


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระราโชวาทแก่ข้าราชการพลเรือน

เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน

วันที่ 1 เมษายน 2560

“งานราชการนั้น คืองานของแผ่นดิน มีผลเกี่ยวเนื่องโดยตรงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนทุกคน 

ดังนั้น ข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดิน จึงต้องท�าความเข้าใจถึงความส�าคัญในหน้าที่และความรับผิด

ชอบของตนให้ถ่องแท้ แล้วร่วมกันคิดร่วมกันท�าด้วยความอุตสาหะ เสียสละ และด้วยความสุจริตจริงใจ โดยถือ

ประโยชน์ที่จะเกิดจากงานเป็นหลักใหญ่ งานของแผ่นดินทุกส่วน จักได้ด�าเนินก้าวหน้าไปพร้อมกัน และส�าเร็จ

ประโยชน์ที่พึงประสงค์ คือ ยังความเจริญมั่นคงให้เกิดแก่ประเทศชาติและประชาชนได้แท้จริงและยั่งยืนตลอดไป
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	 สวัสดพ่ีอแม่พีน้่องชาวต�าบลท่าแร้งทีเ่คารพรกัทกุท่าน	จากผลการ

เลอืกตัง้นายกองค์การบริหาร	ส่วนต�าบล	เมือ่วนัอาทติย์	ที	่28	พฤศจกิายน	

2564	ที่ผ่านมา	ผมต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่าน	 	 เป็นอย่าง

สูง	ที่ให้ความไว้วางใจและให้โอกาสได้เข้ามาบริหารและพัฒนาต�าบลท่า

แร้ง	 ตามนโยบายที่ตั้งไว้	 เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วน

ต�าบลท่าแร้ง	 ด�าเนินไปด้วยความโปร่งใส	 ตรวจสอบได้	 และตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ	 ภายใต้กระบวนการ

(	นายสมภพ		ทิพย์ยอแล๊ะ	)

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลท่าแร้ง

ท�างานแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน	โดยยดึหลักประชาชนเป็นศนูย์กลางของการพฒันา	เพือ่ให้การพัฒนาเป็นไปอย่างถกู

ต้องและยั่งยืน	และ	นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน	นโยบายด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	นโยบายด้านการ

พัฒนาสังคม	นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	นโยบายด้านศาสนา	การศึกษา	วัฒนธรรม	จารีตประเพณี

และภูมิปัญญาท้องถิ่น	และนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	นโยบายในการพัฒนาต�าบลท่าแร้ง	ด้าน

หลักๆ	ทั้ง	6	ด้าน	กระผมพร้อมทั้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบลท่าแร้ง	เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย	ทุกระดับ	มีความ

เห็นตรงกันว่า	การบริหารการพัฒนาต�าบลนั้น	ต้องมีความชัดเจน	เป็นธรรม	โปร่งใส	ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน	โดยการ

มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม	 ที่จะต้องร่วมมือกันด�าเนินการ	 ด้วยความมุ่งมั่น	 วิริยะ	 อุตสาหะ	 เพื่อให้พี่น้อง

ประชาชนต�าบลท่าแร้งมคีณุภาพชวีติทีด่ขีึน้ในทุกๆด้าน	รูร้กัสามคัคแีละการให้อภยัซึง่กนัและกนัให้ตรงตามเจตนารมณ์

ของศาสนาอิสลามและทุกศาสนา	อันเป็นเป้าหมายส�าคัญ

	 สุดท้ายนี้	กระผมและคณะผู้บริหาร	ตลอดจนพนักงานองค์การบริหารส่วนต�าบลท่าแร้ง	ลูกจ้างองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลท่าแร้ง	 จะตั้งใจท�างาน	 และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาต�าบลท่าแร้ง	 ให้เป็นที่ประจักษ์ในสายตาแด่พี่น้องประชาชน

ทั่วไป	 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 การพัฒนาต�าบลท่าแร้งให้เป็นพื้นที่	 ที่มีศักยภาพ	 ที่จะท�าให้พี่น้องประชาชนต�าบล													

ท่าแร้งของเรา	มชีวีติความเป็นอยูท่ีด่ขีึน้	ชมุชนมคีวามสะอาดเรยีบร้อย	เข้มแขง็	ยัง่ยนื	ในทกุๆด้าน	และหวงัเป็นอย่าง

ยิ่งผมขอให้พี่น้องประชาชนต�าบลท่าแร้ง	จะช่วยกันสนับสนุนกระผมให้มีโอกาสได้ท�างาน	รับใช้พี่น้องชาวต�าบลท่าแร้ง			

ตลอดไป
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วารสารประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนต�าบลท่าแร้งฉบับนี้	จัดท�า

ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข ้อมูลข่าวสารและ

รายงานผลการด�าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต�าบลท่าแร้ง	ในช่วง

ปีงบประมาณ	พ.ศ.2565	ที่ผ่านมา	ให้ประชาชนได้รับทราบโดยท่ัวกัน

ดิฉันในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลท่าแร ้ง	 ซึ่งเป ็นผู ้ปฏิบัติ

และบังคับบัญชาสูงสุดของพนักงานส่วนต�าบลท่าแร้ง	 ลูกจ้างประจ�าและพนักงานจ้างทุกคน	 มีความมุ ่งมั่น

ในการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพพร้อมที่จะร่วมแรงร่วมใจการพัฒนาชุมชนตามนโยบายของผู ้บริหาร

ให้ไปสู ่การปฏิบัติโดยท�างานร่วมกับสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลท่าแร้งอยู ่เสมอ	โดยยึดหลักความถูกต้อง

ตามระเบียบ	กฎหมาย	โปร่งใส	ตรวจสอบได้	และให้พี่น ้องประชาชนชาวต�าบลท่าแร้งมีความพึงพอใจให้ได้

มากที่สุด	ส�าหรับการด�าเนินงานในแต่ละปีงบประมาณนั้นเราค�านึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นส�าคัญ	โดย

ด�าเนินการภายใต้หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมคิด	 ร่วมท�า	 ร่วมแก้ไขปัญหา	 ร่วมตรวจสอบ	

ร่วมรับผิดชอบ	 และร่วมรับประโยชน์ภายใต้งบประมาณที่มีจ�ากัด	 ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันดูจากข่าวสาร

เหตุบ้านการเมือง	 และสถานการณ์ต่างๆที่เกิดข้ึนในใกล้ตัวเรา	 ทั้งเร่ืองโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	2019	 หรือ	

