
อบต.ธงชัย จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เพื่อมอบให้แก่ราษฎร

อบต.ธงชัย
จดหมายข่าว

อบต.ธงชัย จัดกิจกรรม “วันดินโลก” 
ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน และถนนคนเดิน
ถ�้าเขาหลวง @ เมืองเพ็ชร์ พร้อมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
	 เมื่อวันที่	5	ธันวาคม	2562	องค์การบริหารส่วนต�าบล
ธงชัย	น�าโดย	นายประหยัด แสงหรัิญ	นายก	อบต.ธงชัย	
ได้บรูณาการท�างานร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	ทัง้ภาครฐั		
และภาคเอกชน	 สถาบันการศึกษา	 ชุมชน	 เกษตรกร	
ในพ้ืนท่ีอ�าเภอเมืองเพชรบุ รี 	 จัดกิจกรรมวันดินโลก		
ปกป้องอนาคต	 ลดการชะล้างดิน	 และถนนคนเดิน	
ถ�้าเขาหลวง	@	เมืองเพ็ชร์	ครั้งที่	1	ในระหว่างวันที่	5	-	10	
ธันวาคม	2562	ณ	ลานหอดูดาวเขาหลวง	ต�าบลธงชัย		
อ�าเภอเมืองเพชรบุรี	จังหวัดเพชรบุรี	 โดยมี	นายณัฐวุฒ ิ 
เพ็ชรพรหมศร	 รองผู ้ว ่าราชการจังหวัดเพชรบุรี	 เป็น
ประธานในพิธี	 พร้อมด้วย	นายธนภัทร ณ ระนอง		
นายอ�าเภอเมืองเพชรบุรี	 หัวหน้าส่วนราชการ	 หัวหน้า
ส่วนราชการ	 นักเรียน	 นักศึกษา	 และประชาชน	 โดย	
การจัดกิจกรรมดังกล่าว	มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างการรับรู้	
เก่ียวกับวันดินโลกและให้ตระหนักถึงความส�าคัญของ
ทรัพยากรดิน	ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ	 เลือกซื้อ	
สินค้าเกษตรปลอดภัย	พืชเกษตรจากดินดี	อาหารพ้ืนบ้าน	
สินค้าภูมิปัญญาจากร้านของชุมชนต่าง	ๆ	 อีกมากมาย	
ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวถ�้าเขาหลวงอีกด้วย

	 เมื่อวันที่ 	 18	 ธันวาคม	 2562	นายประหยัด แสงหิรัญ		
นายก	 อบต.ธงชัย	 เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรม-
ฉายาลักษณ์	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	และสมเด็จพระนางเจ้าฯ	
พระบรมราชินี	 เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก		
พุทธศักราช	2562	ณ	ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต�าบลธงชัย	
อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัเพชรบรุ	ีโดยมปีระธานสภาฯ	รองนายก	อบต.ธงชยั		
เลขานุการนายกฯ	ที่ปรึกษานายกฯ	สมาชิกสภาฯ	หัวหน้าส่วนราชการ	
ข้าราชการ	ก�านัน	ผู้ใหญ่บ้าน	ผู้น�าชุมชน	และตัวแทนครัวเรือน	ร่วมพิธี
	 ส�าหรับพิธีดังกล่าว	 กระทรวงมหาดไทย	 โดยกรมส่งเสริม	
การปกครองท้องถ่ิน	ได้ด�าเนนิการขอพระราชทานพระบรมราชานญุาต		
เชิญพระบรมฉายาลักษณ์	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินี	 ไปจัดพิมพ์เป็นแผ่นภาพขนาด		
8.25	x	11.75	นิว้	ส�าหรบัมอบให้แก่ประชาชน	ในสงักัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน	ที่ท�าการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 โรงเรียน	และ	
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทั่วประเทศ	
เพ่ือให้พสกนิกรได้น้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพ่ือเฉลิม	
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เน่ืองในโอกาสพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก



	 หัวหน้าส่วนราชการ	หน่วยงานภาครัฐ	ภาคเอกชน		
และพนักงาน	บุคลากรในสังกัด	อบต.	ธงชัย	ร่วมมอบกระเช้า	
และอวยพรปีใหม่ให้กับนายประหยัด แสงหิรัญ	 นายก		
อบต.ธงชัย	เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่	2563	ที่ผ่านมา

เทศกาลมอบของขวัญและอวยพรปีใหม่ 2563 

อบต.ธงชัย เชิญชวนบุคลากรในหน่วยงาน
ใส่ผ้าไทย ใช้ถุงผ้า หิ้วตะกร้า ถือปิ่นโต เพ่ือส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทย

	 ส�านักงานปลัด	อบต.ธงชัย	ได้เชิญชวนบุคลากรในหน่วยงาน	ใส่ผ้าไทย	ใช้ถุงผ้า	หิ้วตะกร้า	
ถือปิ่นโต	และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน	 เพ่ือส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทย	และ	
ให้บุคลากรของต�าบลธงชัยเห็นความส�าคัญเรื่อง	
ส่ิงแวดล้อม	ด้วยการลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม		
โดยการหันมาใช้ตะกร ้าและปิ ่นโตแทน	 ทั้งนี้
นอกจากจะช่วยรักษาส่ิงแวดล้อมแล้ว	 ยังเป็น	
การสร้างความรักความสามัคคีภายในองค์กร	
อีกด้วย

อบต.ธงชัย จัดท�าแปลงเกษตรสาธิต 
น�าร่องโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
	 ส�านักงานปลัด	อบต.ธงชัย	และพนักงานในหน่วยงานร่วมกันท�าแปลงเกษตรสาธิต	
ของหน่วยงาน	ซึ่งอยู่ในส่วนหนึ่งของโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
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รายงานการด�าเนินงานกองคลัง
งบประมาณ ปี 2563 อบต.ธงชัย

รายงานกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ประจ�าปี 2563 อบต.ธงชัย

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีดังนี้
	 1.	 ผู้เป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
	 2.		ผู้ครอบครองหรือท�าประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์ของรัฐ

ระยะเวลาการยื่นแบบและการช�าระภาษ	ี
	 1.		อปท.	แจ้งประเมินโดยส่งแบบประเมินให้แก่ผู้เสียภาษี	ภายในเดือน	มิ.ย.	63
	 2.		การช�าระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษี	ภายในเดือน	ส.ค.	63

เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม
	 		 ในกรณีผู ้เสียภาษีมิได้ช�าระภาษีภายในเวลาที่ก�าหนด	 ให้เสียเบ้ียปรับร้อยละ	40		
	 	 ของภาษท่ีีค้างช�าระ	เว้นแต่ได้ผูเ้สยีภาษไีด้ช�าระก่อนได้รบัหนังสอืแจ้งเตอืนให้เสยีค่าปรบั	
	 	 ร้อยละ	10
	 	 (การมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้างช�าระ	ภายในเดือนกันยายน	2563)
	 หมายเหตุ :	กระทรวงการคลังขยายเวลาเริ่มจัดเก็บ	เฉพาะปี	2563	เริ่ม	1	เมษายน	2563	
-	31	สิงหาคม	2563

สอบถามข้อมูลเพิ่มเตมิ
กองคลัง งานจดัเกบ็รายได้

องค์การบริหารส่วนต�าบลธงชัย
หมู่ที่ 8 ต�าบลธงชัย อ�าเภอเมืองเพชรบุรี จงัหวัดเพชรบุรี 

