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 วารสารองค์การบรหิารส่วนต�าบลนคิมสร้างตนเอง ประจ�าปี 2563 ฉบับนี้ 

จัดท�าข้ึนเพ่ือเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรม ตลอดจนข้อมูลสรุปผลการด�าเนินงาน

ตามโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต�าบลในรอบปีทีผ่่านมา ในวาระสมัย

ทีก่ระผมด�ารงต�าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต�าบล เพ่ือเป็นส่ือกลางระหว่าง

องค์การบริหารส่วนต�าบลกับประชาชน

 กระผมในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลนิคมสร้างตนเอง 

มีความพยายามเป็นอย่างยิ่งท่ีจะพัฒนาในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนา

ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน ด้านเศรษฐกจิสงัคมและสิง่แวดล้อม โดยมุง่เน้นการพฒันา

อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก ประหยัด เพื่อให้ต�าบลนิคมสร้างตนเอง เกิดความ

เจริญรุ่งเรือง สามารถแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน

ได้อย่างทั่วถึง ภายใต้ความร่วมมือของบุคคลหลายๆ ฝ่าย ทั้งฝ่ายบริหาร 

ฝ่ายนิติบัญญัติ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ความร่วมมือของฝ่ายประชาชน 

ตลอดจนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต�าบลนิคมสร้างตนเอง และที่ส�าคัญ

ก็คือ พ่ีน้องประชาชนต�าบลนิคมสร้างตนเอง ที่ให้ความร่วมมือและเข้ามา

มีส่วนร่วมในการพัฒนาต�าบลนิคมสร้างตนเอง ของเรา       

 กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วน

ต�าบลนิคมสร้างตนเอง ฉบับนี้จะเป็นสื่อที่มีประโยชน์ต่อการรับทราบถึงบทบาท 

ภารกิจ และเป็นส่ิงท่ีเชื่อมโยงให้ทุกท่านเข้าใจถึงภารกิจหน้าท่ีและเข้ามามีส่วน

ร่วมในการบริหารงาน   ตลอดถงึการแสดงความคิดเหน็ต่อการด�าเนินงานในด้าน

ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต�าบลนคิมสร้างตนเอง ในท้ายนีก้ระผมขออาราธนา

คุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักด์ิสิทธิ์ทั้งหลายโปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุก

ท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญในทุกด้านทุกประการ

                                                                       

นำยทนง บุญประกอบ

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลนิคมสร้ำงตนเอง

สาร…จากใจนายก 
องค์การบริหารส่วนต�าบลนิคมสร้างตนเอง
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 องค์การบริหารส่วนต�าบลนิคมสร้างตนเอง ได้จัดท�าวารสาร เพื่อ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ตลอดจนรายงานผลการด�าเนินงานในรอบปีที่ผ่าน

มา เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์พวกเราชาวต�าบล

นิคมสร้างตนเอง ทุกคน  กระผมในฐานะพนักงานส่วนต�าบล ด�ารงต�าแหน่งปลัด

องค์การบริหารส่วนต�าบล ซ่ึงเป็นผู้รับนโยบายในการบริหารจัดการท้องถิ่นจาก

นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลและคณะผูบ้รหิารมาสูก่ระบวนการปฏบิติั ให้เกดิ

ความถูกต้อง รวดเร็ว ตรงตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 กระผมต้องขอขอบคุณประชาชนต�าบลนิคมสร้างตนเอง เป็นอย่างมาก 

ท่ีได้มีส่วนร่วมในการเสนอความต้องการ เพื่อแก้ไขปัญหาในชุมชนของตนเอง 

และร่วมตรวจสอบการปฏบิติังานขององค์การบริหารส่วนต�าบลนคิมสร้างตนเอง 

ตลอดมา ในฐานะเป็นตัวแทนของพนักงานส่วนต�าบลทุกคนมีความมุ่งมั่นและ

ตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุด พร้อมจะปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร 

เพื่อพัฒนาต�าบลนิคมสร้างตนเอง ของเรา และเพื่อตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนอย่างเต็มก�าลังความสามารถ

                                        

นำยศรำวุธ อัครกุลพิทักษ์

ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลนิคมสร้ำงตนเอง

สาร…จากใจปลัด 
องค์การบริหารส่วนต�าบลนิคมสร้างตนเอง
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สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
องค์การบริหารส่วนต�าบลนิคมสร้างตนเอง

ลักษณะที่ตั้ง

 ต�าบลนิคมสร้างตนเองเป็นต�าบลหนึ่งใน 12 ต�าบลของอ�าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของ

อ�าเภอพิมาย ประมาณ 7 กิโลเมตร ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 89 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 56,000 ไร่

อำณำเขตติดต่อ

 ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต�าบลในเมือง อ�าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

 ทิศใต้ ติดต่อกับ ต�าบลหลุ่งประดู่ อ�าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต�าบลหนองระเวียง อ�าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต�าบลรังกาใหญ่ อ�าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ลักษณะภูมิประเทศ

 ลักษณะทั่วไปของต�าบลนิคมสร้างตนเองพิมาย เป็นเนินลูกคลื่นมีความลาดเทสูง เนินจะอยู่ส่วนกลางของต�าบล 

พื้นที่ลาดต�่าอยู่ทางทิศตะวันตกและตะวันออกของต�าบล ต�าบลนิคมสร้างตนเองมีพื้นที่ป่าไม้ โดยประมาณ 452 ไร่ อากาศ

หนาวที่สุด เดือนมกราคม อุณหภูมิต�่าสุดประมาณ 12 องศาเซลเซียส อากาศร้อนที่สุด เดือนเมษายน อุณหภูมิสูงสุด 

37 องศาเซลเซียส

ประชำกร

 ต�าบลนิคมสร้างตนเองมีประชากรทั้งสิ้น 11,021 คน แยกเป็นชาย 5,527 คน เป็นหญิง 5,493 คน มีจ�านวน

ครัวเรือน 3,090 ครัวเรือน มีความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย 124 คน/ตร.ม.
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจ�ดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

