
	 ในยุคที่ต้องสู้กับ	COVID-19	การปรับตัวถือเป็นสิ่งส�าคัญ	หลายคนก็รายได้ 
หดหาย	ต้องหันมาท�าอาชีพเสริมหารายได้เติมในส่วนท่ีขาดไป	 ซ่ึงก็ถือว่าเป็น 
ตัวอย่างท่ีดีของการไม่ย่อท้อกับอุปสรรค	และยังเป็นการส่งก�าลังใจให้กับคนอื่น	ๆ	 
ให้ลุกขึ้นมาสู้กับพิษโควิด-19	อีกด้วย	อาชีพเสริมที่จะแนะน�าในวารสารฉบับนี้	 คือ	
การท�าเฟอร์นเิจอร์ไม้ฉ�าฉาของ	คณุสมพร	(พ่ีต๋อย)	พรามบญุยอด	ชาวต�าบลหนองโสน
และยังเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองโสน	หมู่ที่	7	อ�าเภอเมือง	จังหวัด
เพชรบุรี	ซึ่งพี่ต๋อยเริ่มหันมาสนใจอาชีพท�าเฟอร์นิเจอร์ไม้ฉ�าฉา	ตั้งแต่ปี	2551	โดยมี
แรงบนัดาลใจจากการทีต้่องการให้สมาชกิในครอบครัวได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
มรีายได้เพิม่ขึน้จากเดิม	อกีทัง้ตนเองพอจะมฝีีมอืในด้านงานไม้อยูบ้่าง	จงึเริม่ลงมอืท�า
โดยลองผิดลองถูก	จนประสบความส�าเร็จกลายมาเป็นธุรกิจเล็ก	ๆ	ภายในครอบครัว	
ผลติภณัฑ์ส่วนใหญ่จะแปรรูปออกมาในลักษณะของชดุโต๊ะอาหาร	โซฟาไม้	รวมไปถงึ 
แผงร้านค้าเล็ก	ๆ	ที่ขายของ	 เช่น	ร้านขายชานม	ชั้นวางของ	 โต๊ะอาหาร	 โซฟาไม้
ฯลฯ	ส่วนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้หลัก	ๆ	ก็คือไม้ฉ�าฉาที่ต้องน�าเข้ามาจากต่างประเทศ	 
ซึง่ต้องเดนิทางไปรับทีส่มทุรสาคร	เป็นไม้ทีเ่คลือบยาป้องกันมดและปลวก	เฟอร์นเิจอร์
ที่ออกแบบและผลิตออกมาจะมีรูปลักษณ์ท่ีสวยงาม	 ลูกค้าส่วนใหญ่จึงเป็นกลุ่ม 
ร้านอาหารที่จะซื้อไปเป็นชุดโต๊ะทานอาหาร	 เพื่อน�าไปตกแต่งร้านไปด้วยในตัว	 
หากลูกค้าบางคนอยากได้รูปแบบไหนก็สามารถสั่งท�าได้	 บางคนก็สั่งซื้อไปเพื่อ 
ใช้เองและตกแต่งบ้าน	แต่งสวนภายในบ้าน	และลูกค้าบางรายซื้อไปเพ่ือถวายวัดก็ม	ี 
ส่วนรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วในแต่ละเดือนเหลือประมาณ	 10,000.-บาท	 
(ขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจ)	ถือว่าเป็นรายได้เสริมท่ีดี	 ส่วนท่านใดสนใจอยากเรียน 
เพื่อเป็นอาชีพเสริมหรือต้องการสั่งซื้อสินค้า	สามารถติดต่อสอบถามได้ที่คุณสมพร	 
พรามบุญยอด	(พี่ต๋อย)	ที่เบอร์โทร.	085-8305398,	088-2382126

ส่งเสริมอาชีพ

ในต�าบล

ธุรกิจครอบครัวสร้างรายได้
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งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

