“...ความเจริ ญ ของคนทั้ ง หลาย ย่ อ มเกิ ดมาจาก
ประพฤติ ช อบและการหาเลี้ ย งชี พ ชอบเป็ น หลั ก สํ า คั ญ
ผู ้ ที่ จ ะสามารถประพฤติ ช อบ และหาเลี้ ย งชี พ ชอบได้ ด ้ ว ยนั้ น
ย่ อ มจะมี ทั้ ง วิ ช าความรู ้ ทั้ ง หลั ก ธรรมทางศาสนา
เพราะสิ่ ง แรกเป็ น ปั จ จั ย สํ า คั ญ สํ า หรั บ ใช้ ก ระทํ า การทํ า งาน
สิ่ ง หลั ง เป็ น ปั จ จั ย สํ าคั ญ สํ า หรั บ ส่ ง เสริ ม ความประพฤติ
และการปฏิ บั ติ ง านให้ ช อบคื อ ให้ ถู ก ต้ อ งและเป็ น ธรรม”
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
พระราชทานแก่ครูโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนา อิสลาม ๔ จังหวัดภาคใต้จังหวัดปัตตานี
เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๑๙

สารจาก
นายกเทศมนตรีตำ�บลบางเลน
สวัสดีครับ พ่อ แม่ พีน่ อ้ ง ประชาชนชาวเทศบาลต�ำบล
บางเลนที่เคารพรักทุกท่าน กระผม ดร.วรพจน์ พวงแย้ม
นายกเทศมนตรี ต� ำ บลบางเลน ตลอดระยะเวลาที่                                  
กระผมได้รับความไว้วางใจจากท่านให้เข้ามาด�ำรงต�ำแหน่ง                           
นายกเทศมนตรีอย่างต่อเนือ่ ง กระผมและคณะผูบ้ ริหารทุกท่าน
ได้ทุ่มเทการท�ำงานโดยมุ่งเน้นในการพัฒนาให้มีความเจริญ
ก้าวหน้าในทุกๆด้าน พร้อมๆกับการแก้ไขปัญหาต่างๆทีเ่ กิดขึน้
กับประชาชนในเขตเทศบาลต�ำบลบางเลน การด�ำเนินงาน
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บางครั้งมักประสบปัญหา อุปสรรค
ตลอดจนความไม่เข้าใจกันแต่ก็ไม่ท�ำให้ท้อถอย กลับเป็น                   
แรงผลักดันให้กระผมและคณะผู้บริหาร ตลอดจนเจ้าหน้าที่    
ของเทศบาลต�ำบลบางเลน ได้ร่วมแรงร่วมใจกันในการแก้ไข
ปั ญ หาเพื่ อ บรรเทาความเดื อ ดร้ อ นให้ กั บ พ่ อ แม่ พี่ น ้ อ ง                   
ชาวต� ำ บลบางเลน การบริ ห ารงานของกระผมยั ง ยึ ด หลั ก
ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการ เปิดโอกาส                   
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา เพื่อให้ทุกท่าน                

ได้รบั ประโยชน์ และมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี กระผมมุง่ หมายทีจ่ ะเห็น
การพัฒนาของเทศบาลต�ำบลบางเลนต่อไปเรื่อยๆ หากพ่อ แม่
พี่น้องประชาชนชาวต�ำบลบางเลน มีปัญหาในเรื่องใดหรือ
ต้องการให้เทศบาลด�ำเนินการในเรื่องใด ก็สามารถแจ้งมา                
ได้ เ พื่ อ ที่ เ ราจะได้ ร ่ ว มมื อ กั น ขั บ เคลื่ อ นท้ อ งถิ่ น ของเราให้                 
เป็นชุมชนที่น่าอยู่
ท้ายนีก้ ระผมขอส่งความปรารถนามายังพ่อ แม่ พีน่ อ้ ง
ประชาชนชาวต�ำบลบางเลนทุกท่าน จงประสบความสุขความเจริญ
คิดสิ่งใดขอให้สมหวังทุกประการ และกระผมหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าจะได้รับความร่วมมือ ร่วมใจ จากทุกๆท่าน อันจะเป็นพลัง
ในการขับเคลื่อนในการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าสืบไป

ดร.วรพจน์ พวงแย้ม

นายกเทศมนตรีต�ำบลบางเลน
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สารจาก ปลัดเทศบาล
สวัสดีคะ่ พีน่ อ้ งชาวเทศบาลต�ำบลบางเลน และประชาชนทีไ่ ด้
อ่านวารสารของ เทศบาลต�ำบลบางเลน ฉบับนี้ เป็นฉบับที่ ๓ ของปี ๒๕๖๑
ที่ได้จัดท�ำขึ้นเพื่อรายงานผลการด�ำเนินการตามโครงการของกิจกรรม
ต่างๆ ของเทศบาลต�ำบลบางเลนในรอบ ๑ ปี ที่มีความมุ่งมั่นพัฒนา
พื้นที่อย่างครอบคลุม ทั่วถึง และเป็นธรรมภายใต้การบริหารงาน                
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต�ำบลบางเลน ส่งเสริมการ                
มีส่วนร่วมของประชาชน และตอบสนองความต้องการของประชาชน
ตามกรอบอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยน�ำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการพัฒนา ทั้งการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐาน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
สังคม และการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน เป้าหมายสูงสุดคือ การยก
ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ สามารถด�ำเนินชีวิตอย่าง                 
มีความสุขควบคู่การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคต
ในโอกาสนี้ จึงได้รวบรวมผลการด�ำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ
ในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบ และ                    
ต้องขอขอบคุณพีน่ อ้ งประชาชนชาวเทศบาลต�ำบลบางเลนทีม่ สี ว่ นร่วม
ในการพั ฒ นาพื้ น ที่ ใ ห้ มี ค วามเจริ ญ ก้ า วหน้ า และหวั ง ว่ า จะได้ รั บ                   
ความร่วมมือจากทุกๆ ท่านต่อไปค่ะ

นางสาวปุณยนาถ ชลภาสสิริ
ปลัดเทศบาลต�ำบลบางเลน
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เทศบาลตำ�บลบางเลน

เทศบาลตำ�บลบางเลน

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำ�บลบางเลน ใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อแก้ไขปัญหาภายในพื้นที่เทศบาล
ต�ำบลบางเลน และสนองตอบความต้องการของประชาชน ภายใต้วิสัยทัศน์เทศบาลต�ำบลบางเลน (Vision)  

"บางเลนเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"
เป้าประสงค์ในการพัฒนาเทศบาลตำ�บลบางเลน
๑.
๒.
๓.
๔.

เพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต     
เพื่อพัฒนาและบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก�ำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธ  ี
เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และการสาธารณสุข  
เพื่อพัฒนาด้านความปลอดภัยของชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักประชาธิปไตย และเป็นประชารัฐ       
พึ่งพาตนเองได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๕. เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนา ส่งเสริมด้านการลงทุน ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรม                        
และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์   
๖. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ท�ำนุบำ� รุงศาสนา ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้อง
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รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�ำปี ๒๕๖๑

เทศบาลตำ�บลบางเลน

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำ�บลบางเลน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระดับต่าง ๆ นั้น ได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์ให้มีความสอดคล้องต้องกัน ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนา
พื้นที่เทศบาลต�ำบลบางเลน เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการพัฒนาประเทศ การพัฒนาภูมิภาค เทศบาลต�ำบลบางเลนจึงก�ำหนด
ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
- โครงการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวติ ต่างๆ เช่น การช่วยเหลือผูส้ งู อายุ ผูพ้ กิ าร ผูป้ ว่ ยเอดส์ ผูย้ ากไร้ ผูด้ อ้ ยโอกาส
- โครงการพัฒนาด้านส่งเสริมเยาวชน สตรี อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการหรือหน่วยอื่นของรัฐ ด�ำเนินการ
หรืออุดหนุนหน่วยงานที่ดำ� เนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด
- โครงการพัฒนาองค์กรประชาชน องค์กรการกุศล องค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย
เพื่อด�ำเนินโครงการที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาด้านสังคม
และส่งเสริมคุณภาพชีวิต ฯลฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- บริหารจัดการระบบขยะมูลฝอย ก�ำจัดสิ่งปฏิกูล น�ำ้ เสียและมลภาวะต่าง ๆ
- การบริหารจัดการและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
เช่น การปลูกต้นไม้ทดแทน อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้ำ ฯลฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค

และการสาธารณสุข

-   การก่อสร้าง ปรับปรุง บ�ำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆในพื้นที่ เช่น ถนน สะพาน รางระบายน�้ำ 
ระบบน�ำ้ อุปโภคบริโภค  ป้ายจราจร กระจกโค้งป้องกันอุบัติเหตุ ไฟกระพริบ ฯลฯ  
-   การพัฒนาผังเมือง การใช้ประโยชน์ที่ดิน และการควบคุมอาคาร
- การป้องกันและระงับโรคติดต่อต่างๆ ควบคุมป้องกันโรคระบาดในพื้นที่
- พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ และระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

6

ANNUAL REPORT 2018
BANGLANE MUNICIPALITY

รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�ำปี ๒๕๖๑

เทศบาลตำ�บลบางเลน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านความปลอดภัยของชุมชน ส่งเสริมการ

มีส่วนร่วมของประชาชน ตามหลักประชาธิปไตย และเป็นประชารัฐ
- เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่ อปพร. ฝึกอบรมอาสาสมัครในหมู่บ้านให้มีความรู้
ปลูกจิตส�ำนึกให้ราษฎรมีความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อความมั่นคงของชาติ
- เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ฯลฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาและส่งเสริม

ด้านการลงทุน ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
- พัฒนา วางแผนการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพือ่ ตอบสนองให้กบั ประชาชนในพืน้ ทีอ่ ย่างมีประสิทธิภาพ
- พัฒนา ส่งเสริมด้านการลงทุน ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์   
- พัฒนา วางแผน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ตำ� บล ฯลฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การกีฬา ทำ�นุบำ�รุง
ศาสนา ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
- สร้างเสริมสุขภาวะในชุมชน เช่น การจัดการแข่งขันกีฬา
การส่งเสริมการออกก�ำลังกายในชุมชน
- อนุรักษ์และจรรโลงไว้ซึ่งการศาสนาและวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ
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รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�ำปี ๒๕๖๑

เทศบาลตำ�บลบางเลน

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำ�ปี ๒๕๖๑
วั น เสาร์ ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ น� ำ โดย ดร.วรพจน์ พวงแย้ ม                     
นายกเทศมนตรีตำ� บลบางเลน พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ
ข้าราชการ พนักงาน ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ�ำปี ๒๕๖๑
โดยภายในงานได้ มี กิ จ กรรมเสริ ม ทั ก ษะให้ แ ก่ เ ด็ ก ๆมากมาย อาทิ                      
กิ จ กรรมเติ ม สี ส ร้ า งสรรค์ กิ จ กรรมจิ น ตนาการสานฝั น กิ จ กรรม                
หนูนอ้ ยวัยใส ใส่ใจคัดแยกขยะ และเครือ่ งเล่นอีกมากมาย เพือ่ เสริมสร้าง
ความคิด ทักษะการสร้างสรรค์สงิ่ ต่างๆ ให้ทนั ตามยุคปัจจุบนั ตามค�ำขวัญ
วันเด็กแห่งชาติ ประจ�ำปี ๒๕๖๑ "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี"

โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง
วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ น�ำโดย ดร.วรพจน์ พวงแย้ม นายกเทศมนตรี
ต�ำบลบางเลน มอบหมายให้ นางสุชาดา จั่นลา รองนายกเทศมนตรี                
ต�ำบลบางเลน พร้อมด้วยครูศนู ย์เด็กเล็ก จัดโครงการหนูนอ้ ยเรียนรูส้ โู่ ลกกว้าง
น�ำนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�ำบลบางเลน ศึกษาโลกกว้าง                   
ณ ซาฟารีเวิลด์ กรุงเทพมหานคร เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตและการด�ำรงชีวิต
ของสัตว์ต่างๆ
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รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�ำปี ๒๕๖๑

