเป�น
ด้านสาธารณูปโภค การพัฒนาคุณภาพชีวิต การ
จัดการด้านการศึกษา การส่งเสริมประเพณีท้องถิ�น
เพื� อประโยชน์สุขของพี�น้องชาวตําบลบางเก่า

        . . .และรอการติดตามผลงานต่างๆของเทศบาล
ตําบลบางเก่าในฉบับหน้านะคะ ฝากพ่อแม่พี�น้อง
ตําบลบางเก่าและตําบลใกล้เคียงดูแลสุขภาพ ด้วย
ความห่วงใย จากทีมงานเทศบาลตําบลบางเก่า



การฉีดฆ่าเชื�อป�องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

                 วนัที� 7 เมษายน 2563 โดยนางแสงอรุณ สมุทรภักดี นายกเทศมนตร �ตําบลบางเก่า ได้ดําเนินการ
ให้เจ้าหน้าที�กองสาธารณสุขและสิ�งแวดล้อม ฉีดฆ่าเชื�อเพื�อป�องกันการแพร่ระบาดของเชื�อไวรัส COVID-19 
ในเขตพื�นที�ในตําบลบางเก่า หมู่ที� 1-9 ตําบลบางเก่า อําเภอชะอํา จังหวดัเพชรบุร �

แจกหน้ากากอนามัยป�องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

    วันที� 8 เมษายน 2563  โดย
นางแสงอรุณ สมุทรภักดี นายก
เทศมนตร �ตําบลบางเก่า ได้
ดําเนินการแจกหน้ากากอนามัย
ให้กับประชาชนทุกครัวเร �อนใน
พื�นที�ตําบลบางเก่า  เพื�อป�องกัน
การแพร่ระบาดของเชื�อไวรัส
COVID-19 และตะหนักถึง
ความปลอดภัยของประชาชนใน
พื�นที�ด้วย



         วันที�  9 เมษายน 2563 ด้วยเทศบาลตําบลบางเก่าได้จัดประชุมคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผน  โดยเร ��องพิจารณามี 2 เร ��องดังนี�  1.พิจารณาจัดทําร่างแผน
พัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ.2561-2565) เพิ�มเติม (ฉบับที�  3) 2.พิจารณาจัดทําร่างแผน
พัฒนาท้องถิ�น (พ.ศ.2561-2565) เปลี�ยนแปลงแผน (ฉบับที�  2) เพื�อให้การปฏิบัติ
งานของเทศบาลตําบลบางเก่าสามารถตอบสนองต่อภารกิจที� เพิ�มขึ�นและการดําเนิน
การเพื�อแก้ไขป�ญหาความเดือดร้อนของประชาชนตลอดจนการดําเนินงานของส่วน
ราชการเพื�อการพัฒนาท้องถิ�น ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพในการบร �หาร
ราชการ

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ�น

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาตําบลบางเก่า

         วันที�  10 เมษายน 2563 ด้วยเทศบาลตําบลบางเก่าได้จัดประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลตําบลบางเก่าโดยเร ��องพิจารณามี 2 เร ��องดังนี�  1.พิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ�น (พ.ศ.2561-2565) เพิ�มเติม (ฉบับที�  3) 2.พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ�น
(พ.ศ.2561-2565) เปลี�ยนแปลงแผน (ฉบับที�  2) เพื�อให้การปฏิบัติงานของเทศบาล
ตําบลบางเก่าสามารถตอบสนองต่อภารกิจที� เพิ�มขึ�นและการดําเนินการเพื�อแก้ไขป�ญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนตลอดจนการดําเนินงานของส่วนราชการเพื�อการพัฒนา
ท้องถิ�น ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพในการบร �หารราชการ



         วันที�  13 เมษายน 2563 ด้วยเทศบาลตําบลบางเก่าได้แต่งตั�งพนักงานสํารวจ
ภาษีที� ดินและสิ�งปลูกสร้าง เพื�อประเมินภาษีที� ดินและสิ�งปลูกสร้างในพื�นที� ตําบลบางเก่า

