




03  สารจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง 
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คณะผู้จัดท า 
คณะทีป่รึกษา 

กองบรรณาธิการ 
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ที่ ช่ือหมู่บ้าน จ านวนประชากร ชาย หญิง จ านวนครัวเรือน 
1. บ้านหวัทุง่ 999 464 535 270 
2. บ้านหวัค ู 299 145 154 73 
3. บ้านป่าติว้ 327 157 170 66 
4. บ้านหนองทุม่ 656 330 326 202 
5. บ้านโนนตะหนิน 106 61 45 42 
6. บ้านหนองฉนัเพล 411 217 194 127 
7. บ้านฮอ่งแซง 309 146 163 87 
8. บ้านหนองสะแบง 229 118 111 54 

  รวม 3,336 1,638 1,698 921 

ประชากร 
ต าบลหวัทุ่งมีจ านวนครวัเรือนทั้งหมด  921  ครวัเรือน  จ านวนประชากรทั้งส้ิน    
3,336  คน   เป็นชาย  1,638  คน   เป็นหญิง   1,698  คน  ดงัน้ี 
หมายเหต ุ ขอ้มลูจากส านักทะเบียนอ าเภอพล     10  กุมภาพนัธ ์  2559 

ระบบบริการพืน้ฐาน 
การคมนาคม 
ถนนสายหลัก 
สายท่ี  1   ถนนทางหลวงหมายเลข  2233   (เมืองพล-ทา่นางแนว) 
สายท่ี   2  ถนนกรมโยธาธิการ   (สายบ้านชยัประเสริฐ - บ้านฮอ่งหอย) 
ถนนสายรอง 
1.  ถนนลาดยาง รพช. หมายเลข   3231 บ้านหนองทุม่-บ้านหวัทุง่ ระยะทาง 2.8 ก.ม. 
2.  ถนนลาดยางสายบ้านฮอ่งแซง-หนองฉนัเพล-ป่าติว้  ระยะทางประมาณ  4  ก.ม. 
3.  ถนนหินคลกุสายบ้านโนนตะหนิน-หนองฉนัเพล  ระยะทางประมาณ  2   ก.ม. 
โทรศัพท์   จ านวนชมุสายโทรศพัท์   1   ชมุสาย  จ านวนเลขหมายท่ีมี 200 เลขหมาย   
จ านวนเลขหมายท่ีผู้ เชา่ จ านวน   139  เลขหมาย 
ไฟฟ้า  มีไฟฟ้าครบทกุครัวเรือน ในสว่นของไฟฟ้าสาธารณะนัน้ทางต าบลหวัทุง่ได้ด าเนินการ 
ขยายเขตไฟฟา้ เพ่ือให้ครอบคลมุทกุหมูบ้่านและอ านวยความสะดวกตอ่ประชาชนท่ีใช้เส้นทาง 
ในการสญัจรไปมาในเวลากลางคืน 
ประปา  ต าบลหวัทุง่ใช้น า้ประปาหมูบ้่าน คือ ประปาใต้ดนิและผิวดนิมีครบทัง้  8  หมูบ้่าน 
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สภาพสังคม 
การศึกษา   มีสถาบนัการศึกษาในระดบัอนุบาล – มธัยมศึกษา  จ  านวน   3  แห่ง  และศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ต าบลหวัทุ่ง จ  านวน  1  แห่ง  ดงัน้ี 
    1.   โรงเรียนสหราษฎร์อนุกูล   (ระดับอนุบาล – มธัยมศึกษา) 
อาคารสถานท่ี จ านวน ......5...... หลงั     หอ้งเรียน จ านวน ....13..... หอ้ง 
ครู  จ  านวน...15.....  คน    นกัเรียน จ านวน  ....159.....  คน 
 
    2.   โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม  (ระดับอนุบาล-ประถมศึกษา) 
อาคารสถานท่ี จ  านวน .......2........ หลงั    หอ้งเรียน จ านวน .....8....... หอ้ง 
หอ้งสมุด จ  านวน .......1......  หอ้ง   หอ้งพยาบาล  จ  านวน  .....1......  หอ้ง 
ครู  จ  านวน  ........5........  คน   นกัเรียน จ านวน .......45........  คน 
 