เทศบาลตำ�บลบางเลน

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำ�ปี ๒๕๖๑
เมื่ อ วั น ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ น� ำ โดย ดร.วรพจน์ พวงแย้ ม                          
นายกเทศมนตรีต�ำบลบางเลน พร้อมคณะผู ้ บริ ห าร สมาชิ ก สภาฯ
ข้าราชการ พนักงาน และประชาชน ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์
ประจ�ำปี ๒๕๖๑ โดยกิจกรรมได้จัดบรรยายให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ซึ่งแล
เห็นความส�ำคัญแก่การด�ำเนินชีวติ ของผูส้ งู อายุ และได้รว่ มกันสรงน�ำ้ พระ
พร้อมรดน�ำ้ ขอพรผูส้ งู อายุ เพือ่ ความเป็นสิรมิ งคลแก่ชวี ติ ตลอดปีใหม่ไทย                 
อีกทั้งร่วมร�ำวงย้อนยุคสืบสานประเพณีไทย

กิจกรรมแข่งขันกีฬาสันนิบาต
เทศบาลจังหวัดนนทบุรี ประจำ�ปี ๒๕๖๑
วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ น�ำโดย ดร.วรพจน์ พวงแย้ม
นายกเทศมนตรีต�ำบลบางเลน พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ และ
พนักงานร่วมแข่งขันกีฬาสันนิบาต เทศบาลจังหวัดนนทบุรี
ประจ�ำปี ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬาพิทกั ษ์นนทเขต ต�ำบลไทรน้อย
จังหวัดนนทบุรี

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) และแกนนำ�สุขภาพ
วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต�ำบลบางเลน ได้จัด
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) และแกนน�ำสุขภาพ รุ่นที่ ๑                     
(ประจ�ำปี ๒๕๖๑) โดยมี ดร.วรพจน์ พวงแย้ม นายกเทศมนตรีต�ำบลบางเลน เป็นประธานเปิด
โครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมอบรม ร่วมรับฟังการบรรยาย
จากนางสาวศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ
และนางกรรณิกา ดาวไธสง หัวหน้ากลุม่ งานอบรมสุขภาพอนามัย ศูนย์ฝกึ อบรมปฐมพยาบาล
และสุขภาพอนามัย โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยติดเตียง
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รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�ำปี ๒๕๖๑

เทศบาลตำ�บลบางเลน

โครงการท้องถิ่นนนท์ชุมชนสีเขียว
วันที่ ๗ มิถนุ ายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม              
ได้จัด"โครงการท้องถิ่นนนท์ชุมชนสีเขียว เพื่อปรับภูมิทัศน์ภายในพื้นที่
ต� ำ บลบางเลน" ภายใต้ โ ครงการนนทบุ รี : จั ง หวั ด สะอาด โดยมี                              
ดร.วรพจน์ พวงแย้ม นายกเทศมนตรีต�ำบลบางเลน เป็นประธานเปิด
โครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
พนักงานราชการ และประชาชนในพืน้ ทีต่ ำ� บลบางเลน ร่วมกันปลูกต้นกุหลาบ
เซีย่ งไฮ้ ณ วงเวียนสามแยกบางใหญ่ และตลอดริมถนนบางกรวย-ไทรน้อย

ตรวจตลาดในพื้นทีตำ่ �บลบางเลน
วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. เทศบาล
ต�ำบลบางเลน น�ำโดย ดร.วรพจน์ พวงแย้ม นายกเทศมนตรี
ต� ำ บลบางเลน ร่ ว มออกตรวจตลาดกั บ สาธารณสุ ข                        
จังหวัดนนทบุรี และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลบางเลน
ณ ตลาดเจ้าพระยา และตลาดดอนพรหม เพื่อตรวจสอบ
ความปลอดภัย ความสะอาดในการปรุงอาหาร และสถานที่

โครงการเยี่ยมผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียงพื้นที่บางเลน
วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.วรพจน์ พวงแย้ม นายกเทศมนตรี                       
ต�ำบลบางเลน มอบหมายให้นางสุชาดา จั่นลา รองนายกเทศมนตรีต�ำบลบางเลน พร้อมด้วย
นางสาวกรุณา กลัดเนินกุ่ม ผู้อ�ำนวยการกองสาธารณสุขฯ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครดูแล                   
ผู ้ สู ง อายุ บ างเลน ออกพื้ น ที่ เ ยี่ ย ม               
ผู้ป่วยติดเตียง หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๖
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รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�ำปี ๒๕๖๑

เทศบาลตำ�บลบางเลน

โครงการสมานฉันท์เทิดไท้องค์ราชัน
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.วรพจน์ พวงแย้ม นายกเทศมนตรีต�ำบลบางเลน ได้เป็นประธาน                  
เปิดโครงการสมานฉันท์เทิดไท้องค์ราชัน โดยมีชดุ วิทยากรรณรงค์ปลูกจิตส�ำนึกรูค้ ณ
ุ แผ่นดิน จากหน่วยบัญชาการป้องกันภัย
ทางอากาศกองทัพบก

โครงการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม (Big Cleaning Day)
วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. น�ำโดย ดร.วรพจน์ พวงแย้ม
นายกเทศมนตรีต�ำบลบางเลน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา                  
เทศบาลฯ ก�ำนัน ผูใ้ หญ่บา้ น สารวัตรก�ำนัน และประชาชน
จิตอาสาชาวต�ำบลบางเลน ร่วมโครงการรณรงค์
รั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ ม (Big Cleaning Day)             
ภายใต้ โ ครงการจิ ต อาสา เราท� ำ ดี ด ้ ว ยหั ว ใจ
จังหวัดนนทบุรี ประจ�ำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑
ร่ ว มกั น ท� ำ ความสะอาดบริ เ วณวั ด สะแก
ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
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รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�ำปี ๒๕๖๑

เทศบาลตำ�บลบางเลน

โครงการหน้าบ้านน่ามอง ลำ�คลองสวยใส
วั น ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.                       
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการหน้าบ้าน
น่ามอง ล�ำคลองสวยใส โดยมี ดร.วรพจน์ พวงแย้ม                    
นายกเทศมนตรีตำ� บลบางเลน เป็นประธานเปิดโครงการ
ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมหรือตัวแทนชุมชน                 
มี ค วามรู ้ แ ละสามารถน� ำ มาปรั บ ใช้ ใ นการลดปริ ม าณ            
น�ำ้ เสียลงสู่ชุมชน