โทรศัพท์ 032 - 780243 โทรสาร 032 - 780243

	 เมื่อวันที่	11	มกราคม	2563	นายประหยัด 
แสงหรัิญ	นายก	อบต.ธงชัย	 เป็นประธานเปิดงาน
วันเด็กแห่งชาต	ิประจ�าปี	2563	ที	่อบต.ธงชยั	ร่วมกับ	
คณะทีป่รกึษาฯ	ผูน้�าชมุชน	สมาชกิสภา	อบต.รพสต.		
ธงชยั	วิทยาลยัพยาบาลพระจอมเกล้าจงัหวัดเพชรบรุ	ี	
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี	หน่วยงาน
ภาครฐั	ภาคเอกชนและประชาชนต�าบลธงชยั	จดัขึน้		
ณ	ลานกิจกรรมวัดบุญทวี	ต�าบลธงชัย	อ�าเภอเมือง		
จังหวัดเพชรบุรี 	 โดยมี 	 นายชูชาติ  ประทุม	
นายณรรฐพล ภัยลี 	้ รองนายก	 อบต.ธงชัย		
ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
	 ส�าหรับกิจกรรมวันเด็กดังกล่าว	อบต.ธงชัย	
ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของเด็กและเยาวชนว่า		
เขาเหล่าน้ันจะเติบโตขึ้นเป็นก�าลังส�าคัญของสังคม		
และจะเป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาชาติบ้านเมือง	
ให้เจริญก้าวหน้า	 สืบทอดความเป็นชาติต่อไป	
ในอนาคต	ซึ่งเชื่อว่ากิจกรรมต่าง	ๆ	 ท่ีจัดข้ึนในวันน้ี		
จะท�าให้เด็กและเยาวชนได้รับความรัก	ความอบอุ่น	
รบัรูถึ้งความปรารถนาดจีากผูใ้หญ่		ตลอดจนตระหนัก	
ในบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อครอบครัว	ชุมชน	
และสังคม	ดังค�าขวัญวันเด็ก	ประจ�าปี	 2563	ที่		
พลเอก ประยุทธ์ จนัทร์โอชา	นายกรฐัมนตร	ีได้ให้ไว้	
ว่า	“เด็กไทยยุคใหม่	รูร้กัสามคัค	ีรูห้น้าทีพ่ลเมอืงไทย”

อบต.ธงชัย จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ�าปี 2563 
เน้นกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการที่สมวัย ให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่

ประมาณการรับตั้งไว้ 60,802,000.00 บาท

ประมาณการตั้งจ่ายตั้งไว้ 60,802,000 บาท

	 พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง	พ.ศ.	2562	เริ่มบังคับใช้กฎหมาย	13	มีนาคม	
2562	วันเริ่มจัดเก็บภาษี	1	มกราคม	2563
	 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นภาษี	ประเภทใหม่	ที่น�ามาใช้	จัดเก็บแทนภาษีโรงเรือน 
และที่ดนิ และภาษีบ�ารุงท้องที่
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1. การพัฒนาการศึกษาโดยการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
	 ในปีท่ีผ่านมากองการศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม	เดินหน้าจัดท�าโครงการเพ่ือพัฒนา	
การศึกษาของระบบการเรียนการสอนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดขององค์การบริหาร	
ส่วนต�าบลธงชัย	 โดยมุ่งเน้นพัฒนาการของเด็กท่ีสมวัย	และเหมาะสมทุกด้าน	จึงให้มีการจัด	
การเรียนการสอนแบบผสมผสานระหว่างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย	พุทธศักราช	2560	ร่วมกับ	
การจดักิจกรรมการเรยีนรูต้ามแนวทางสะเตม็ศกึษา	(STEM	Education)	อกีท้ังยังให้ความส�าคญั
กับความปรบัตวัของเดก็	จงึมนีโยบายให้จดัรปูแบบการศึกษาแบบครตูามเดก็	โดยคณุครปูระจ�าชัน้	
จะตามไปประจ�าชั้นทุกการเลื่อนระดับชั้นของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีท่ี	1	ตลอดจน	
จบการศึกษาในระดับชั้นอนุบาลปีท่ี	3	คุณครูจะมีเวลาพอท่ีจะสังเกตพัฒนาการของเด็ก	และ	
จุดแข็งจุดอ่อนของนักเรียนแต่ละคน	เพื่อน�าไปแก้ไขและพัฒนาได้อย่างตรงจุด

2.  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชน
	 โครงการดังกล่าวจัดท�าข้ึน	 เพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนโดยมุ ่งเน้นพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิด	 ทักษะด้านภาษา	และเพ่ือส่งเสริมนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในระดับ
เขตพ้ืนที่และระดับที่สูงข้ึนไป	ใน	1	ปีท่ีผ่านมาเด็ก	ๆ	มีความสุขกับรูปแบบการเรียนการสอน	
ตามโครงการ	อีกทั้งยังสนุกกับเกมท่ีน�ามาสอดแทรกในการเรียนการสอน	ท�าให้เด็ก	ๆ	ไม่เครียด
กับเนื้อหาของการเรียน