    3.  โรงเรียนบ้านหนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร  (ระดับอนุบาล-ประถมศึกษา) 
อาคารสถานท่ี จ  านวน ........2.......หลงั   อาคารหอ้งสมุด จ านวน .....1....... หลงั 
หอ้งเรียน จ านวน ......6......หอ้ง   ครู  จ  านวน  ......6....... คน   นกัเรียน จ านวน  ....60.....  คน 
 
    4. ศูนย์พฒันาเด็กเลก็ต าบลหัวทุ่ง 
-  อาคารสถานท่ี   จ  านวน  1 หลงั 
-  ครูผูดู้แลเดก็อนุบาลและปฐมวยั   จ  านวน   2   คน 
-  นกัเรียน   จ  านวน   .....30 คน 
การสาธารณสุข    มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดบัต าบลหวัทุ่ง   จ  านวน  1  แห่ง 
-   บุคลากรดา้นสาธารณสุข จ านวน  .......4......  คน 
-   ทีมกูชี้พกูภ้ยัต  าบลหวัทุ่ง  จ  านวน  1 ชุด  
-   ผูสู้งอายท่ีุไดรั้บเบ้ียยงัชีพจากรัฐบาล จ านวน .....559....... คน 
-   ผูพ้ิการท่ีไดรั้บเบ้ียยงัชีพจากรัฐบาล จ านวน  ....109...... คน 
-   ผูป่้วยท่ีติดเช้ือ HIV ท่ีไดรั้บเบ้ียยงัชีพของ อบต.  จ  านวน  ......8......  คน  
ความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน 
-   อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน  150   นาย    
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ระบบเศรษฐกิจ 
การบรกิาร 

1. ป๊ัมน ้ามนัและกา๊ซ (ป๊ัมหลอด) จ านวน  -     แห่ง 
2. โรงงานอุตสาหกรรม  จ านวน 1      แห่ง 
3. โรงสีขนาดเล็ก   จ านวน  12     แห่ง 
3. รา้นคา้ยอ่ย   จ านวน 17    แห่ง 
4. อู่ซ่อมรถยนต ์    จ านวน  4     แห่ง 
5. โทรศพัทส์าธารณะ   จ านวน    8    แห่ง  
การเกษตร 

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรม ไดแ้ก่  ท านา,ท าไร่ เล้ียงสตัว ์ 
         เน่ืองจากลกัษณะพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีนา 

การปศุสตัว ์

ต าบลหวัทุ่ง มีการปศุสตัว ์คือ การเล้ียงโค และการเล้ียงสุกร ในทุกหมูบ่า้น 
 

เศรษฐกิจพอเพียงทอ้งถ่ิน (ดา้นการเกษตรและแหล่งน ้า/ทรพัยากรธรรมชาต)ิ 
แหล่งน า้ตามธรรมชาต ิ

       1. ล าหว้ย ประกอบดว้ย 
-   ล าหว้ยฮ่องแซง   ความยาวประมาณ     3.1     กิโลเมตร  ไหลผ่านหมูท่ี่  5,6,7 
-  ล าหว้ยหนองเอ่ียน   ความยาวประมาณ    1     กิโลเมตร   ไหลผ่านท่ี หมูท่ี่  2 
       2.  หนองน ้า ประกอบดว้ย 
-  หนองขอนแป้น   เน้ือท่ีประมาณ      25   ไร่  อยูใ่นพ้ืนท่ี   หมู ่  1   บา้นหวัทุ่ง 
-  หนองตาไก ้   เน้ือท่ีประมาณ      30  ไร่  อยูใ่นพ้ืนท่ี   หมู ่  4    บา้นหนองทุ่ม 
-  หนองตานา    เน้ือท่ีประมาณ      1   ไร่  อยูใ่นพ้ืนท่ี    หมู ่  7   บา้นฮ่องแซง 
แหล่งน า้ท่ีมนุษยจ์ดัสรา้งข้ึน 