“วิสัยทัศน์”   องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลนิคมสร้ำงตนเอง
 “นิคมสร้างตนเองน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม”

“พันธกิจ”   องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลนิคมสร้ำงตนเอง
 1. พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคม ประปา ไฟฟ้า การจัดวางผังเมือง ให้มี

ประสิทธิภาพและเป็นระบบ

 2.  ส่งเสริมการกีฬา เสริมสร้างความปลอดภัย และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

 3.  ส่งเสริมการพัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพที่ดี สนับสนุนให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง   

 4.  พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น บ�ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีของท้องถิ่นให้คงอยู่

 5.  พฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพในการจดัการส่ิงแวดล้อมทีดี่ ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ บ�ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

 6.  ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ การรวมกลุ่มอาชีพ กองทุนต่างๆ ให้มีความเข้มแข็ง

 7.  ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยให้กับชุมชน

 8.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมประชาชนทุกภาคส่วน ในกิจกรรมทางการเมือง และพัฒนาบุคลากรเพ่ิมศักยภาพ

ในการปฏิบัติงานท้องถิ่น

“จ�ดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา”   องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลนิคมสร้ำงตนเอง
 1.  ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีสุขภาพแข็งแรง

 2.  ชุมชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นอย่างเหมาะสม

 3.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

 4.  ประชาชนในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน และเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้

อย่างต่อเนื่อง

 5.  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 6.  เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดี

 7.  ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพ

 8.  ประชาชนมีความมั่นคงในการด�ารงชีวิต อยู่ในชุมชนที่เข้มแข็ง

 9.  ชุมชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาและนันทนาการอย่างเหมาะสม

 10. ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัยใช้งานได้ดี

 11. ประชาชนมีแหล่งน�้าเพียงพอต่อความต้องการ

 12. สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟนฟูและอนุรักษ์

 13. ชุมชนปลอดยาเสพติด
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1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

  1.1 ถนน ภายในต�าบลจะได้รับการก่อสร้าง การพัฒนา การปรับปรุงให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรไปมาได้สะดวก
อย่างปลอดภัย โดยจัดล�าดับความส�าคัญของการแก้ปัญหาไว้ในแผนปฏิบัติฯ
 1.2 ไฟฟ้า บริการเรื่องกระแสไฟฟ้าต่อผู้ไม่มีไฟฟ้าใช้และขอขยายไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มเติมให้ได้อย่างทั่วถึงตามถนน
สาธารณะ
 1.3 แหล่งน�้า จัดหาแหล่งน�้าให้เพียงพอต่อการเกษตร และเพื่อการบริโภค โดยเฉพาะการบริหารกิจการประปาจะ
บริหารจัดการให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
 1.4 การสื่อสาร จะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดบริการสาธารณะ

2. นโยบายด้านการศึกษา

 2.1 ให้การสนับสนุนการศึกษาระดับก่อนปฐมวัย และระดับปฐมวัย ทั้งในด้านอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม)  
รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ที่ส่งเสริมการเรียนการสอน
 2.2 สนับสนุนการเรียนการสอนนอกสถานที่ นอกหลักสูตรทุกรูปแบบ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของนักเรียน
 2.3 ส่งเสริมด้านความรู้กลุ่มต่างๆ ที่จัดตั้งไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ด้านวิชาการ ด้านทักษะของกลุ่มต่างๆ
 2.4 ส่งเสริมด้านการอ่านหนังสือประจ�าหมู่บ้านตามความเหมาะสมของหมู่บ้าน

3. นโยบายด้านการเมืองการปกครอง

 3.1 เน้นการท�างานแบบมีส่วนร่วม ทั้งในระดับท้องที่ ระดับท้องถิ่น ระดับประชาชนทั่วไป โดยผ่านความเห็นชอบ
จากประชาคมหมู่บ้าน หรือระดับต�าบล
 3.2 ส่งเสริมประชาชนให้เข้มแข็ง โดยการสนับสนุนในการท�ากิจกรรมของประชาคม ส่งเสริมการประชุมในการแก้
ปัญหาพื้นฐานของประชาชน
 3.3. ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ ท�างานอย่างบูรณาการ ทั้งทางฝ่ายปกครอง ผู้น�าชุมชน ผู้น�าหมู่บ้าน และผู้น�า
กลุ่มต่างๆ
 3.4. ส่งเสรมิกิจกรรมการเรยีนรูท้างการเมอืง การปกครอง การบรหิารงานแก่สมาชกิสภาฯ ผูน้�าชมุชน และประชาชน
ทั่วไปตามโอกาสอันสมควร

4. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

 4.1 สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ภายในต�าบล
 4.2 จัดการศึกษาดูงาน จัดกิจกรรมความรู้แก่กลุ่มอาชีพ เสริมทักษะในการท�างานให้เข้มแข็ง
 4.3 ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ในการเสริมสร้างความรู้ให้ความช่วยเหลือกลุ่มอาชีพต่างๆ
 4.4 จัดโครงการกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัวที่มีรายได้น้อย สนับสนุนกิจกรรมเพื่อเป็นการเพิ่ม 
รายได้ และแก้ปัญหาความยากจน
 4.5 ส�ารวจผู้ว่างงาน ผู้มีรายได้น้อยเพื่อข้ึนทะเบียนไว้และส่งให้กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหางานให้  
ตรงความต้องการของผู้ว่างงาน

5. นโยบายด้านสาธารณสุข

 5.1 ร่วมมือกับสาธารณสุขประจ�าต�าบล อสม. แต่ละหมู่บ้าน จัดท�าโครงการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนทุกระดับ
และส่งเสริมให้มีการตรวจสุขภาพประจ�าปีทุกคนตามแนวนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข
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 5.2 เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาพร้อมป้องกันโรคต่างๆ ตามประกาศของทางราชการ
 5.3 สนับสนุนงบประมาณตามโครงการด้านสาธารณสุข
 5.4 สนับสนุนการแก้ปัญหาด้านยาเสพติดทุกรูปแบบ
 5.5 ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ อสม. หมู่บ้านอย่างทั่วถึง 

