
อบต.ธงชัย
จดหมายข่าว

	 องค์การบริหารสว่นต�าบลธงชยั	น�าโดย	นายประหยดั 
แสงหรัิญ นายก	อบต.ธงชยั	จดักิจกรรมเฉลมิพระชนมพรรษา
พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่วั	พระชนมพรรษา	67	พรรษา	 โดยมี	
นายณัฐวุฒ ิเพช็รพรหมศร	รองผู้วา่ราชการจงัหวดัเพชรบรีุ 
เป็นประธานในพิธี	 เพ่ือเป็นการแสดงความจงรักภักดี	
ความสามัคคีของประชาชนทุกหมู่เหล่าและส�านึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณ	 องค์การบริหารส่วนต�าบลธงชัย 
ได้ด�าเนินการจดักิจกรรมจิตอาสาพฒันาเฉลมิพระเกียรติฯ	
ก่อสร้างสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ	 ปลกูต้นรวงผึง้	 และ
พฒันาถนนเฉลมิพระเกียรติท่ีได้รับการคดัเลือกจากอ�าเภอ
เมืองเพชรบรีุ	ให้เป็นถนนเฉลมิพระเกียรติ	ร่วมด้วย	อ�าเภอ
เมืองเพชรบรีุ,	ส.อบต.ธงชยั,	ก�านนั/ผู้ใหญ่บ้านต�าบลธงชยั,	
คณะท่ีปรึกษา,	ผู้น�าชมุชน,	พนกังาน	เจ้าหน้าท่ี	อบต.ธงชยั,	
หน่วยงานราชการ	และประชาชนจิตอาสา	ณ	บริเวณหน้า
ส�านกังาน	กศน.อ�าเภอเมืองเพชรบรีุ	จ.เพชรบรีุ

ถนนคีรรีฐัยา ต.ธงชยั ได้รบัการคดัเลือก
ให้เป็นถนนเฉลมิพระเกยีรตฯิ

	 ตัง้แต	่วนัท่ี	1	กมุภาพนัธ์	2563	องค์การบริหารสว่นต�าบลธงชยั	โดยนายประหยดั แสงหรัิญ	นายก
องค์การบริหารสว่นต�าบลธงชยั	ได้เป็นผู้ด�าเนินการให้มีการจดัเก็บเงินจากนกัทอ่งเท่ียวเป็นรายได้เข้าสูท้่องถ่ิน	 
เพ่ือท่ีน�ามาใช้ในการดแูล	บ�ารุงรักษา	อาคาร	สถานท่ีท่ีได้รับมอบให้มีความพร้อมในการให้บริการกบันกัทอ่งเท่ียว 
และเป็นรายได้ของท้องถ่ินตลอดไป	 ในอดีตท่ีผ่านมา	 ท้องถ่ินไม่สามารถเก็บรายได้เข้าท้องถ่ิน 
จากนกัทอ่งเท่ียวได้เลยขอขอบคณุคณะผู้บริหาร	องค์การบริหารสว่นต�าบลธงชยั	 อ�าเภอเมืองเพชรบรีุ	
จงัหวดัเพชรบรีุ

อบต.ธงชัย เฮ! สามารถจัดเก็บรายได้
จากแหล่งท่องเที่ยวเข้าสู่ท้องถิ่น



อบต.ธงชัยจัดกิจกรรมจิตอาสาท�าความสะอาดถนนเฉลิมพระเกียรติฯ

รายงานผลการด�าเนนิงานส�านักปลดั อบต.ธงชยั ประจ�าปี  พ.ศ. 2563
ส�านกังานปลดั อบต.ธงชัยจัดโครงการฝึกอบรมกลุม่ผูเ้ลีย้งสตัว์ต�าบลธงชยั

 นายประหยัด แสงหรัิญ	นายก	อบต.ธงชยั	พร้อมด้วย	คณะผู้บริหาร	รพ.สต.ธงชยั	อสม.ต.ธงชยั	หวัหน้าสว่นราชการ	พนกังานสว่นต�าบล	ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพฒันาท�าความสะอาด