4.  หนูน้อยปลอดภัย
	 ปัจจบุนัไม่ว่าจะอยู่ท่ีบ้าน	ทีโ่รงเรยีน	ทีก่ลางแจ้ง	หรอืบนยานพาหนะในระหว่างการเดนิทาง		
แต่ละที่ล้วนมีโอกาสเกิดอันตราย	หรืออุบัติเหตุได้แทบท้ังสิ้น	การที่จะหลีกเลี่ยงอันตราย	และ
เหตุการณ์ท่ีไม่คาดฝันต่าง	ๆ	ได้น้ัน	ต้องมีความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์นั้น	ๆ	อบต.ธงชัย		
ได้เห็นความส�าคัญในเรื่องดังกล่าวจึงจัด	“โครงการหนูน้อยปลอดภัย”	ขึ้น	เพื่อให้เด็ก	ๆ	ได้เรียนรู้
วิธีการเอาตัวรอดและสามารถช่วยเหลือตนเองให้ปลอดภัยได้เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์อันตราย	
หรือเหตุการณ์คับขัน	 เช่น	การติดอยู่ในรถ,	การอยู่ในที่เกิดเหตุเพลิงไหม้	หรือจะเป็นค�าถาม	
ของค�าตอบว่าท�าไมห้ามว่ิงเล่นในห้องครัว	 เราจะป้องกันไม่ให้พลัดตกน�้าได้อย่างไร	 เป็นต้น		
ซึง่ได้รบัการสนับสนุนจากบรษิทั	โตโยต้าเพชรบุร	ีจ�ากัด	(สาขาหวัสะพาน)	ศนูย์อาสาสมคัรป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน	อบต.ธงชัย	หน่วยงานภาค	และภาคเอกชน

3. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
 และทัศนศึกษา
	 โครงการนี้จัดข้ึน	 เพ่ือส ่งเสริมกิจกรรม	
การเรยีนสอนให้ครอบคลมุตามนโยบาย	“ลดเวลา
เรียน	 เพ่ิมเวลารู้”	 เพ่ิมพูนทักษะและพัฒนาการ	
ด้านต่าง	 ๆ	 ให้แก่เด็ก	 ๆ	 จนเกิดกระบวนการ
พัฒนาการอย่างรอบด้านสมดุล	อีกทั้งให้เด็ก	ๆ		
ได้เรยีนรูจ้ากประสบการณ์ตรงจากแหล่งการเรยีนรู	้
ต่าง	 ๆ	อาทิ	 กิจกรรมการทัศนศึกษา	 กิจกรรม	
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู ้ภายในชุมชน	 กิจกรรม	
ไร่พอเพียงเพ็ชร์บุรี	เป็นต้น

5. อาหารกลางวันของหนูต้องอยู่ในมาตรฐาน
	 คณะผู้บริหาร	อบต.	ธงชัย	ให้ความส�าคัญกับอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด	และโรงเรยีนวดัดอนไก่เตีย้ซึง่อยู่ในเขตพ้ืนทีต่�าบลธงชยั	โดยมกีารสุม่ตรวจ
การด�าเนนิงานด้านการประกอบอาหารกลางวัน	เพ่ือตรวจสอบว่าอาหารท่ีเดก็	ๆ 	ได้รบัประทานนัน้
มคีวามหลากหลาย	สะอาดถกูสขุอนามยั	มคีณุค่าทางโภชนาการครบ	5	หมู	่เหมาะสมส�าหรบัเดก็
นักเรียนแต่ละระดับชั้น	และมีปริมาณครบถ้วนเพียงพอ

6. การรับสมัครนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต�าบลธงชัย
ศูนย์พฒันาเดก็เล็กต�าบลธงชัย สังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลธงชัย 

เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศกึษา 2563 
ตัง้แต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป 