(COVID-19)	พบสายพันธุ ์ใหม่สายพันธุ ์โอมิครอน	มากเป็นอันดับ	13	ของโลก	และเป็นอันดับ	4	ของเอเชีย	

ปัญหาวิกฤติขัดแย้ง	ระหว่างรัสเซีย-ยูเครน	ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ	การจ้างงาน	ตกงาน	รายได้ลดลง	และ

อื่นๆ	ปรับตัวเพิ่มขึ้น	เช่น	น�้ามัน	ไฟฟ้า	ก๊าซ	ทองค�า		สินค้าอุปโภคบริโภค	ซ่ึงส่งผลกระทบกับทุกประเทศ

สุดท้ายน้ี	ดิฉันขอให้ทุกท่านพยายามปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง	ปรับเปล่ียนการใช้ชีวิตให้เหมาะสมกับวิกฤต

เศรษฐกิจแบบน้ี	ติดตามข่าวสารทางราชการอย่างต่อเน่ือง	จากแหล่งข้อมูลที่เช่ือถือได้	และขอให้พ่อแม่	พี่

น้องประชาชนในต�าบลท่าแร้งสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกคร้ัง	เมื่อออกจากเคหสถานหรือที่พ�านัก

ของตน	หมั่นล้างมือด้วยน�้าและสบู่	หรือเจลแอลกอฮอล์	รักษาระยะห่างทางสังคม	เพื่อให้ตนเองและครอบครัว

ปลอดภัยจากไวรัสโคโรนา	หรือโรค	COVID-19	และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือที่ดีเช่นนี้ตลอดไป

(	นางบูชารัตน์	สนจิตร์	)

ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลท่าแร้ง



5 อบต.ท่าแร้ง 5 อบต.ท่าแร้ง

นายสมภพ  ทิพย์ยอแล๊ะ
นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลท่าแร้ง

โทร. 09 2523 9499

นายธนชัย  พวงมาลัย
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลท่าแร้ง

โทร. 09 4772 2996

นายเอกราช  โครงเซ็น
รองนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลท่าแร้ง

โทร. 08 6763 6348

นายฉัตรชัย  ค�าเกลี้ยง
รองนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลท่าแร้ง

โทร. 08 2242 2369
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นายมานพ  สุดยู่โซ๊ะ 
สมาชิกสภา	อบต.หมู่	2

โทร.08	6547	8425

 นายเมธา  สุทโน
สมาชิกสภา	อบต.หมู่	5

โทร.08	9256	5318

นายสมบัติ  ม่วงอุมิงค์
สมาชิกสภา	อบต.หมู่	3

โทร.08	4102	4650

 นายกรกช บุญโพธิ์
สมาชิกสภา	อบต.หมู่	4
โทร.	08	0969	9605

นางสมาพร  พ่วงเกิด
สมาชิกสภา	อบต.หมู่	6

โทร.09 4265 0446

นายไชยพร  มีอิน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลท่าแร้ง

โทร. 09 5798 7545

นายสุทัศน์  มีพลาย
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลท่าแร้ง

โทร.	08	4923	6330

นางบูชารัตน์  สนจิตร์ 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลท่าแร้ง

โทร.	08	6312	5225
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นายวัฒนา แก้วระยับ
ก�านันต�าบลท่าแร้ง
	โทร.	09	9160	0488

นางนงนุช สิงห์เทียน
ผู้ใหญ่บ้าน	หมู่ที่	1
โทร.	08	6007	7714

นายเด่นศักดิ์ จารีย ์
ผู้ใหญ่บ้าน	หมู่ที่	4
โทร.08	2299	0300

นายเอกสิทธิ์ เพิ่มชัย
ผู้ใหญ่บ้าน	หมู่ที่	6
โทร.	09	4653	3566

นายอธิวัฒน์ นาคสุข
 ผู้ใหญ่บ้าน	หมู่ที่	7
โทร.	09	6050	0552

นายภาณุวัฒน์ โครงเซ็น 
ผู้ใหญ่บ้าน	หมู่ที่	2
โทร.	09	4980	7887

นายมาณู รอดเสม
ผู้ใหญ่บ้าน	หมู่ที่	3
โทร.	08	1251	3745



8 อบต.ท่าแร้ง8 อบต.ท่าแร้ง

ส�ำนักปลัด

โทร 0 3278 2097 ต่อ 1

(จากซ้ายไปขวา)	นายเอกราช		เขียวกะแล	คนงาน	นายสมเกียรติ	หวังกา	คนงานประจ�ารถขยะ		นายสุรศักดิ์		นาคอนุเคราะห์	

คนงานประจ�ารถขยะ	 นายชัยพร	 	 หวังฟัก	 คนงาน	 นางสาวณัฐธิดา	 พุทธอินทร์ศร	 เจ้าพนักงานธุรการช�านาญการ	 นายอ�าพล	

สีสว่าง	หัวหน้าส�านักปลัด	(โทร.08	1880	1662)	นางสาวณัฎฐริยา	พยัพพฤกษ์	นักทรัพยากรบุคคลช�านาญการ	นางสาวทัศนียา		

มีมาก	ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์		สิบโท	ธีรศักดิ์	คงทวี	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ		นายนรพนธ์		ศรีวรนาถ	นักวิชาการ

เกษตรช�านาญการ		และนายธนาธร		พุ่มพวง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ																																										

	

	 ยินดีให้บริการหรือให้ค�าแนะน�าปรึกษา	ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว		ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้า

เปื่อยในโค	แพะ	แกะ	การจดทะเบียนพาณิชย์		การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์	ร้องขอต่างๆ		การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร			

การซ่อมแซมบ�ารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ	 การรับเรื่องด�าเนินการของศูนย์ด�ารงธรรม	 การให้บริการข้อมูลข่าวสารทางราชการ		

การขอรับใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาตตามกฎหมายสาธารณสุข	 	 การเก็บขนขยะและสิ่งปฏิกูล	 	 การป้องกันและช่วยเหลือบรรเทา

เหตุสาธารณภัย	 ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนการก�ากับดูแลเจ้าหน้าที่	 การจัดประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน							

การควบคุม	ป้องกัน	เฝ้าระวัง	และระงับโรคติดต่อ		การให้ค�าปรึกษาแนะน�าสาธิตและถ่ายทอดงานวิชาการเกษตร	เป็นต้น
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โทร 0 3278 2097 ต่อ 2