โครงการปลูกจิตสำ�นึก ส่งเสริมวันอาสาฬหบูชา ประจำ�ปี ๒๕๖๑
วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. กองการศึกษา ได้จัดโครงการปลูกจิตส�ำนึก ส่งเสริมวันอาสาฬหบูชา                
โดย ดร.วรพจน์ พวงแย้ม นายกเทศมนตรีต�ำบลบางเลน ได้มอบหมายให้ นางสุชาดา จั่นลา รองนายกเทศมนตรี                          
ต�ำบลบางเลน เป็นประธานเปิดโครงการ เพือ่ ปลูกฝังให้เด็กนักเรียนเข้าใจถึงความส�ำคัญของวันอาสาฬหบูชา ณ ใต้อาคาร
โรงเรียนวัดศรีราษฎร์
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เทศบาลตำ�บลบางเลน

โครงการคุณธรรม จริยธรรม สืบสานวัฒนธรรมวันเข้าพรรษา ๒๕๖๑
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. กองการศึกษา
ได้จดั โครงการคุณธรรม จริยธรรม สืบสานวัฒนธรรมวันเข้าพรรษา
โดยมี ดร.วรพจน์ พวงแย้ ม นายกเทศมนตรี ต� ำ บลบางเลน                         
เป็นประธานในพิธี พร้อมอบรมคุณธรรมจากพระพยอมกัลยาโณ                
เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว และถวายเทียนพรรษาแก่วัดในพื้นที                   ่
ต�ำบลบางเลน จ�ำนวน ๕ วัด วัดสวนแก้ว วัดศรีราษฎร์ วัดสะแก
วัดยุคันธราวาส และวัดบางเลนเจริญ

โครงการจัดเก็บวัชพืชและกำ�จัดผักตบชวาในคูคลองภายในตำ�บลบางเลน (คลองอ้อมนนท์)
วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ น�ำโดย ดร.วรพจน์ พวงแย้ม นายกเทศมนตรีต�ำบลบางเลน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร                 
สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานจ้าง ร่วมงานโครงการจัดเก็บวัชพืชและก�ำจัดผักตบชวาในคูคลองภายในต�ำบลบางเลน
(คลองอ้อมนนท์) ภายใต้โครงการนนทบุรี : จังหวัดนนทบุรี ซึ่งโครงการนี้ได้ร่วมกับจังหวัดนนทบุรี และอ�ำเภอบางใหญ่                  
โดยมี นายภานุ   แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                 
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

โครงการจิตอาสา “เราทำ�ความ ดี ด้วยหัวใจ”
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ได้จัดโครงการจิตอาสา "เราท�ำความ ดี ด้วย
หัวใจ" กิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวิชราลงกรณ บดินเทพย
วรางกู ร โดยมี ดร.วรพจน์ พวงแย้ ม นายก
เทศมนตรีตำ� บลบางเลน เป็นประธานเปิดโครงการ
เปิดกรวยดอกไม้ พร้อมแสดงความจงรักภักดี และ
ความสามัคคี โดยการท�ำความสะอาดบริเวณวัดใน
พื้นที่ต�ำบลบางเลน
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เทศบาลตำ�บลบางเลน

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพบุคลากร
วันที่ ๒๐-๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ น�ำโดย ดร.วรพจน์ พวงแย้ม                   
นายกเทศมนตรีต�ำบลบางเลน ได้จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
พัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
คณะผูบ้ ริหารท้องถิน่ สมาชิกสภาท้องถิน่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ�ำ 
และพนักงานจ้าง เพือ่ เป็นการเพิม่ พูนความรู้ พัฒนาทักษะในการปฏิบตั งิ าน
ภายใต้ระเบียบและกฎหมายทีก่ ำ� หนดได้อย่างถูกต้อง รวมทัง้ ปรับเปลีย่ น
ทัศนคติและพฤติกรรมของบุคลากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

โครงการรณรงค์คัดแยกขยะรีไซเคิล ในชุมชนตำ�บลบางเลน
วันที่ ๑-๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ กองสาธารณสุขและ            
สิง่ แวดล้อม ได้จดั โครงการรณรงค์คดั แยกขยะรีไซเคิล
ในชุมชนต�ำบลบางเลน โดยการน�ำของดร.วรพจน์
พวงแย้ม นายกเทศมนตรีตำ� บลบางเลน ได้จดั อบรม
ให้ความรู้ และน�ำพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ
ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน อาสาสมัครรักษ์
สิ่งแวดล้อมฯ อสม. อผส.และพนักงานเทศบาลฯ
เดิ น ทางไปศึ ก ษาดู ง าน การบริ ห ารจั ด การขยะ                  
ที่ อบต.ม่วงค่อม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำ�ปี ๒๕๖๑
วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวสุรีรัตน์ จั่นลา ประธานสภาฯ เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ�ำปี ๒๕๖๑ เพื่อพิจารณาการโอนเงินงบประมาณประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พร้อมหารือ             
การท�ำ MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ณ ห้องประชุมเทศบาลต�ำบลบางเลน
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รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�ำปี ๒๕๖๑

เทศบาลตำ�บลบางเลน

เปิดศูนย์เรียนรู้อาชีพชุมชนบางเลน
     วั น ที่ ๖ สิ ง หาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น.                                    
ดร.วรพจน์ พวงแย้ม นายกเทศมนตรีตำ� บลบางเลน ได้เป็น
ประธานเปิดศูนย์เรียนรู้อาชีพชุมชนบางเลน พร้อมด้วย
ปลัดเทศบาลฯ สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน และ
สมาชิกกลุ่มสตรีบางเลน ร่วมเปิดงานโดยมีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                
ได้มาท�ำกิจกรรมบริการวิชาการ ร่วมกับชุมชนบางเลนในการ
จั ด ตั้ ง ศู น ย์ เ รี ย นรู ้ อ าชี พ บางเลน เพื่ อ พั ฒ นาต่ อ ยอด                   
ให้กับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสตรีชุมชนบางเลน ซึ่งสินค้า                   
ของกลุ่มสตรีได้แก่ ดอกไม้จากเกร็ดปลา ขนมทองพับ               
กระเป๋าสานฯ

