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จดหมายข่าว อบต.วังนกแอ่น

น ำโดย นำยก อบต. 
นำยชัยยนต์ มำไชยนำม 
พร้อมด้วยพนักงำนส่วนต ำบล 
และพนักงำนจ้ำง ร่วมกิจกรรม
เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำช
สมภพ พระบำทสมเด็จพระบรม
ชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดช
มหำรำช บรมนำถบพิตร 
วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ 
5 ธันวำคม 2565 ณ ศูนย์ประชุม
ประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่นประจ ำ
อ ำเภอวังทอง

ประจ าเดือน ธันวาคม 2565

5 ธันวำคม 2565
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำช
สมภพ พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำ
ธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช 
บรมนำถบพิตร วันชำติ และวันพ่อ
แห่งชำติ 5 ธันวำคม 2565 

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


เวลำ 09.30 น. งำนวิเครำะห์นโยบำย
และแผน ส ำนักปลัด จัดประชุม
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำ อบต.วังนกแอ่น 
เพื่อติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
อบต.วังนกแอ่น ประจ ำปีงบประมำณ 
2565 ณ ห้องประชุม อบต.วังนกแอ่น
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จดหมายข่าว อบต.วังนกแอ่น

ประชุมคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
อบต.วังนกแอ่น

8 ธันวำคม 2565

ประจ าเดือน ธันวาคม 2565
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เวลา 13.30 น. งานกิจการสภา ส านักปลัด 
จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังนกแอ่น 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2565 
ณ ห้องประชุม อบต.วังนกแอ่น เพื่อคัดเลือก
เลขานุการสภา อบต. และพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ ดังนี้
1. เห็นชอบร่างระเบียบองค์การบริหารส่วนต าบล
วังนกแอ่น ว่าด้วยการด าเนินการของประชาชนใน
การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565
2. เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-
2570) เปล่ียนแปลง ครั้งที่ 2/ 2565
3. เห็นชอบขออนุญาตใช้พื้นที่ที่อยู่ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ ลุ่มน้ าวังทองฝั่งซ้ายกรณีโรงเรียนบ้าน
ไผใ่หญ่ (ด ารงค์อุทิศ)
4. เห็นชอบก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย
เกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ การเช่ารถยนต์
ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค๊ป
จ านวน 1 คัน
5. ขอความเห็นชอบรับมอบพัสดุ ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว ตู้เย็น จ านวน 1 รายการ

Facebook : อบต.วังนกแอ่น จ.พิษณุโลก     Website : www.wangnokan.go.th
E-mail : saraban@wangnokan.go.th โทรศัพท์ : 0 5500 0876

จดหมายข่าว อบต.วังนกแอ่น

ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังนกแอ่น 
สมัยสำมัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ ำปี 2565

14 ธันวำคม 2565

ประจ าเดือน ธันวาคม 2565
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งานนิติการ ส านักปลัด จัด “โครงการอบรมให้
ความรู้และป้องกันการทุจริตในองค์กร” 
ณ ห้องประชุม อบต.วังนกแอ่น ให้กับผู้บริหาร 
พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง อบต.
วังนกแอ่น เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
การส่งเสริมทัศนคติ ค่านิยมและการมีส่วนร่วมใน
การป้องกันการทุจริตในองค์กร และเพื่อส่งเสริม
การประสานความร่วมมือในหน่วยงานเพื่อเป็นการ
ป้องกันและการปราบปรามการทุจริต น าไปสู่การ
เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในองค์กร
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จดหมายข่าว อบต.วังนกแอ่น
โครงกำรอบรมให้ควำมรู้และป้องกันกำรทุจริตในองค์กร

15 ธันวำคม 2565

ประจ าเดือน ธันวาคม 2565
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เวลา 10.00 น. นายอ าเภอวังทอง นายอัครโชค 
สุวรรณทอง เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการจัดกิจกรรม "หน่วยบ าบัดทุกข์ 
บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องศูนย์ประชุม 
อบต.วังนกแอ่น โดยมีนายก อบต.วังนกแอ่น 
นายชัยยนต์ มาไชยนาม และผู้บริหาร ก านัน
ต าบลวังนกแอ่น ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภา 
อบต. เข้าร่วมประชุมดังกล่าว
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จดหมายข่าว อบต.วังนกแอ่น

ประชุมเพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรจดักจิกรรม "หน่วยบ ำบัดทุกข์ 
บ ำรุงสุข สร้ำงรอยยิ้มให้ประชำชน" 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 15 ธันวำคม 2565

ประจ าเดือน ธันวาคม 2565
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังตาด สังกัด                
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
อบต.วังนกแอ่น ร่วมกับ สถานตี ารวจภูธร             
วังทอง จัดกิจกรรมซักซ้อมความปลอดภัย 
"หนี ซ่อน สู้" ให้กับคณะครู นักเรียน และ
ผู้ปกครอง เพื่อให้ความรู้และฝึกซ้อมวิธี
ป้องกันตัวจากภัยร้าย กราดยิง และ
สถานการณ์คับขัน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านวังตาด

Facebook : อบต.วังนกแอ่น จ.พิษณุโลก     Website : www.wangnokan.go.th
E-mail : saraban@wangnokan.go.th โทรศัพท์ : 0 5500 0876