6. นโยบายด้านการกีฬา การศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี

 6.1 จดัการแข่งขนักฬีาระหว่างหมูบ้่านทกุปี พร้อมทัง้สนบัสนนุการกฬีาของต�าบลให้พัฒนาข้ึนในระดับหมูบ้่าน ระดบั
ต�าบล ระดับอ�าเภอ รวมถึงระดับประเทศ ทั้งอุปกรณ์การกีฬาและกิจกรรมอื่นๆ
 6.2 ส่งเสริมการออกก�าลังกายของเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ โดยจัดอุปกรณ์การกีฬาตามความต้องการของผู้เล่นและ
สภาพพื้นที่ของหมู่บ้าน
 6.3 ร่วมกับประชาชน/ผู้น�าหมู่บ้าน จัดงานประเพณีต่างๆ หรือสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
 6.4 ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาในเขตต�าบล โดยเน้นให้เยาวชนมีส่วนร่วม
 6.5 ส่งเสริมกิจกรรมส�าคัญ วันส�าคัญทางศาสนาและกิจกรรมวันส�าคัญของทางราชการ

7. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

 7.1 บ�ารุงรักษาแหล่งน�้าอย่างต่อเนื่อง
 7.2 รณรงค์ก�าจัดขยะและการบริหารจัดการเก็บ การทิ้ง โดยร่วมกับประชาคมหมู่บ้านและสาธารณสุขประจ�าต�าบล
 7.3 สนับสนุนการรักษาความสะอาดถนน ทางเดินภายในหมู่บ้าน
 7.4 สนับสนุนการปลูกต้นไม้ทุกหมู่บ้านเพื่อเพิ่มอากาศบริสุทธิ์
 7.5 คุ้มครอง ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 7.6 ส่งเสรมิสนบัสนนุการจดัท�าแผนพลงังานระดบัชุมชนและระดบัครวัเรอืน การรูจ้กัใช้พลงังานอย่างคุม้ค่าและการ
ใช้พลังงานทางเลือก
 7.7 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการลดภาวะโลกร้อน รวมทั้งกิจกรรมทางด้านบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับชุมชน

8. นโยบายด้านสวัสดิการสังคมสงเคราะห์

 8.1 ส�ารวจจ�านวนผู้สูงอายุ จัดท�าบัญชีเพื่อจัดหางบประมาณในการช่วยเหลือ
 8.2 ส�ารวจคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสเพื่อหางบประมาณช่วยเหลือ
 8.3 จัดงบประมาณช่วยเหลือในกรณีเกิดอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย
 8.4 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ

9. นโยบายเรื่องอื่นๆ

 9.1 จัดกิจกรรมต่างๆ โครงการต่างๆ ที่อาจจัดท�าขึ้นตามความประสงค์ของประชาคมโดยมุ่งเน้นให้ยึดผลที่ได้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นหลัก
 9.2 จัดท�าโครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อประโยชน์ของประชาชนในเขตต�าบล
 9.3 จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อบูรณาการกับหน่วยงานอื่นๆ
 9.4 พัฒนาศักยภาพการท�างานของบุคลากรโดยเน้นการให้บริการ ความรวดเร็ว ถูกต้องโปร่งใส และตรวจสอบได้
 9.5 ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบที่ท�าการองค์การบริหารส่วนต�าบลนิคมสร้างตนเอง
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องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลนิคมสร้ำงตนเอง อ�ำเภอพิมำย จังหวัดนครรำชสีมำ

งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ  วันที่  30  กันยำยน  2563

 นำยสุณัฏคชำ  ศรมะณี   นำยศรำวุธ  อัครกุลพิทักษ์  นำยทนง  บุญประกอบ 
 ผู้อ�านวยการกองคลัง   ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบล นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล

หมายเหตุ  ปีปีป  2563   ปีปีป  2562  
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน 2      18,129,599.00       17,567,609.00  

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 3      35,717,142.19       42,209,837.89  
เงินฝากกระทรวงการคลันฝากกระทรวงการคลันฝากกระทรวงการคลง 4              3,800.00                        -    
รายได้รายได้รายไดจากรัฐบาลค้างรับ 5            85,300.00             85,300.00  
ลูกหน้ีค่าภาษี 6                       -                          -    
ลูกหน้ีเงินทุนโครงการเศรษฐกินโครงการเศรษฐกินโครงการเศรษฐกจชุมชน 7          620,000.00           840,000.00  
ลูกหน้ีเงินยืมเงินสะสม 8                       -                          -    

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน      36,426,242.19       43,135,137.89  

สินทรัพย์ไม์ไม์ไม่ไมหมุนเวยีน
สินทรัพย์ไม์ไม์ไม่ไมหมุนเวียนอ่ืน                       -    

รวมสินทรัพย์ไม์ไม์ไม่ไมหมุนเวียน                       -                          -    

รวมสินทรัพย์      36,426,242.19       43,135,137.89  

ทรัพย์สิน   2      18,129,599.00       17,567,609.00  

หน้ีสิน
หนี้สินหมุนเวียน

รายจ่ายค้างจ่าย 9          929,560.00           870,130.00  
เงินรับฝากับฝากั 10        4,667,660.15         4,062,769.36  
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (เจ้าหน้ีเงินสะสม) 11                       -                          -    

รวมหน้ีสินหมุนเวียน        5,597,220.15         4,932,899.36  

หนี้สินไมนไม่นไมหมุนเวียน
หน้ีสินไมนไม่นไมหมุนเวียนอ่ืน                       -    

รวมหน้ีสินไมนไม่นไมหมุนเวียน                       -                          -    

รวมหน้ีสิน        5,597,220.15         4,932,899.36  

เงินสะสม   
เงินสะสม   12      18,510,687.79       21,786,026.74  
เงินทุนสํารองเงินสะสม 13      12,318,334.25       16,416,211.79  

รวมเงินสะสม      30,829,022.04       38,202,238.53  

รวมหน้ีสินและเงนิสะสม      36,426,242.19       43,135,137.89  
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สรุปผลการด�าเนินงาน ประจ�าปีงบประมาณ 2563