โครงการวันแม่ ประจำ�ปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ได้จัด
โครงการจิตอาสา "เราท�ำความ ดี ด้วยหัวใจ"
กิ จ กรรมบ� ำ เพ็ ญ ประโยชน์ เนื่ อ งใน                    
วันคล้ายวันราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
โดยมีดร.วรพจน์ พวงแย้ม นายกเทศมนตรี
ต�ำบลบางเลน เป็นประธานเปิดโครงการ
เปิดกรวยดอกไม้ พร้อมแสดงความจงรัก
ภักดี และความสามัคคี โดยการตักบาตร
อาหารแห้ ง แด่ พ ระสงฆ์ และท� ำ ความ
สะอาดบริเวณวัดยุคันธราวาส   ในพื้นที่
ต�ำบลบางเลน
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รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�ำปี ๒๕๖๑

เทศบาลตำ�บลบางเลน

โครงการฝึกอาชีพการทำ�ขนมทองหยอด

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ น�ำโดย
ดร.วรพจน์ พวงแย้ม นายกเทศมนตรี
ต�ำบลบางเลน พร้อมด้วยกลุ่มสตรี
บางเลน จัดโครงการฝึกอาชีพการท�ำ
ขนมทองหยอด เพือ่ น�ำความรูท้ ไี่ ด้นำ�
ไปประกอบอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้
แก่ครอบครัวตนเอง

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ถังเคมี
เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ น�ำโดย ดร.วรพจน์  พวงแย้ม นายกเทศมนตรีต�ำบล
บางเลน ได้เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ถังเคมี ในการ            
ดับเพลิง ให้แก่ชมุ ชนและโรงเรียน ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ รพสต.บางเลน พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลฯ และอาสาสมัครชุมชนต�ำบล
บางเลน เข้าร่วมรับฟังความรูจ้ ากวิทยากรเกีย่ วกับอันตรายจากไฟ การปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น
แก่ผู้ป่วย และการใช้ถังเคมีดับเพลิงเมื่อเกิดเพลิงไหม้ในชุมชน

16

ANNUAL REPORT 2018
BANGLANE MUNICIPALITY
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เทศบาลตำ�บลบางเลน

โครงการรณรงค์คัดแยกขยะรีไซเคิลในชุมชนตำ�บลบางเลน (รับซื้อขยะรีไซเคิล)
วันที่ 31 สิงหาคม 2561 น�ำโดย ดร.วรพจน์ พวงแย้ม และกองสาธารณสุขฯได้จัดกิจกรรม "โครงการรณรงค์คัดแยก
ขยะรีไซเคิลในชุมชนต�ำบลบางเลน" โดยเปิดรับซื้อขยะรีไซเคิลวันนี้เป็นวันแรก ซึ่งได้การตอบรับจากประชาชนในชุมชน
เป็นอย่างดี
**ทั้งนี้ กองสาธารณสุขฯ เทศบาลต�ำบลบางเลน ขอเชิญชวนพี่น้อง                     
ชาวบางเลนทุ ก ท่ า นน� ำ ขยะรี ไ ซเคิ ล มาขายให้ กั บ เราได้ ทุ ก สิ้ น เดื อ น                                 
ณ หน้าส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลบางเลนค่ะ
หมายเหตุ : ขยะรีไซเคิล อาทิ ขวดแก้ว เศษกระดาษ พลาสติก โลหะ เป็นต้น
ขยะอันตราย อาทิ หลอดไฟ กระป๋องสเปรย์ ถ่าน ฯลฯ

รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกกำ�จัดยุงลายในพื้นทีตำ่ �บลบางเลน
วั น ที่ ๒๘ สิ ง หาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.                                
ดร.วรพจน์ พวงแย้ ม นายกเทศมนตรี ต� ำ บลบางเลน                      
เปิดขบวนรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกก�ำจัดยุงลายในพื้นที่
ต�ำบลบางเลน โดยเริ่มขบวนตั้งแต่สะพานบางพลู หมู่ที่ ๑
ตลอดจนครบพืน้ ทีต่ ำ� บลบางเลน พร้อมแจกใบปลิวเกีย่ วกับ
ความรู้การป้องกันยุงลาย และไข้เลือดออก พร้อมนี้ได้แจก
ทรายทีมีฟอสให้ประชาชนในพื้นที่ เพื่อน�ำไปใช้ก�ำจัดการ
วางไข่ของยุงลายในครัวเรือนท่าน
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รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�ำปี ๒๕๖๑

เทศบาลตำ�บลบางเลน

กิจกรรม หนูน้อย ฟ.ฟัน ยิ้มสวยสดใส
วั น ที่ ๕ กั น ยายน ๒๕๖๑ น� ำ โดย ดร.วรพจน์ พวงแย้ ม                      
นายกเทศมนตรี ต� ำ บลบางเลน มอบหมายนางสุ ช าดา จั่ น ลา                     
รองนายกเทศมนตรีต�ำบลบางเลน และกองการศึกษาจัดกิจกรรม
หนูน้อย ฟ. ฟัน ยิ้มสวยสดใส ณ ห้องสื่อการเรียนรู้ ชั้น ๓ โรงเรียน     
วั ด ศรี ร าษฎร์ เพื่ อ ให้ เ ด็ ก ๆค� ำ นึ ง ถึ ง การดู แ ลสุ ข ภาพช่ อ งปาก                      
ให้สะอาดป้องกันฟันผุอยู่เสมอ

กิจกรรมศิลปะไทย
วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ น�ำโดย ดร.วรพจน์
พวงแย้ม นายกเทศมนตรีต�ำบลบางเลน มอบหมาย
ให้กองการศึกษาจัดกิจกรรมศิลปะไทย ณ โรงเรียน
วัดศรีราษฎร์ ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุร                   ี
เพื่ อ ให้ เ ด็ ก นั ก เรี ย นระลึ ก ถึ ง ลายกนกที่ สื่ อ ถึ ง                        
เอกลักลักษณ์ความเป็นไทย
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เทศบาลตำ�บลบางเลน