ถนนเฉลมิพระเกียรตฯิ	ต.ธงชยั	อ.เมืองเพชรบรีุ	จ.เพชรบรีุ

	 อบต.ธงชยัได้ด�าเนินการจดัโครงการอบรมกลุม่ผู้ เลีย้งสตัว์ต�าบลธงชยั	ปี	2563	และได้มีการจดักิจกรรมประกวดโคไทยพืน้เมืองต�าบลธงชยั	ครัง้ท่ี	1

	 อบต.ธงชยั	 จดัโครงการสง่เสริม 

การปลูกข้าวพันธุ์ ดีไว้ท�าพันธุ์ 	 โดย 

นายประหยดั แสงหรัิญ	นายก	อบต.ธงชยั 

เป็นประธานเปิดโครงการฯ	พร้อมด้วย

คณะผู้บริหาร	ส.อบต.ธงชยั	ผู้ใหญ่บ้าน	

หวัหน้าสว่นราชการ	พนกังานสว่นต�าบล	

เกษตรกร	หมู่	 2,	 4,	 5,	 6,	 7	 ต.ธงชยั	 

ณ	ศาลากลางหมูบ้่าน	หมูท่ี่	 7	ต.ธงชยั	

อ.เมืองเพชรบรีุ	จ.เพชรบรีุ

ส�านกังานปลดั อบต.ธงชัยจัดโครงการส่งเสรมิการปลูกข้าวพันธุด์ไีว้ท�าพันธุ์

จดหมายข่าว         อบต.ธงชัย2



งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส�านักปลัด อบต.ธงชัย
	 ในชว่งท่ีผา่นมางานด้านการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั	

องค์การบริหารสว่นต�าบลธงชยั	ได้รับแจ้งเหตตุา่ง	ๆ 	อาทิ	ไฟไหม้ 

ในพืน้ท่ี	 ต.ธงชยั	หรือพืน้ท่ีใกล้เคียง	 ก็จะน�ารถน�า้เข้าดบัเพลงิ

ทนัที	และสามารถควบคมุเพลงิไว้ได้	ทัง้นี	้อบต.ธงชยั	ขอขอบคณุ

หนว่ยงานทกุหนว่ยงานและเจ้าหน้าท่ีทกุทา่นท่ีให้การชว่ยเหลอื

ให้แตล่ะภารกิจเสร็จสิน้ไปได้ด้วยดี

การแก้ไขปัญหาด้านอุทกภัยในพ้ืนที่ต�าบลธงชัย

อบต.ธงชยัฉดีน�า้ลดปรมิาณฝุน่ละอองตามนโยบายท่านผูว่้าฯ

 นายประหยดั แสงหรัิญ	นายก	อบต.ธงชยั	มอบหมายให้	นายชูชาต ิประทมุ	รองนายกฯ	ลงพืน้ท่ีตัง้เคร่ืองสบูน�า้และน�าเคร่ืองจกัรกล	(แบคโฮ)	ขดุลอกคลองก�าจดัวชัพืชเปิดทางระบายน�า้ 

ให้ลดระดบัน�า้ไมใ่ห้เข้าพืน้ท่ีการเกษตรในพืน้ท่ี	หมูท่ี่	3,	4,	5,	6	ต.ธงชยั	อ.เมืองเพชรบรีุ	จ.เพชรบรีุ

	 อบต.ธงชัย	 ลด

ปริมาณฝุ่ นละอองในเมือง	

โดยการฉีดน�า้ล้างถนนของ	

อบต.ธงชยั	ตามนโยบาย

ท่านผู้ว่าราชการจงัหวดั

เพชรบรีุ

อบต.ธงชยั ลงพืน้ทีฉ่ดีพ่น
น�า้ยาฆ่าเชือ้ไวรสัโควดิ-19

 นายประหยัด แสงหรัิญ	นายก	อบต.ธงชยั	มอบหมายให้	เจ้าหน้าท่ีด้านงานป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภยัต�าบลธงชยั	 ฉีดพ่นน�า้ยาฆ่าเชือ้ไวรัสโควิด-19	ณ	 ท่ีท�าการองค์การ