	 ด้วยส�านึกในหน้าที่และความเสียสละของบุคคลผู้ที่ใช้นามเรียกขานว่า	“เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร 
ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืน	(อปพร.)”	ซึง่งานด้านนีถ้อืว่าเป็นผูปิ้ดทองหลงัพระ	ท�างานด้วยความเสยีสละอาสา 
เข้ามาช่วยเหลือสังคมด้วยความสมัครใจ	 โดยมิได้ค�านึงถึงภยันตราย	หรือผลตอบแทนใด	ๆ	 นับเป็นผู้ท่ีมี 
จติอาสา	เพือ่ช่วยเหลอืส่วนรวมอย่างแท้จรงิ	ปัจจบุนัเจ้าหน้าทีอ่าสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน	(อปพร.)	 
คือ	พลังภาคประชาชนที่มีความส�าคัญอย่างยิ่งเมื่อพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย	 
ภาพของเจ้าหน้าที	่อปพร.	จะอยูเ่คียงข้างพีน้่องประชาชนให้ความช่วยเหลือ	บ�าบดัทกุข์	บรรเทาความเดอืดร้อน 
ให้ลดน้อยลงด้วยพลังของ	อปพร.	ที่ยึดมั่นในอุดมการณ์	“เมตตา	กล้าหาญ”	และพร้อมที่จะสนับสนุน 
การขับเคลื่อนงานภาครัฐตามแนวทางประชารัฐ	 มุ่งสู่การพัฒนาประเทศให้เกิดความปลอดภัยอย่างยั่งยืน
ตลอดไป

		 ในนามขององค์การบริหารส่วนต�าบลหนองโสนและพี่น้องประชาชนชาวต�าบลหนองโสน	 
ขอขอบคุณ	เจ้าหน้าที่	อปพร.หนองโสน	ทุกท่าน	มา	ณ	โอกาสนี้ด้วยครับ

นายโชคชัย สุขนิรันดร์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองโสน

ช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้ 

ช่วงเกิดโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID–19 
	 ร่วมปฏิบัติการท�าถุงยังชีพมอบให้แก่ผู้ได้รับ

ผลกระทบจากโรคระบาดไวรัสโคโรนา	2019	
(COVID–19)	

	 ร่วมปฏิบัติการพ่นยาฆ่าเช้ือโรคระบาดไวรัส 
โคโรนา	2019	(COVID–19)	

	 ร่วมปฏิบัติหน้าที่อยู่จุดตรวจช่วงเคอร์ฟิว

น�าน�้าไปช่วย
เหลือประชา

ชนช่วงประป
า

หยุดจ่ายน�้าช
ั่วคราวเพื่อปรับปรุงสถ

านีจ่ายน�้า ปฏิบัติการวางท่อสูบน�้าเตรียมรับมือป้องกันเหตุ ร่วมปฏิบัติการขุดลอกวัชพืชคลองในพื้นที่
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ร่วมกับประชาชนจิตอาสา
ท�าความสะอาดอุทยานรัชกาลที่	4 กิจกรรมพ่นหมอกควันก�าจัดยุงลายในหมู่บ้าน	 ปฏิบัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	

ตัดต้นไม้ป้องกันเหตุล้มพังบ้านประชาชน	

เข้าร่วมปฏิบัติการให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถยนต์และสอนวิธีใช้อุปกรณ์ดับเพลิง

ปรับปรุงภูมิทัศน์สองฝั่งถนนภายในต�าบล

ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุจากรถเฉี่ยวชนบนถนน	

ร่วมกับหน่วยงานต�ารวจและฝ่ายปกครองออกตรวจรักษาความปลอดภัยในเวลาค�่าคืนและในช่วงวันหยุดยาว	7	วันอันตราย
(วันสงกรานต์และวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่)

ซ่อมแซมบ้านที่ประสบเหตุภัยธรรมชาติ

ซ่อมแซมถนนที่ช�ารุดภายในต�าบล
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ซุบซิบสังคม...
โดยคนหนองโสน

