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จดหมายข่าว อบต.วังนกแอ่น
ประจ าเดือน กันยายน 2565

31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2565
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
ณ โรงเรียนสฤษด์ิเสนาพิทยาคม โดยมี นายอัครโชค สุวรรณทอง นายอ าเภอวังทอง เป็นประธานในการ
เปิดโครงการ นายชัยยนต์ มาไชยนาม นายก อบต.วังนกแอ่น เป็นผู้กล่าวรายงาน มีสมาชิก อปพร.                
ต าบลวังนกแอ่น เข้าร่วมโครงการ จ านวน 44 คน 

โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
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งานส่งเสริมการเกษตร อบต.วังนกแอ่น จัดโครงการอนุรกัษ์พันธุกรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี(อพ.สธ.) หลักสูตรการสรา้งจิตรส านึกอนุรกัษ์และการ
ใช้ประโยชน์จากทรพัยากรในทอ้งถิ่น ณ โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศกึษาปีที่ 
1 – 6 เข้าร่วมโครงการดังกล่าว
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จดหมายข่าว อบต.วังนกแอ่น
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ            
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

ประจ าเดือน กันยายน 2565

2 กันยายน 2565
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งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง จัดโครงการอบรมให้ความรูเ้ก่ียวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและ               
สิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายให้ผูอ้ยู่ในข่ายช าระภาษี ประจ าปี 2565 ณ ศูนย์ประชุม อบต.วังนกแอ่น 
เพื่อเป็นการท าความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับผูม้ีหน้าทีเ่สียภาษี  โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้ทีอ่ยู่ในข่ายช าระภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสรา้ง ภาษีป้าย ในเขตพื้นที่ อบต.วังนกแอ่น จ านวน 100 คน 
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จดหมายข่าว อบต.วังนกแอ่น
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดิน

และสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายให้ผู้อยู่ในข่ายช าระภาษี

ประจ าเดือน กันยายน 2565

2 กันยายน 2565
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8 – 9 กันยายน 2565
งานสวัสดิการสังคม ส านักปลดั อบต.วังนกแอ่น จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สงูอาย ุ                     
เบี้ยยังชีพคนพกิาร และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจ าเดือน กันยายน 2565                
ณ อาคารอเนกประสงค์ประจ าหมู่บา้น
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จดหมายข่าว อบต.วังนกแอ่น

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สงูอาย ุ จ านวน 1,337 คน 
เบี้ยยังชีพคนพกิาร      จ านวน   232 คน
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   จ านวน     3 คน

จ่ายเบีย้ยงัชีพ ประจ าเดอืน กันยายน 2565

ประจ าเดือน กันยายน 2565
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ประจ าเดือน กันยายน 2565

16 กันยายน 2565
เวลา 09:00 น งานกิจการสภา อบต.วังนกแอ่น จัดประชุมสภา อบต.วังนกแอ่น สมัยวิสามญั 
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2565 ณ ห้องประชุมองค์ อบต.วังนกแอ่น เพื่อขออนุมัติจ่ายเงิน
สะสม จ านวน 14 โครงการ จ านวนเงิน 5,533,100 บาท

ประชุมสภา อบต.วังนกแอ่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2565
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จดหมายข่าว อบต.วังนกแอ่น
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26 กันยายน  2565
เวลา 09:00 น. งานกิจการสภา อบต.วังนกแอ่น 
จัดประชุมสภา อบต.วังนกแอ่น สมัยวิสามัญ 
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2565 ณ ห้องประชุม 
อบต.วังนกแอ่น โดยมีประธานสภาฯ นายจรูญ 
เจริญใจ, นายชัยยนต์ มาไชยนาม นายก อบต. 
และนายเดชา ใจน้ า เลขานุการสภาฯ ร่วมด้วย
สมาชิกสภาฯ ทั้ง 20 หมู่ ผู้บริหาร และหัวหน้า
ส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาญัตติ
1. ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2565
2. ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน 
3. ขอความเห็นชอบการด าเนินการรูปแบบการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยของ อบต.วังนกแอ่น

ประชมุสภา อบต.วงันกแอน่ สมัยวิสามญั สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจ าป ี2565
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5 – 27 กันยายน 2565
พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง  
อบต.วังนกแอ่น ร่วมกับ ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร            
สาขาทรัพย์ไพวลัย ์อ.วังทอง อ านวย
ความสะดวกรับบลงทะเบยีนเพื่อ
สวัสดิการแห่งรัฐ ให้กับประชาชนพืน้ที่
ต าบลวังนกแอ่น ณ ศูนย์ประชุมองค์การ
บริหารส่วนต าบลวังนกแอ่น

รับลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 
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28 กันยายน 2565
ผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้าง อบต.วังนกแอ่น 
น าโดย รองนายก อบต. นายสวาท สุขทัศน์ 
และนางจิดาภรณ์ คงอินทร์ และปลัด อบต. 
นายเดชา ใจน้ า ร่วมกิจกรรมเนื่องในวัน
พระราชทานธงชาติไทย (Thai National 
Flag Day) 28 กันยายน เพื่อเป็นการ
สร้างความภาคภมูิใจของคนในชาติ 
และเป็นการน้อมร าลกึถึงพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ัว ที่ได้พระราชทาน
ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย โดยเคารพ            
ธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ณ บริเวณ
หน้าอาคารส านักงาน อบต.วังนกแอ่น

กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ส านักปลัด 
อบต.วังนกแอ่น จัดท าโครงการภาชนะรักษโ์ลก  
เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กบัประชาชนในพื้นที่
ต าบลวังนกแอ่น และเป็นการสนับสนนุการใช้ภาชนะ
จากวัสดุที่ท าจากธรรมชาติ ที่หาได้จากป่าชุมชน 
เช่น ใบไม้ กาบหมาก ใบสัก ใบบัว และใบตอง เป็นต้น 
โดยใช้เครื่องขึ้นรูปภาชนะเป็นเครื่องจักรในการผลติ 
ใช้เป็นภาชนะเพือ่ทดแทนการใช้จานชามพลาสติกโดย
อาศัยแรงอัดและความร้อนในการขึ้นรูปภาชนะ             
ตามแบบแม่พิมพ์ 

โครงการภาชนะรักษ์โลก (Containers save the Earth)

อบต.วังนกแอ่น ได้จัดต้ังศูนย์เรียนรู้การผลิตภาชนะ
ข้ึนรูปจากวัสดุธรรมชาติ ณ ท่ีท าการผูใ้หญ่บ้าน 
หมูท่ี่ 8 บ้านห้วยไผ ่ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง 
จ.พิษณุโลก
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.วังนกแอ่น
ให้บริการส่งน้ าอุปโภค – บริโภค ให้กับประชาชนในพืน้ทีต่ าบลวงันกแอ่น เพื่อบรรเทาปัญหา          
การขาดแคลนน้ า และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จ านวน 30 ครัวเรือน จ านวน 102,000 ลิตร
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จดหมายข่าว อบต.วังนกแอ่น

บริการสง่น้ าอปุโภค – บริโภค ประจ าเดอืน กันยายน 2565

ประจ าเดือน กันยายน 2565
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