บริหารส่วนต�าบลธงชยั	 ศนูย์พฒันาเด็กเล็กต�าบลธงชยั	 (วดับญุทวี)	 ศนูย์พฒันาเด็กเล็ก 

วดัอินทาราม	(บ้านขลู)่	และหนว่ยงานราชการในพืน้ท่ีต�าบลธงชยั	อ�าเภอเมืองเพชรบรีุ
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อบต.ธงชัย จัดระบบตลาดนัด Drive Thu 
คนซื้อไม่ต้องลงมาจากรถเพื่อให้พ้นจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19

อบต.ธงชัย ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือครัวเรือน
ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง และเดือดร้อนจากโรคโควิด-19

	 เพ่ือเป็นการป้องกนัและดแูลตนเองให้พ้นจากการติดเชือ้ไวรัสโคโรนา	2019	หรือ 

โควดิ-19	จงึได้มีการจดัตลาดนดัรูปแบบใหมใ่นรูปแบบ	Drive	Thu	ด้วยการท�าแนวกัน้ท�าเป็น

ชอ่งทางในรถยนต์	รถจกัรยานยนต์สามารถขบัเข้าไปเลือกซือ้อาหาร	ท่ีมีทัง้	ผดัสด	อาหาร

ปรุงสกุ	อาหารทะเลสด	ขนม	และของกินอ่ืน	ๆ 	โดยมีพอ่ค้าแมค้่าน�าของมาตัง้ขายตลอดริม

สองข้างทาง	โดยคนซือ้ไมต้่องลงมาจากรถ	ลกูค้าสามารถขบัรถชะลอความเร็วแล้วเลือกซือ้

อาหารท่ีมีวางขายอยูริ่มทางได้เลย	หากชอบหรืออยากรับประทานอะไรก็จอดสัง่จากแมค้่า

โดยแมค้่าจะน�าของมาสง่ให้ถงึรถไมต้่องลงมาเดนิเลือกซือ้อาหาร	และไมเ่สีย่งตอ่การรับเชือ้

ไวรัสอีกด้วย	อีกทัง้ยงัซึง่เป็นการสร้างความสะดวกให้กบัผู้บริโภคอีกด้วย

 องค์การบริหารส่วนต�าบลธงชัย	 จดัระบบตลาดนดั	Drive	 Thu	หน้าสนามกีฬาดอนคาน	ต�าบลธงชยั	 อ�าเภอเมืองเพชรบรีุ	 จงัหวดัเพชรบรีุ	 ท่ีจะมีตลาดนดัทกุวนัองัคารและวนัศกุร์	 

ท่ีเดมิจะมีตลาดนดัตัง้ขายอยูริ่มฟตุบาทเพียงฝ่ังเดียวโดยคนเดนิซือ้จะคอ่นข้างเดนิเบียดเสียดกนั	

	 วนัท่ี	 24	 เมษายน	2563	องค์การบริหารส่วนต�าบลธงชัย	น�าโดย	นายประหยัด แสงหรัิญ	นายก	อบต.ธงชยั	พร้อมด้วย	คณะผู้บริหาร	หวัหน้าสว่นราชการ	และพนกังานต�าบลธงชยั	 

ลงพืน้ท่ีแจกถงุยงัชีพเพ่ือชว่ยเหลือครัวเรือนท่ีได้รับผลกระทบโดยตรง	และเดือดร้อนจากโรคโควิด-19	ตามแบบส�ารวจข้อมลูผู้ ได้รับผลกระทบจากก�านนั	ผู้ใหญ่บ้าน	ในพืน้ท่ีต�าบลธงชยั

อบต.ธงชัยห่วงใยประชาชน แพ็คหน้ากากผ้า เจลแอลกอฮอล์ 
คู่มือการดูแลตนเองจากโรคโควิด-19 พร้อมน�าไปแจกให้กับพี่น้องชาวต�าบลธงชัย

รายงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจ�าปี พ.ศ. 2563  องค์การบริหารส่วนต�าบลธงชัย	น�าโดย	นายประหยัด แสงหรัิญ นายก

อบต.ธงชยั	พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	หวัหน้าสว่นราชการ	และพนกังานต�าบลธงชยั	

ร่วมกนัแพค็หน้ากากผ้า	เจลแอลกอฮอล์	และคูมื่อการดแูลตนเองจากโรคโควิด-19	

และน�าไปแจกให้กบัพ่ีน้องชาวต�าบลธงชยั
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อบต.ธงชัย เดินรณรงค์ป้องกันโรคโควิด-19 ในพื้นที่ต�าบลธงชัย
 องค์การบริหารส่วนต�าบลธงชัย น�าโดย	นายประหยัด แสงหรัิญ	นายก	อบต.ธงชยั	พร้อมด้วย	คณะผู้บริหาร	หวัหน้าสว่นราชการ	รพ.สต.ธงชยั	อสม.ต�าบลธงชยั	และพนกังานต�าบล

ธงชยั	 ร่วมกนัเดนิรณรงค์ป้องกนัโรคโควิด-19	 โดยการรณรงค์ให้ผู้ประกอบการร้านค้า	 ร้านอาหาร	และร้านสะดวกซือ้	 ให้สวมใสห่น้ากากอนามยั	 ใสถ่งุมือ	และมีเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการให้กบั

ลกูค้าท่ีมาใช้บริการ	ในพืน้ท่ีต�าบลธงชยั

อบต.ธงชัยเดินรณรงค์ป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับผู้ประกอบการ
ร้านค้า และประชาชนผู้มาซื้อของที่ตลาดนัดดอนคาน

 องค์การบริหารส่วนต�าบลธงชัย	 	เดนิรณรงค์ป้องกนัโรคโควิด-19	ให้กบัผู้ประกอบการ

ร้านค้า	และประชาชนผู้มาซือ้ของท่ีตลาดนดัดอนคาน	ให้สวมใสห่น้ากากอนามยั	ใสถ่งุมือ	และมี

เจลแอลกอฮอล์ไว้บริการให้กบัลกูค้าท่ีมาใช้บริการ	ในพืน้ท่ีต�าบลธงชยั

องค์การบริหารส่วนต�าบลธงชัย น�าโดยนายประหยัด แสงหรัิญ	นายก	อบต.ธงชยั	จดักิจกรรมจิตอาสา	Big	Cleaning	Day	บริเวณถ�า้เขาหลวง	ต.ธงชยั	อ.เมืองเพชรบรีุ		จ.เพชรบรีุ

อบต.ธงชัย จัดกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day บริเวณถ�้าเขาหลวง
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กองสาธารณสุขฯ อบต.ธงชัยลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

 องค์การบริหารส่วนต�าบลธงชัย	 ลงพืน้ท่ีให้บริการฉีด

วคัซีนป้องกนัและควบคมุโรคพิษสนุขับ้า	ให้กบัพ่ีน้องชาวต�าบลธงชยั	 

น�าโดย	นายประหยัด แสงหิรัญ	 นายก	อบต.ธงชยั	พร้อมด้วย	 

คณะผู้บริหาร	และกองสาธารณสขุและสิง่แวดล้อม	โดยน�าเจ้าหน้าท่ี

ออกให้บริการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพิษสนุขับ้า	 ให้แก่สนุขัและแมว	

ประจ�าปี	พ.ศ.	2563	ในพืน้ท่ีต�าบลธงชยั

ต้านภัยมะเร็งเต้านมโครงการอบรมหมอหมู่บ้าน

	 องค์การบริหารสว่นต�าบลธงชยัให้การสนบัสนนุงบประมาณเพ่ือด�าเนินโครงการพระราชด�าริด้านสาธารณสขุ	จ�านวน	 	 9	 	หมูบ้่าน	 	หมูบ้่านละ	20,000	บาท	 โดยด�าเนินโครงการอบรม 