	 สวัสดีค่ะ...	 ฉบับนี้เรามาพบกันในช่วงของการระบาดโรคไวรัสโควิด–19	ซึ่งเป็นโรคระบาดร้ายแรงอีกโรคหนึ่งที่เรา 

ยงัไม่เคยประสบกนั	ท�าให้ทัว่โลกป่ันป่วนมผีูป่้วยและเสยีชวีติมากมายประเทศไทยกไ็ด้รบัผลกระทบเช่นกนั	แต่เนือ่งจากทางรฐับาลเอง 

และหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ออกมาดูแล	ป้องกัน	แก้ไข	เยียวยา	ให้กับพวกเราเป็นอย่างดี...ขอขอบคุณ	( นายกฯ วินัย พุ่มพวง  

ทีมผู ้บริหาร	สมาชิก	 อบต.	 เจ้าหน้าที่ของ	อบต.ทุกท่าน	 ท่ีได้ด�าเนินการทุกอย่างคลี่คลายไปในทางท่ีดี...	 ขอขอบคุณ	(  

รพ.สต.หนองโสน	 โดยการน�าของ ผอ.ใจแก้ว ศิลปะศร พร้อมเจ้าหน้าที่และ	อสม.ทุกท่าน	ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น	 

เข้มแข็ง	จนได้รับค�าชมเชยมากมาย...	ขอขอบคุณ	( ฝ่ายปกครอง	ก�านนั	ผูใ้หญ่บ้าน	ผูช่้วย	สารวตัร	แพทย์	อปพร.	จติอาสา	และต�ารวจ 

ป้อมยามต�าบลหนองโสน	ทีม่ส่ีวนร่วมในการปฏบิติัหน้าทีไ่ด้อย่างเต็มก�าลงัและความสามารถ...ดฉินัมองเหน็ความร่วมมอื	ร่วมใจกนั...ใน

การปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละฝ่ายแล้วชื่นชมค่ะ...	ถึงแม้ว่าโรคโควิด–19	จะคลี่คลายและปลดล็อกเป็นระยะ	ๆ	แล้ว	แต่ก็อย่าประมาท

กนันะคะ	หากปล่อยปละละเลยกอ็าจจะกลบัมาระบาดได้อกี	ทีส่�าคญัการ์ดอย่าตก	เราจะผ่านวกิฤตโควดิ–19	ไปด้วยกนันะคะ	(... 
ขอขอบคุณ	(	ถุงยังชีพของ	อบต.หนองโสน	ท�าได้ดีมากค่ะ	ชาวบ้านฝากขอบคุณและชมเชยมาค่ะ....	หันมาดูหน่วยงานของ 

ต�าบลหนองโสนบ้างค่ะ	ÿ…กข็อแสดงความยนิดีกบั	( คุณพีระชยั เวชชาภนินัท์ สรรพสามติพืน้ทีเ่พชรบรีุ	ทีไ่ด้ย้ายมารบัต�าแหน่งใหม่ 

พร้อมกบัคณุกฤตเิดช จติรโอฬาร	และเจ้าหน้าทีอ่กีหลายท่านทีไ่ด้ขยบัต�าแหน่งและโยกย้าย	ชาวต�าบลหนองโสนยนิดต้ีอนรบัค่ะ.... 
อีกท่านหนึ่ง	 คือ	นายพิเชษฐ์ มีอารีย์	 ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้าน	หมู่ท่ี	 1	 (บ้านฉาง)	ด้วยความสามารถและความดี	(  

ก็ขอให้ก�าลังใจในการท�างานให้กับประชาชนค่ะ...	 ชาวบ้านฝากชมมาว่า	 ไม่ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์	 หอกระจายข่าว	 

เพจของ	 อบต.	 ล้วนท�าได้ดี	 ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างง่ายรวดเร็ว	(	 ขอปรบมือให้ค่ะ...	 ข่าวแจ้งจาก... 