สํารวจภาษีที�ดินและสิ�งปลูกสร้าง



    วันที�  13 เมษายน 2563  โดยนายเทว �น หร ��งระร ��  รองนายกเทศมนตร �ตําบลบางเก่า
พร้อมด้วยนายปร �ญญา ราชศิร � ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ�งแวดล้อม ได้ออก
ตรวจร้านเสร �มสวย ตัดผม (ชาย-หญิง) เพื�อให้คําแนะนําในการปฏิบัติตามมาตรการ
ป�องกันโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และออกตรวจร้านค้า มินิ
มาร์ท ในเร ��องของการห้ามจําหน่ายสุรา ตลอด 24 ชั�วโมง เพื�อลดความเสี�ยงของ
ประชาชนในการสัมผัสเชื�อโรคในช่วงการแพร่ระบาดโรค COVID -19

ออกตรวจร้านค้าและแนะนําการปฏิบัติตามมาตรการฯ



           วันที� 15 เมษายน 2563 ด้วยสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอชะอํา จัดให้มีการขับ
เคลื�อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื�อสร้างความมั�นคงทางอาหาร” ระดับ
ตําบล (ตําบลบางเก่า) โดยมีนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุร � เป�นประธาน
ในพิธี พร้อมด้วยนายขจรศักดิ� สมบูรณ์ นายอําเภอชะอํา นางแสงอรุณ สมุทรภักดี นายก
เทศมนตร �ตําบลบางเก่า นางสาววาสนา เกิดสว่าง ปลัดเทศบาลตําบลบางเก่า สมาชิก สภา
ทต.บางเก่า กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และส่วนราชการที�เกี�ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม Kick off แผน
ปฏิบัติการ 90 วัน เพชรบุร �สร้างสุข ปลูกผักสวนครัว เพื�อสร้างความมั�นคงทางอาหาร ณ
ศูนย์เร �ยนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านม่วง หมู่ที� 8 บ้านม่วง อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุร � 

ปลูกผักสวนครัวเพื�อสร้างความมั�นคงทางอาหาร



ประชุมข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของเทศบาลตําบลบางเก่า

                 วันที� 16 เมษายน 2563 โดยนางแสงอรุณ สมุทรภักดี นายกเทศมนตร �ตําบลบางเก่า
ได้มอบหมายให้นางสาววาสนา เกิดสว่าง ปลัดเทศบาลตําบลบางเก่า ได้จัดประชุมข้าราชการ
พนักงาน และลูกจ้างทุกคนของเทศบาลตําบลบางเก่า ในการประชุมครั�งที� 1 ประจําป� พ.ศ.2563
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลบางเก่า อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุร �

ออกตรวจสถานที�การเล่นการพนันชนไก่ในพื�นที�ตําบลบางเก่า

              วนัที� 23 เมษายน 2563 ด้วยเทศบาลตําบลบางเก่า ได้รับแจ้งจากจังหวดัเพชรบุร � โดยมีนาย
เทว �น หร ��งระร �� รองนายกเทศมนตร �ตําบลบางเก่า นายปร �ญญา ราชศิร � ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข
และสิ�งแวดล้อมของเทศบาลตําบลบางเก่า ร่วมกับคณะกรรมการเพื�อพิจารณากลั�นกรองออกตรวจ
สถานที�ของนางประไพภรณ์ สุขประเสร �ฐ ณ บ่อนไก่เลขที� 52 หมู่ที� 7 ตําบลบางเก่า อําเภอขะอํา
จังหวดัเพชรบุร � เพื�อขอต่ออายุการใช้สถานที�จัดให้มีการเล่นการพนันไก่และกัดปลา ประจําป� 2563



                 วนัที� 29 เมษายน 2563 เทศบาลตําบลบางเก่าได้ออกสํารวจผู้ที�ได้รับผลกระทบจาก
กรณีที�จังหวดัได้มีประกาศป�ดสถานที�เป�นการชั�วคราวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประชาชนในพื�นที�ตําบลบางเก่าทุกหมู่บ้าน โดยให้นําบัตร
ประจําตัวประชาชนและทะเบียนบ้านตัวจร �งมาจัดทําข้อมูลที�ผ่านมา

              ด้วยนายพานิช แสงประไพ ประธานสภาเทศบาลตําบลบางเก่า ได้เร �ยกประชุมสภาสมัยสามัญ
สมัยที� 2 ครั�งที� 1 ประจําป� พ.ศ. 2563 ในวนัอังคาร ที� 5 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.30 น. ณ
ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลบางเก่า โดยมีการพิจารณาทั�งหมด 3 เร ��อง ดังนี� 1.การพิจารณาโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2563 2.การพิจารณาการแก้ไขเปลี�ยนแปลงคําชี�แจงงบ
ประมาณรายจ่ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2563 3.ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบางเก่าเร ��องการ
จัดการสิ�งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2562 แก้ไขเพิ�มเติม(ฉบับที�1) พ.ศ...........