หมอหมูบ้่านในพระราชประสงค์	และโครงการสืบสานพระราชปณิธานของสมเดจ็ยา่ฯ	ต้านภยัมะเร็งเต้านม

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

น�าทีมเจ้าหน้าท่ีกองสาธารณสุขและ 

สิง่แวดล้อม	ออกด�าเนินการฉีดพน่หมอกควนั 

เพ่ือป้องกนัและควบคมุโรคไข้เลือดออก	

ให้กบัประชาชน	และหน่วยงานราชการ

ภายในต�าบลธงชยั

กองสาธารณสุขฯ อบต.ธงชัย ลงพื้นที่ ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

อบต.ธงชัย สนับสนุนงบประมาณให้หมู่บ้านด�าเนินโครงการพระราชด�าริด้านสาธารณสุข
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รานงานผลการด�าเนินงานของกองสวัสดิการสังคม ประจ�าปี พ.ศ. 2563
อบต.ธงชัย จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุต�าบลธงชัย 

ประจ�าปีงบประมาณ 2563 (ภายใต้โรงเรียนผู้สูงอายุต�าบลธงชัย รุ่นที่ 2)
 นายประหยัด แสงหรัิญ	นายก	อบต.ธงชยั	มอบหมาย

ให้	นายณรรฐพล ภยัลี ้รองนายก	อบต.ธงชยั	เป็นประธานใน

พิธีเปิดโครงการสง่เสริมสขุภาพและพฒันาคณุภาพชีวิตให้แก่ 

ผู้สงูอายตุ�าบลธงชยั	ประจ�าปีงบประมาณ	2563	(ภายใต้โรงเรียน

ผู้สงูอายตุ�าบลธงชยั	รุ่นท่ี	2)	ซึง่มีคณะวิทยากรลกูเสือชาวบ้าน	

จ.เพชรบรีุ	อาจารย์และนกัศกึษาวทิยาลยัพยาบาลพระจอมเกล้าฯ	

และผู้อ�านวยการ	รพ.สต.ธงชยั	บรรยายให้ความรู้

 นายประหยัด แสงหรัิญ	นายก	อบต.ธงชยั	พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	มอบแพมเพิสให้แก่ 

ผู้สงูอาย	ุตามโครงการ	"คนธงชัยไม่ทอดทิง้กัน"	ในพืน้ท่ีต�าบลธงชยั

อบต.ธงชัย ร่วมกับ สภาองค์กรชุมชน
มอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ ปี 2563

 นายประหยัด แสงหรัิญ นายก	อบต.ธงชยั	ร่วมกบัสภาองค์กรชมุชนต�าบลธงชยัมอบบ้านสภาองค์กรชมุชนฯ	โดยสภาองค์กรชมุชน

ต�าบลธงชยัได้จดัสรรงบประมาณจดัท�าบ้านพอเพียงชนบท	ประจ�าปี	2563	ในพืน้ท่ีต�าบลธงชยั	

อบต.ธงชัย ลงพื้นที่เยี่ยม
ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้

ในพื้นที่ต�าบลธงชัย ตามโครงการ
คนธงชัยไม่ทอดทิ้งกัน
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นายก อบต.ธงชยัลงพืน้ทีม่อบสิง่ของในการด�ารงชพีให้กบัผูส้งูอายใุนพืน้ทีต่�าบลธงชยั

ผอ.โรงเรียนผู้สูงอายุต�าบลธงชัย มอบประกาศนียบัตรให้นักเรียนรุ่นปี 2563

นายกฯ และเจ้าหน้าที่ อบต.ธงชัยห่วงใยประชาชน 
ลงพื้นที่ซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้กับ ผู้ยากไร้ในพื้นที่ต�าบลธงชัย

 นายประหยัด แสงหรัิญ นายกองค์การบริหารสว่นต�าบลธงชยั	พร้อมคณะผู้บริหาร	หวัหน้าสว่นราชการ	มอบสิง่ของท่ีจ�าเป็นในการด�ารงชีพให้แก่ผู้สงูอาย	ุผู้ พิการและผู้ ด้อยโอกาส 