ยุทธศำสตร์/แผนงำน
จ�ำนวน

โครงกำรที่
ด�ำเนินกำร

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงกำร

ทั้งหมด

จ�ำนวน
งบประมำณ

(บำท)

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมำณ

ทั้งหมด

หน่วย
ด�ำเนินกำร

ยุทธศำสตร์ที่ 1 

กำรสำนต่อแนวทำงพระรำชด�ำริ

แผนงานการเกษตร

1 1.2 451,500 1.0 กองช่าง

ยุทธศำสตร์ที่ 2 

กำรพัฒนำกำรศึกษำ

แผนงานการศึกษา

15 15.3 8,525,390 22.3 กองการศึกษาฯ

ยุทธศำสตร์ที่ 3 

กำรพัฒนำกำรเกษตร

แผนงานการเกษตร

13 13.2 180,000 0.5
กองการส่งเสรมิ

การเกษตร

ยุทธศำสตร์ที่ 4 

กำรพัฒนำสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

16 16.3 19,084,000 50 ส�านักงานปลัด

ยุทธศำสตร์ที่ 5 

กำรพัฒนำสำธำรณสุข

แผนงานสาธารณสุข

7 7.1 993,000 2.6 ส�านักงานปลัด

ยุทธศำสตร์ที่ 6 

กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

13 14 5,892,200 15.4 กองช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน 18 0.01 155,000 0.4

ยุทธศำสตร์ที่ 7 

กำรท่องเที่ยว ศำสนำ วัฒนธรรมประเพณี 

และกีฬำ

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

6 6.1 422,000 1.2 ส�านักงานปลัด

ยุทธศำสตร์ที่ 8 

กำรพัฒนำกำรบริกำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

23 23.5 1,630,600 4.3 ส�านักงานปลัด

ยุทธศำสตร์ที่ 9 

กำรพัฒนำกำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

7 7.1 906,000 2.3 ส�านักงานปลัด

รวมทั้งสิ้น 102 100 38,239,690 100 อบต.นิคมฯ
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ท�าเนียบผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต�าบลนิคมสร้างตนเอง  อ�าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

นายทนง บุญประกอบ
นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลนิคมสร้างตนเอง

นายเปลื่อง ยินดี 
รองนายก

องค์การบริหารส่วนต�าบลนิคมสร้างตนเอง

นายสมาน ดีมา
รองนายก

องค์การบริหารส่วนต�าบลนิคมสร้างตนเอง

นายติ่ง พรไธสง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลนิคมสร้างตนเอง
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หัวหน้าส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วนต�าบลนิคมสร้างตนเอง

 นางป�ยมาภรณ์ เฉลิมแสน นายสุณัฏคชา ศรมะณี นายปรวัฒน์ สานคล่อง
 หัวหน้าส�านักงานปลัด ผู้อ�านวยการกองคลัง ผู้อ�านวยการกองช่าง

นายศราว�ธ อัครกุลพิทักษ์
ปลัด อบต.

นางปณิตา ประเสริฐสันเทียะ
รองปลัด อบต.

 นางสาวกิติชาดา ป�ญจาคะ นางสาวสุพัฒน์ชญา สงนอก
 ผู้อ�านวยการกองส่งเสริมการเกษตร ผู้อ�านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

10



ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การสานต่อแนวทางพระราชด�าริ

การพัฒนาการศึกษา

การพัฒนาการเกษตร

แผนการเกษตร

แผนงานการศึกษา
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ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ 5

การพัฒนาสังคม

การพัฒนาสาธารณสุข

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสาธารณสุข
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ยุทธศาสตร์ที่ 6

ยุทธศาสตร์ที่  7

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

การท่องเที่ยว ศาสนาวัฒนธรรมประเพณี และกีฬา

แผนงานอ�ตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างถนน คสล.)

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ส่งเสริมการท่องเที่ยว)

แผนงานเคหะและชุมชน (ติดตั้งไฟฟ�าส่องสว่าง)
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ยุทธศาสตร์ที่ 8

ยุทธศาสตร์ที่ 9

การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

การพัฒนาการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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1. เลือกซื้อของที่ร�ไซเคิลได้ 

 ในแต่ละวันเราซื้อของเข้าบ้านกันไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ ถ้าไม่ใช่ของใช้ก็ต้องเป็นอาหารสด อาหารแห้งก็ว่ากันไป 

ซ่ึงบรรจภัุณฑ์ทีเ่ราถือเข้าบ้านเหล่านีส้ดุท้ายกก็ลายเป็นขยะจริงไหมล่ะ ฉะนัน้หากเราอยากจะจัดการขยะในบ้านกต้็องเริม่

จากการลดปริมาณขยะกนัก่อน ด้วยการเลอืกซือ้ของโดยค�านงึถงึประโยชน์ใช้สอยของบรรจภุณัฑ์ด้วย ควรเลอืกบรรจุภณัฑ์

ที่สามารถน�ากลับไปใช้ใหม่ได้ เช่น บรรจุภัณฑ์ที่เป็นกล่องกระดาษ หรือกระป๋องก็สามารถน�ากลับไปรีไซเคิลได้ ส่วนบรรดา

ถงุพลาสตกิกอ็าจจะน�ามาใช้เป็นถงุขยะต่อไป แต่ถ้าเป็นไปได้ ควรลดปริมาณการใช้ถงุพลาสติกด้วยการช้อปปงโดยใช้ถงุผ้า

แทนจะดีที่สุด

2. ท�าปุ�ยหมักจากเศษอาหาร

 เศษอาหารของทกุมือ้รวมไปถงึเศษต้นไม้ใบหญ้าท่ีมอียูใ่นบ้านสามารถน�ากลับมาท�าประโยชน์ได้อกีคร้ัง ด้วยการน�า

ไปท�าเป็นปุย๋หมกัไว้ใช้บ�ารงุต้นไม้ ดอกไม้ในสวนให้สวยงาม และถ้าหากใส่หวัเช้ืออเีอม็ (EM) ลงไปด้วย กย็งัน�าไปใช้ดบักลิน่