โรงเรียนวัดสิงห์	(ขจิตพุทธสรศึกษา)	โดยท่าน	ผอ.สายพิรุณ อัฐนาค	พร้อมบุคลากรครูผู้ดูแลเด็กนักเรียน	ฝากบอกผู้ปกครอง	ทุกท่าน

ว่า...ขอให้สบายใจ	หายห่วงได้	(	 เมื่อบุตรหลานมาเรียน	ทางโรงเรียนจะดูแลเป็นอย่างดีในทุก	ๆ	ด้านค่ะ...	อีกเรื่องหนึ่ง...ดิฉัน 

ขอฝากก็คือความรกัใคร่	สมัครสมาน	ปรองดอง	ความสามัคคี	ความมีเหตุมีผล	ปรึกษาหารือ	ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นส่วนส�าคัญที่จะน�าพา 

ต�าบลหนองโสน	ให้เจริญก้าวหน้าไปได้ด้วยดี	

ขอบคุณค่ะ

	 ขอแสดงความยินดี...คุณประยูร นัดวิไล (พี่ยอง)	สมาชิกชมรมผู้สูงอายุต�าบลหนองโสน	ได้รับโล่ประกาศ
เกยีรตปิระวติัผูส้งูอายดุเีด่นระดบัจังหวดัเพชรบรุ	ีจากท่านชัยยะ	องักนินัทน์	นายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดัเพชรบรีุ	
เมือ่วันที่	23	กรกฎาคม	2563	ณ	หอ้งประชุมพริบพรี	ศาลากลางจงัหวดัเพชรบุร	ีตอ้งขอขอบคุณที่ท่านได้สร้างสรรค์
น�าสิง่ด	ีๆ 	ส่งเสรมิให้ผูส้งูอายไุด้มศัีกยภาพ	พร้อมเป็นแบบอย่างผู้สงูอายตุ�าบลหนองโสนและเครอืข่ายชมรมผูส้งูอายุ
จังหวัดเพชรบุรี	ในรุ่น	ๆ	ต่อไป	
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 ประชุมสภาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น (ต�าบลหนองโสน)

อบต.หนองโสน
กิจกรรม

กิจกรรมสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลหนองโสน

 ร่วมพิธีรับมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ที่ท�าการ อบต.หนองโสน (2 ธ.ค. 62)

 	กิจกรรมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
 ณ ลานพิธีวัดชมพูพน (12 ส.ค. 63)

 กิจกรรมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพิธีวัดชมพูพน (28 ก.ค. 63)
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 กิจกรรม Big Cleaning Day ท�าความสะอาดศาสนสถานวัดในต�าบลหนองโสน (2 มี.ค. 63)

 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดสิงห์ ต�าบลหนองโสน อ�าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี (11 ม.ค. 63)

 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาท�าความดีขุดลอกคลองท่าแร้งในเขตพื้นที่ต�าบลหนองโสนและต�าบลท่าแร้ง (24 มิ.ย. 63)

 ร่วมงานปิดทองประจ�าปีวัดชมพูพน (24-28 ม.ค. 63), วัดสิงห์ (5-7 มี.ค. 63) ต�าบลหนองโสน อ�าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
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 	สภาฯ ร่วมช่วยเหลือ ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19) (1-31 มี.ค. 63)

  ประชุมเตรียมรับมือโรคไวรัส COVID-19

  ร่วมท�าหน้ากากอนามัยเพื่อแจกให้กับประชาชน

  แจกถุงยังชีพช่วยผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
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ประมวลภาพ
กิจกรรม

อบต.หนองโสน เป็นตัวแทนประชาชนร่วมพิธีรับมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (7 พ.ย. 62)

พิธีส่งมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้แก่ข้าราชการตัวแทนหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ

และประชาชนทุกครัวเรือนในพื้นที่ต�าบลหนองโสน (2 ธ.ค. 62)

