องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว
อาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

แตงโมรสหวาน ภูลานหินดอยโล้นงามยิง่ แม่นาอิงไหลผ่าน
ตังตระหง่านพระธาตุภขู วาง
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สาส์นจากนายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว
สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวตาบลห้วยแก้วทุกท่านครับ กระผมนายสมศักดิ์ กะทง นับตั้งแต่
วันที่ผมได้รับความไว้วางใจจากท่านให้เข้ามาทาหน้าที่ ตาแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วย
แก้ว เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556 ผมและคณะบริหารตระหนักอยู่เสมอว่า จะต้องปฏิบัติหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด ผมมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายให้ดีที่สุด ผมมีความ
ตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาตาบลของเราให้เจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ
สังคมและการเมือง ภายใต้การบริหารจัดการ โดยยึดหลัดธรรมาภิบาล คือ บริหารด้วยความเป็น
ธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และจะนาพาตาบลห้วยแก้วไปสู่การพัฒนาที่ตรงจุดและยั่งยืน
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้วได้ดาเนินการกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาตาบลห้วยแก้ว
ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนในด้านต่างๆ ตามอานาจหน้าที่ ตามนโยบายที่
แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ซึ่งผลการปฏิบัติงานประสบความสาเร็จไปได้
ด้วยดีเพราะได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
พี่ น้ อ งประชาชนต าบลห้ ว ยแก้ ว ผมและคณะผู้ บ ริ ห ารต้ อ งขอขอบคุ ณ ไว้ ณ โอกาสนี้
ด้วย องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว พร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ จาก
ท่ า น เพื่ อ น ามาปรั บ ปรุ ง การท างานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น และพั ฒ นาต าบลห้ ว ยแก้ ว ให้
เจริญก้าวหน้าต่อไป
สุดท้ายนี้กระผมขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องชาวตาบลห้วยแก้ว และท่านผู้อ่านทุก
ท่านที่ให้ความสาคัญ ร่วมมือ ร่วมใจ และมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วน
ตาบลห้วยแก้วให้สามารถดาเนินการได้ด้วยความสาเร็จมาโดยตลอด กระผมและทีมงานตลอดจน
พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคนจะตั้งใจทางานเพื่อพัฒนาตาบลห้วยแก้วให้มีความเจริญก้าวหน้า ประชาชน
มีความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

นายสมศักดิ์ กะทง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว
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ความเป็นมา
“องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ” ได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว
ตาม
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 เป็น
ต้นมา องค์การบริหารส่วนตาบลเป็นองค์การบริหารส่วนตาบลขนาดกลาง มีพื้นที่รับผิดชอบ
17
หมู่บ้าน
ลักษณะที่ตั้งและเนื้อที่ องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยแก้ว ตั้งอยู่ในพื้นที่อาเภอภูกามยาว จังหวัด
พะเยา ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของที่ว่าการอาเภอภูกามยาว จากตัวอาเภอประมาณ 6 กิโลเมตร ห่างจากตัว
จังหวัด เดินทางตามทางหลวง หมายเลข 1202 ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด 162
ตารางกิโลเมตร

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ทรัพยากรดิน สภาพดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนเหมาะสาหรับปลูกข้าวและพืชไร่ทุกชนิด
- ทรัพยากรน้า มีแม่น้าสาคัญ 1 สาย ได้แก่ แม่น้าอิง
- มีอ่างเก็บน้า 2 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้าห้วยแก้ว อ่างเก็บน้าห้วยบง
- แหล่งน้าธรรมชาติ 5 แห่ง
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จานวนประชากร
หมู่ที่

หมู่บ้าน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

บ้านม่วงคํา
บ้านป่าฝาง
บ้านห้วยแก้ว
บ้านหนองลาว
บ้านอิงโค้ง
บ้านหาดแฟน
บ้านห้วยทรายขาว
บ้านกาดถี
บ้านสันต้นแหน
บ้านใหม่
บ้านสันป่าแดง
บ้านสันป่าส้าน
บ้านกาดถี
บ้านม่วงคํา
บ้านกาดถี
บ้านห้วยทรายขาว
บ้านจําปา