กองคลัง 

(จากซ้ายไปขวา)	นายไพโรจน์	ขวัญใจ	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช�านาญงาน	นางเอมวรรณ	ภูกิจ		นักวิชาการพัสดุช�านาญการ	

นางสิริมา		มงคล		ผู้อ�านวยการกองคลัง	(โทร.	08	9826	3178)	

นางสาวพุทธนิตย์		คชพันธ์		นักวิชาการเงินและบัญชีช�านาญการ

	 ยินดีให้บริการหรือให้ค�าแนะน�าปรึกษา	 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	 	 ภาษีป้าย	 	 การประเมินภาษี	 	 การขอรับถังขยะ												

ใบอนุญาตต่างๆ		เบิกจ่าย-ยืมพัสดุ	ครุภัณฑ์ต่างๆ		รับเงิน-เบิกจ่ายเงิน	เป็นต้น
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นายมาโนช		บุญทับ		ผู้อ�านวยการกองช่าง	โทร.	09	0909	6512		

นางนิรชา		นวมงาม		นักจัดการงานทั่วไป

โทร 0 3278 2097 ต่อ 3

กองช่ำง

	 ยินดใีห้บรกิารหรือให้ค�าแนะน�าปรึกษา	การขออนญุาตก่อสร้าง	ดัดแปลง	รือ้ถอนอาคารการตรวจสอบอาคาร	การขออนญุาต

ขดุดนิถมดนิ	การขอหนงัสอืรบัรองสิง่ปลกูสร้าง	การระวงัแนวเขตทีส่าธารณะประโยชน์	การระวงัแนวเขตผงัเมอืงรวมจงัหวดัเพชรบรีุ	

เป็นต้น
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กองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 

โทร 0 3278 2097 ต่อ 3

(จากซ้ายไปขวา)นางสาวลาวัลย์	วรางกูล	ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก	นางสาวศศิธร	กรรมบุญมา	ผู้ดูแลเด็ก																											

นางสาวรมณีย์	สุดยูโซ๊ะ	ครู	นางศิริรัฐ	ทองรัก	นักวิชาการศึกษาช�านาญการ	รักษาการแทนผู้อ�านวยการ	กองการศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม		(โทร.	08	0951	2050)	นางสาวศิรินทิพย์		ทับทิมทอง		ครู	นางสุพรรณษา	มานะนัส	ครู	

นางสาววีณา		ม่วงมัน		ผู้ดูแลเด็ก

	 ยินดีให้บริการหรือให้ค�าแนะน�าปรึกษา	การรับสมัครเด็กก่อนปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		งานการศึกษาปฐมวัยของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก	 งานประเพณี	 ศาสนา	 ศิลปวัฒนธรรม	 งานกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน	 งานกิจการศาสนา	 งานศาสนาและ

วัฒนธรรม	งานกีฬาและนันทนาการ		เป็นต้น	
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โทร 0 3278 2097 ต่อ 3

กองสวัสดิการสังคม 

นายอ�าพล		สีสว่าง	หัวหน้าส�านักปลัด	รักษาการแทนผู้อ�านวยการกองสวัสดิการสังคม	โทร.08	1880	1662

นางวิมาน		โครงเซ็น		ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

	 ยินดีให้บริการหรือให้ค�าแนะน�าปรึกษา		การขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้พิการ	ผู้ป่วยเอดส์		การขึ้นทะเบียน

เพื่อรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด			การสังคมสงเคราะห์ประชาชนผู้ยากไร้	ยากจน	คนไร้ที่พึ่ง		การส่งเสริมสวัสดิภาพ

เด็กและเยาวชน		การพัฒนาชุมชน		การจัดระเบียบชุมชน	งานส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน		งานส่งเสริมอาชีพกลุ่ม

แม่บ้าน	 สตรีและผู้สูงอายุ	 	 การให้ค�าแนะน�าปรึกษาหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม	 งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ								

ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	อบต.ท่าแร้ง	(สปสช.)		และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	เป็นต้น
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ส�ำนักปลัด

ฝากบอก
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ส�ำนักปลัด
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พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดำา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

เห็นชอบขยายกำาหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง 

ประจำาปี พ.ศ. 2566 เป็นการทั่วไป ออกไปอีก 2 เดือน
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จำานวนเงินภาษีและค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆ
 ที่ อบต.ท่าแร้งจัดเก็บได้ ปีงบประมาณ 2565

ประเภทภาษี/ค่าธรรมเนียม ประมาณการรายรับ (บาท) รายได้ที่จัดเก็บได้จริง (บาท)

1. ภาษีบ�ารุงท้องที่ 8,000 3,650.74

2. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 50,000 114,608.86

3. ภาษีป้าย 13,500 20,698.84

4. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 500 860

5. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 2,000 868

6. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 500 300

7. อากรการฆ่าสัตว์ 8,000 3,660

8. ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย 215,000 224,220

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 297,500 368,866.44

คิดเป็นร้อยละ  123.99
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สถิติรายรับจริง ปีงบประมาณ 2563 – 2565

ก.รายได้จัดเก็บเอง   

1. ภาษีอากร 33,310.94 46,172.69 142,618.44

2. ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 314,055 358,252.50 260,718

3. รายได้จากทรัพย์สิน 238,790.81 143,076.63 149,744.49

4. รายได้เบ็ดเตล็ด 7,390 13,490 5,831,749.71           

ข.รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้

1. ภาษีที่รัฐบาลจัดสรรให้ 15,264,105.68 17,358,641.73 18,717,863.40

2. หมวดเงินอุดหนุน

- เงินอุดหนุนทั่วไป 16,792,216 17,241,543.46 17,262,598

- เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ 173,470.04  -

รวม  32,823,338.47 35,161,177.01 42,365,292.04

รายการ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

สถิติรายจ่ายจริง ปีงบประมาณ 2563 – 2565

รายการ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

ก.รายจ่ายประจ�า   

1. รายจ่ายงบกลาง 8,463,850.60 9,517,414.99 9,696,974.36

2. หมวดเงินเดือนฝ่ายการเมือง 1,987,920 1,966,320 1,156,537

3. หมวดเงินเดือนฝ่ายประจ�า 6,762,220 7,019,138 7,013,560

4. หมวดค่าตอบแทน 253,650 291,100 425,490

5. หมวดค่าใช้สอย 2,818,294.81 2,641,354.41 4,783,904.73

6. หมวดค่าวัสดุ 1,903,813.73 1,848,598.53 2,890,120.97

7. หมวดค่าสาธารณูปโภค 226,154.02 189,823.07 241,657.72

8. หมวดเงินอุดหนุน 1,822,739.98 1,807,825.81 1,991,504.72

9. หมวดรายจ่ายอื่น - - -

ข. รายจ่ายเพื่อการลงทุน
1. หมวดค่าครุภัณฑ์ 462,384 66,300 492,395

2. หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 731,800 80,620 637,273.76