        1.   สระน ้า ประกอบดว้ย 

1. สระวดัมาลยัจนัทร ์  เน้ือท่ีประมาณ  5   ไร่    อยูใ่นพ้ืนท่ีหมู ่ 1   บา้นหวัทุ่ง 
2. สระใหม ่ เน้ือท่ีประมาณ    1.5 ไร่  อยูใ่นพ้ืนท่ีหมู ่ 3  บา้นป่าต้ิว 
3. สระใหม ่ เน้ือท่ีประมาณ   1   ไร่   อยูใ่นพ้ืนท่ีหมู ่ 5  บา้นโนนตะหนิน 

4. สระขาม  เน้ือท่ีประมาณ  1  ไร่    อยูใ่นพ้ืนท่ีหมู ่  5  บา้นโนนตะหนิน 

5. สระคึกฤทธ์ิ เน้ือท่ีประมาณ    4  ไร่   อยูใ่นพ้ืนท่ีหมู ่ 6   บา้นหนองฉนัเพล 
6. สระสุวนัทนา เน้ือท่ีประมาณ    1 ไร่    อยูใ่นพ้ืนท่ีหมู ่ 8   บา้นหนองสะแบง 
7. สระคึกฤทธ์ิ   เน้ือท่ีประมาณ   1.5 ไร่   อยูใ่นพ้ืนท่ีหมู ่ 2   บา้นหวัคู 

16 



ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
สถาบันและองค์การทางศาสนา 
- มีวัดในเขตพืน้ท่ี      จ านวน     4   แหง่ 
1.  วดัมาลยัจนัทร์                 บ้านหวัทุง่     หมูท่ี่  1 
2.  วดัไทยบ ารุง              บ้านหนองทุม่         หมูท่ี่ 4 
3.  วดัสมชยัประสิทธ์ิ          บ้านหนองฉนัเพล    หมูท่ี่  6 
4.  วดัจนัทร์ค าภาวนาราม           บ้านฮอ่งแซง      หมูท่ี่  7 
  
พันธกจิ    
1. สง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตของประชาชนอยา่งทัว่ถึง 
2. สง่เสริมด้านการศกึษาทัง้ในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน 
3. เสริมสร้างขีดความสามารถของชมุชนในการแก้ไขปัญหาความยากจน 
4. ด าเนินงานตามแนวทางปฎิบตัขิอง “ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ” 
5. จดัระเบียบชมุชน  สงัคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6. พฒันาชมุชนให้นา่อยู ่มีสิ่งแวดล้อมท่ีดี  สะอาด  สวยงาม  และปลอดภยั 
7. จดัให้มีและบ ารุงรักษาระบบสาธารณปูโภคท่ีดีพอตอ่ความต้องการของประชาชน 
8. บ ารุงและสง่เสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
9. สง่เสริมด้านศาสนาและฟืน้ฟอูนรัุกษ์วฒันธรรมประเพณีของท้องถ่ิน 
10. พฒันาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
11. พฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐท่ีดีโดยมีสว่นร่วมจากทกุภาคสว่น 
 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
1. ชมุชนมีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้  ได้รับการดแูลด้านสขุภาพและการบริการด้านสวสัดิการสงัคม
อยา่งทัว่ถึง 
2. ประชาชนได้รับการศกึษาเพิ่มมากขึน้  ทัง้ในระบบและนอกระบบการศกึษา  รวมทัง้ขยาย
ชอ่งทางในการรับรู้ข้อมลูขา่วสารท่ีทนัสมยัของประชาชนเพิ่มขึน้ 
3. การได้รับบริการด้านสาธารณปูโภคมีความสะดวกและเสมอภาค 
4. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึน้ 
5.สง่เสริมประชาชนมีสว่นร่วมในการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอยา่งยัง่ยืน
การบริหารจดัการภาครัฐท่ีดีแบบบรูณาการและมีสว่นร่วม 
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งบรายได้และรายจ่าย 
รายได้จากการด าเนินงาน 