ผู้ใหญ่บ้าน
นายสมาน จํารัส
นายเจริญ เสมอเชื้อ
นายสมัย ก้อนคํา
นายอธิลักษณ์ มุสุ
นายสมัย บัวงาม
นายวิโรจน์ กันสาย
นายบุญเทียม ชํานาญกลิ้ง
นายขจรศักดิ์ ทาเขียว
นายวิสิษฏ์ บุญเกี๋ยงวงค์
นายกิตติ์ธัญญา วงศ์มูล
นายศรีวัน ต่อสวย
นายศราวุธ ก้อนคํา
นายบรรดิษฐ์ หล่อวงศ์
นายคําน้อง ศรีวิชัย
นางนิกร ยศกล้า
นายเสงี่ยม หน่อแก้ว
นายบุญธรรม ดูการดี
รวมทั้งสิ้น

ประชากร
(คน)
498
587
467
574
686
632
542
420
544
582
458
459
392
282
504
463
320
8,420

ครัวเรือน
(ครัวเรือน)
221
223
187
237
264
242
171
149
174
175
158
206
148
131
156
163
162
3,104
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วิสัยทัศ
“ท้องถิ่นเข้มแข็ง แหล่งผลิตเกษตรปลอดภัย
น้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ
(1) ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงอัต ลักษณ์และมีมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง
พึ่งตนเอง และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
(2) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผลผลิตเกษตรปลอดภัย
(3) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพให้ประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างและ
ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมขนส่งสู่ทางการเกษตร และพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และพัฒนาแล่งน้า
เพื่อการเกษตร
(4) อนุรักษ์ ฟื้นฟู บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วม
(5) มุ่งสร้างความสงบเรียบร้อง พัฒนาระบบการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย
(6) พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการให้บริการแก่ประชาชน

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุน ระบบ
เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน
2. พัฒนาแหล่งน้าและบริหารจัดการน้า เพื่อประชาชน
3. พัฒนา สนับสนุน การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน
4. พัฒนาองค์ความรู้ ระบบการผลิตแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าทาง การเกษตร
และเพิ่ม ศักยภาพ การประกอบอาชีพรวมทั้งด้านการตลาดอย่างมี คุณภาพและมาตรฐานใน
ระดับสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม
1. การพัฒนาศักยภาพทุนทางสังคมและสร้างองค์ความรู้ให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. การส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. การส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับเพื่อพัฒนาคนในชุมชนและท้องถิ่น
4. การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
5. การส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการประชาชนกลุ่มเปูาหมายเพื่อสร้าง
หลักประกันความมั่นคง
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. การอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน
2. พัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของอปท.เพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
1.การปูองกันเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ของคนในชาติ
2.การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.การเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรประชาชนและพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
1. การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
2. การส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเวทีเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชารัฐ
3. การพัฒนาสมรรถนะขององค์กร และบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการที่ดีและมี
ประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการการทางาน และการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
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อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลที่อาจกระทาได้ตามประราชบัญญัติ
สภาตาบล และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2542)
1. มีอานาจหน้าที่ในการพัฒนาตาบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม (มาตรา 66)
2. มีหน้าที่ต้องทาในเขต อบต. ดังนี้ (มาตรา 67)
(1) จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้าและทางบก
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิน และที่สาธารณะ
รวมทั้งกาจัดมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล
(3) ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ
(4) ปูองกันโรคและบรรเทาสาธารณภัย
(5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
(7) คุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(8) บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิน่
(9) ปฏิบัติหน้าทีอ่ ื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบ ประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจาเป็นและ
สมควร
3. มีหน้าที่อาจจัดทากิจการในเขต อบต. ดังนี้ (มาตรา 68)
(1) ให้มีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
(2) ให้มีและบารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอนื่
(3) ให้มีและบารุงรักษาทางระบายน้า
(4) ให้มีและบารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
(5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
(6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
(7) บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
(8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สนิ อันเป็นสาธารณสมบัติ ของแผ่นดิน
(9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตาบล
(10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
(11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
(12) การท่องเที่ยว
(13) การผังเมือง
4. อานาจหน้าที่ของ อบต. ตามข้อ 1. ข้อ 2. และข้อ 3. ข้างต้นนั้นไม่เป็นการตัดอานาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง
กรม หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐในอันที่จะดาเนินกิจการใดๆ เพือ่ หาผลประโยชน์ของประชาชนในตาบล แต่
ต้องแจ้งให้ อบต. ทราบล่วงหน้าตามสมควรในกรณีนี้หาก อบต. มีความเห็นเกี่ยวกับการดาเนินกิจการดังกล่าวให้นา
ความเห็นของ อบต. ไปประกอบการพิจารณาดาเนินกิจการนั้นด้วย (มาตรา 69)
5. มีสิทธิได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่อง ที่เกี่ยวกับการดาเนินกิจการของทางราชการในตาบล
(มาตรา 70)
6. อาจออกข้อบังคับตาบลเพื่อใช้บังคับให้ตาบลได้เท่าที่ไม่ขัดต่อ กฎหมายหรืออานาจหน้าที่ของ อบต. ในการนี้จะ
กาหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บ และกาหนดโทษปรับผู้ฝุาฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้กาหนดโทษปรับเกิน 500 บาท
(มาตรา 71)
7. อาจขอให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลุกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น ไปดารงตาแหน่งหรือปฏิบัติกิจการของ อบต. เป็นการชัว่ คราวได้โดยไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิม
(มาตรา 72) อาจทากิจการนอกเขต อบต. หรือร่วมกับสภาตาบล อบต. อบจ. หรือหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น เพื่อกระทากิจการร่วมกันได้ (มาตรา 73)
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อานาจหน้าทีต่ ามประราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองท้องถิ่น (พ.ศ. 2542)
1. มีอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริหารสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง
ดังนี้ (มาตรา 16)
(1) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
(2) การจัดให้มีและบารุงรักษาทางบก ทางน้า และทางระบายน้า
(3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และทีจอดรถ
(4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ
(5) การสาธารณูปการ
(6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
(7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
(8) การส่งเสริมการท่องเทียว
(9) การจัดการศึกษา
(10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้วยโอกาส
(11) การบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
(13) การจัดให้มีและบารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
(14) การส่งเสริมกีฬา
(15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
(17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(18) การกาจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้าเสีย
(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
(20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
(21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
(22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
(23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัย โรงมหรสพและสาธารณสถานอื่น
ๆ
(24) การจัดการ การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(25) การผังเมือง
(26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
(27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
(28) การควบคุมอาคาร
(29) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกัน และรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และ ทรัพย์สิน
(31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนใน ท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
อานาจหน้าที่ของ อบต. ตามข้อ 1. จะมีผลอย่างสมบูรณ์ต่อเมื่อ แผนปฏิบัติการกาหนดขั้นตอนการกระจาย
อานาจ ตามแผนการกระจายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีผลบังคับแล้ว
วารสารอบต.ห้วยแก้ว 8