ค. รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ระบุวัตถุประสงค์ - - -

รวม  25,432,827.14 25,428,494.81 29,329,418.26
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ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนคนพิการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการ

ขั้นตอนในการยื่นคำาขอลงทะเบียนรับเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการ

สำาหรับผู้พิการ

		 (1)	 มีสัญชาติไทย
	 (2)		มีภูมิล�าเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลท่าแร้ง	ตามทะเบียนบ้าน
	 (3)		มีบัตรประจ�าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
	 (4)		ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือสถานสงเคราะห์ของเอกชนที่ได้รับเงิน
อุดหนุนส่วนใหญ่จากรัฐ	

	 คนพกิารหรือผู้รับมอบอ�านาจ	ลงทะเบียนและยืน่ค�าขอรบัเงนิเบ้ียความพกิารในปีงบประมาณถดัไปด้วยตนเองต่อ
องค์การบริหารส่วนต�าบลท่าแร้ง	ณ	ที่ท�าการองค์การบริหารส่วนต�าบลท่าแร้ง	โดยมีหลักฐาน	ดังนี้
	 (1)	 บัตรประจ�าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ																			
	 (2)		ทะเบียนบ้านฉบับจริง	พร้อมส�าเนา	จ�านวน	1	ฉบับ
	 (3)		สมุดบัญชีธนาคารในนามผู้มีสิทธิ	(ส�าหรับเตรียมการรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ)

	 องค์การบริหารส่วนต�าบลท่าแร้ง	 อ�านวยความสะดวกส�าหรับผู้พิการในการน�าส่งเอกสารต่อเพื่อจัดท�า/ต่อบัตร
ประจ�าตัวคนพิการ	ณ	ส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	จังหวัดเพชรบุรี	โดยผู้พิการหรือผู้ดูแลจะต้อง
น�าเอกสารมายื่น	ณ	องค์การบริหารส่วนต�าบลท่าแร้ง	ดังนี้
	 (1)	 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนของผู้พิการ	จ�านวน	1	ฉบับ
	 (2)		ส�าเนาทะเบียนบ้านของผู้พิการ	จ�านวน	1	ฉบับ
	 (3)		รูปถ่ายคนพิการ	จ�านวน	1	นิ้ว	จ�านวน	2	รูป
	 (4)		ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชนที่เลขาธิการ
ส�านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติก�าหนด
	 กรณีที่มีผู้ดูแลคนพิการ	ให้แนบส�าเนาบัตรประชาชนหรือส�าเนาทะเบียนบ้านของผู้ดูแลคนพิการ	จ�านวน	1	ฉบับ
เบี้ยผู้พิการ
	 ได้รับ	เดือนละ	800	บาท		อายุ	0	-	17	ปี	ได้รับเดือนละ	1,000	บาท

หมายเหตุ:คนพิการที่มาลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพความพิการให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท�าประกาศ
และมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในเดือนถัดไป (ลงทะเบียนเดือนนี้ จัดท�าประกาศ และรับเงินเบี้ยความพิการ
เดือนหน้า)
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	 องค์การบรหิารส่วนต�าบลท่าแร้ง	ขอเชญิให้ผู้สงูอายทุีม่อีายคุรบ	60	ปีบรบิรูณ์	ทีย่งัไม่เคยลงทะเบยีนขอรบัเบีย้ยงัชพีผู้

สูงอายุ	และผู้สูงอายุครบ	60	ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ	2567	นับแต่วันที่	1	กันยายน	2567	(เกิดก่อนวันที่	2	กันยายน	2507)		

ที่มีคุณสมบัติ	ดังนี้

	 1.	มีสัญชาติไทย

	 2.	มภีมูลิ�าเนาในเขตพืน้ทีต่�าบลท่าแร้ง	แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบยีนเพือ่ขอรับเงนิเบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย	ุหรอืผูท้ีไ่ด้ย้ายทะเบียน

บ้านมาใหม่ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

	 3.	 ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์	 อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ	 รัฐวิสาหกิจ	 หรือองค์กรปกครอง																					

ส่วนท้องถิ่น

	 4.	เป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่	2	กันยายน	2506	ถึงวันที่	1	กันยายน	2507	

โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้

	 1.	บัตรประจ�าตัวประชาชน	หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย

	 2.	ทะเบียนบ้าน	(ที่เป็นปัจจุบัน)

	 3.	สมุดบัญชีธนาคาร	ในนามผู้มีสิทธิ	(ส�าหรับเตรียมการรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ)

ส�าหรับท่านที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	 สามารถลงทะเบียนเพื่อแสดงความจ�านงขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน	

โดยมี	หลักฐานมอบอ�านาจตามที่ราชการก�าหนด	ณ	กองสวัสดิการสังคม	องค์การบริหารส่วนต�าบลท่าแร้ง	 ระหว่างเวลา	

08.30	-	16.30	น.	(ในวันและเวลาราชการ)	เพื่อจะได้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ประจ�าปีงบประมาณ	2567	สอบถาม

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนต�าบลท่าแร้ง	โทร.	0	3278	2097

เบี้ยผู้สูงอายุ

	 1.	อายุ	60	-	69	ปี	ได้รับ		600	บาท

	 2.	อายุ	70		-	79	ปี		ได้รับ	700	บาท

	 3.	อายุ	80	-	89	ปี		ได้รับ	800	บาท

	 4.	อายุ	90	ปีขึ้นไป		ได้รับ	1,000	บาท

ข้อความประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงิน
เบี ้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ประจำาปี พ.ศ. 2567
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ประชาสัมพันธ์เปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

ลงทะเบียนได้ที่  กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำาบลท่าแร้ง
ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 3278 2097 ต่อ 3

หลักฐานประกอบการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด

	 1.	ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน	(มารดาและบิดาเด็กแรกเกิด	หรือผู้ปกครองเด็กแรกเกิด)

	 2.	ส�าเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด

	 3.	ส�าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ลงทะเบียน	ผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประจ�าตัวประชาชน

	 4.	ส�าเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของทุกคนในครัวเรือน	(ถ้ามี)

	 5.	 ใบรับรองเงินเดือน/หนังสือรับรองรายได้ของทุกคนในครอบครัวที่มีรายได้ประจ�า	 (กรณีเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ/

พนักงานบริษัท/พนักงานรัฐวิสาหกิจ)

	 6.	ส�าเนาบัตร	อสม.