สาธารณสุข...ฉีดพ่นหมอกควัน กำ�จัดยุงลาย
ดร.วรพจน์ พวงแย้ม นายกเทศมนตรีต�ำบลบางเลน
มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด�ำเนินการ
ฉี ด สารเคมี (หมอกควั น ) เพื่ อ ก� ำ จั ด ยุ ง ลายป้ อ งกั น                       
โรคไข้เลือดออกในพื้นที่

รักษาสิ่งแวดล้อม...เก็บผักตบชวา
ดร.วรพจน์ พวงแย้ม นายกเทศมนตรีต�ำบลบางเลน               
มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด�ำเนินการ
ออกด�ำเนินการเก็บผักตบชวาบริเวณประตูนำ 
�้ ซอยบางเลน ๑
เพือ่ ให้ทางเดินน�ำ้ ไหลได้สะดวก และก�ำจัดวัชพืชตามไหล่ทาง
ถนนบางกรวย – ไทรน้อย
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รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�ำปี ๒๕๖๑

เทศบาลตำ�บลบางเลน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ดร.วรพจน์  พวงแย้ม นายกเทศมนตรีตำ� บลบางเลน
มอบหมายให้ ง านป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย                 
ออกท�ำความสะอาดล้างพื้นถนนในพื้นที่ต�ำบลบางเลน

#ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจบริการ
ท�ำงานเพื่อประชาชน

โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยทางถนน
(เทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์)
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เทศบาลตำ�บลบางเลน

กิจกรรมแข่งขันกีฬาท้องถิ่น อำ�เภอบางใหญ่ ประจำ�ปี ๒๕๖๑
ดร.วรพจน์   พวงแย้ม นายกเทศมนตรีต�ำบลบางเลน พร้อมด้วย                
สมาชิกสภาฯ และพนักงาน ร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่น อ�ำเภอบางใหญ่
ประจ�ำปี ๒๕๖๑

กิจกรรม มอบวุฒิบัตร และแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�ำบลบางเลน น�ำโดย ดร.วรพจน์   พวงแย้ม นายกเทศมนตรี                   
ต�ำบลบางเลน ได้มอบหมายให้ นางสุชาดา จั่นลา รองนายกเทศมนตรีเทศบาลต�ำบลบางเลน เป็นประธานเปิดพิธี                        
มอบวุฒิบัตรแก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และแข่งขันกีฬาสานสามัคคีรุ่นพี่ รุ่นน้อง และผู้ปกครอง ซึ่งการแข่งขัน
กีฬาเป็นไปอย่างสนุกสนานท่ามกลางกองเชียร์ของผู้ปกครองที่เข้าร่วมชมเชียร์และให้ก�ำลังใจบุตรหลาน
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เทศบาลตำ�บลบางเลน

โครงการอบรมซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
    วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ศูนย์พฒ
ั นา
เด็ ก เล็ ก เทศบาลต� ำ บลบางเลน น� ำ โดย                     
ดร.วรพจน์ พวงแย้ม นายกเทศมนตรีตำ� บล
บางเลน ได้มอบหมายให้นางสุชาดา จั่นลา
รองนายกเทศมนตรีเทศบาลต�ำบลบางเลน
เป็นประธานเปิด โครงการอบรมซักซ้อมแผน
อพยพหนีไฟในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้
ความรู้ และซักซ้อมแนวทางกรณีฉุกเฉิน              
การเกิดอัคคีภัยแก่คุณครูเด็กเล็ก

โครงการอนุรักษ์ความเป็นไทย
วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�ำบลบางเลน น�ำโดย ดร.วรพจน์ พวงแย้ม นายกเทศมนตรี
ต�ำบลบางเลน ได้มอบหมายให้นางสุชาดา จั่นลา รองนายกเทศมนตรีเทศบาลต�ำบลบางเลน พร้อมด้วยสมาชิกสภา                
เทศบาลฯ เป็นประธานเปิดโครงการอนุ รั ก ษ์ ค วามเป็ นไทย เพื่ อ ให้ เ ด็ ก ได้ รั บความรู ้ ความเข้ า ใจถึ ง วั ฒนธรรม                        
ประเพณี อาหารไทย และสืบสานอนุรักษ์ความเป็นไทยต่อไป
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รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�ำปี ๒๕๖๑

เทศบาลตำ�บลบางเลน

โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและเวทีประชาคม
เทศบาลต�ำบลบางเลน ออกประชาคมรับฟังข้อเสนอแนะ
และความคิดเห็นของพีน่ อ้ งประชาชน ในการช่วยกันระดมความคิด
เพื่อแก้ไขปัญหา และช่วยกันพัฒนาให้ชุมชนของเราน่าอยู่                  
โดยประชาชนได้ มี ส ่ ว นร่ ว มในการเสนอข้ อ คิ ด เห็ น ต่ า งๆ                       
เพื่อน�ำมาเข้าแผนพัฒนาของเทศบาล

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำ�ปี ๒๕๖๑
เทศบาลต�ำบลบางเลน น�ำโดย ดร.วรพจน์ พวงแย้ม นายกเทศมนตรีต�ำบลบางเลน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ
พนักงานเทศบาล จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจ�ำปี ๒๕๖๑ โดยออกเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนในพื้นที                          ่
ต�ำบลบางเลน โดยให้บริการรับช�ำระภาษี ปรึกษาเรื่องกฎหมาย ตรวจสุขภาพ ฝึกอาชีพ ฉีดวัคซีนสุนัข–แมว ตัดผม                
นวดฝ่าเท้า ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
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รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�ำปี ๒๕๖๑

เทศบาลตำ�บลบางเลน

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง บำ�รุงรักษา ถนน หมู่ที่ ๖

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง บำ�รุงรักษา ถนน หมู่ที่ ๖
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รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�ำปี ๒๕๖๑

เทศบาลตำ�บลบางเลน

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง บำ�รุงรักษา ถนน หมู่ที่ ๖

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง บำ�รุงรักษา ถนน หมู่ที่ ๖
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รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�ำปี ๒๕๖๑