แนะนาคณะผู้บริหารท้องถิ่น

นายสมศักดิ์ กะทง
นายกอบต.ห้วยแก้ว

นางนันทิยา สิงห์แก้ว
รองนายกอบต.ห้วยแก้ว

นายเสาร์ ไชยกุล
รองนายกอบต.ห้วยแก้ว

นายประยงค์ บุญตา
เลขาฯนายกอบต.ห้วยแก้ว
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แนะนาพนักงานส่วนตาบล
(สานักงานปลัด)

นายชัยพร โรจนสินธุ
นักบริหางานท้องถิ่น
ปลัด อบต.ห้วยแก้ว

นายสุจินต์ จันทเลิศ
นักบริหารงานอบต.
รองปลัดอบต.

น.ส.วลัยลักษ์ ฟักแก้ว
นักบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าสานักงานปลัด

นางปิยธิดา ปัญญา
นักทรัพยาบุคลชานาญการ

นางอรอุทัย บุญมา
นักวิชาการศึกษา

นายณัฐวุฒิ แก้วชื่น
นิติกรชานาญการ

นางณัชญาภรณ์ ราไพ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัตงิ าน

นางนิรมล วงศ์สม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายธีรวัฒน์ ศรีสุวรรณ์
เจ้าพนักงานสาธารณสุข

น.ส.สุทัตตา แก้วก้อน
นักจัดการงานทั่วไป

นายประดิษฐ อินปั๋น
จพง.ปูองกันและบรรเทาฯ

วารสาร อบต.ห้วยแก้ว 10

นายสังวร ขาวละออ
นักการ

นางสาวกรวิการ์ เผ่าตุ่น
ผู้ช่วย จนท.พัฒนาชุมชน

นายศรายุทธ อุดแหน้น
คนงานทั่วไป

นางสาวณัฎฐา วงศ์สุวรรณ
ผู้ช่วย จนท.ธุรการ

นายวรธน บุญมา
คนงานทั่วไป

นางรัตนา ชัยชนะ
ผู้ช่วย จนท.ประชาสัมพันธ์
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ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก

น.ส.พรพนา สิงห์แก้ว
ศูนย์บ้านห้วยแก้ว

นางพัชรี สิงห์แก้ว
ศูนย์บ้านห้วยแก้ว

น.ส.สมจิตร สิงห์แก้ว
ศูนย์บ้านห้วยแก้ว

นางแสงเดือน เทพสาย
ศูนย์บ้านใหม่

นางรจนา เมืองคา
ศูนย์บ้านใหม่

นางเกษณา ทามัน
ศูนย์บ้านม่วงคา

น.ส.รัชดา ทิวันปลูก
ศูนย์บ้านม่วงคา

น.ส.พัชริน ใหญ่วงค์
ศูนย์บ้านกาดถี

นางสุดาพร ฟองงาม
ศูนย์บ้านกาดถี

นางแสงเดือน หล่อวงศ์
ศูนย์บ้านกาดถี

นางกุนที บุญมา
ศูนย์บ้านอิงโค้ง

นางณัฐณิชา นาระจิตต
ศูนย์บ้านอิงโค้ง

ศูนย์อนุบาล 3 ขวบอิงโค้ง

นางอัมพร ฟองจา
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สานักงานปลัด
งานบริหารทั่วไป
- งานสารบรรณ
- งานอานวยการและข้อมูลข่าวสาร
- งานประชาสัมพันธ์
- งานสนับสนุนและบริการประชาชนงานรัฐพิธี
- งานอานวยการและประสานราชการ
- งานเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.
- งานข้อมูลเลือกตั้ง
- งานส่งเสริมและสนับสนุนความรู้และวิชาการแก่สมาชิกสภา อบต.
งานนโยบายและแผน
- งานรวบรวมนโยบาย แผนงาน เพื่อวิเคราะห์และจัดทาแผนท้องถิ่น
- งานติดตามและประเมินผลโครงการ
- งานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
- วางแผนการดาเนินงานการจัดทาร่างแผนบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
- งานประสานข้อมูลเพื่อจัดทาแผนการดาเนินงาน
- วางแผนและร่วมดาเนินการในคณะกรรมการระดับชุมชน องค์กร กลุ่มของหน่วยงาน
- วางแผน/ร่วมรางแผนการจัดทาโครงการของหน่วยงาน
- งานชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลข้อเท็จจริงแก่บุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานอานวยการ
- งานปูองกันสาธารณภัย
- งานช่วยเหลือฟื้นฟูบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรผู้ประสบภัย
- งานช่วยเหลือและให้บริหารประชาชนในกิจการสาธารประโยชน์
- งานวิเคราะห์และจัดทารายงานสภาพปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดภัยขึ้น
งานกิจการสภา
- งานเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ
- รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
- งานประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจาสภา อบต.
- งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภา อบต.
- งานส่งเสริมและสนับสนุนความรู้และวิชาการแก่สมาชิกสภาอบต.
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งานพัฒนาชุมชน
- งานขึ้นทะเบียน บันทึกข้อมูลรายงานข้อมูลผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ติดเชื้อเอดส์
- งานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเชื้อเอดส์
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานบารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
- งานส่งเสริมและพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
- งานส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
งานทรัพยากรบุคคล
- งานบรรจุแต่งตั้ง โอนย้าย เลื่อนระดับของพนักงานส่วนตาบล
- งานสรรหาพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
- งานประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
- งานทะเบียนประวัติพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
- งานระบบข้อมูลบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- งานสวัสดิการพนักงานส่วนตาบล
- งานควบคุมและการรายงานข้อมูลการมาปฏิบัติราชการและการลา
- งานฝึกอบรมส่งเสริมความรู้และพัฒนาบุคลากร
งานนิติการ
- งานด้านกฎหมายและเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย
- งานพิจารณาตรวจสอบร่างข้อบัญญัติ และการขออนุมัติดาเนินการตาม ข้อบัญญัติก่อนการ
บังคับใช้
- งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระทาละเมิดข้อบัญญัติ
- งานสอบสวน ตรวจสอบ พิจารณา การดาเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานอบต. และการร้อง
ทุกข์หรืออุทธรณ์
- งานดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
- งานนิติกรรมสัญญา รวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานเพื่อดาเนินการตามกฎหมาย
-งานเกี่ยวกับการจัดทาคาสั่งต่างๆ
-งานเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- งานควบคุมโรค
- งานสุขาภิบาลอื่น ๆ ตามแผนการสาธารณสุขและข้อบังคับ ตาบล
- งานวางแผนการสาธารณสุข
- งานประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข
- งานเฝูาระวังโรค
- งานเผยแพร่ฝึกอบรม
- งานให้สุขศึกษา
- งานจัดทางบประมาณตามแผนงานสาธารณสุข
- งานกู้ภัย
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งานการศึกษา วัฒนธรรม
- งานส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
- งานส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- งานสนับสนุนกิจการศาสนา
- งานสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น
- งานสันทนาการ
- งานจัดการศึกษา พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- งานประสานและสนับสนุนโรงเรียนประถมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- งานจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน
- งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
- งานส่งเสริม สนับสนุน เสนอแนะ และการเผยแพร่เกี่ยวกับการศึกษา
งานประชาสัมพันธ์
- งานรวบรวมข้อมูล ข่าวสาร เอกสาร รายงาน และประเด็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ใน
การดาเนินงานด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
- งานบริการด้านประชาสัมพันธ์ในการติดต่อ ต้อนรับ ชี้แจงทั่วไป
- งานสารวจและรวบรวมความคิดเห็นของประชาชน ผู้มารับบริการ และหน่วยงานต่างๆ
- งานประชาสัมพันธ์โดยวิธีต่างๆ ให้ความรู้ และความเข้าใจ เกี่ยวกับการดาเนินงาน
หรือผลงานของหน่วยงาน
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แนะนาพนักงานส่วนตาบล
กองคลัง