	 7.	ส�าเนาบัตรข้าราชการของผู้ใหญ่บ้าน
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องค์การบริหารส่วนตำาบลท่าแร้งมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำานวน 5 ศูนย์

เอกสารประกอบการรับสมัคร

สถานที่เปิดรับสมัคร

1.	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทรทอง								หมู่ที่	1

2.	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเทพศักดิ์		หมู่ที่	1

3.	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองมอญ		 หมู่ที่	3

4.	ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์	วัดกุฏิ			 หมู่ที่	6

5.	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	อบต.ท่าแร้ง			 หมู่ที่	7
1.	ส�าเนาทะเบียนบ้านของเด็ก	จ�านวน	1	ฉบับ

2.	ส�าเนาสูติบัตร	จ�านวน	1	ฉบับ

3.	ส�าเนาบัตรประชาชนของบิดา	และมารดา

			อย่างละ	1	ฉบับ

4.	ส�าเนาทะเบียนบ้านของบิดา	และมารดา

			อย่างละ	1	ฉบับ

5.	รูปถ่ายขนาด	1	นิ้ว	จ�านวน	4	รูป	(ถ่ายไม่เกิน	6	เดือน)

	 สมัครได้ที่	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 ทั้ง	5	 ศูนย์	 หรือที่ท�าการ

องค์การบริหารส่วนต�าบลท่าแร้ง	หมายเลขโทรศัพท์	0	3278	2097	

ต่อ	3	โดย	อบต.ท่าแร้ง	จะสนับสนุนดังนี้

1.อาหารกลางวัน

2.อาหารเสริม(นม)

3.อุปกรณ์การเรียนการสอนครบครัน

เปิดรับสมัครเด็กเล็ก
ตั้งแต่ 2 ขวบ - 3 ขวบ

เข้ารับการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการ
ให้เหมาะสมตามวัย

เปิดรับสมัครในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี
ในวันและเวลาราชการ
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองท่าแร้ง หมู่ที่ 7

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองท่าแร้ง หมู่ที่ 4

ผลการดำาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองท่าแร้ง หมู่ที่ 5
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	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	๕	(๑)	แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร	พ.ศ.๒๕22	รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้	ดังต่อไปนี้	

	 ให้ยกเลิกความในข้อ	๑	และข้อ	๒	แห่งกฎกระทรวง	ฉบับที่	๗	(พ.ศ.	๒๕๒๘)		ออกตามความในพระราช

บัญญัติควบคุมอาคาร	พ.ศ.	๒๕๒๒	และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน	

“ข้อ ๑ ให้กำาหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ดังต่อไปนี้

	 (๑)	อาคารที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัยไม่เกินสองชั้นและมีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันรวมกันไม่เกิน	๑๕๐	ตาราง

เมตร	หรืออาคารที่ใช้เพื่อเก็บผลิตผลทางการเกษตรที่มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันรวมกัน	ไม่เกิน	๑๐๐	ตาราง

เมตร	 หรืออาคารเพื่อการเลี้ยงสัตว์ที่มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันรวมกันไม่	 เกิน	 ๑๐๐	 ตารางเมตร	 หรือรั้ว	

ก�าแพง	หรือประตูที่เป็นอาคาร

 ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ให้เรียกเก็บในอัตรา ดังต่อไปนี้

					(ก)	 ใบอนุญาตก่อสร้าง		 ฉบับละ	๒๐	บาท

					(ข)	 ใบอนุญาตดัดแปลง		 ฉบับละ	๑๐	บาท

					(ค)	 ใบอนุญาตรื้อถอน		 ฉบับละ	๑๐	บาท

					(ง)	 ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย		 ฉบับละ	๑๐	บาท

					(จ)		ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้		 ฉบับละ	๒๐	บาท

					(ฉ)		ใบแทนใบอนุญาต		 ฉบับละ		๕	บาท

	 (๒)	อาคารอื่นนอกจากอาคารตาม	(๑)	ให้เรียกเก็บในอัตรา	ดังต่อไปนี้

					(ก)	ใบอนุญาตก่อสร้าง		 ฉบับละ	๒๐๐	บาท

					(ข)	ใบอนุญาตดัดแปลง		 ฉบับละ	๑๐๐	บาท

					(ค)	ใบอนุญาตรื้อถอน		 ฉบับละ	๕๐	บาท

					(ง)	ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย		 ฉบับละ	๕๐	บาท

					(จ)	ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้		 ฉบับละ	๒๐๐	บาท

					(ฉ)	ใบรับรอง		 ฉบับละ	๑๐๐	บาท

					(ช)	ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง		 ฉบับละ	๑๐	บาท

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๗๐ (พ.ศ. ๒๕๖๔)
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ข้อ ๒ ให้กำาหนดค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต ดังต่อไปนี้

(๑)	อาคารที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัยไม่เกินสองชั้นและมีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันรวมกันไม่เกิน	๑๕๐	ตารางเมตร	

หรืออาคารที่ใช้เพื่อเก็บผลิตผลทางการเกษตรที่มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันรวมกันไม่เกิน	 ๑๐๐	 ตารางเมตร	

หรืออาคารเพื่อการเลี้ยงสัตว์ที่มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกัน	 รวมกันไม่เกิน	 ๑๐๐	 ตารางเมตร	 หรือรั้ว	 ก�าแพง	

หรือประตูที่เป็นอาคารตามกฎหมายว่าด้วย																															

การควบคุมอาคาร ให้เรียกเก็บในอัตรา ดังต่อไปนี้

				(ก)	 ใบอนุญาตก่อสร้าง		 	 ฉบับละ	๒๐	บาท

				(ข)	 ใบอนุญาตดัดแปลง		 	 ฉบับละ	๑๐	บาท

				(ค)	 ใบอนุญาตรื้อถอน		 	 ฉบับละ	๑๐	บาท

				(ง)	ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย		 	 ฉบับละ	๑๐	บาท

(๒)	อาคารอื่นนอกจากอาคารตาม	(๑)	ให้เรียกเก็บในอัตรา	ดังต่อไปนี้

					(ก)	ใบอนุญาตก่อสร้าง	 	 ฉบับละ	๒๐๐	บาท

					(ข)	ใบอนุญาตดัดแปลง	 	 ฉบับละ	๑๐๐	บาท

					(ค)	ใบอนุญาตรื้อถอน	 	 ฉบับละ	๕๐	บาท

					(ง)	ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย		 	 ฉบับละ	๕๐	บาท”