กิจกรรมจิตอาสา
ก�าจัดผักตบชวาบริเวณคลอง

ในพื้นที่ต�าบลหนองโสน
(24 มิ.ย. 63)

กิจกรรมจิตอาสา ท�าความสะอาดอุทยาน ร.4 ร่วมกับหน่วยงานราชการของจังหวัดเพชรบุรี (18 มี.ค. 63)
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กิจกรรมท�าบุญตักบาตรเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2563 ณ ลานพิธีวัดชมพูพน ต.หนองโสน อ.เมือง จ.เพชรบุรี (1 ม.ค. 63)

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ�าปี 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดสิงห์ ต.หนองโสน อ.เมือง จ.เพชรบุรี (11 ม.ค. 63)
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งานมหกรรมวันที่อยู่อาศัยโลกบ้านมั่นคง
โดยชุมชน ทุกคนร่วมกันสร้าง
(World Habitat Day 2019)
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

(1 พ.ย. 62)

 ศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ด้านการบริหารจัดการโรงเรียน 
ผู้สูงอายุ/เยี่ยมชมศูนย์การเรยีนรู้ชุมชนและศูนย์จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ อบต.พลับพลาไชย และศึกษา 
ดงูานด้านเศรษฐกิจพอเพยีง สู่การพฒันาท้องถิน่ ณ ศนูย์เรียนรู้วถิชีวีติและจติวิญญาณชาวนาไทย (นาเฮียใช้)  
จังหวัดสุพรรณบุรี (ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2563)

โครงการอบรมฝึกวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นให้กับผู้มีรายได้น้อยและผู้ว่างงานในต�าบล (ระหว่างเดือน พ.ย. 62-ก.ย. 63)
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วันท้องถิ่นไทย ประจ�าปี 2563 
ณ บริเวณลานรัฐพิธี 

ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
(18 มี.ค. 63)

กิจกรรมตรวจคัดกรองค้นหาโรคมะเร็งปากมดลูกและโรคมะเร็งเต้านม
ของสตรีอายุระหว่าง 30–60 ปี ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลหนองโสน (17 ส.ค. 63)

อบต.หนองโสน
น�าข้าวแช่ของดี
ต�าบลหนองโสน
ร่วมงานตลาดนัด

ภูมิปัญญา  
สภาวัฒนธรรมอ�าเภอเมือง
เพชรบุรี ณ วัดบันไดทอง 
ต�าบลบ้านกุ่ม อ�าเภอเมือง 

จังหวัดเพชรบุรี
(21 ก.พ. 63)
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กิจกรรมสนับสนุนทุนการศึกษา ผ้าป่าการศึกษา ณ โรงเรียนวัดสิงห์ (1 ต.ค. 62)

กิจกรรมสวดมนต์ ฟังธรรม 
เจริญจิตภาวนาและเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชา 

เนื่องในวันมาฆบูชาและวันอาสาฬหบูชา

งานเทศน์มหาชาติ ณ วัดสิงห์ และวัดชมพูพน ต�าบลหนองโสน อ�าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี (12 พ.ย. 63)

วารสารประชาสมัพนัธ์ 33



กิจกรรมถวายเทียนพรรษา เครื่องสังฆทานพร้อมผ้าอาบน�้าฝน และพุ่มปัจจัย
ณ ศาลาบ้านฉาง วัดสิงห์ และวัดชมพูพน (3 ก.ค. 63)

โครงการหนึ่งไร่คลายวิกฤต ฟื้นวิถีชีวิตชุมชนหลังโควิด-19  

อบต.หนองโสน ให้การต้อนรับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

หน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี  

และประชาชนจิตอาสาต�าบลไร่มะขาม  น�าผักปลอดสารพิษ

มาแจกให้กับประชาชน ณ บริเวณศาลาผู้ใหญ่ศักดา หมู่ที่ 7  

ต�าบลหนองโสน (16 มิ.ย. 63)                  
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โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับ สุนัข-แมว ของประชาชนต�าบลหนองโสน (2-15 พ.ค. 63)