รายได้จัดเก็บเอง 
หมวดภาษีอากร                   55,175.55  
หมวดคา่ธรรมเนียมคา่ปรับและใบอนญุาต                 108,249.60  
หมวดรายได้จากทรัพย์สนิ                 254,176.96  
หมวดรายได้จากสาธารณปูโภคและการพาณิชย์                            -    
หมวดรานยได้เบ็ดเตลด็                 130,915.00  
หมวดรายได้จากทนุ                            -    
รายได้ที่ รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 
หมวดภาษีจดัสรร              14,130,095.46  
หมวดเงินอดุหนนุทัว่ไป               9,737,522.00  
หมวดเงินอดุหนนุระบวุตัถปุระสงค์/เฉพาะ                            -    
รวมรายได้จากการด าเนินงาน             24,416,134.57  

รายจ่ายจากการด าเนินงาน 
งบกลาง               6,382,404.06  
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)               2,090,054.00  
เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)               5,235,452.00  
คา่ตอบแทน                 638,472.00  
คา่ใช้สอย               2,085,820.00  
คา่วสัด ุ                 621,714.96  
คา่วสัด ุเงินอดุหนนุระบวุตัถปุระสงค์                            -    
คา่สาธารณปูโภค                 142,100.51  
คา่ครุภณัฑ์                 238,300.00  
คา่ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง               2,344,528.04  
คา่ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง เงินอดุหนนุระบวุตัถปุระสงค์                            -    
รายจ่ายอื่น ๆ                            -    
เงินอดุหนนุ                 839,681.56  

รวมรายจ่ายจากการด าเนินงาน             20,618,527.13  

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน         3,797,607.44  
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งบแสดงฐานะการเงนิ องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน หมายเหตุ 

สินทรัพย์ 2 
                    
24,223,594.00  

สินทรัพย์หมุนเวียน 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 3 
                    
33,161,279.24  

เงินฝาก ก.ส.อ.                                    -    
เงินฝาก ก.ส.ท.                                    -    
ลกูหนีเ้งินยืม                                    -    
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ 4                                    -    
ลกูหนีค้า่ภาษี 5                                    -    
ลกูหนีร้ายได้อื่น ๆ 6                                    -    
ลกูหนีเ้งินโครงการเศรษฐกิจชมุชน                         669,350.00  
ลกูหนีอ้ื่น ๆ 7                                    -    
ลกูหนีเ้งินยืมเงินสะสม                                    -    
สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 8                                    -    

รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 
                    
33,830,629.24  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษา
ดินแดน                                    -    
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้  2                                    -    
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 9                                    -    
รวมสินทรัพย์ไมห่มนุเวียน                                    -    

รวมสินทรัพย์ 
                    
33,830,629.24  

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงนิเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงนินี ้
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องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุ่ง 
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงนิ 
ส าหรับปี สิน้สุดวันที่  30  กันยายน  2560 

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน 

ประเภททรัพย์สิน  ราคาทรัพย์สิน 
แหล่งที่มาของทรัพย์สินทัง้หมด 

ชื่อ จ านวนเงนิ 
ก. อสงัหาริมทรัพย์          
    ที่ดิน                     -    - รายได้      21,903,594.00  - 
    อาคาร          770,453.00  - เงินสะสม                     -    - 
ประปา                     -      เงินทนุส ารองเงินสะสม                     -    - 
ถนนดิน/หินคลกุ/คอนกรีต      12,438,136.00    เงินท่ีมีผู้อทุิศให้                     -    - 
สนามกีฬา           45,000.00    เงินอดุหนนุจากรัฐบาล       2,320,000.00    
รัว้รอบอาคารเอนกประสงค์          142,000.00        
บอ่น า้/อา่งเก็บน า้/ร่องน า้       5,986,009.00        
ปรุงปรุงภมูิทศัน์           38,136.00        
ข. สงัหาริมทรัพย์         
ครุภณัฑ์ส านกังาน       1,778,940.00        
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์          482,230.00        
ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทย ุ          317,400.00        
ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว             3,200.00        
ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์          155,000.00        
ครุภณัฑ์การเกษตร           60,000.00  -     
ครุภณัฑ์สว่นการศกึษา          116,900.00  -     
ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่           59,980.00        
ครุภณัฑ์ส ารวจ           58,400.00        
ครุภณัฑ์โรงงาน           12,750.00        
ครุภณัฑ์ อื่น ๆ            97,000.00        
ครุภณัฑ์อตุสาหกรรม           13,110.00                           -      
ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่       1,648,950.00        