เทศบาลตำ�บลบางเลน

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง บำ�รุงรักษา ถนน หมู่ที่ ๑

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง บำ�รุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน�ำ้
ถนนบางกรวย-ไทรน้อย
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คู่มือประชาชน

เทศบาลตำ�บลบางเลน

ขอเชิญผู้อยู่ในข่ายชำ�ระภาษียื่นแบบแสดงรายการ ประจำ�ปี ๒๕๖๒
ภายในเวลาที่กฎหมายกำ�หนด
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ยื่นแบบแสดงรายการ
และช�ำระค่าภาษี
*ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม
ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ภาษีป้าย
ยื่นแบบแสดงรายการ
และช�ำระเงินค่าภาษี		
*ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม
ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒

ภาษีบำ�รุงท้องที่
ยื่นแบบแสดงรายการ
และช�ำระเงินค่าภาษี		
*ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม
ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

"ท้องถิ่นดี ภาษีช่วย ท้องถิ่นสวย ภาษีสร้าง"

ติดต่อขอยื่นแบบแสดงรายการ และช�ำระภาษี ได้ที่งานจัดเก็บรายได้
กองคลัง ส�ำนักงานเทศบาลต�ำบางเลน โทร. ๐๒-๙๒๐-๐๙๓๙ ต่อ ๑๗

ภาษี ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเองได้แก่
ภาษโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำ�รุงท้องที่ และภาษีป้าย
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ภาษีบำ�รุงท้องที่

ภาษีป้าย

เป็ น ภาษี ท่ี จั ด เก็ บ จากโรงเรื อ นหรื อ                
สิ่ ง ปลู ก สร้ า งอย่ า งอื่ น ๆ กั บ ที่ ดิ น ซึ่ ง ใช้                  
ต่อเนื่องไปกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่าง     
อื่นๆเป็นภาษีที่เก็บจาก บ้านเช่า อาคาร                      
ร้านค้า ตึกแถว บริษัท ธนาคาร โรงแรม                  
โรงภาพยนตร์ แฟลต อพาร์ตม้นท์ หอพัก
คอนโดมิเนียม โรงงาน อุตสาหกรรม สนามม้า
สนามมวย คลั ง สิ น ค้ า ท่ า เรื อ สะพาน                  
บ่อนไก่ บ่อนปลา ฟาร์มสัตว์ และบริเวณ            
ต่อเนื่องกัน ซึ่งตามปกติใช้ไปด้วยกันกับ                   
โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ฯลฯ

     ภาษี บ� ำ รุ ง ท้ อ งที่ เป็ น ภาษี ท                   ี่
จั ด เก็ บ จาก “ที่ ดิ น ” ซึ่ ง หมายรวมถึ ง                   
พื้นที่ดิน พื้นที่ที่เป็นภูเขา หรือที่มีน�้ำด้วย

ภาษีป้าย เป็นภาษีที่จัดเก็บจากป้าย        
อั น หมายถึ ง ป้ า ยแสดงชื่ อ ยี่ ห ้ อ หรื อ
เครือ่ งหมายการค้า หรือประกอบกิจการอืน่
เพื่อหารายได้ หรือโฆษณาการค้า เพื่อหา
รายได้ ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุ
ใดๆ ด้ ว ยอั ก ษรภาพหรื อ เครื่ อ งหมายที                ่
เขียน แกะสลัก จารึก หรือท�ำให้ปรากฏด้วย
วิธีอื่น

ติดต่อสอบถาม : กองคลัง งานเทศบาลต�ำบางเลน โทร. ๐๒-๙๒๐-๐๙๓๙, ๐๒-๙๒๐-๐๙๕๙ ต่อ ๑๗
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ทะเบียนพาณิชย์คือ...
ตัวอย่าง

ประเภทของการจดทะเบียนพาณิชย์

การจดทะเบียนพาณิชย์มี ๓ ประเภท ได้แก่
๑. จดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)
๒. จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
๓. จดทะเบียนพาณิชย์แก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายการทะเบียนพาณิชย์
๔. การจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ

ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์

๑. บุคคลธรรมดาคนเดียว (กิจการเจ้าของคนเดียว)
๒. ห้างหุ้นส่วนสามัญ
๓. นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ     
ที่มาตั้งส�ำนักงานสาขาในประเทศไทย
๔. ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด
๕. บริษัทจ�ำกัด บริษัทมหาชนจ�ำกัด
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การสิ้นสุดการได้รับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
๑. ตาย
๒. ย้ า ยภู มิ ล� ำ เนาไปอยู ่ ท ้ อ งถิ่ น                
แห่งใหม่ (ย้ายทะเบียนบ้าน)
๓. เป็ น ผู ้ ไ ด้ รั บ สวั ส ดิ ก ารหรื อ สิ ท ธิ
ประโยชน์ อื่ น ใดจากหน่ ว ยงานของรั ฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือ อบต.ได้แก่ ผูร้ บั เงินบ�ำนาญ
เบี้ยหวัด บ�ำนาญพิเศษ บ�ำเหน็จรายเดือน              
ผู้ได้รับเงินเบี้ยยังชีพตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยหรื อ กรุ ง เทพมหานครผู ้ สู ง อายุ                
ที่ อ ยู ่ ใ นสถานสงเคราะห์ ข องรั ฐ หรื อ องค์                
การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือน                
ค่าตอบแทน รายได้ประจ�ำหรือผลประโยชน์
ตอบแทนอย่างอื่นที่จัดให้เป็นประจ�ำ ไม่เป็น
ผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งดังนี้ ก�ำนันผูใ้ หญ่บา้ นสารวัตร
ก�ำนัน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน/แพทย์ประจ�ำต�ำบล
ข้าราชการการเมืองระดับชาติและท้องถิ่น       
ทุกรูปแบบ เช่น สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร
สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา สมาชิ ก องค์ ก รปกครอง               
ส่วนท้องถิ่น

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียน
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