ให้ไว้		ณ	วันที่	19	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๖๔

พลเอก	อนุพงษ์		เผ่าจินดา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

หมายเหตุ:   เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้	 คือ	 โดยที่กฎกระทรวง	 ฉบับที่	 ๗	 	 (พ.ศ.๒๕๒๘)	

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร	 พ.ศ.	 ๒๕๒๒	 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน	 สมควรปรับปรุง	

ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพ

เศรษฐกิจและสังคม			จึงจ�าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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ลำาดับที่ งบประมาณโครงการ/กิจกรรม

โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปี งบประมาณ พ.ศ. 2566

(โครงการที่จะดำาเนินการในปี 2566)

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ลำาดับที่ งบประมาณโครงการ/กิจกรรม

	 1	 โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์พร้อมโรงจอดรถ	บริเวณข้างที่ท�าการ	อบต.ท่าแร้ง	 1,050,000

	 2	 โครงการก่อสร้างห้องน�้า/ห้องอาบน�้า	บริเวณข้างที่ท�าการ	อบต.ท่าแร้ง	 496,000

	 3	 โครงการก่อสร้างป้าย	ที่ท�าการ	อบต.ท่าแร้ง	 455,000

	 1	 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	อบต.ท่าแร้ง	 468,195

	 2	 เงินอุดหนุนส�าหรับสนับสนุน	อาหารเสริม	(นม)	โรงเรียน	 900,614

	 3	 เงินอุดหนุนส�าหรับสนับสนุน	อาหารเสริม	(นม)	ส�าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 174,375

	 4	 เงินอุดหนุนส�าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	(ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว)	 154,700

	 5	 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	 1,974,000

	 	 (เงินอุดหนุนส�าหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน)

	 6	 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	 102,830

	 	 (ค่าหนังสือเรียน,ค่าอุปกรณ์การเรียน,ค่าเครื่องแบบนักเรียน,ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

	 7	 โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก	 30,000

	 8	 โครงการส่งเสริมระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้แก่ประชาชน(สปสช.)	 100,000

	 9	 โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	(ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค	 30,000	

	 	 คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	ตามพระปณิธานศาสตราจารย์	

	 	 ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	

	 	 อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน		วรขัตติยราชนารี)	

	 10	 โครงการท�าหมันสุนัขและแมว	 24,000

	 11	 โครงการตามเงินอุดหนุนส�าหรับการด�าเนินงานตามแนวทาง	 140,000

	 	 โครงการพระราชด�าริด้านสาธารณสุข

	 12	 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	 7,730,000

	 13	 เบี้ยยังชีพคนพิการ	 1,577,000

	 14	 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	 90,000

	 15	 โครงการส่งเสริมและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน	 20,000
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	 16	 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยเบื้องต้น	 30,000

	 17	 โครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่รวมใจปลอดยาเสพติด	 20,000

	 18	 โครงการอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งระดับหมู่บ้าน	ต�าบล			 13,000

	 	 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา	ยาเสพติด

	 19	 โครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก		 8,000

	 20	 โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ	 6,000

	 1	 โครงการจัดกิจกรรมร่วมงานพระนครคีรี		 30,000

	 2	 โครงการเปิดโลกทะเลโคลน	 50,000

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การพัฒนาด้านการเกษตรและการท่องเที่ยว

ลำาดับที่

ลำาดับที่

งบประมาณ

งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม

ลำาดับที่ งบประมาณโครงการ/กิจกรรม

	 1	 โครงการส่งเสริมการสวดมนต์หมู่สรภัญญะ	 20,000

	 2	 โครงการส่งเสริมการอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน	 50,000

	 3	 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	 100,000

	 4	 โครงการอบรมจริยธรรม		อิสลามต�าบลท่าแร้ง	 50,000

ยุทธศาสตร์ท่ี 6  การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

	 1	 โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ต�าบล	 30,000

	 2	 โครงการจัดท�าวารสาร	อบต.	 62,000

	 3	 โครงการอบรมเผยแพร่กฎหมายเบื้องต้น	 15,000

	 4	 โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์	 15,000

	 	 กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

	 5	 โครงการจัดงานรัฐพิธีในวันส�าคัญ	 70,000

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการท่ีดีในองค์กร  และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ลำาดับที่ งบประมาณโครงการ/กิจกรรม



27 อบต.ท่าแร้ง

กิจกรรมน้อมรำาลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ต.ค.63

27 อบต.ท่าแร้ง

ประมวลภาพกิจกรรม

ขุดลอกคูคลองทุกเส้นทุกสายในตำาบลท่าแร้ง ให้สะอาดยั่งยืน

นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลท่าแร้ง ร่วมกับทางหลวงชนบท พร้อมด้วยผู้รับเหมา ร่วมกันสำารวจจุดติดตั้งและร่วมกัน

ตรวจสอบการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร การเซ็ทและการตั้งเวลาสัญญาณไฟจราจร



28 อบต.ท่าแร้ง28 อบต.ท่าแร้ง

ประมวลภาพกิจกรรม

กิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 โครงการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันปากและเท้าเปื ่อยในโค



29 อบต.ท่าแร้ง 29 อบต.ท่าแร้ง

โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง)



30 อบต.ท่าแร้ง30 อบต.ท่าแร้ง

โครงการพัฒนาทักษะ ปั้นอาชีพ

ประมวลภาพกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำาบลท่าแร้ง ร่วมกับศูนย์อำานวยการจิตอาสาพระราชทานอำาเภอบ้านแหลม ดำาเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำาความดี ด้วยหัวใจ”
 เนื่องในวันสำาคัญของชาติไทย “วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร”



31 อบต.ท่าแร้ง 31 อบต.ท่าแร้ง

ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (Covid2019)