รวม      24,223,594.00  -        24,223,594.00  - 
           
 ทรัพย์สินที่แสดงตามงบทรัพย์สินเป็นกรรมสิทธ์ิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใช้ประโยชน์โดยตรง รวมทัง้ทรัพย์สินที่ให้ยมืหรือเช่า ยกเว้นทรัพย์สินที่จัดไว้เพื่อเป็นการให้บริการ
สาธารณะ เช่น ถนน สะพาน ลานกีฬา เป็นต้น 
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1.ก่อสร้างวางท่อระบายน า้ บ่อพกั รางว ีคสล. ภายในหมู่บ้าน (บริเวณหน้าวดัมาลยัจันทร์)   
  งบประมาณ  232,272.93 บาท 

 2. ก่อสร้างวางท่อระบายน า้ บ่อพกั รางว ีคสล.ภายในหมู่บ้าน (ซอยบ้านนายค าผล) งบประมาณ  208,007.95 บาท 

 3. ก่อสร้างวางท่อระบายน า้ บ่อพกั รางว ีคสล.ภายในหมู่บ้าน (แยกจากทางหลวงหมายเลข ๒๒๓๓)  
     งบประมาณ 129,961.93 บาท 

 4.ก่อสร้างวางท่อระบายน า้ บ่อพกั รางว ีคสล.ภายในหมู่บ้าน (ซอยบ้านนายเจียม)  งบประมาณ 152,068.60 บาท 
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5. ก่อสร้างรางระบายน า้ คสล.รูปตัวยู ข้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน   งบประมาณ  232,384.00 บาท 

6.ติดตั้งยางชะลอความเร็วภายในหมู่บ้าน จ านวน 6 จุด  งบประมาณ  15,000 บาท 

 7.ก่อสร้างรางระบายน า้ คสล.รูปตัวยู ข้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน   งบประมาณ 129,961.93 บาท 

 8.ก่อสร้างวางท่อระบายน า้ บ่อพกั รางว ีคสล.ภายในหมู่บ้าน (จากบ้านนายบุญมี-บ้านนายสายทอง)   
  งบประมาณ 219,558.88 บาท 
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พธีิลงนามถวายความอาลยัพระบาทสมเดจ็พระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร 
รามาธิบด ีจกัรีนฤบดนิทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพติร 
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ประชาสัมพนัธ์การจดัตั้งธนาคารขยะ 
และรับสมัครสมาชิกกองทุนฌาปนกจิธนาคารขยะ ปี 2560  
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กจิกรรมรดน า้ด าหัวผู้สูงอายุ วนัสงกรานต์ ปี 2560  

26 



ถวายเทียนพรรษาและผา้อาบน ้ าฝน ประจ าปี 2560 รักษาประเพณีวฒันธรรมอนัดีงามท่ีสืบถือ
เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนาดว้ย  

ณ วดัจนัทร์ค าภาวธาราม บา้นฮ่องแซง ต าบลหวัทุ่ง อ าเภอพล จงัหวดัขอแก่น 
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โครงการส่งเสริมการจดัการขยะอย่างถูกสุขลกัษณะโดยชุมชน  
โดยกองทุนหลกัประกนัสุขภาพต าบลหัวทุ่ง 
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยัจากโรคพษิสุนัขบ้า  
ตามพระปณิธาน 

ศาสตราจารย์ ดร.สมเดจ็พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 
วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี 