นางวาสนา ธรรมไชยกุล
นักบริหารงานคลัง
ผู้อานวยการกองคลัง
นางณิชาภา แช่มช้อย
นักวิชาการพัสดุชานาญการ

นางทัศนีย์ จ่อแก้ว
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชานาญการ

น.ส.ศิริพร เสมอใจ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชานาญการ

นางมาลัย วงค์ไชย
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

นางประภาวี ไชยวงค์
ผู้ช่วย จนท.จัดเก็บรายได้

น.ส.จุฑารัตน์ ไชยวงค์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสุทธิกานต์ ฟองจา
ผู้ช่วย จนท.พัสดุ
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กองคลัง
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทาบัญชีและทะเบียนรับจ่ายเงินทุกประเภท งานเกี่ยวกับ การเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนาส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงินองค์การบริหารส่วนตาบล รวบรวมสถิติเงิน
ได้ประเภทต่างๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่าย งบประมาณ การหักภาษีและนาส่งเงิน รายงานเงิน
คงเหลือประจาวัน การรับและจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตาบล การยืมเงินทดรองราชการ การ
จัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัดและสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน การ
เร่งรัดใบสาคัญและเงินยืมค้างชาระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้
การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4
งาน คือ
งานการเงินและงานบัญชี
- งานรับเงินและเบิกจ่ายเงิน
- งานจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน
- งานเก็บรักษาเงิน
- งานรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งงบประมาณรายรับรายจ่าย ประจาปี
- งานตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับการเงิน
- งานการบัญชี
- งานทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน
- งานงบการเงินและงบทดลอง
- งานรายงานแสดงฐานะทางการเงินและบัญชี
- งานรายงานทางการเงิน บัญชีทั่วไปของส่วนราชการและบัญชีรายได้แผ่นดิน
งานพัฒนาจัดเก็บรายได้
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าและรายได้อื่นๆ
- งานพัฒนาปรับปรุงรายได้งานควบคุมกิจการค้าและค่าประกัน
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
- งานออกหมายเรียกและหนังสือเชิญพบกิจการค้า
- งานตรวจสอบและประเมินภาษี
- งานการนาส่งเงินรายได้
- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
- งานพัสดุ (การจัดหา จัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซม
และการบารุงรักษา)
- งานการจัดทาบัญชีและทะเบียนพัสดุ
- งานการเก็บเอกสารสาคัญหลักฐานรวมถึงเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับพัสดุ
- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
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การรับชาระภาษีโรงเรือนและที่ดิน เป็นภาษีที่เก็บจากโรงเรือน ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง (ม.ค. – ก.พ.)
จะจัดเก็บในอัตราร้อยละ 12.5 ต่อปี โดยเจ้าหน้าที่จะออกแบบแล้วประเมิน (ภ.ง.ด.8) ให้ผู้ประเมิน
นามาชาระภาษีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง มิฉะนั้นจะต้องถูกปรับเพิ่ม

