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12 ตุลาคม 2565
อบต.วังนกแอ่น ร่วมกับสวนพฤษศาสตร์สกุโณทยาน และอ าเภอวังทอง จัดโครงการจิตอาสาพัฒนา
ท าความสะอาด เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนารถบพิตร โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมโครงการร่วมกันพัฒนาท าความสะอาด
พื้นที่สวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน ต าบลวังนกแอ่น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมร าลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช             
บรมนาถบพิตร และเพื่อส่งเสริมและสร้างจิตส านึกให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตระหนักและให้
ความส าคัญในการรักษาความสะอาด และรักษาทรัพยากรธรรมชาติในถิ่นฐานที่อยู่ของตนเอง

โครงการจิตอาสาพฒันาท าความสะอาด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพติร
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ผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง อบต.วังนกแอ่น เข้าร่วมการจัดกิจกรรมน้อมร าลึก            
ในพระมหากรุณาธิคุณ เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอ าเภอวังทอง             
และห้องประชุมศูนย์ประสานแผนพัฒนาประจ าอ าเภอวังทอง ช่วงเช้า พิธีท าบุญตักบาตรถวายพระราช
กุศล น าโดย นายชัยยนต์ มาไชยนาม นายก อบต.วังนกแอ่น และช่วงเย็น วางพวงมาลา เบื้องหน้า
พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร น าโดย นางจิดาภรณ์ คงอินทร์ รองนายก อบต.วังนกแอ่น
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กิจกรรมน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร

ประจ าเดือน ตุลาคม 2565

13 ตุลาคม 2565
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ผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้าง อบต.วังนกแอ่น 
ร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อม
ร าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ บริเวณ
ลานหน้าที่ว่าการอ าเภอวังทอง  
น าโดย นายชัยยนต์ มาไชยนาม 
นายก อบต.วังนกแอ่น
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พิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมร าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
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อบต.วังนกแอ่น ร่วมกับ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณโุลก 
จัดโครงการบรรยายกฎหมายครอบครัวสัญจร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ณ ห้องประชุม อบต.วังนกแอ่น วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรูเ้กี่ยวกับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก 
ใหม้ีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องในการด าเนินชีวิตเพื่อที่ได้น า
ความรู้ทางกฎหมายไปใช้ประโยชน์ ไม่ตกเป็นเหยื่อถูกหลอกใช้กระท าความผิด 
กล่าวเปิดโครงการโดย นายประทวน ปราบพาล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชน

และครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก
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โครงการบรรยายกฎหมายครอบครัวสัญจร
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 
อบต.วังนกแอ่น จัดพิธีมอบวุฒิบัตร 
หลักสูตรการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรอืน ให้กับผู้ส าเร็จ
การฝึกอบรมภายใต้โครงการฝึกอบรม
ทบทวนสมาชิก อปพร. อบต.วังนกแอ่น 
ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 
2565 ณ โรงเรียนสฤษดิเ์สนาพทิยาคม
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มอบวุฒิบัตร หลักสูตรการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
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27 ตุลาคม 2565
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6 – 7 ตุลาคม 2565
งานสวัสดิการสังคม ส านักปลดั อบต.วังนกแอ่น จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สงูอาย ุ                     
เบี้ยยังชีพคนพกิาร และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจ าเดือน ตุลาคม 2565                
ณ อาคารอเนกประสงค์ประจ าหมู่บา้น
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จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สงูอาย ุ จ านวน 1,344 คน 
เบี้ยยังชีพคนพกิาร      จ านวน   235 คน
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   จ านวน     4 คน

จ่ายเบีย้ยงัชีพ ประจ าเดอืน ตุลาคม 2565

ประจ าเดือน ตุลาคม 2565

http://www.wangnokan.go.th/
mailto:saraban@wangnokan.go.th


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.วังนกแอ่น
ให้บริการส่งน้ าอุปโภค – บริโภค ให้กับประชาชนในพืน้ทีต่ าบลวงันกแอ่น เพื่อบรรเทาปัญหา          
การขาดแคลนน้ า และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จ านวน 56 ครัวเรือน จ านวน 267,000 ลิตร
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บริการสง่น้ าอปุโภค – บริโภค ประจ าเดอืน ตุลาคม 2565
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