โครงการรณรงค์พ่นหมอกควันก�าจัดยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออกให้กับประชาชนในต�าบลหนองโสน (23-29 มิ.ย. 63)

ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีออกหน่วยเคลื่อนที่มาให้บริการท�าหมันสุนัข และแมวจรจัด
ให้กับต�าบลหนองโสน ณ บริเวณวัดชมพูพน (22 มิ.ย. 63)

เยี่ยมเยียนให้ก�าลังใจ มอบถุงยังชีพ และแพมเพิร์สให้กับผู้ป่วยติดเตียง
ในต�าบลหนองโสน (23 เม.ย. 63)
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มาตรการช่วยเหลือประชาชนต�าบลหนองโสน รับมือกับการเกิดโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19

อบต.หนองโสน ร่วมกับหน่วยงานปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ อปพร. ต�าบลหนองโสนปฏิบัติการพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส
ในสถานที่ราชการและบ้านพักอาศัยของประชาชน

ประชุมวางแผนร่วมกับทุกหน่วยงานในพื้นที่ ร่วมผลิตหน้ากากอนามัย
และเจลแอลกอฮอล์เพื่อแจกให้กับประชาชน

อบต.หนองโสน ร่วมกับหน่วยงานราชการ หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ 
รวมถึงประชาชน ร่วมบริจาคและจัดท�าถุงยังชีพช่วยเหลือ
ผู้ได้รับผลกระทบโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19

และตรวจคัดกรองประชาชนที่มาซื้อของในตลาดนัด
ระหว่างเดือน มี.ค.- พ.ค. 63
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 โครงการ Big Cleaning Day เพือ่รณรงค์รักษาความสะอาด
ศาสนสถานวดัชมพพูน วดัสิงห์ และโรงเรียน ซึง่เป็นพืน้ท่ีแหล่งชมุชน
ท่ีมปีระชาชนมาท�ากิจกรรมเป็นส่วนใหญ่ จดุประสงค์มุง่ให้ประชาชนได้ 
ตืน่ตวัในเร่ืองของการรักษาความสะอาดช่วยกันลดสภาวะฝุน่ละออง
เป็นพิษ และรณรงค์เรื่องของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (2 มี.ค. 63)
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 พธีิท�าบญุตกับาตร วางพานพุม่ถวายพระพรชยัมงคล เนือ่งในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ 
พระปรเมนทรรามาธิบดศีรีสินทรมหาวชริาลงกรณ พระวชริเกล้าเจ้าอยูหั่ว ครบ 68 พรรษา ณ ลานพธีิวดัชมพพูน  
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563
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 พธีิท�าบญุตกับาตร วางพานพุม่ถวายพระพรชยัมงคล เนือ่งในโอกาสวนัเฉลิม-
พระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิติ ์พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนน-ี 
พันปีหลวง ณ ลานพิธีวัดชมพูพน เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563
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ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
วิถีชีวิตของคน ต�าบลหนองโสน

งานประจ�าปีปิดทองหลวงพ่อชมศักดิ์สิทธิ์ วัดสิงห์ จัดขึ้น	3	วัน	3	คืน	ในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี

 ประชาชนประกอบอาชพีท�านาและท�าสวนชมพูเ่พชรสายรุง้ 
เป็นหลัก	 สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรต�าบลหนองโสน	 มีความ 
โดดเด่นทีร่สชาตคิวามหวานกรอบอร่อย	จนได้ชือ่ว่าเป็นสุดยอด
ผลไม้	ที่มีรายการต่าง	ๆ	มาขอถ่ายท�าสวนและผลผลิตของชมพู่
เพชรสายรุ้ง	 หรือใครท่ีมาจังหวัดเพชรบุรี	 ต่างหาซ้ือชมพู่ติดไม้ติดมือไปเป็นของฝาก	 โดยเฉพาะหน้าร้อนเป็นโอกาสที่ดีที่ชมพู่ก�าลังออกผล 
จึงไม่ควรพลาดที่จะซื้อมาฝากผู้หลักผู้ใหญ่กันนะคะ	สามารถโทรสั่งซื้อได้ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต�าบลหนองโสน	087-1517675