หน้าที่และข้อควรปฏิบัติ
ส�ำหรับผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุ
เมื่อได้รับเงินเบี้ยยังชีพฯ
๑. กรณีผู้สูงอายุที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพ             
ผู้สูงอายุตายหรือเสียชีวิต ญาติ พี่น้อง ผู้ดูแล
ต้ อ งแจ้ ง ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ข องเทศบาลต� ำ บล
บางเลนได้รับทราบโดยเร็ว
๒. กรณีทผี่ สู้ งู อายุ ได้มกี ารย้ายภูมลิ ำ� เนา
ไปอยู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อื่น ให้               
ผู้สูงอายุนั้น ไปลงทะเบียนและยื่นค�ำขอรับ
เงินเบียยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ นับตั้งแต่วันที่
ย้ายแต่ไม่เกินเดือนพฤศจิกายนของปีนั้น ๆ
๓. กรณี ที่ ผู ้ สู ง อายุ รั บ เงิ น ผ่ า นบั ญ ชี
ธนาคารจะต้องมีหน้าทีไ่ ปตรวจเช็คปรับสมุด
บั ญ ชี ธ นาคาว่ า มี จ� ำ นวนเงิ น เบี้ ย ยั ง ชี พ ฯ                 
เข้าบัญชีเป็นปกติหรือไม่ ถ้าเกิดปัญหาต่าง ๆ
ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เทศบาลต�ำบลบางเลน
ได้รับทราบเพื่อจะได้ดำ� เนินการแก้ไขต่อไป

๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีอายุ ๕๙ ปี และจะมีอายุครบ ๖๐ ปี บริบูรณ์                
นับจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ หรือ ผู้ที่อายุครอบ ๖๐
ปีบริบูรณ์ ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
- มีภมู ลิ ำ� เนาในเขตพืน้ ทีแ่ ต่ยงั ไม่ได้ลงทะเบียน เพือ่
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมา
ใหม่ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑
- ไม่เป็นผูไ้ ด้รับสวัสดิการหรือสิทธประโยชน์อื่นใด
จากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองท้องถิน่
ที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ              
พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป)
๓. เป็นผู้มีชื่อในทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลต�ำบล
บางเลน
๔. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด            
จากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ อบต. ได้แก่ ผู้รับ                
เงินบ�ำนาญ เบี้ยหวัด บ�ำนาญพิเศษ บ�ำเหน็จรายเดือน ผู้ได้
รั บ เงิ น เบี้ ย ยั ง ชี พ ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยหรื อ
กรุงเทพมหานคร ผู้สูงอายุที่อยู่นในสถานสงเคราะห์ของรัฐ
หรื อ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ เงิ น เดื อ น                       
ค่าตอบแทน รายได้ประจ�ำหรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่าง
อื่นที่จัดให้เป็นประจ�ำ  ไม่เป็นผู้ด�ำรงต�ำแหน่งดังนี้ ก�ำนัน/
ผู้ใหญ่บ้านสารวัตรก�ำนัน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน/แพทย์ประจ�ำ
ต�ำบลข้าราชการเมืองระดับชาติและท้องถิน่ ทุกรูปแบบ เช่น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ขั้นตอนการลงทะเบียน
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

งานพัฒนาชุมชน
เทศบาลตำ�บลบางเลน
อำ�เภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

๐-๒๙๒๐-๐๙๓๙,
๐-๒๙๒๐-๐๙๕๓
หลักฐานและเอกสารในการยื่นขอ
ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
มีดังนี้
๑. ส�ำเนาบัตรประชาชน ๑ ฉบับ
๒. ส�ำเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ
๓. ส� ำ เนาหน้ า สมุ ด บั ญ ชี เ งิ น เงิ น ฝาก
ธนาคาร (ในนามผู้มีสิทธิ) ๑ ฉบับ
กรณีจะมอบอ�ำนาจเข้าบัญชีผู้อื่นต้อง
เตรียมเอกสาร ดังนี้
๓.๑ ใบมอบอ�ำนาจตัวจริง ๑ ฉบับ  
๓.๒ ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน
ของผู้รับมอบอ�ำนาจ ๑ ฉบับ
๓.๓ ส�ำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับ
มอบอ�ำนาจ ๑ ฉบับ
๓.๔ ส�ำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร
ของผู้รับมอบอ�ำนาจ ๑ ฉบับ
๔. กรณี ที่ มี ค วามจ� ำ เป็ น ที่ ผู ้ สู ง อายุ               
ไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเอง อาจ
มอบอ�ำนาจเป็นลายลักษณ์อกั ษร ให้ผอู้ น่ื เป็น
ผู ้ ยื่ น ค� ำ ขอรั บ เบี้ ย ยั ง ชี พ ผู ้ สู ง อายุ แ ทนได้                
โดยผู้รับมอบอ�ำนาจเตรียมเอกสาร ดังนี้ คือ
ใบมอบอ�ำนาจส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน
ส�ำเนาทะบียนบ้านอย่างละ ๑ ฉบับ

(เอกสารต้องรับรองส�ำเนาทุกฉบับ)

การได้รับความช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุที่ท�ำการลงทะเบียนผู้สูงอายุ
เรียบร้อยแล้ว จะได้รบั เงินเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุ
ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ โดยจะได้รับเงินตาม
ขั้นบันได้ ดังนี้
- อายุ ๖๐-๖๙ ปี ได้รับเงินเบี้ยยังชีพ              
ผู้สูงอายุ เดือนละ ๖๐๐ บาท
- อายุ ๗๐-๗๙ ปี ได้รับเงินเบี้ยยังชีพ             
ผู้สูงอายุ เดือนละ ๗๐๐ บาท
- อายุ ๘๐-๘๙ ปี ได้รับเงินเบี้ยยังชีพ              
ผู้สูงอายุ เดือนละ ๘๐๐ บาท
- อายุ ๙๐ ปีขึ้นไป ได้รับเงินเบี้ยยังชีพ           
ผู้สูงอายุ เดือนละ ๑,๐๐๐ บาท

สามารถยื่นเอกสาร
ได้ตั้งแต่บัคนี้จนถึง
วันที่ ๓๐ พฤศจิกาน ๒๕๖๒

งานสวัสดิการชุมชน
เทศบาลต�ำบลบางเลน
อ�ำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
๐-๒๙๒๐-๐๙๓๙, ๐-๒๙๒๐-๐๙๕๓
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