	 ติดต่อสอบถามรายละเอียดการรับสมัคร	ในวันและเวลาราชการได้ท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต�าบลธงชัย	(วัดบุญทวี)	และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอินทาราม	(วัดบ้านขลู่)

หลักฐานในการสมัครเข้าเรียน
	 	 ส�าเนาสูติบัตร
	 	 ส�าเนาทะเบียนบ้าน	(นักเรียน,	ผู้ปกครอง	(บิดา	-	มารดา)
	 	 ส�าเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง	(บิดา	-	มารดา)
	 	 ส�าเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก	(เล่มชมพู	)
	 	 ส�าเนาบัตรประกันสุขภาพเด็ก	(บัตรทอง)
	 	 รูปถ่ายนักเรียนขนาด	1	นิ้วครึ่ง	6	ใบ	(รูปถ่ายไม่เกิน	6	เดือน)	

** หมายเหตุ : ถ่ายส�าเนาเอกสารอย่างละ 2 ฉบบั พร้อมรับรองส�าเนาทกุฉบบั

รายงานกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ประจ�าปี 2563 อบต.ธงชัย
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รายงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ธงชัย

	 องค์การบริหารส่วนต�าบลธงชัย	ได้รับความอนุเคราะห์จากปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีร่วมกับ
ปศสุตัว์อ�าเภอเมอืงเพชรบรุ	ีจดัโครงการประชารฐัร่วมใจก�าจดัโรคพิษสนัุขบ้าและควบคมุประชากร
สุนัขและแมว	ประจ�าปีงบประมาณ	2563	 โดยการท�าหมันเพ่ือควบคุมประชากรสุนัข	 -	แมว		
พร้อมกับฉีดวัคซีนควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	ณ	บริเวณที่ท�าการองค์การบริหารส่วนต�าบลธงชัย		
อ�าเภอเมือง	จังหวัดเพชรบุรี	เมื่อวันที่	28	พฤศจิกายน	2562

ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรีและหน่วยงานในสังกัด
ท�าหมันให้สุนัข - แมว เพื่อควบคุมประชากรสัตว์ ในเขตพื้นที่ชุมชน อบต.ธงชัย

อบต.ธงชัย จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
เพื่ออนุมัติแผนการด�าเนินงานของกองทุนประจ�าปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1/2563

	 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
น�าทีมเจ้าหน้าท่ีกองสาธารณสุขและ	
สิ่งแวดล้อม	 ออกด�าเนินการฉีดพ่น
หมอกควัน	 เพ่ือป้องกันและควบคุม	
โรคไข้เลอืดออก	ให้กับประชาชน	ในพ้ืนที	่
ต�าบลธงชัย

กองสาธารณสุขฯ อบต.ธงชัย ลงพื้นที่ชุมชน ฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
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รายงานกองช่าง อบต.ธงชัย

	 การให้บริการในปีงบประมาน	2562	 ท่ีผ่านมาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการบริการสาธารณะอย่างต่อเน่ือง	
โดยกองช่าง	องค์การบริหารส่วนต�าบลธงชัย	ชี้แจงต่อมาว่าในปีงบประมานปี	2562	องค์การบริหารส่วนต�าบลธงชัย		
มีการอนุมัติงบประมาณพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน	(งบประมาณประจ�าปี	2562	และงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม	
ในปี	2562)	จ�านวน	41	โครงการ

งบประมาณประจ�าปี 2562 มีจ�านวน 2 โครงการ
	 1.	 โครงการจัดซื้อที่ดินส�าหรับสร้างศูนย์เด็กเล็ก	(อยู่ระหว่างการด�าเนินการ)
	 2.		ตั้งศาลพระภูมิ	(อยู่ระหว่างการด�าเนินการ)

งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมจ�านวน 39 โครงการ
	 -		 โครงการที่ด�าเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อย	 จ�านวน	 22	 โครงการ
	 -		 โครงการที่อยู่ระหว่างการด�าเนินการ	 จ�านวน	 6	 โครงการ
	 -		 โครงการระหว่างรอด�าเนินการ	 จ�านวน	 8	 โครงการ
	 -		 โครงการที่น�าไปจ่ายขาดเงินสะสมใหม่	 จ�านวน	 3	 โครงการ