จดหมายข่าว อบต.วังนกแอ่น

กิจกรรมซักซ้อมควำมปลอดภัย "หนี ซ่อน สู้"
16 ธันวำคม 2565

ประจ าเดือน ธันวาคม 2565
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เวลำ 09.30 น. งำนส่งเสริมกำรเกษตร 
จัดโครงกำรสนับสนุนกิจกรรม
คณะกรรมกำรศูนย์บรกิำรและถ่ำยทอด
เทคโนโลยีกำรเกษตรประจ ำต ำบล
วังนกแอ่น ณ ศูนย์ประชุม อบต.
วังนกแอ่น โดยมีรองนำยก อบต.
วังนกแอ่น นำยสวำท สุขทัศน์ 
เป็นประธำนในกำรจัดโครงกำร
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จดหมายข่าว อบต.วังนกแอ่น

โครงกำรสนับสนุนกิจกรรมคณะกรรมกำรศูนย์บริกำรและ
ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรประจ ำต ำบลวังนกแอ่น

ประจ ำปีงบประมำณ 2566
27 ธันวำคม 2565

ประจ าเดือน ธันวาคม 2565
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ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านวังดินสอ สังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลวังนกแอ่น จัดกิจกรรม 
"เปิดบ้าน Open House" เพื่อส่งเสริมผลงานของนักเรียนในสังกัด พร้อมทั้งจัดกิจกรรม “

สวัสดีปีใหม่ 2566 Happy New Year 2023" 
โดยมีนายก อบต.วังนกแอ่น นายชัยยนต์ มาไชยนาม เป็นประธานในการจัดกิจกรรม 
ทั้งนี้ มีศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าพิษณุโลก มาร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ 

และกิจกรรมนันทนาการ ให้กับนักเรียน
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จดหมายข่าว อบต.วังนกแอ่น
"เปิดบ้ำน Open House“

ศพด.บ้ำนวังดินสอ27 ธันวำคม 2565

ประจ าเดือน ธันวาคม 2565
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จดหมายข่าว อบต.วังนกแอ่น
ประจ าเดือน ธันวาคม 2565

เวลำ 09.30 น. อบต.วังนกแอ่น ประชุมคณะกรรมกำรติดตำมประเมินผลโครงกำร         
เงินอุดหนุนของ อบต.วังนกแอ่น เพื่อติดตำมและประเมินผลโครงกำรเงินอุดหนุนของ 
อบต.วังนกแอ่น ประจ ำปีงบประมำณ 2565 ณ ห้องประชุม อบต.วังนกแอ่น

ประชุมคณะกรรมกำรติดตำมประเมินผล
โครงกำรเงินอุดหนุนของ อบต.วังนกแอ่น

28 ธันวำคม 2565
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วันที่ 27 ธันวาคม 2565 นายก อบต.วังนกแอ่น นายชัยยนต์ มาไชยนาม
ลงนามเพ่ือเป็นการถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชร
กิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 
ให้หายจากพระอาการประชวร ณ องค์การบริหารส่วนต าบลวังนกแอ่น
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จดหมายข่าว อบต.วังนกแอ่น
ถวำยพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจำ้ลูกยำเธอ 

เจ้ำฟ้ำพัชรกิติยำภำ นเรนทิรำเทพยวดี กรมหลวงรำชสำริณี
สิริพัชร มหำวัชรรำชธิดำ

ประจ าเดือน ธันวาคม 2565
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จดหมายข่าว อบต.วังนกแอ่น
ประจ าเดือน ธันวาคม 2565
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จดหมายข่าว อบต.วังนกแอ่น
ประจ าเดือน ธันวาคม 2565

อบต.วังนกแอ่น ประกาศแจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการ
เพื่อเสียภาษีป้าย ประจ าปี พ.ศ. 2566 ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม  - 31 มีนาคม 2566

ณ กองคลัง ในวันและเวลาราชการ
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จดหมายข่าว อบต.วังนกแอ่น
ประจ าเดือน ธันวาคม 2565
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จดหมายข่าว อบต.วังนกแอ่น
ประจ าเดือน ธันวาคม 2565
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8 – 9 ธันวาคม 2565
งานสวัสดิการสังคม ส านักปลดั อบต.วังนกแอ่น จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สงูอาย ุ                     
เบี้ยยังชีพคนพกิาร และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจ าเดือน ธันวาคม 2565                
ณ อาคารอเนกประสงค์ประจ าหมู่บา้น
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จดหมายข่าว อบต.วังนกแอ่น

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สงูอาย ุ จ านวน 1,359 คน 
เบี้ยยังชีพคนพกิาร      จ านวน   238 คน
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   จ านวน     4 คน

จ่ายเบีย้ยงัชีพ ประจ าเดอืน ธันวาคม 2565

ประจ าเดือน ธันวาคม 2565
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.วังนกแอ่น
ให้บริการส่งน้ าอุปโภค – บริโภค ให้กับประชาชนในพืน้ทีต่ าบลวงันกแอ่น เพื่อบรรเทาปัญหา          
การขาดแคลนน้ า และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จ านวน 368 ครัวเรือน จ านวน 662,000 ลิตร

Facebook : อบต.วังนกแอ่น จ.พิษณุโลก     Website : www.wangnokan.go.th
E-mail : saraban@wangnokan.go.th โทรศัพท์ : 0 5500 0876

จดหมายข่าว อบต.วังนกแอ่น

บริการสง่น้ าอปุโภค – บริโภค ประจ าเดอืน ธันวาคม 2565

ประจ าเดือน ธันวาคม 2565

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