องค์การบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง   
อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่นประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐
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โครงการจัดตัง้ศูนย์ปฏบิตักิารป้องกันและลดอุบตัเิหตุทางถนน 
และจุดตรวจความปลอดภยัด้านการจราจรทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐

โครงการฝึกซ้อมอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงบัอัคคีภยั ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง  
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โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพตดิและกีฬาอื่นๆ 



โครงการจัดตัง้ศูนย์ปฏบิตักิารป้องกันและลดอุบตัเิหตุทางถนน 
และจุดตรวจความปลอดภยัด้านการจราจรทางถนนช่วง 

เทศกาลสงกรานต์ องค์การบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง  
อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐

โครงการจัดกจิกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภยัฝ่ายพลเรือน  
(วัน อปพร.)  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐
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โครงการรักจริงรอไหว ใส่ใจเร่ืองเอดส์ ประจ าปี 2560



โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุต าบลหัวทุ่ง  

กิจกรรม 100 ปี ธงไตรรงค์  

โครงการส่งเสริม สนับสนุน การจัดท าแผนชุมชนการจัดประชุมประชาคมแผน
ชุมชนและสนับสนุนการขับเคล่ือนแผนชุมชนแบบบูรณาการ 
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โครงการรับขึน้ทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ที่จะได้รับเงนิเบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุ 
ปีงบประมาณ 2560 

กจิกรรมวนัเดก็แห่งชาต ิประจ าปี 2560 

โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี 
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โครงการเสริมสร้าง การเป็นประชาคมอาเซียนกบักลุ่มสตรี กลุ่มผู้น า อสม.  
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

โครงการฝึกอบรมกลุ่มสตรีประดษิฐ์ดอกไม้   เพ่ือใช้ในการจดังาน    
พระราชพธีิถวายพระเพลงิพระบรมศพ  

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช 

โครงการฝึกอบรมเพิม่ประสิทธิภาพการปฏิบัตงิาน คณะกรรมการและ 
อนุกรรมการ สคบ.  ประจ าหมู่บ้านและต าบลหัวทุ่ง ประจ าปี 2560  
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โครงการรวมพลคนใช้จักรยานและจักรยานยนต์ ส่งเสริมความ 
ปลอดภยัในการสัญจรด้วยจักรยานและจักรยานยนต์ ปี ๒๕๖๐  

องค์การบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง

การประชุมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั  
ระดับอ าเภอ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐
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โครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดนิและน า้ ฯลฯ  
ณ ดอนปู่ ตา บงึทุ่งพงึพดื  

โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพการท าขนมไทย
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โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรตสิมเดจ็พระนางเจ้าสิริกติิ์
พระบรมราชินีนาถเน่ืองในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา  

12 สิงหาคม 2560 
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โครงการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายป้องกันและแก้ไข 
ปัญหายาเสพตดิต าบลหวัทุ่ง ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง  อ าเภอพล   จังหวัดขอนแก่น



โครงการศูนย์พฒันาเดก็เล็ก องค์การบริการส่วนต าบลหวัทุ่ง

ประชุมผู้ปกครองเพื่อสร้างเข้าความเข้าใจ  
รับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะ 

โครงการส่งเสริมพฒันาการกจิกรรมตรวจพฒันาการให้
ความรู้ครูและผู้ปกครองตรวจและสังเกตพฒันาการที่

เหมาะสมตามวัย 
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โครงการศูนย์พฒันาเดก็เล็ก องค์การบริการส่วนต าบลหวัทุ่ง

โครงการเดก็ไทยฟันดีของศูนย์พฒันาเดก็เล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง 
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โครงการศูนย์พฒันาเดก็เล็ก องค์การบริการส่วนต าบลหวัทุ่ง

กจิกรรมส่งท้ายเก่าต้อนรับปีใหม่

กจิกรรมวันลอยกระทง
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โครงการศูนย์พฒันาเดก็เล็ก องค์การบริการส่วนต าบลหวัทุ่ง

กจิกรรมวันแม่แห่งชาติ

โครงการอาหารกลางวัน
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