ตามโครงการคนธงชยัไมท่อดทิง้กนั	ในพืน้ท่ีต�าบลธงชยั	จ�านวน	5	ราย	และประสาน	รพ.สต.ธงชยั	น�าโดยผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต�าบลธงชยั	ให้การดแูลชว่ยเหลือเร่ืองสขุภาพ	

ตามโครงการคนธงชยัไมท่อดทิง้กนั

 นายประหยัด แสงหรัิญ นายก	อบต.ธงชยั	 ในฐานะผู้อ�านวยการ	 โรงเรียนผู้สงูอาย	ุต�าบลธงชยั	 ได้เป็นประธานมอบประกาศนียบตัรให้กบันกัเรียนผู้สงูอายตุ�าบลธงชยั	 

ประจ�าปี	2563	พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	คณะท่ีปรึกษานายกฯ		และหวัหน้าสว่นราชการ		ณ	ห้องประชมุองค์การบริหารสว่นต�าบลธงชยั	เม่ือวนัท่ี		6	สงิหาคม	2563

 นายประหยัด แสงหรัิญ	นายก	อบต.ธงชยั	พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	ส.อบต.ธงชยั	หวัหน้าสว่นราชการ	และพนกังาน	อบต.ธงชยั	 

ได้ด�าเนินการซอ่มแซมบ้านพกัอาศยัให้กบันางบุญมา เรืองงาม	หมูท่ี่	1	ต.ธงชยั	อ.เมืองเพชรบรีุ	จ.เพชรบรีุ	แล้วเสร็จ	และท�าการสง่มอบบ้าน 

ให้กบันางบุญมา เรืองงาม ตามวตัถปุระสงค์เพ่ือเป็นการชว่ยเหลือผู้ยากไร้	ผู้ ด้อยโอกาส	 ท่ีประสบปัญหาด้านท่ีอยูอ่าศยัเป็นของตนเอง	

และเสริมสร้างคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้	 ทัง้นี	้ขอขอบคุณอาจารย์บุญธรรม กลิ่นเล็ก	 และนกัเรียนสาขาไฟฟ้า	 วิทยาลยัเทคนิคเพชรบรีุ	 

ท่ีให้ความอนเุคราะห์ตดิตัง้ไฟฟ้าภายในบ้านให้กบันางบุญมา เรืองงาม ฟรีโดยไมค่ดิคา่ใช้จา่ย
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การด�าเนินงานของการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประจ�าปี พ.ศ. 2563
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต�าบลธงชัยเตรียมความพร้อมป้องกันโรค Covid-19 ก่อนเปิดการเรียนการสอน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต�าบลธงชัยปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน Covid-19 อย่างเคร่งครัด

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ต�าบลธงชัย	 (วดับญุทวี)	 และ

ศนูย์พฒันาเดก็วดัอินทาราม	ได้

เตรียมความพร้อม	 ป้องกนัโรค	

Covid	–	19	ก่อนเปิดท�าการเรียน

การสอน	และได้ท�าตามนโยบาย

ท่านนายประหยัด แสงหรัิญ 

โดยปฏิบติัตามมาตรการป้องกนั		

covid-19	อยา่งเคร่งครัด		

 ศูนย์พฒันาเดก็เล็กต�าบลธงชัย	(วดับญุทวี)	และศนูย์พฒันาเดก็เลก็วดัอินทาราม	ได้ท�าการเปิดการเรียนการสอน	และได้ท�าตามนโยบายทา่นนายกประหยัด แสงหรัิญ	โดยปฏิบตัิ

ตามมาตรการป้องกนั		covid-19	อยา่งเคร่งครัด		และได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอยา่งดี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต�าบลธงชัย
จัดพิธีไหว้ครู ประจ�าปีการศึกษา พ.ศ. 2563

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต�าบลธงชัย (วดับญุทวี)	 และศนูย์พฒันาเด็กเล็กวดัอินทาราม	 (บ้านขลู)่	 ได้จดักิจกรรมพิธีไหว้ครู	 