สํารวจผู้ที�ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019

ประชุมสภาเทศบาลตําบลบางเก่า



ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที�พึ�งสํารวจผู้ที�ได้รับผลกระทบ
 (COVID-19)

                         
         วนัที� 14 พฤษภาคม 2563 ด้วยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที�พึ�งจังหวดัเพชรบุร � ได้ดําเนินการสํารวจผู้ที�ได้รับผลก
ระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ซึ�งเป�นผู้ที�ได้รับความเดือด
ร้อนทางด้านรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนศุนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลบางเก่า

                         
         วนัที� 22 พฤษภาคม 2563 เนื�องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื�อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ในป�จจุบันได้ส่งผลกระทบในวงกวา้งไปยังภาคส่วนต่างๆในส่วนของการจัดกิจกรรมการเร �ยนการสอนของสถาน
ศึกษาสังกัด อปท. ได้กําหนดวนัเป�ดภาคเร �ยนที� 1 ป�การศึกษา 2563 ไวใ้นวนัที� 1 กรกฎาคม 2563 และเตร �ยม
ความพร้อมการจัดการเร �ยนการสอนด้วยระบบออนไลน์ การทดลองจัดการเร �ยนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม (DLTV) ระหวา่งวนัที� 18 พฤษภาคม 2563 ถึงวนัที� 30 มิถุนายน 2563 เพื�อให้การทดลองการ
จัดการเร �ยนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเป�นไปตามทางและวตัถุประสงค์ที�ตั�งไว้



ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกแบบเรียนและสื�อการ
เรียนการสอนของศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.บางเก่า

                         
         วนัที�  22 พฤษภาคม 2563 ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบางเก่า ได้จัดประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกสื�อการเร �ยนการสอนและวสัดุการศึกษาของสถานศึกษา และคณะกรรมการภาคี 4 ฝ�าย เพื�อร่วม
พิจารณาให้ความเห็นชอบหนังสือเร �ยนสําหรับเด็กอายุ 3 ป� ป�การศึกษา 2563 เพื�อพิจารณาการจัดซื�อการเร �ยน
การสอนและวสัดุการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.บางเก่า ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลบางเก่า เวลา 13.30 น.

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.บางเก่า ติดตามผลการเรียน
ระบบทางไกล DLTV และมอบนมโรงเรียนให้กับนักเรียน

 วนัที� 26 พฤษภาคม 2563 ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบางเก่า ออกเยี�ยม
บ้านนักเร �ยนติดตามผลการเร �ยนระบบทางไกล DLTV และนํานมโรงเร �ยนไปมอบให้
กับนักเร �ยนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.บางเก่า ด้วย



เทศบาลตําบลางเก่าให้ความช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื�อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

         วนัที� 29 พฤษภาคม 2563 ด้วยเทศบาลตําบลบางเก่า นําโดยนางแสงอรุณ สมุทรภักดี นายก
เทศมนตร �ตําบลบางเก่า นายเทว �น หร ��งระร �� รองนายกเทศมนตร �ตําบลบางเก่า นายสุพัฒน์ สมุทรภักดี
ที�ปร �กษานายกเทศมนตร �ตําบลบางเก่า นายพานิช แสงประไพ ประธานสภา เทศบาลตําบลบางเก่า
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางเก่า ร่วมด้วย พ.ต.ท.อดิศักดิ� ใจดี รอง ผกก.7 บก.กฝ.บช.ตชด.
ด.ต.ทนง สมจิตร์ ผบ.หมู่ กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด ส.ต.อ.กิติคุณ กิ�งมะลิ ผบ.หมู่ กก.7 บก.กฝ.ตชด.
(ค่ายศร �ยานนท์) มอบของให้แก่คนพิการในพื�นที�ตําบลบางเก่าทั�ง 9 หมู่บ้านเพื�อช่วยเหลือประชาชน
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัส 2019 (covid-19)