งานบริการด้านอื่น ๆ
	 -		 ขออนุญาตก่อสร้างบ้านพักอาศัย	จ�านวน	35	หลัง	 เป็นบ้านชั้นเดียว	จ�านวน	29	หลัง	และบ้านสองชั้น		
	 	 จ�านวน	6	หลัง
	 -		 ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	 	 121	 ค�าร้อง
	 -		 ตัดแต่งต้นไม้	 	 60	 ค�าร้อง
	 -		 ซ่อมแซมฝาท่อระบายน�้า	 	 4	 ค�าร้อง
	 -		 ผ่าถนนฝังท่อประปา	 	 5	 ค�าร้อง
	 -		 เรื่องอื่น	ๆ	 	 4	 ค�าร้อง

กองช่าง อบต.ธงชัย ชี้แจงผลการด�าเนินงานและการบริการสาธารณะ  
ในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมรายงานโครงการงานก่อสร้าง บ�ารุง ซ่อมแซม ในพื้นที่เขต ต.ธงชัย ปี 2563

โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณในปี 2563 จ�านวน 19 โครงการ
	 -		 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลากลางบ้าน	หมู่ที่	5
	 -		 โครงการก่อสร้างถนน	คสล.	ซอยข้างศาลากลางบ้าน	หมู่ที่	2
	 -		 โครงการก่อสร้างถนน	คสล.	ซอยอิ่มวิเศษ	หมู่ที่	8
	 -		 โครงการก่อสร้างถนน	คสล.	พร้อมว่างท่อระบายน�้า	ซอยบ้านป้าดี	หมู่ที่	8
	 -	 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคลองชลประทาน	
	 	 (บริเวณสามแยกตั้งแต่บ้านผู้ใหญ่เอกสิทธิ์	-	สะพานปูนใหม่)	หมู่ที่	6
	 -		 โครงการก่อสร้างท่อระบายน�้า	จส.	ซอย	7	หมู่ที่	2
	 -		 โครงการก่อสร้างรางระบายน�้า	ซอยข้างบ้านเสนียนต์	หมู่ที่	3
	 -		 โครงการก่อสร้างรางระบายน�้า	ซอยบ้านป้าเหรียญ	หมู่ที่	1
	 -		 โครงการขยายผิวจราจรถนน	คสล.	สายข้างวัดอินทาราม	หมู่ที่	7
	 -		 โครงการขุดลอกก�าจัดวัชพืชเปิดทางน�้าคลองส�ามะงา	หมู่ที่	4
	 -		 โครงการขุดลอกก�าจัดวัชพืชและดินเลนเปิดทางน�้าคลองสนามพราหมณ์	หมู่ที่	9
	 -		 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนบริเวณทางเข้าโคกระหุ่ง	หมู่ที่	5
	 -		 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหน้าถ�้าทับทิม	(บ้านครูเตา)	หมู่ที่	8
	 -		 โครงการปรับปรุงถนนสายข้างร้านกระจกเพชร	หมู่ที่	7
	 -		 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	สายดอนคาน
	 -		 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ประตูน�้า	ซอย	3	หมู่ที่	9
	 -		 โครงการปรับปรุงฝาท่อระบายน�้าถนนสายข้างวัดอินทาราม	หมู่ที่	7
	 -		 โครงการย้ายหอกระจายข่าวหมู่บ้าน	ไปติดตั้งบ้านผู้ใหญ่สมพงษ์	ม้านสะอาด	หมู่ที่	4
	 -		 โครงการปรับปรุงถนนซอยคีรีรัถยา	13	หมู่ที่	8
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	 นายประหยัด แสงหิรัญ	 นายก	 อบต.ธงชัย	 พร้อมด้วย	 คณะผู ้บริหาร	 และ		
ผอ.กองสวัสดิการสังคม	ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ	คนพิการ	ผู้ยากไร้	และผู้ป่วยติดเตียง	
ในพ้ืนที่ต�าบลธงชัย	ตามโครงการคนธงชัยไม่ทอดทิ้งกัน	โดยน�าแพมเพิร์สและแผ่นรอง	
กันเป้ือนท่ีมผีูบ้รจิาคน�ามามอบให้กับผูส้งูอายุ	ผูพิ้การ	และผูป่้วยตดิเตียง	โครงการดงักล่าว	
เป็นการสร้างขวัญและก�าลังใจให้ผู้สูงอายุ	ผู้พิการ	ผู้ยากไร้	ผู้ป่วยติดเตียงและญาติ	พี่	น้อง		
ในพื้นที่ต�าบลธงชัยให้ด�ารงชีวิตต่อไปอย่างมีความสุข
	 ผูส้นใจสามารถร่วมบรจิาคสิง่ของอปุโภค	บรโิภค	และของใช้จ�าเป็นได้ทีอ่งค์การบรหิาร
ส่วนต�าบลธงชัย	อ�าเภอเมือง	จังหวัดเพชรบุรี