ดำาเนินการลอกรางระบายนำ้าตั้งแต่หลังมัสยิดกลาง จนถึงซอยบ้านผู้ใหญ่ประสิทธิ์  พ่ึงมา หมู่ที่ 4

โครงการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำาหรับเด็กปฐมวัย ประจำาปีงบประมาณ 2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 



32 อบต.ท่าแร้ง32 อบต.ท่าแร้ง

ขุดลอกคลอง ฝังท่อ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในตำาบลท่าแร้ง

ประมวลภาพกิจกรรม

 จิตอาสาเราทำาความดีด้วยหัวใจ ณ วัดในกลาง

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า



33 อบต.ท่าแร้ง 33 อบต.ท่าแร้ง

ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการอบรมจริยธรรมอิสลามตำาบลท่าแร้ง

ประชุมเพ่ือคัดเลือกตัวแทนผู้บริหาร ประธานสภา อบต. ประจำาอำาเภอ



34 อบต.ท่าแร้ง34 อบต.ท่าแร้ง

 ติดตั้งบานประตูเพื่อนำานำ้าเข้าคลองท่าแร้งตามระบบ ณบริเวณปากคลองท่าแร้ง

ประมวลภาพกิจกรรม

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำาบลท่าแร้ง



35 อบต.ท่าแร้ง 35 อบต.ท่าแร้ง

ประมวลภาพกิจกรรม

 ตรวจเยี่ยมและให้กำาลังใจ เจ้าหน้าที่จาก ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี (ทำาหมันลิง)

ตีเส้นจราจร และติดตั้งราวกันตกและขยายขอบทาง บริเวณคลองชลประทาน สะพานคู่ หมู่ที่ 5

นายสมภพ ทิพย์ยอแล๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลท่าแร้ง ร่วมต้อนรับ นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี , นายศรัณห์ เกตุทอง นายอำาเภอบ้านแหลม และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่          

เข้าร่วมพิธีขอพร (ดุอาฮ์) จากอัลลอฮ์ พระผู้เป็นเจ้า ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา



36 อบต.ท่าแร้ง36 อบต.ท่าแร้ง

ประมวลภาพกิจกรรม

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

 ร่วมโครงการโคกหนองนาโมเดล หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 5

 ปรับปรุงสะพานทางเข้ามัสยิดซีรอยุดดีน



37 อบต.ท่าแร้ง 37 อบต.ท่าแร้ง

ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมการบริจาคสิ่งของจากผู้มีจิตศรัทธาโรงเรียนวัดไทรทอง

ประมวลภาพกิจกรรม

ลงพื้นที่แก้ไขปัญหานำ้าท่วมขังในพื้นที่ตำาบลท่าแร้ง



38 อบต.ท่าแร้ง38 อบต.ท่าแร้ง

ประมวลภาพกิจกรรม

ลงพื้นที่ดำาเนินการพัฒนา ตัดหญ้า ก่ิงไม้ บริเวณไหล่ทาง ในพื้นที่ตำาบลท่าแร้ง

 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม



39 อบต.ท่าแร้ง 39 อบต.ท่าแร้ง

กิจกรรมโรงเรียนบ้านคลองมอญ

กิจกรรมการแข่งขันภาษาไทยระดับเขตพ้ืนที่

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ

กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ

กิจกรรมโรงเรียนสุจริต การปลูกเห็ดนางฟ้าภูฏาน

กิจกรรมวันภาษา ไทย



40 อบต.ท่าแร้ง40 อบต.ท่าแร้ง

กิจกรรมโรงเรียนบ้านท่าแร้ง

กิจกรรม เลือกตั้งประธานนักเรียน

กิจกรรมกีฬาภายใน

กิจกรรมเดินสวนสนามวันสถาปนาลูกเสือ

กิจกรรมรู้หลบเป็นปีก รู้หลีกเป็นหาง

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ



41 อบต.ท่าแร้ง 41 อบต.ท่าแร้ง

กิจกรรมค่าย English is fun Camp

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาไทย ประจำาปีการศึกษา 2565

กิจกรรมบริษัทสร้างการดี ระดับประถมศึกษา ระดับคุณภาพดีมาก  ระดับภูมิภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก ภายใต้

กิจกรรมสาธิตและถ่ายทอดภูมิปัญญางานศิลปะปูนปั ้นเมืองเพชร

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียน ปีการศึกษา 2565 กลุ่มเครือข่ายที่ 10 (ท่าแร้ง)

กิจกรรมโรงเรียนวัดกุฏิ



42 อบต.ท่าแร้ง42 อบต.ท่าแร้ง

กิจกรรมโรงเรียนวัดไทรทอง

กิจกรรม 2 มือแม่ สร้างโลก

กิจกรรมจิตอาสา เราทำาความดีด้วยหัวใจ

กีฬาสีเครือข่าย ณ โรงเรียนวัดไทรทอง

โรงเรียนวัดไทรทองเป็นเจ้าภาพกฐินผ้าป่า ณ วัดไทรทอง

อบรมให้ความรู้ การป้องกันยาเสพติด



43 อบต.ท่าแร้ง 43 อบต.ท่าแร้ง

	 “มัสยิด”	 ค�ำๆนี้มีควำมหมำยย่ิงส�ำหรับผู้นับถือ
ศำสนำอสิลำมทกุคนในโลกนี	้นบัจำกอดตีจนถงึปัจจบุนั
ส�ำหรบัประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน	ในแต่ละชมุชน	ทกุหวั
เมือง	ที่มีมุสลิมอำศัยอยู่	มัสยิดและชุมชนมุสลิมจะต้อง
อยูเ่คยีงข้ำงกนัเสมอมำไม่ว่ำจะเป็นชมุชนเลก็หรอืชมุชน
ใหญ่
	 บ้ำนท่ำแร้ง	 ปัจจุบันคือต�ำบลท่ำแร้ง	 ที่หมู่บ้ำน
แห่งนี้เป็นเสมือนหนึ่งหมู ่บ้ำนของมุสลิมในจังหวัด
เพชรบุรี	 เป็นพื้นที่ๆอุดมด้วยทรัพยำกรธรรมชำติ	 ท่ี
เป็นต�ำนำนของมุสลิมในเมืองเพชรบุรี	ณ	หมู่บ้ำนแห่ง
นี้คือที่มำของ	 มัสยิดกลำงจังหวัดเพชรบุรี	 ซึ่งมีชื่อทำง
อำหรับว่ำ	 “มัสยิดยำมิอุ้ลอิสลำม”	 ประมำณช่วงต้นใน
สมัยรัชกำลที่	1	แห่งรำชอำณำจักรไทย	มีหมู่บ้ำนเล็กๆ
แห่งหนึ่ง	 มีล�ำน�้ำไหลผ่ำนกลำงหมู่บ้ำนซึ่งล�ำคลองแห่ง
นี้แยกมำจำก	 แม่น�้ำเพชรบุรี	 อันมีแหล่งก�ำเนิดต้นน�้ำ
จำกเขื่อนแก่งกระจำน	 ล�ำคลองแห่งนี้ชำวบ้ำนเรียกวำ่														
“คลองท่ำแร้ง”	ซึ่งคลองแห่งนี้ไหลลงสู่อ่ำวไทยที่ต�ำบล
บำงขุนไทร	พื้นที่ส่วนใหญ่ของหมู่บ้ำนท่ำแร้งเป็นพื้นที่