 คณะหนงัตะลงุ  ลกูพ่อป่วน เชดิช�านาญ 	ได้เคยแสดงหนงัตะลุงถวายต่อ 
พระพกัตร์ล้นเกล้าฯ	รชักาลที	่5	เมือ่ครัง้แปรพระราชฐานประทบั	ณ	พระราชวงั- 
รามราชนิเวศน์	(วังบ้านปืน)	สามารถติดต่องานแสดงได้ที่	081-7365728	

	 เจ้าของความอร่อยหมหูนัและไก่ย่างพลงังานแสงอาทติย์ ผู้ได้รบัรางวลัการนัตี 
มากมาย	จากทัง้ในประเทศและต่างประเทศ	เชญิพสิจูน์ความอร่อยอาหารได้ทีร้่าน	 
ตั้งอยู่บริเวณสามแยกกุ่มสะแก	ต�าบลหนองโสน	โทรสอบถามได้ที่เบอร์โทร.	032-
428250	และ	085-7043716	คุณศิลา	สุฑารัต

 น�้าตาลโตนดของแท้จากชาวต�าบลหนองโสน	หมู่ที่	4	คุณลุงบุญส่ง			เทียนทอง	และ 
คณุป้ากหุลาบ	เทยีนทอง		ท่านใดสนใจสามารถสอบถามได้ที	่อบต.หนองโสน	032-400052	
หรือที่เบอร์	081-1996232	ค่ะ

 ข้าวแช่ของดีต�าบลหนองโสนมีหลายเจ้าค่ะ	 สามารถเลือกซื้อรับประทานได้ 
ข้าวแช่ป้าแอ๊ด	สามารถโทรสั่งได้ค่ะ	081-5709253,	ข้าวแช่แม่นิด	083-1595540	 
ข้าวแช่แม่อร	089-4101969,	ข้าวแช่แม่สาย	080-2105069

 ร้านณิชาภา  กล้วยหอมเบรกแตก 	เพชรบรุ	ี	อกีหนึง่ความอร่อย	OTOP		ความอร่อย	
สะอาด	 และทางร้านยังมีมันม่วงเบรกแตก	ฟักทองเบรกแตก	 เผือกเบรกแตก	 อีกด้วย	 
ติดต่อ	092–754935		หรือ	Line	ID	:	Nichapa2782

 ขนมจีนเส้นสดของ แม่ประไพ	 เมืองสมบัติ	 ฝีมือน�้ายาของ	 แม่กระแสร์	 ขาวนวล	
พร้อมทีมงานของชาวต�าบลหนองโสน	 หมู่ท่ี	 6	 ซ่ึงได้รับการการันตีจากรางวัลชนะเลิศ 
ในงานอาเซยีนสมัพนัธ์	เทดิพระเกยีรต	ิ5	ธนัวาคม	2555	ท่านใดสนใจส่ังซือ้ขนมจนี	ตดิต่อ 
ได้ที่เบอร์โทร.	085-4036963,	099-6291743	นะคะ

 การท�ากรงนกหัวจุก	 	 ฝีมือดี	 ท่านใดสนใจหาซื้อติดต่อได้ที่	 คุณอรรถพล	 น่วมสวัสดิ์	 (เฮ)	
080-5815839	

 งานประจ�าปีปิดทองหลวงพ่อโตศักด์ิสิทธิ์ วัดชมพูพน
จดัขึน้ในช่วงเทศกาลตรุษจนี	5	วนั	5	คนื	ระหว่างเดอืนมกราคม–
เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี	มหรสพชมฟรีตลอดงาน
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