การรับชาระภาษีปูาย (รับชาระตัง้ แต่เดือนมกราคม ถึง มีนาคม ของทุกปี)
จะจัดเก็บจากปูายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายการค้า หรือโฆษณาหรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ไม่
ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษรภาพหรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทาให้
ปรากฏด้วยวิธีอื่น
การรับชาระภาษีบารุงท้องที่ (รับชาระตัง้ แต่เดือนมกราคม ถึง เมษายน ของทุกปี)
หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของเดิม ผู้ครอบครอง โดยให้เจ้าของที่ดินยื่นแสดงรายการที่ (แบบ
ภ.บ.ท.5) กรณี เป็นเจ้าของที่ดินใหม่ หรือการเปลี่ยนแปลงจานวนที่ดิน เจ้าของที่ดินจะต้องยื่นแบบแสดง
รายการภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
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แนะนาพนักงานส่วนตาบล
กองช่าง

นายพินัย ทิพย์คา
ผู้อานวยการกองช่าง

นายวิรัตน์ ชอบจิตต์
นายช่างโยธา

นายณรงค์รัตศ์ จันทร์ขาว
นายช่างโยธา

นายจักรวรรดิ กาติ๊บ
ผู้ช่วยช่างไฟฟูา

สิบโทปรีชา ตันกุล
เจ้าพนักงานธุรการ
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1) งานก่อสร้าง งานเขียนแบบ งานประมาณราคา
2) งานบริการด้านการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2542
3) งานบริการไฟฟ้าสาธารณะ

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายอาคาร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

แบบคาขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร (ข.1) , (ข.2)
หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างในที่ดิน (กรณีที่ดินนั้นเป็นของผู้อื่น)
เอกสารที่เข้าข่ายตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคารปี 2522 มาตรา 32
สาเนาโฉนดที่ดิน/นส.3/สค.1
สาเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประจาตัวประชาชน
หนังสือยินยอมให้ทาการก่อสร้างในที่ดินของเจ้าของกรรมสิทธิ์
หนังสือยินยอมจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน
แบบแปลนแผนผังของตัวอาคารที่จาทาการก่อสร้าง
จานวน 5 ชุด
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รายงานสถานะทางการเงิน-การคลังอบต.ห้วยแก้ว
ประจาปีงบประมาณ 2562 (1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562)

รายรับ
หมวด / ประเภท
หมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและ
ใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค
และการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
หมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุน
รวมรายรับทั้งสิ้น

ประมาณการ
120,000.00
30,000.00

รับจริง
65,249.32
43,966.00

515,000.00
-

597,066.26
-

30,000.00
21,505,000.00
27,800,000.00
50,000,000.00

63,620.00
200.00
20,504,374.02
29,729,905.00
51,004,380.60

รายจ่าย
หมวด / ประเภท
งบกลาง
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายจ่ายอื่น
เงินอุดหนุน
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น

ประมาณการ
19,012,810.00
3,665,340.00
11,762,550.00
2,009,500.00
3,103,000.00
1,543,100.00
449,500.00
2,695,600.00
4,159,400.00
10,000.00
1,589,200.00
50,000,000.00

จ่ายจริง
17,744,765.00
3,366,604.00
10,996,667.00
1,703,595.00
2,343,410.30
1,004,374.97
420,967.12
2,429,710.00
2,704,600.00
1,511,160.00
44,225,853.39