ท่อและย่อยสลายสิ่งอุดตันในชักโครกได้อีกด้วย เห็นไหมล่ะว่าดีกว่าโยนทิ้งให้กลายเป็นขยะเป็นไหนๆ เลย

3. แยกประเภทขยะ

 เราอาจจะคาดไม่ถึงว่าในบ้านจะมีขยะที่สามารถน�ากลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง ขยะเหล่านั้นก็คือ ขวดแก้ว 

กระป๋อง กระดาษอ่อน กระดาษแข็ง กล่องกระดาษ ลัง เศษอาหาร เศษต้นไม้ใบหญ้า เศษเหล็ก เศษอะลูมิเนียม รวมไปถึง

พลาสติกและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ไม่ได้แล้ว นับๆ ดูแล้วก็น่าจะเกินครึ่งของจ�านวนขยะทั้งหมดในบ้านเลยทีเดียว ฉะนั้นเราก็

ควรแยกประเภทขยะภายในบ้านให้เรียบร้อยก่อนจะทิ้งขยะทุกครั้ง เมื่อถังขยะรีไซเคิลเต็มแล้วก็ขายให้รถรับซื้อของเก่าไป 

นอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะในบ้านและโลกของเราแล้ว ก็ยังมีรายได้เล็กๆ น้อยๆ จากขยะรีไซเคิลเหล่านี้ด้วย

4. ดัดแปลงน�ามาใช้อีกครั้ง

 นอกเหนือจากขยะที่สามารถน�าไปรีไซเคิลได้แล้ว ก็ยังมีขยะที่สามารถน�ากลับมารียูส (Reuse) หรือน�ากลับมาใช้

อีกครั้งด้วย เช่น ถุงเท้าเก่า เอามาใช้เช็ดกระจกได้ หรือเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใช้แล้ว ก็น�ามาเป็นผ้าขี้ริ้วได้เช่นกัน ส่วนกระดาษ

กรองกาแฟสด ก็น�ามาใช้เช็ดกระจกและหน้าจอทีวี แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์ได้ด้วย อีกทั้งแผงไข่ไก่ก็ยังน�ามาวางขวดซอส

10 ว�ธีลดจํานวนขยะในบ�าน

ในตูเ้ยน็ ป้องกนัซอสหกเลอะเทอะต้องเหนือ่ยมาเช็ดท�าความสะอาด

อีกต่างหาก ดังนั้นลองพิจารณาให้ดีก่อนทิ้งไปเปล่าๆ 

5. เลือกใช้ถังขยะใบเล็ก

 ถังขยะใบเล็กจะช่วยบังคับให้เราต้องน�าขยะออกไปทิ้ง

บ่อยๆ พอนานวนัเข้ากจ็ะเปลีย่นนสิยัเราให้ท้ิงขยะในบ้านน้อยลงไป
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โดยไม่รู้ตัว อีกทั้งการน�าขยะไปทิ้งบ่อยๆ ยังช่วยรักษาความสะอาดให้บ้านแบบทางอ้อมด้วย ขยะจะได้ไม่มีโอกาสเหม็นเน่า

อยูค่าบ้านยงัไงล่ะ แต่ท้ังนีก้ค็วรบบีอดัถงัขยะให้แน่นทุกคร้ัง และมดัปากถงุให้เรียบร้อยก่อนทิง้ เพ่ือให้มพ้ืีนทีใ่นการทิง้ขยะ

มากขึ้น ช่วยลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกไปในตัว

6. น�าขยะเปียกไปทิ้งทุกวัน

 อย่างที่บอกกันไปตั้งแต่แรกว่าควรจะแยกขยะในบ้านเอาไว้ด้วย ซ่ึงนอกจากต้องแยกขยะรีไซเคิลแล้วก็ควรแยก 

ขยะเปียก ขยะแห้ง เพิ่มด้วยอีกอย่าง และทางที่ดีก็ต้องน�าขยะเปียกไปทิ้งทุกวัน เพ่ือป้องกันหนูและแมลงมารบกวน 

บ้านเรา อีกทัง้การแยกขยะเปียกขยะแห้งยงัช่วยรกัษาความสะอาดให้บ้านมสีภาพแวดล้อมและสุขอนามยัทีด่ไีด้อีกต่างหาก

7. เลี่ยงผลิตภัณฑ์ใช้แล้วทิ้ง

 แม้ผลติภณัฑ์ประเภทนีจ้ะดูสะอาดปลอดภยัดี แต่ของบางอย่างกไ็ม่จ�าเป็นต้องใช้ทรพัยากรสิน้เปลอืงขนาดนัน้ เช่น 

แก้วน�้า แทนที่จะใช้แก้วกระดาษบางๆ ใช้แล้วทิ้ง ก็น่าจะเปลี่ยนมาใช้แก้วพลาสติก หรือแก้วธรรมดาที่สามารถล้างและน�า

มาใช้ได้อีกครั้ง เพื่อลดปริมาณขยะและช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรของโลกได้อีกทางหนึ่ง อีกอย่างเราก็ไม่มีความจ�าเป็นต้องใช้

ของที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเท่าไร เพราะเราไม่ใช่สถานพยาบาลที่ต้องป้องกันการติดเชื้ออย่างรัดกุมขนาดนั้น

8. ลดปริมาณการจับจ่ายของใช้

 ของใช้บางอย่างเราก็ไม่ได้ใช้เป็นประจ�า หรือบางทีก็มีความจ�าเป็นต้องใช้ในงานส�าคัญแค่ครั้งเดียวเท่านั้นด้วยซ�้า 

เช่น แทนที่จะซื้อเสื้อผ้าหรืออุปกรณ์ส�าหรับงานพิธีส�าคัญ ทางท่ีดีก็ควรหาหยิบยืมจากคนใกล้ตัวดูก่อน หรือจะใช้บริการ

จากร้านเช่าชุดหรืออุปกรณ์ก็ได้ วิธีนี้นอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะแล้ว ยังช่วยลดปริมาณเงินที่ต้องจ่ายออกจากกระเป๋า