	 นายประหยัด แสงหิรัญ นายก	
อบต.ธงชยั	ในฐานะผูอ้�านวยการโรงเรยีน	
ผู้สูงอายุต�าบลธงชัย	 เป็นประธานมอบ
ประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนผู้สูงอายุ	
ต�าบลธงชัย	 ประจ�าป ี 	 2562	 โดยมี	
คณะผู ้บริหาร	 คณะที่ปรึกษานายกฯ		
ส .อบต .ธงชั ย 	 ข ้ า ราชการ 	 ก� า นัน		
ผู้ใหญ่บ้าน	ในพ้ืนท่ีต�าบลธงชัยร่วมพิธี	
ณ	ห้องประชุม	 วัดบุญทวี	 เมื่อวันที่	 30	
สิงหาคม	2562

ผอ.โรงเรียนผู้สูงอายุต�าบลธงชัย มอบประกาศนียบัตรให้นักเรียนรุ่นปี 2562

นายกฯ และคณะเจ้าหน้าที่ อบต.ธงชัย ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้ 
และผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ ต.ธงชัย ตามโครงการคนธงชัยไม่ทอดทิ้งกัน
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 นายประหยัด แสงหิรัญ นายก	อบต.ธงชัย	 ได้มอบบ้านให้กับ	นางสาวกุหลาบ ดีไสว	ชาวต�าบลธงชัยท่ีได้รับเงินช่วยเหลือบ้านผู้ยากไร้	ปี	2562	จากส�านักงานพัฒนาสังคม	
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี

นายกฯ อบต.ธงชัย พร้อมคณะ ร่วมต้อนรับ นายกฯ เหล่ากาชาด จ.เพชรบุรี 
ในโอกาสลงพื้นที่ท�าบัตรประชาชนให้ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ ต.ธงชัย

	 นายประหยัด แสงหิรัญ	นายก	อบต.ธงชัย	พร้อมด้วย	คณะผู้บริหาร	 หัวหน้าส่วนราชการ	ก�านัน	และผู้ใหญ่บ้านในพ้ืนที่ต�าบลธงชัย	 ร่วมให้การต้อนรับ	นางสายชล บุญอรณะ		
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี	พร้อมคณะ	ในโอกาสลงพ้ืนท่ีท�าบัตรประชาชนเคล่ือนท่ีให้กับผู้พิการ	 ผู้ด้อยโอกาส	พร้อมมอบเครื่องอุปโภค	บริโภค	และได้มีการมอบบ้านกาชาดให้กับ		
นางสาวขวัญเรือน บุตรทิพย์	นอกจากนี้คณะผู้บริหาร	 หัวหน้าส่วนราชการ	ก�านัน	 ผู้ใหญ่บ้านในพ้ืนท่ีต�าบลธงชัย	และเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี	 ร่วมปรึกษาหารือ	วางแผนการดูแลและ	
แนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับครอบครัวต่าง	ๆ	ในพื้นที่ต�าบลธงชัยด้วย

อบต.ธงชัย มอบบ้านให้ป้ากุหลาบ ชาว ต.ธงชัย 
ตามโครงการช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ปี 2562

จดหมายข่าว         อบต.ธงชัย8