                        วันที� 3 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายขจรศักดิ� สมบูรณ์ นายอําเภอชะอํา เป�นประธาน
ในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื�องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
3 มิถุนายน 2563 โดยเทศบาลตําบลบางเก่าได้เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมอําเภอชะอํา จ.เพชรบุร �โดยในพิธี
ประธานในพิธีเป�ดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี นํากล่าวคําถวายพระพรชัยมงคล ร่วมกันร้องเพลงสรรเสร �ญพระบารมี ประธานในพิธีได้ลงนาม
ถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จากนั�นประธานในพิธีได้
มอบทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมาร �จํานวน 1 ทุน ทุนละ 1,500 บาท ให้แก่ เด็กชายธนดล แสงสะอาด และได้มอบหน้ากาก
อนามัย ให้แก่คณะกรรมการพัฒนาสตร � และกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.ดอนขุนห้วย ต.บางเก่า ต.ไร่ใหม่พัฒนา   
 ต.นายาง ต.หนองศาลา ต.ห้วยทรายเหนือ ต.เขาใหญ่ ต.สามพระยา และ ต.ชะอํา รวม 9 ตําบล ประธานในพิธี
รับมอบสิ�งของกิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน์ มีแล้วแบ่งป�นจากหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทน เพื�อนํา
สิ�งของไปใส่ตู้ป�� นสุข บร �เวณหน้าที�ว่าการอําเภอชะอํา ให้ประชาชนที�ได้รับผลกระทบสถานการณ์โคว �ด-19 มารับ
ไปจากนั�นผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกันลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีในสมุดลงนาม
ตามลําดับ เพื�อให้ข้าราชการในสังกัดได้แสดงความจงรักภักดี และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เทศบาลตําบลางเก่าเข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื�องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ประชุมคณะกรรมการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลบางเก่า

       วนัที� 10 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลบางเก่า จัดประชุมคณะกรรมการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวยั ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบางเก่า ป�การศึกษา 2563 เพื�อพิจารณาและร่วมจัดทําหลักสูตรให้เกิด
ประสิทธิภาพ และใช้ในการเร �ยนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบางเก่า



        วนัที� 4 มิถุนายน 2563 นําโดยนางแสงอรุณ สมุทรภักดี นายกเทศมนตร �ตําบลบางเก่า ได้
ดําเนินการตามโครงการสงเคราะห์เบี�ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป�วยเอดส์ ประจําเดือน
เมษายน - มิถุนายน พ.ศ.2563 โดยลงพื�นที� หมู่ที� 1-9 ตําบลบางเก่า อําเภอชะอํา จังหวดัเพชรบุร �
เพื�อสนับสนุนให้ประชาชนมีคุณภาพชีว �ตที�ดีขึ�น

โครงการสงเคราะห์เบี�ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ
และผู้ป�วยเอดส์



ประชุมคณะกรรมการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบางเก่า

        วนัที� 10 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลบางเก่า จัดประชุม
คณะกรรมการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวยั ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบางเก่า ป�การ
ศึกษา 2563 เพื�อพิจารณาและร่วมจัดทําหลักสูตรให้เกิดประสิทธิภาพ และใช้ในการเร �ยนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบางเก่า

คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจําป� 2563
      วนัที� 16 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.ด้วยจังหวดัเพชรบุร � กําหนดแหนการดําเนินงานคัดสรร
กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจําป� 2563 ระดับจังหวดั กิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น
เป�นสุข" เป�นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดนยมีนางวนัเพ็ญ มังศร � รองผู้วา่ราชการจังหวดัเพชรบุร � เป�น
ประธาน ร่วมด้วยนายขจรศักดิ� สมบูรณ์ นายอําเภอชะอํา นางแสงอรุณ สมุทรภักดี นายกเทศมนตร �
ตําบลบางเก่า ส่วนราชการในจังหวดัเพชรบุร � กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา ทต.บางเก่า และ
ประชาชนในพื�นที� ณ หมู่ 8 บ้านม่วง ตําบลบางเก่า อําเภอชะอํา จังหวดัเพชรบุร �



เทศบาลตําบลบางเ ก่า
จดหมายข่าว

หมู่ที� 4 ตําบลบางเก่า อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 76120
โทรศัพท์ : 032-503056 โทรสาร : 032-503055
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