ได้ด้วยนะ หรือการจัดงานปาร์ตี้ครั้งใหญ่ แทนที่จะใช้จานกระดาษเพราะขี้เกียจล้างจาน  แต่ลองคิดดูสิว่าจะมีขยะเพิ่มขึ้น

กองโตขนาดไหน ทางที่ดียอมเสียเวลาล้างจานสักหน่อยดีกว่า

9. รักษาและซ่อมแซม

 เครื่องใช้ทุกอย่างภายในบ้าน รวมไปถึงเสื้อผ้า กระเป๋า และรองเท้าของเรา ก็ควรใช้งานอย่างถูกประเภท และ

รกัษาของให้ใช้ไปได้นานๆ หากช�ารุดเสยีหายกต้็องลองซ่อมแซมดูก่อน เผือ่จะสามารถน�ากลบัมาใช้งานได้อีกครัง้ โดยเฉพาะ 

เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ถ้าเบ่ือไม่อยากใส่แล้วก็น่าจะลองน�าไปแลกกันใส่กับเพื่อน หรือจะเอาไปบริจาคให้มูลนิธิต่างๆ 

เป็นการท�าทานอีกอย่างหนึ่ง

10. ซื้อของมือสอง

 อาจจะดูเป็นวิธีที่ไม่ได้ช่วยลดขยะภายในบ้าน แต่ก็

เป็นโอกาสที่คุณจะช่วยลดปริมาณขยะให้โลกของเรา เหมือน

เป็นการหมุนเวยีนของทีย่งัใช้ประโยชน์ได้อยูก่ลบัมาใช้อีกครัง้ 

เช่นเดียวกันกับการขายของเก่าของเรานั่นเอง หน�าซ�้าการซื้อ

ของมือสองยังช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าเราได้อีกด้วย
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 ด้วยภูมิประเทศและภูมิอากาศของประเทศไทยอยู่

ในที่ตั้งที่เหมาะสมแก่การท�าการเกษตรเขตร้อนทุกรูปแบบ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปลูกข้าว ประเทศไทยนับได้ว่าเป็น

อู่ข้าวอู่น�้าของโลกและยังเป็นประเทศหลักในการปลูกข้าว

เพื่อการส่งออกอันดับต้นๆ ของโลก ข้าวจ�านวนมหาศาลท่ี

ประเทศไทยผลิตออกมาแต่ละปี หลังฤดูเก็บเกี่ยวนั้น ส่วนที่

เหลือจากการเกี่ยวข้าวคือ “ฟำงข้ำว” จ�านวนมหาศาลเช่น

กนั โดยฟางข้าวทีไ่ด้หลงัจากปลกูข้าวนัน้ เกษตรกรส่วนใหญ่

ยงัไม่มกีารจดัการทีด่แีละเหมาะสมเท่าทีค่วร และเลอืกใช้วธิี 

“เผำท�ำลำย”

 การเผาฟางข้าวและตอซงัข้าวเป็นการจดัการทีง่่าย

และรวดเร็วท�าให้การไถท�าเทือกง่ายขึ้นและเป็นการก�าจัด

โรคและแมลงบางส่วนที่ตกค้างอยู่ในนา แต่เมื่อพิจารณา

ถึงผลในระยะยาวแล้ว การเผาตอซังในพื้นที่นาจะมีผลเสีย

มากกว่า คือเป็นการท�าลายอินทรียวัตถุ ธาตุอาหาร และน�้า

ในดิน ความชื้นในดินลดลง เน้ือดินจะจับตัวแน่นท�าให้เก็บ

น�้าได้น้อยไม่ทนแล้ง สภาพดินแข็งท�าให้ไถเตรียมดินได้ตื้น

หน้าดนิน้อยลง รากพชืแพร่กระจายได้น้อย การเจรญิเติบโต

ไม่เต็มที่ได้ผลผลิตต�่า ท�าลายจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดิน

และท�าลายแมลงสัตว์เล็กๆ ที่เป็นประโยชน์ในไร่นา

 นอกจากนี้การเผาฟางข้าวและตอซังข้าว ยังเกิด

เขม่าควัน เศษฝุ่นละออง กาซพิษ ส่งผลเสียต่อสุขภาพ

และสิ่งแวดล้อม เกิดภาวะเรือนกระจก ท�าให้โลกร้อนและ

ฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วงมากข้ึน บดบังทัศนวิสัยการมองเห็นของ

ผู้ขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนน และอาจลุกลามไหม้อาคาร 

บ้านพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างอื่น เนื้อดินจะจับตัวแน่นท�าให้

เก็บน�้าได้น้อยไม่ทนแล้ง สภาพดินแข็งท�าให้ไถเตรียมดินได้

ตื้นหน้าดินน้อยลง รากพืชแพร่กระจายได้น้อย การเจริญ

เติบโตไม่เตม็ทีไ่ด้ผลผลติต�า่ ท�าลายจลุนิทรย์ีท่ีเป็นประโยชน์

ในดินและท�าลายแมลงสัตว์เล็กๆ ที่เป็นประโยชน์ในไร่นา

 เพ่ืออนุรักษ์ดินและลดภาวะโลกร้อน จึงควรน�า

ฟางข้าวไปเป็นอาหารสตัว์หรอืน�าไปคลมุดินเพือ่การปลกูผกั 

หรือน�าไปใช้เพาะเห็ด ส่วนตอซังข้าวนั้นใช้วิธีไถกลบ

การไถกลบที่ดี “จะพลิกเอำรำกหญ้ำขึ้นมำตำกแดดให้

แห้งตำย ไถกลบตอซังข้ำวได้อย่ำงท่ัวถึง กำรตำกดินที่

ไถพลิกสมบูรณ์ท�ำให้ควำมร้อนจำกแสงแดดเข้ำท�ำลำย

โรคและแมลงที่สะสมอยู่ในดิน ไถได้ลึกส่งผลให้หน้ำดิน

หลวม รำกพืชสำมำรถชอนไชเติบโตและหำอำหำรได้ง่ำย 

ข้ำวแตกกอดี”