ประจ�าปีการศกึษา	พ.ศ.	2563
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งานด้านกองคลังประจ�าปี พ.ศ. 2563
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เริ่มบังคับใช้กฎหมาย 13 มีนาคม 2562 

วันเริ่มจัดเก็บภาษี 1 มกราคม 2563 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นภาษี ประเภทใหม่ 
ที่น�ามาใช้ จัดเก็บแทนภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบ�ารุงท้องที่

ที่ เร่ือง
ระยะเวลาตามกฎหมาย 

(เดมิ)
ระยะเวลาที่ก�าหนด 

ขยายออกไป

1 การช�าระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษี ภายในเดือนสงิหาคม	2563 ภายในเดือนกนัยายน	2563

2 การผอ่นช�าระภาษีท่ีดนิและสิง่ปลกูสร้าง งวดท่ี	1	ภายในเดือนสงิหาคม	2563
งวดท่ี	2	ภายในเดือนกนัยายน	2563
งวดท่ี	3	ภายในเดือนตลุาคม	2563

งวดท่ี	1	ภายในเดือนกนัยายน	2563
งวดท่ี	2	ภายในเดือนตลุาคม	2563
งวดท่ี	3	ภายในเดือนพฤศจิกายน	2563

3 การมีหนงัสือแจ้งเตือนผู้ เสียภาษีท่ีมีภาษีค้างช�าระ ภายในเดือนกนัยายน	2563 ภายในเดือนตลุาคม	2563

4 การแจ้งรายการภาษีค้างช�าระให้ส�านกังานท่ีดินจงัหวดัเพชรบรีุ ภายในเดือนตลุาคม	2563 ภายในเดือนพฤศจิกายน	2563

การขยายก�าหนดเวลาด�าเนินการของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามก�าหนดเวลาในพระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ�าปี พ.ศ. 2563
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รานงานผลการด�าเนินงานกองช่าง ประจ�าปี พ.ศ. 2563
การบริการสาธารณะ
	 การให้บริการในปีงบประมาน	2563	 ท่ีผ่านมาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและการบริการสาธารณะอยา่งตอ่เน่ืองโดยกองช่าง	องค์การบริหารสว่นต�าบลธงชยัชีแ้จง 

ตอ่มาวา่ในปีงบประมานปี	2563	องค์การบริหารสว่นต�าบลธงชยั	มีการอนมุตังิบประมาณพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน	งบประมาณประจ�าปี	2563	จ�านวน		19	โครงการ

โครงการที่ด�าเนินการแล้วเสร็จงบประมาณประจ�าปี 2563 มีจ�านวน 2 โครงการ
	 1.	โครงการก่อสร้างถนน	คสล.พร้อมวา่งทอ่ระบายน�า้	ซอยบ้านป้าดี	หมูท่ี่	8

	 2.	โครงการขดุลอกก�าจดัวชัพืชเปิดทางน�า้คลองส�ามะงา	หมูท่ี่	4

โครงการที่อยู่ระหว่างการด�าเนินการ จ�านวน 4 โครงการ
	 1.	โครงการก่อสร้างถนน	คสล.ซอยข้างศาลากลางบ้าน	หมูท่ี่	2

	 2.	โครงการก่อสร้างรางระบายน�า้	ซอยข้างบ้านเสนียนต์	หมูท่ี่	3

	 3.	โครงการก่อสร้างรางระบายน�า้	ซอยบ้านป้าเหรียญ	หมูท่ี่	1

	 4.	โครงการขยายผิวจราจรถนน	คสล.	สายข้างวดัอินทาราม	หมูท่ี่	7

โครงการที่น�าไปจ่ายขาดเงินสะสมใหม่ จ�านวน 13 โครงการ
	 1.	 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมศาลากลางบ้าน	หมูท่ี่	5