กิจกรรม / โครงการ ที่ได้ดาเนินการ
โครงการ
ปรับปรุงระบบน้าประปาหมู่บ้านเพื่อการอุปโภคบริโภค บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 16
ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง(ไฟกิ่ง) ตามจุดเสี่ยงทางโค้ง ทางแยกและซอยในหมู่บ้านบ้านหาดแฟน
หมู่ที่ 6
ก่อสร้างถนนคสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองลาว หมู่ที่ 4 (ซอยบุพชาติ)
ก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านสันปุาแดง หมู่ที่ 11 (ซอย 3)
ก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านสันปุาส้าน หมู่ที่ 12 (สายวัดห้วยดอกอูน)
ปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่เพื่อการเกษตร(หินคลุก) บ้านกาดถีหมู่ที่ 13 (สายใน)
ก่อสร้างรางระบายน้าคสล.รูปตัว U ภายในหมู่บ้าน บ้านใหม่ หมู่ที่ 10 (ซอย 1) พร้อมฝาปิด
ตลอดแนว
ก่อสร้างรางระบายน้าคสล.รูปตัว U ภายในหมู่บ้านบ้านกาดถี หมู่ที่ 15
ก่อสร้างเมรุ บ้านม่วงคา หมู่ที่ 1 และหมูที่ 14
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจาหมู่บ้าน บ้านปุาฝางหมู่ที่ 2
เทลานคสล.อาคาร อเนกประสงค์บ้านสันต้นแหน หมู่ที่ 9
ก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้านบ้านหนองลาว หมู่ที่ 4 (สายร่องปลาคล้าว)
ก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้านบ้านอิงโค้ง หมู่ที่ 5 (ซอย 6 ถึงสันอ่าง)
ก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหาดแฟน หมู่ที่ 6 (ซอยหลังวัด)
ก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้านบ้านกาดถี หมู่ที่ 8 (ซอย 2)
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สู่พื้นที่การเกษตรบ้านกาดถี หมู่ที่ 1
ก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้าภายในหมู่บ้านบ้านม่วงคา หมู่ที่ 1
ก่อสร้างรางระบายน้าคสล.รูปตัว Uภายในหมู่บ้าน บ้านใหม่ หมู่ที่ 10 (สายกลางหมู่บ้านหน้า
ศาลาอเนกประสงค์)
ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (ตรงข้ามโรงเรียน เฉลิมพระเกียรติฯ) ห้วยบงบ้านม่วงคา หมู่ที่ 14
ก่อสร้างถนนคสล.เข้าสู่พื้นที่เพื่อการเกษตร บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 3 (สายม่อนโบสถ ระยะที่ 2)
ก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้านบ้านกาดถี หมู่ที่ 8
ก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านสันปุาส้าน หมู่ที่ 12 (สายบ่อขยะ)
ก่อสร้างรางระบายน้าคสล. รูปตัว U ภายในหมู่บ้าน บ้านหาดแฟน หมู่ที่ 6
ก่อสร้างรางระบายน้าคสล. รูปตัว U ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 7 (ซอย 5)
ก่อสร้างรางระบายน้าคสล. รูปตัว U ภายในหมู่บ้าน บ้านสันปุาแดง หมู่ที่ 11 (พร้อมฝาปิด)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคสล.รูปตัว U บ้านจาปา หมู่ที่ 17 (ซอย 1)
ขุดลอกลาห้วยทรายขาวในพื้นที่บ้านใหม่ หมู่ที่ 10
ก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้านบ้านสันปุาแดง หมู่ที่ 11 (ซอยประปาใหม่)
ก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านสันปุาส้าน หมู่ที่ 12 สาย วัดห้วยดอกอูน (ต่อจาก
ของเดิม)
ก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้านบ้านจาปา หมู่ที่ 17

จานวนเงิน
485,000
300,000
340,900
340,900
343,800
474,300
299,000
453,700
744,000
299,000
331,000
488,000
268,000
349,300
43,600
346,500
371,200
358,500
291,000
480,800
485,700
494,800
203,000
239,000
350,500
244,000
496,000
480,000
488,000
457,700

ปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตรลาห้วยบงในพื้นที่บ้านม่วงคา หมู่ที่ 14 (หินคลุกพร้อมบดอัด)
474,300
ก่อสร้างถนนคสล.บ้านม่วงคา หมู่ที่ 1 ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา เพื่อเชื่อมไปยัง
471,000
โรงพยาบาลภูกามยาว
ก่อสร้างลาเหมืองคสล.รูปตัว U สู่การเกษตรบ้านกาดถี หมู่ที่ 8 ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.
495,400
พะเยา
ปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้าห้วยบงส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติบ้านอิงโค้ง หมู่ที่ 5
488,000
ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา (ระบบการสัญจรปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น)
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายรอบอ่างเก็บน้าหลงเซี๊ยะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อน 480,800
เชิงธรรมชาติ บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 7 ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาวจ.พะเยา
โครงการก่อสร้างถนนคสล.เชื่อมต่อบ้านหาดแฟน หมู่ที่ 6 และบ้านใหม่หมู่ที่ 10 ต.ห้วยแก้ว
480,800
อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่เพื่อการเกษตร (บดอัดแน่น) สายห้วยหญ้าไทร บ้านสัน
500,000
ปุาส้านหมู่ที่ 12 ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา เชื่อมต่อ หมู่ที่ 16 ต.แม่ปืม อ.เมือง จ.
(อบจ.พะเยา)
พะเยา
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายแยกปุาสุสาน-เด่นแสง หมู่ที่ 9
475,500
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายพระธาตุลานเตี้ย-อ่างเก็บน้าห้วยตาดหมู่ที่ 9
480,800
ประเพณีสรงน้าพระธาตุภูขวาง
24,980
ประเพณีบวงสรวงพ่อขุนงาเมือง
7,500
อุดหนุนโรงเรียนบ้านอิงโค้ง โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนการกีฬาให้กับ เด็กและเยาวชน
30,000
โรงเรียน ในพื้นที่ตาบลห้วยแก้ว
สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
503,081.24
สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่
สนับสนุนอาหารกลางวัน สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
391,440
สนับสนุนอาหารกลางวันสาหรับโรงเรียนในพื้นที่
921,160
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
30,000
สนับสนุนการจัดการศึกษา สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ในพื้นที่ตาบลห้วยแก้ว (ค่าจัดการเรียน 163,300
การสอน/ รายหัว ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์ การเยน และค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน)
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
13,101,000
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการ
2,972,000
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ติดเชื้อเอดส์
589,500
ตรวจสอบคุณภาพน้าประปาหมู่บ้าน
19,550
โครงการควบคุมและปูองกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ต.ห้วยแก้ว
37,450
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นพื้นที่ อบต.ห้วยแก้ว
137,000
โครงการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ตาบลห้วยแก้ว
17,290
จัดซื้อฉีดวัคซีนปูองกันโรค พิษสุนัขบ้าในพื้นที่ต.ห้วยแก้ว ภายใต้การขับเคลื่อนโครงการ สัตว์
45,000
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ
โครงการอุดหนุนสาหรับการดาเนินงานตาม พระราชดาริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1-17 ต.ห้วย
260,000
แก้ว หมู่บ้านละ 20,000 บาท

อบรมให้ความรู้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรปลอดภัย ต.ห้วยแก้ว
โครงการรณรงค์ปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์
อบรมเยาวชนประชาชนต้านยาเสพติดเพื่อเฝูาระวังสารยาเสพติดในชุมชน
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันสาคัญทางราชการ งานรัฐพิธี งานราชพิธี งานรับเสด็จ วันเฉลิมพระ
ชนพรรษาฯ งานถวายบาเพ็ญราชกุศล
แก้ไขปัญหาวาตภัย อุทกภัย ภัยหนาว ภัยแล้ง และภัยพิบัติ ให้แก่ประชาชน
ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติ
จัดทาเอกสารเผยแพร่กิจกรรมของอบต.ทาปฏิทิน, วารสาร
สนับสนุนการดาเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนตามอานาจหน้าที่
ของอปท.อ.ภูกามยาว
โครงการอบต.เคลื่อนที่

9,835
4,960
11,120
67,980
607,996
35,150
78,950
28,000
1,178

ประมวลภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

โครงการอบรมให้ความรู้เกษตรกร
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรปลอดภัย

รวมพลังจิตอาสา เราทําความดี ด้วยหัวใจ ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน

โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

มอบกระเบื้องช่วยเหลือผู้ประสมภัยในพื้นที่ตําบลห้วยแก้ว

เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่ตําบลห้วยแก้ว

ร่วมงานรัฐพิธี

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการของผู้สูงอายุ

โครงการประเพณีสรงน้ําพระธาตุภูขวาง

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพอพปร. ตําบลห้วยแก้ว

โครงการวัยเรียนวัยใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง

กิจกรรมให้ความรู้ผู้สูงอายุ