 จึงขอเชิญชวนพ่ีน ้องเกษตรกรในพ้ืนที่ต�าบล

นิคมสร้างตนเอง ร่วมรณรงค์ไม่เผาฟางข้าวและตอซังข้าว

ในทุกพื้นที่ เปลี่ยนไปใช้การไถกลบตอซังข้าว เพื่อปรับปรุง

บ�ารุงดิน เพิ่มผลผลิตข้าวในนา โดยไม่ต้องพึ่งพาปุ๋ยเคมีและ

เป็นการลดต้นทุนการผลิตอีกทางหนึ่งด้วย

ลดการเผา
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  ส�านักงานปลัด

 อ�านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต�าบล และราชการที่มิได้ก�าหนดให้เป็นหน้าที่ของ

ส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต�าบล โดยเฉพาะ งานธุรการ งานสารบรรณการจัดท�าทะเบียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล

คณะกรรมการบรหิารฯ งานพมิพ์ดดี งานอนิเทอร์เนต็ต�าบล งานการเจ้าหน้าที ่งานการประชมุ งานการข้อบงัคบัต�าบล งานนติกิาร งานรฐัพธิี 

งานประชาสัมพันธ์ งานจดัท�าแผนพฒันาต�าบล งานการจดัท�าข้อบงัคบังบประมาณประจ�าปี งานขออนมุตัดิ�าเนนิการตามข้อบงัคบั งานป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภัย งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม งานนิเทศการศึกษา งานจัดการศึกษา งานทดสอบและประเมินตรวจ

วัดผล งานบริการและบ�ารุงสถานศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่งเสริมกิจการศาสนาประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกิจการเด็กและเยาวชน 

งานกีฬาและสันทนาการ งานสวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน งานสังคมสงเคราะห์ งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูล

แรงงาน งานพัฒนาสตรีและเยาวชน งานสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและสตรี การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

  กองคลัง

 มีอ�านาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงิน การหักภาษีเงินได้ และ

น�าส่งภาษี การตัดโอนเงินเดือนรวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่างๆ การรายงานเงินคงเหลือประจ�าวัน งานขออนุมัติเบิกเงินตัดปีและขอขยาย

เวลาเบิกจ่าย งานจัดท�างบและแสดงฐานะทางการเงิน งบทรัพย์สิน หนี้สิน งบโครงการเงินสะสม งานจัดท�าบัญชีทุกประเภท งานทะเบียน

คุมเงินรายได้-รายจ่าย งานจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน งานจัดท�า/ตรวจสอบบัญชี 

รวมถึงงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

  กองช่าง

 มีอ�านาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานส�ารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ถนน อาคาร สะพาน แหล่งน�้า ฯลฯ งานการประมาณ

การค่าใช้จ่ายตามโครงการ งานควบคุมอาคาร งานก่อสร้าง งานผังเมือง งานซ่อมบ�ารุงทาง อาคาร สะพาน แหล่งน�้า งานควบคุมการก่อสร้าง 

งานซ่อมบ�ารุงในกิจการประปา จัดท�าทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. รวมถึงงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

  กองการศึกษา

 มีหน้าที่รับผิดชอบ งานบริหารวิชาการศึกษา งานเทคโนโลยีทางการศึกษา งานจัดการศึกษา งานทดสอบและประเมินตรวจวัดผล 

งานบรกิารและบ�ารงุสถานศกึษา งานศนูย์พฒันาเดก็เลก็ งานกจิการเดก็และเยาวชน งานกฬีาและสันทนาการ ด�าเนนิการเกีย่วกับการจดัการ

ศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของประชาชน การสนับสนุนบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และ

ทรัพย์สินต่างๆ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา จัดสถานที่เพื่อการศึกษา ส่งเสริมท�านุบ�ารุงรักษาไว้ซึ่งศิลปะประเพณี ขนบธรรมเนียม จารีต

ประเพณีท้องถิ่น วัฒนธรรมด้านภาษา การด�าเนินชีวิต ส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

  กองการส่งเสริมการเกษตร

 มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การส่งเสริมพัฒนาและการจัดการเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม 

การจัดหาและบ�ารุงรักษาแหล่งน�้า การพัฒนาระบบชลประทาน การส่งเสริมการผลิต และการใช้ปุ๋ยอย่างถูกวิธี จัดหาวิทยากรตลอดจน

เทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้ให้แก่เกษตรกร และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย

  หน่วยตรวจสอบภายใน

 หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการตรวจสอบบัญชีเอกสารการเบิกจ่าย เอกสารการรับเงินทุกประเภท 

ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา งานตรวจสอบทรัพย์สินและการหาประโยชน์จากทรัพย์สิน

ขององค์การบริหารส่วนต�าบล

หน�าที่ และความรับผิดชอบ…
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ทะเบียนผู้บริหาร/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลนิคมสร้างตนเอง  ปี 2563
อ�าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