	 2.	 โครงการก่อสร้างถนน	คสล.ซอยอ่ิมวิเศษ	หมูท่ี่	8

	 3.	 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิคอนกรีตสายคลองชลประทาน	

	 	 (บริเวณสามแยกตัง้แตบ้่านผู้ใหญ่เอกสทิธ์ิ	–	สะพานปนูใหม)่	หมูท่ี่	6

	 4.	 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน�า้	จส.ซอย	7	หมูท่ี่	2

	 5.	 โครงการขดุลอกก�าจดัวชัพืชและดินเลนเปิดทางน�า้คลองสนามพราหมณ์	หมูท่ี่	9

	 6.	 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนนบริเวณทางเข้าโคกระหุง่	หมูท่ี่	5

	 7.	 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนนหน้าถ�า้ทบัทิม	(บ้านครูเตา)	หมูท่ี่	8

	 8.	 โครงการปรับปรุงถนนสายข้างร้านกระจกเพชร	หมูท่ี่	7

	 9.	 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	สายดอนคาน

	 10.	 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต	ประตนู�า้	ซอย	3	หมูท่ี่	9

	 11.	 โครงการปรับปรุงฝาทอ่ระบายน�า้ถนนสายข้างวดัอินทาราม	หมูท่ี่	7

	 12.	 โครงการย้ายหอกระจายขา่วหมูบ้่านไปตดิตัง้บ้านผู้ใหญ่สมพงษ์	ม้านสะอาด	หมูท่ี่	4

	 13.	 โครงการปรับปรุงถนนซอยคีรีรัถยา	13	หมูท่ี่	8

งานบริการด้านอื่น ๆ
 l	 ขออนญุาตก่อสร้างบ้านพกัอาศยั	จ�านวน	17	

หลงั	เป็นบ้านชัน้เดียว	จ�านวน	15	หลงั	อาคาร	คสล.	

และซุ้มประต	ูจ�านวน	1	หลงั

 l	 ซอ่มแซมไฟฟ้าสาธารณะ	 132	 ค�าร้อง

 l	 ตดัแตง่ต้นไม้		 60		 ค�าร้อง

 l	 ซอ่มแซมฝาท่อระบายน�า้	 8		 ค�าร้อง

 l	 ผ่าถนนฝังท่อประปา															 4	 ค�าร้อง

 l	 เร่ืองอ่ืน	ๆ	 4		 ค�าร้อง
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นายก อบต.ธงชัย ร่วมเป็นขวัญและก�าลังใจให้เจ้าหน้าที่ อสม. 
ต�าบลธงชัยในการปฏิบัติหน้าที่ มีบทบาทในการป้องกันและเฝ้าระวังโรคระบาด โควิด 19 ในชุมชน/หมู่บ้าน

 นายประหยัด แสงหรัิญ	นายก	อบต.ธงชยั	พร้อมด้วย	รองนายกทัง้สองทา่นได้มอบเสือ้ปฏิบตักิารให้กบัอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน	(อสม.)	หมูท่ี่	2	ต�าบลธงชยั	เพ่ือสวมใสใ่นการ

ปฏิบตัหิน้าท่ี	แนะน�าและดแูลตอ่ประชาชนในหมูบ้่าน	ด้วยความเสียสละ	และเป็นขวญัและก�าลงัใจในการปฏิบตัหิน้าท่ี	มีบทบาทในการป้องกนัและเฝ้าระวงัโรคระบาด	โควิด-19	ในชมุชนหมูบ้่าน

นายก อบต.ธงชัย ได้มอบเสื้อทีมให้กับผู้ประกอบการรถโดยสาร (รถเล้ง) 
เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามในการปฏิบัติหน้าที่

 นายประหยัด แสงหรัิญ	 นายก	อบต.ธงชยั	 ได้มอบเสือ้ทีมให้กบัผู้ประกอบการรถโดยสาร	 (รถเล้ง)	 เพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามในการปฏิบตัิหน้าท่ีให้บริการ 

กบันกัทอ่งเท่ียวท่ีมาเย่ียมชมถ�า้เขาหลวง	ต.ธงชยั	อ.เมืองเพชรบรีุ	จ.เพชรบรีุ
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