มัสยิดกลางจังหวัดเพชรบุรี 

ลุ่ม	เหมำะส�ำหรับกำรท�ำนำ	ซึ่งเป็นอำชีพหลักของชำว
บ้ำนผูท้ีอ่ำศัยอยู่ในหมูบ้่ำนท่ำแร้ง	90	เปอร์เซน็ต์นบัถอื
ศำสนำอิสลำม	อันมีถิ่นเดิมมำจำกจังหวัดปัตตำนี	ตำม
กำรเล่ำขำนของบรรพบุรุษแห่งหมู่บ้ำนท่ำแร้ง	หมู่บ้ำน
ท่ำแร้ง	 เป็นเสมือนหนึ่งต้นก�ำเนิดของชุมชนมุสลิม											
ที่กระจำยอยู่หลำยๆพื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรี	 เม่ือ
มุสลิมในท่ำแร้ง	 มีจ�ำนวนเพิ่มมำกขึ้น	 บรรดำผู้รู้ทำง
ศำสนำ	 ผู้น�ำหมู่บ้ำน	 และหมู่บ้ำนทั้งหลำยจึงได้ร่วม
กนัก่อสร้ำง	สถำนทีช่มุชนละหมำด	ทีเ่รยีกว่ำ	“มัสยดิ”	
นบัได้ว่ำเป็นมสัยดิแห่งแรกของจงัหวดัเพชรบรีุ	ซ่ึงต่อ
มำได้ถูกเรียกขำนกันว่ำ	 มัสยิดกลำงจังหวัดเพชรบุรี	
(มัสยิดยำมิอุ้ลอิสลำม)			
	 มัสยิดกลำงจังหวัดเพชรบุรี	 (มัสยิดยำมิอุ ้ล
อิสลำม)	 ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่	2	 หมู่	4	 ต�ำบลท่ำแร้ง	
อ�ำเภอบ้ำนแหลม	จังหวัดเพชรบุรี	ท�ำกำรจดทะเบียน
สังกัดกรมกำรปกครอง	 กระทรวงมหำดไทย	 เมื่อวัน
ที่	27	มกรำคม	2493	มัสยิดกลำงจังหวัดเพชรบุรี	ตั้ง
อยู่ใจกลำงชุมชนมุสลิมบ้ำนท่ำแร้ง	 สะดวกส�ำหรับพี่
น้องมุสลิมต่ำงจังหวัดท่ีจะเดินทำงมำเยี่ยมชม	 หรือ	
พักผ่อน	 มีถนนสำยเพชรบุรี-บ้ำนแหลม	(ฝั่งตะวัน
ออก)	หมำยเลข	3178	ผ่ำนด้ำนหน้ำของมัสยิด	ห่ำง
จำกอ�ำเภอเมืองเพชรบุรี	 ประมำณ	6	กิโลเมตร	 เป็น
ศูนย์กลำงของพี่น้องมุสลิมต่ำงจังหวัดที่จะเดินทำงมำ
จังหวัดเพชรบุรี	 เป็นศูนย์กลำงส�ำหรับชุมชนมุสลิม
จังหวัดเพชรบุรี	 เป็นศูนย์กลำงประสำนงำนระหว่ำง
ชุมชนมุสลิมในต�ำบลท่ำแร้งและต�ำบลท่ำแร้งออก	
ตลอดจนหน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ	ตรำบนำนเท่ำนำน

(มัสยิดยามิอุ้ลอิสลาม)



ศูนย์อำานวยการเฉพาะกิจฯ องค์การบริหารส่วนตำาบลท่าแร้ง โทร. 0 3278 2097
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบ้านแหลม โทร. 0 3248 1983 , 0 3248 1168 ต่อ 13
ป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองเพชรบุรี โทร. 0 3242 8236
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลท่าแร้ง โทร. 0 3278 2081
โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาท่าแร้ง โทร. 0 3278 2132
โรงเรียนวัดไทรทอง โทร. 0 3278 3175
โรงเรียนวัดกุฏิ โทร. 0 3278 0592
โรงเรียนบ้านท่าแร้ง โทร. 0 3278 2235
โรงเรียนบ้านคลองมอญ โทร. 08 1378 4072
ที่ว่าการอำาเภอบ้านแหลม โทร. 0 3248 1168
ศูนย์สาธิตพืชไร่และพืชสวนอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ โทร. 09 5761 0906 , 08 9828 7892
โรงพยาบาลบ้านแหลม โทร. 0 3248 1146
สถานีตำารวจภูธรบ้านแหลม โทร. 0 3245 0604
ไฟฟ้าอำาเภอบ้านแหลม โทร. 0 3248 1099
เหตุด่วน เหตุร้าย โทร. 191
สายด่วนดับเพลิง และสัตว์เข้าบ้าน  โทร. 199
สายด่วนการประปาส่วนภูมิภาค โทร. 1662
หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน (เจ็บป่วยฉุกเฉิน) โทร. 1669
รับแจ้งรถหาย ถูกขโมย โทร. 1192
สายด่วนโควิด 19 โทร. 1422

สายด่วน

www.taraeng.go.th
www.facebook/tambontaraeng

โทรศัพท์ : 0 3278 2097
โทรสาร  : 0 3278 2098

ออกแบบ/พิมพ์ : โรงพิมพ์เพชรบุรีออฟเซ็ท 17 ถ.รอบตลาดเทศบาล (หน้าห้างสหไทย) ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 089-1129658  www.phetchaburioffset.com

E-mail : adisaksang91@gmail.com   LINE : 0891129658