ล�ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต�ำแหน่ง หมำยเลขโทรศัพท์

1 นายทนง บุญประกอบ นายก อบต. 081-9771-510
2 นายสมาน ดีมา รองนายก อบต. 081-3806-491
3 นายเปลื่อง ยินดี รองนายก อบต. 083-3717-390
4 นายติ่ง พรไธสง เลขานุการนายก อบต. 089-5814-874
5 นายแสงอรุณ ศรสูงเนิน ประธานสภา อบต. 089-9452-891
6 นายมงคล ดีมา รองประธานสภา อบต. 082-1405-600
7 นายโต แสงพิมาย เลขานุการสภา อบต. 081-2643-515
8 นายศุภวัส กลั่นหมอ สมาชิก อบต. หมู่ 1 082-8708-567
9 นายทินกร แก้วอ�านาจ สมาชิก อบต. หมู่ 2 088-7031-412
10 นายหวัน หน่วงกลาง สมาชิก อบต. หมู่ 2 088-7097-976
11 นายประวัติ ฟองไชย สมาชิก อบต. หมู่ 3 087-3785-742
12 นายอานนท์ สุริยวงษ์ สมาชิก อบต. หมู่ 3 086-0957-509
13 นายสุภาพ เข็มพิมาย สมาชิก อบต. หมู่ 4 089-9451-490
14 นายบุญส่ง บุญปลูก สมาชิก อบต. หมู่ 4 082-8618-646
15 นายสุพจน์ ส�าเร็จงาน สมาชิก อบต. หมู่ 5 089-8453-748
16 นางม่วย งานแข็ง สมาชิก อบต. หมู่ 5 086-2460-533
17 นายนาวิน เพ็งค�าแสง สมาชิก อบต. หมู่ 6 087-2395-267
18 นายสุทัด สมอินทร์ สมาชิก อบต. หมู่ 6 089-2803-690
19 นายวิเชียร พรรณเนตร สมาชิก อบต. หมู่ 7 085-4192-331
20 นายประสิทธิ์ ขอมเมืองปัก สมาชิก อบต. หมู่ 7 089-9489-674
21 นายสมส่วน แฟนพิมาย สมาชิก อบต. หมู่ 8 087-4213-594
22 นายชั้น โตสนั่น สมาชิก อบต. หมู่ 8 083-7317-639
23 นายสุรพิณ อ้อกลาง สมาชิก อบต. หมู่ 9 089-7188-028
24 นางสมนึก หมอกมะเริง สมาชิก อบต. หมู่ 9 085-6359-630
25 นายประวัติ กองแก้ม สมาชิก อบต. หมู่ 10 086-1094-782
26 นายประสิทธิ์ รุนเจริญ สมาชิก อบต. หมู่ 11 080-7394-922
27 น.ส.เสาวลักษณ์ สว่างพลกรัง สมาชิก อบต. หมู่ 11 081-0648-329
28 นายสมศักดิ์ อ�่ากลาง สมาชิก อบต. หมู่ 12 082-1452-174
29 นายไชยันต์ พรมน�้า สมาชิก อบต. หมู่ 13 085-2098-731
30 นางสายพิณ ขจรไกล สมาชิก อบต. หมู่ 13 089-9171-328
31 นายสอง เปรี่ยมพิมาย สมาชิก อบต. หมู่ 14 089-5805-839
32 นายมานพ เพ็ชรจะโป๊ะ สมาชิก อบต. หมู่ 15 081-0709-926
33 นายสมหมาย กระชับกลาง สมาชิก อบต. หมู่ 15 089-0937-260
34 นายศรีจัน ชัยสิทธิ์ สมาชิก อบต. หมู่ 16 087-7202-243
35 นายทองสุข ปัจจัยยะกา สมาชิก อบต. หมู่ 16 082-3712-719
36 นางอุบล หนองงู สมาชิก อบต. หมู่ 17 081-7901-735
37 นางสัมฤทธิ์ ดวงจันทร์ สมาชิก อบต. หมู่ 18 081-0650-395
38 นางสมจิตร ไชยโย สมาชิก อบต. หมู่ 19 086-2641-466
39 นายเฉลิมชัย ทะสูงเนิน สมาชิก อบต. หมู่ 19 080-7969-869
40 นายสมหวัง พูนเกษม สมาชิก อบต. หมู่ 20 082-1255-591
41 นางละม่อม หมู่ไพบูลย์ สมาชิก อบต. หมู่ 21 089-0538-500
42 นายสมพงษ์ ปานกลาง สมาชิก อบต. หมู่ 22 087-8738-060
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คณะผู้จัดท�า

ทÕèปรÖ¡Éำ
 นำยทนง บุญประกอบ

 นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลนิคมสร้างตนเอง

ºรร³ำ¸ิ¡ำร
 นำยศรำวุธ อัครกุลพิทักษ์

 ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลนิคมสร้างตนเอง

¡องºรร³ำ¸ิ¡ำร
 นำงปยมำภรณ์ เฉลิมแสน  หัวหน้าส�านักปลัด อบต.

 นำงสำวกิติชำดำ ปัจจำคะ  นักบริหารงานเกษตร

 นำยสมบัติ อัครกุลพิทักษ์  นิติกร

 นำงสำวกรณ์สมัชญ์ เปรี่ยมพิมำย  เจ้าพนักงานธุรการ



พูดจริง ท�ำจริง
 ผูห้นกัแน่นในสัจจะพูดอย่ำงไร ท�ำอย่ำงนัน้ จงึได้รบัควำมส�ำเรจ็ พร้อมท้ังควำมศรทัธำเช่ือถือและควำมยกย่อง

สรรเสริญจำกคนทุกฝ่ำย กำรพูดแล้วท�ำ คือ พูดจริง ท�ำจริง จึงเป็นปัจจัยส�ำคัญในกำรส่งเสริมเกียรติคุณของบุคคลให้

เด่นชัด และสร้ำงเสริมควำมดี ควำมเจริญ ให้เกิดขึ้นทั้งแก่บุคคลและส่วนรวม
พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 10 กรกฎาคม 2540

หนังสือเป็นออมสิน
 หนังสือเป็นกำรสะสมควำมรู้และทุกสิ่งทุกอย่ำงที่มนุษย์ได้สร้ำงมำ ท�ำมำ คิดมำ แต่โบรำณกำลจนทุกวันนี้ 

หนังสือจึงเป็นสิ่งส�ำคัญ เป็นคล้ำยๆ ธนำคำรควำมรู้และเป็นออมสิน เป็นสิ่งที่จะท�ำให้มนุษย์ก้ำวหน้ำได้โดยแท้
พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่คณะสมาชิกห้องสมุดทั่วประเทศ ในโอกาสที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท วันที่ 25 พฤศจิกายน 2514

ความซื่อสัตย์
 ควำมซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐำนของควำมดีทุกอย่ำง เด็กๆ จึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดข้ึนในตนเอง เพ่ือจักได้

เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์ และมีชีวิตที่สะอำด ที่เจริญมั่นคง
พระบรมราโชวาท พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก ปีพุทธศักราช 2531


